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Thực hiện Công văn số 1785/SYT-VP ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Sở 

Y tế Đồng Tháp về việc nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong 

thực hiện công tác dân vận. Để kịp thời triển khai, nhân rộng các mô hình mới, 

cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác dân vận tại đơn vị.  

Trung tâm y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tham khảo, triển khai nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả 

trong thực hiện công tác dân vận tại Phụ lục kèm theo Công văn này để tham 

khảo, nghiên cứu vận dụng thực hiện phù hợp vào tình hình thực tế tại đơn vị 

(Kèm theo Phụ lục). 

2. Thủ trưởng các đơn vị trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác dân 

vận, mạnh dạn áp dụng, thực hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả và đề 

xuất để được xem xét áp dụng nhân rộng. Báo cáo những mô hình mới, cách làm 

hiệu quả trong thực hiện công tác dân vận của đơn vị lồng ghép vào báo cáo 6 

tháng và báo cáo năm về kết quả thực hiện công tác dân vận của đơn vị về 

phòng Hành chính - Tổng hợp theo quy định.  

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai 

thực hiện và tổng hợp, đề xuất Lãnh đạo xem xét, triển khai nhân rộng các mô 

hình mới, cách làm hiệu quả trong năm 2022. 

Đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 
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 1. Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp: Mô hình “Truyền thông trực 

tuyến”. 

 2. Sở Y tế: Mô hình “Ngày thứ Sáu nghe Dân nói” tại Trung tâm Y tế 

huyện Hồng Ngự. 

 3. Sở Tư pháp: Mô hình “Phương châm hành động cho đội ngũ công 

chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp”. 

 4. Sở Xây dựng: Mô hình “Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền các văn 

bản, chủ trương của Tỉnh và Trung ương trong lĩnh vực xây dựng thông qua 

nhóm Zalo của ngành Xây dựng”. 

 5. UBND thành phố Sa Đéc: Mô hình (1)“ Thu gom rác thải bảo vệ thực 

vật đã qua sử dụng tại làng hoa Sa Đéc” của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

(2)“Tổ Tư vấn thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực nhà đất trên địa bàn 

Phường 3” của Ủy ban nhân dân Phường 3. 

 6. UBND thành phố Cao Lãnh: Mô hình “Không gian Đại Đoàn kết”. 

 7. UBND huyện Tam Nông: Mô hình “Thi đua thực hiện đoạn đường 3 

sạch” của Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp. 

 8. UBND thành phố Hồng Ngự: Mô hình (1) “Tổ Vận động nhân dân lát 

gạch vỉa hè của Hội Cựu Chiến binh phường An Lộc; (2) Vận động thành lập 

quỹ khởi nghiệp Hội Nông dân phường An Lộc; (3) “Vận động mạnh thường 

quân góp vốn cho vay làm kinh tế thoát nghèo” của Hội chữ thập đỏ xã Bình 

Thạnh. 

Các mô hình được mô tả cụ thể như sau: 

1. Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp: Mô hình “Truyền thông 

trực tuyến” 

Mô hình về truyền thông trực tuyến được Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Đồng Tháp áp dụng triển khai trong thời gian qua, như sau: 

1.1. Công tác hội họp 

Nhà trường được Microsoft cũng như Google hỗ trợ tài khoản với gói 

dành cho giáo dục. Trên thực tế, các cuộc họp của nhà trường đã được thực hiện 

trực tuyến thông qua các ứng dụng này, chủ yếu được thực hiện với Microsoft 

Teams (MS Teams) vì đây là ứng dụng có tính bảo mật cao, ổn định và thuận 

tiện cho các viên chức thao tác. 

Khi nhà trường cần tổ chức hội họp trực tuyến, các viên chức chỉ cần đăng 

nhập với tài khoản đã được cung cấp (có tên miền @dtcc.edu.evn) sẽ truy cập 

vào phòng họp Teams đã được tạo sẵn và tiến hành cuộc họp. Các buổi họp đều 

được ghi lại để hỗ trợ cho việc xem lại hoặc minh chứng về sau.  

1.2. Công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến 



 

 

Để thực hiện các buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến, ban truyền thông nhà 

trường đã thực hiện các kỹ thuật kết hợp giữa MS Teams và OBS (phần mềm hỗ 

trợ phát quảng bá hình ảnh nhà trường và thông tin tuyển sinh đến các em học 

sinh thông qua mạng xã hội). Sau đó, hình ảnh buổi tư vấn tuyển sinh sẽ được 

phát trực tiếp trên Fanpage nhà trường để các em học sinh có thể theo dõi, tham 

gia và đặt câu hỏi trực tiếp khi sự kiện diễn ra. Chính nhờ sự vận dụng linh hoạt 

và sáng tạo này mà công tác tuyển sinh của nhà trường năm nay đạt hiệu quả cao 

dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nặng nề đến toàn xã hội.  

 2. Sở Y tế: Mô hình “Ngày thứ Sáu nghe Dân nói” tại Trung tâm Y tế 

huyện Hồng Ngự 

Nhằm tăng cường sự gần gũi giữa công chức, viên chức, người lao động 

cũng như Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự đối với người dân khi 

đến khám, chữa bệnh tại đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần mở rộng hình thức dân chủ và tạo sự 

đồng thuận cao trong xã hội; Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự tổ chức định kỳ 

(hằng tuần) các buổi tiếp xúc, đối thoại với người dân khi đến sử dụng các dịch 

vụ tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. 

Qua buổi tiếp xúc, đối thoại, ngoài những ý kiến đánh giá cao về chất 

lượng khám, chữa bệnh, cơ sở của Trung tâm Y tế, còn có ý kiến đóng góp về 

những mặt còn hạn chế, tồn tại của Trung tâm. Nhờ đó, Lãnh đạo Trung tâm 

mới nắm được toàn diện các mặt hoạt động của Trung tâm và xem xét, chỉ đạo 

chấn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng sự tín 

nhiệm, lựa chọn của người dân trên địa bàn huyện. 

3. Sở Tư pháp: Mô hình “Phương châm hành động cho đội ngũ công 

chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp”. 

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở 

Tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức và kỹ 

năng nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Hằng năm, Lãnh 

đạo Sở đưa ra phương châm hành động cho công chức, viên chức, người lao 

động Sở Tư pháp. Năm 2020, phương châm “Cán bộ Tư pháp biết nhiều việc, 

giỏi việc đang đảm nhận”; năm 2021, phương châm “Cán bộ tư pháp đổi mới, 

sáng tạo, lấy kết quả làm thước đo đánh giá, xếp loại cuối năm”. Phương châm 

hành động được triển khai sâu rộng, thường xuyên đến từng công chức, viên 

chức, người lao động. Đây cũng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, 

khen thưởng, đánh giá công chức, viên chức cuối năm. 

Qua việc thực hiện phương châm hành động, công chức, viên chức, người 

lao động Sở Tư pháp nghiêm túc thực hiện công tác, nhiệm vụ được giao, không 

để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không 

né tránh công việc; phát huy tính năng động sáng tạo, năng lực tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ và ý thức tổ chức kỷ luật. Từ đó, từng bước xây dựng đội ngũ công 

chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác. 



 

 

 4. Sở Xây dựng: Mô hình “Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền các 

văn bản, chủ trương của Tỉnh và Trung ương trong lĩnh vực xây dựng 

thông qua nhóm Zalo của ngành Xây dựng” 

Trong thời gian qua, các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây 

dựng được Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành nhiều nội dung văn bản có nhiều 

sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định mới; đồng thời, tình hình dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp trên địa bàn Tỉnh, gây ảnh hưởng đến các hoạt động của 

doanh nghiệp, chủ đầu tư. Lãnh đạo Sở Xây dựng đã chỉ đạo tăng cường hướng 

dẫn, tuyên truyền các văn bản, chủ trương của Tỉnh và Trung ương trong lĩnh 

vực xây dựng thông qua nhóm Zalo của ngành xây dựng. 

Theo đó, nhóm Zalo có trên 200 thành viên tham gia, gồm các đối tượng: 

Lãnh đạo, công chức các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện; các 

chủ đầu tư công trình xây dựng; doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng 

thuộc lĩnh vực: Tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây dựng công trình,… 

Hằng ngày, công chức thuộc Sở Xây dựng cập nhật các văn bản mới có 

liên quan, gửi lên nhóm Zalo để các thành viên nghiên cứu, tham khảo và sử 

dụng khi có nhu cầu. Ngoài ra, thông qua nhóm Zalo này, lãnh đạo, công chức 

Sở Xây dựng thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ và trả lời kịp thời về các khó 

khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công việc liên 

quan đến ngành xây dựng, nhất là các nội dung tháo gỡ khó khăn trong tình hình 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.  

Tuyên truyền được trên 150 văn bản của Trung ương, của Tỉnh và Sở Xây 

dựng; đồng thời, trả lời, hướng dẫn được khoảng hơn 20 ý kiến, câu hỏi của các 

doanh nghiệp. Đây là chủ trương đúng đắn nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật của Sở Xây 

dựng; thông qua việc tuyên truyền đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp 

cận kịp thời các quy định mới về lĩnh vực xây dựng và góp phần đẩy mạnh việc 

giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

 5. UBND thành phố Sa Đéc: Mô hình (1) “Thu gom rác thải bảo vệ 

thực vật đã qua sử dụng tại làng hoa Sa Đéc” của Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp; (2) “Tổ Tư vấn thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực nhà đất trên 

địa bàn Phường 3” của Ủy ban nhân dân Phường 3. 

5.1. Tên mô hình, cách làm hiệu quả: Thu gom rác thải bảo vệ thực 

vật đã qua sử dụng tại làng hoa Sa Đéc của Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp. 

Ở nhiều nơi, ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe cho bản thân và cộng 

đồng của bà con còn hạn chế. Người nông dân sau khi sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật còn vứt vỏ chai, bao bì tùy tiện ngay tại đồng ruộng, dưới mương nước, 

ao hồ; một số hộ còn tiêu hủy cùng với rác thải sinh hoạt, gây ảnh hưởng không 

nhỏ đến môi trường cũng như sức khỏe người dân. Ngoài ra, việc vứt bỏ bừa bãi 

bao bì thuốc bảo vệ thực vật còn gây mất mỹ quan đồng ruộng, vườn hoa tạo 

một hình ảnh xấu cho khách du lịch. 

Trước tình hình đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã thống nhất với 

địa phương bố trí các thùng chứa rác thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng 



 

 

ở những vị trí thuận lợi nhất cho nông dân bỏ rác thuốc bảo vệ thực vật vào 

thùng, đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào 

thu gom rác thải bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng, bằng hình thức: từ 01 - 02 

kg rác BVTV đổi 01 kg đường; từ 03 - 04 kg rác BVTV đổi 01 kg đường và 01 

bịt hạt nêm; từ 04 kg rác BVTV trở lên đổi được 01 bịt hạt nêm và 01 chai dầu 

ăn 01 lít; tuyên truyền, phổ biến đến người dân thông qua hình thức tổ chức các 

lớp tập huấn về các kiến thức BVTV. 

Việc xây dựng mô hình Dân vận khéo trong thu gom rác thải thuốc BVTV 

đã qua sử dụng tại làng hoa nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, tập quán, 

cách nghĩ, cách làm của nông dân để góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo một môi 

trường sống sạch đẹp cho chính bà con nông dân và cộng đồng. 

5.2. Tên mô hình, cách làm hiệu quả: Tổ Tư vấn thực hiện thủ tục 

hành chính lĩnh vực nhà đất trên địa bàn Phường 3 của Ủy ban nhân dân 

Phường 3 

UBND Phường 3 đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 02 năm 2021 về việc thành lập Tổ Tư vấn thực hiện thủ tục hành chính 

lĩnh vực nhà đất trên địa bàn Phường 3. 

Thời gian hoạt động của Tổ Tư vấn: Vào sáng thứ 7 hàng tuần; địa điểm 

hoạt động: tại Văn phòng Ban nhân dân 03 Khóm hoặc tại các điểm dân cư (mỗi 

tuần sẽ đến tư vấn tại 01 Khóm và xoay vòng); nội dung tư vấn cụ thể như: Kiến 

nghị điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch; thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất 

làm nhà ở và các loại thủ tục khác liên quan đến lĩnh vực đất đai; thủ tục tách 

thửa, hợp thửa; thủ tục xin giao đất không thông qua đấu giá; thủ tục sửa chữa 

nhà; thủ tục xin cấp phép xây dựng,… 

Cách thức thực hiện: Trưởng Khóm sẽ thông báo đến người dân trong 

Khóm biết thời gian, địa điểm của Tổ Tư vấn các vấn đề nêu trên, nếu người dân 

có nhu cầu tìm hiểu thêm về thủ tục và cách thức thực hiện thì đến địa điểm và 

thời gian như trên để được hỗ trợ; Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng, từ đó có thể chia sẽ, hướng dẫn 

thủ tục cho người dân một cách dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Sau khi tiếp nhận thì 

sẽ tiến hành ghi nhận lại thông tin phản ánh, hỗ trợ người dân viết đơn, cung cấp 

biểu mẫu và thiết lập hồ sơ theo quy định; thành viên Tổ Tư vấn là Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc hoặc đoàn thể Phường có thể tham gia tiếp xúc và tuyên truyền các 

quy định pháp luật đối với các lĩnh vực mà được người dân quan tâm hoặc chưa 

biết. Từ đó, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền và nhận thức của người 

dân; đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý: Sẽ tiếp nhận những thông tin, phản ánh từ 

phía người dân để có sự điều chỉnh và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, vướng 

mắc, đồng thời, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân để giải 

quyết phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân.  

Mô hình ra đời góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, đồng 

thời, giúp người dân thực hiện thủ tục nhà, đất nhanh, gọn và hiệu quả đúng theo 

quy định của pháp luật. 



 

 

 6. UBND thành phố Cao Lãnh: Mô hình “Không gian Đại Đoàn kết” 

Mô hình “Không gian Đại đoàn kết” được thành lập vào tháng 01 năm 

2020, nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong Phường góp ý với 

cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cán bộ, công chức của 

Phường; “Nghe dân nói - nói dân hiểu”, đồng hành cùng chính quyền; giúp cho 

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Phường hiểu, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, 

tạo được mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với người dân. 

Từ khi thành lập đến nay có 42 cuộc hội nghị, sinh hoạt được tổ chức tại Không 

gian Đại đoàn kết. Ngoài ra, Đảng ủy tổ chức đọc sách, báo, nghe thông tin thời 

sự, nghe kể các mẫu chuyện về Bác Hồ vào đầu giờ mỗi ngày làm việc trong 

tuần (từ 7 giờ đến 7 giờ 30) cho cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội, các ngành, các Hội quần chúng của Phường và 04 Khóm,… 

qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức của Phường nắm bắt kịp thời thông 

tin, rèn luyện toàn diện kỹ năng trong làm việc và trong cuộc sống. Tổ chức cà 

phê hàng tuần vào ngày Chủ nhật giữa lãnh đạo Phường với các doanh nghiệp, 

cùng nhau trao đổi nhưng công việc của Phường, của doanh nghiệp, kịp thời hỗ 

trợ giải quyết nhưng vướng mắc (thuộc thẩm quyền của Phường), nếu cần thiết 

mời lãnh đạo Thành phố dự để nghe doanh nghiệp phản ánh những khó khăn 

(thuộc thẩm quyền Thành phố) để có định hướng tháo gỡ. Đồng thời, hằng 

tháng, Doanh Tâm Hội quán tổ chức sinh hoạt, các thành viên cùng nhau thông 

tin, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh, mua bán, đã giúp cho họ vững tin hơn 

trong kinh doanh. 

 7. UBND huyện Tam Nông: Mô hình “Thi đua thực hiện đoạn đường 

3 sạch” của Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp. 

- Mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động thực hiện. Hội đã tổ 

chức ra quân phát động đợt thi đua có hơn 30 hội viên phụ nữ và người dân 

tham gia ra quân, trồng 50 chậu hoa xương rồng cát tiên và hoa dừa cạn. Đồng 

thời, phát tờ rơi về thực hiện thi đua đoạn đường 3 sạch. Hằng tháng, tuyên 

truyền, vận động người dân thực hiện như: Trồng hoa, làm hàng rào, quét dọn 

xung quanh nhà, sân vườn,…  

- Đặc biệt, ban đầu Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động hoa của các hộ có sẵn 

như: Hoa mười giờ, dừa cạn, trang đỏ,... Sau đó tiếp tục nhân rộng cây giống 

cho các hộ xung quanh, để tiết kiệm được kinh phí, đồng thời lan tỏa tinh thần 

đoàn kết trong chị em phụ nữ nói riêng và Nhân dân nói chung. Ngoài ra, Hội 

còn phát động các hộ tích cực hưởng ứng thực hiện xử lý rác thải tại hộ gia đình 

đúng quy định, bảo vệ môi trường, góp phần hỗ trợ địa phương xây dựng nông 

thôn mới. 

Ý thức người dân từng bước được hình thành, thường xuyên dọn dẹp vệ 

sinh cảnh quan xung quanh nhà thoáng mát, sạch đẹp, đường làng ngõ xóm 

khang trang. 

 8. UBND thành phố Hồng Ngự: Mô hình (1) “Tổ Vận động nhân dân 

lát gạch vỉa hè của Cựu Chiến binh phường An Lộc; (2) Vận động thành 

lập quỹ khởi nghiệp Hội Nông dân phường An Lộc; (3) “Vận động mạnh 



 

 

thường quân góp vốn cho vay làm kinh tế thoát nghèo” của Hội chữ thập đỏ 

xã Bình Thạnh. 

8.1. Mô hình Tổ Vận động nhân dân lát gạch vỉa hè của Cựu chiến 

binh phường An Lộc 

Trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, một số người dân còn có tư 

tưởng trông chờ vào nhà nước thực hiện lát gạch vỉa hè. Từ khi Tổ Vận động 

nhân dân lát gạch vỉa hè của Cựu chiến binh đi vào hoạt động, tổ chức tuyên 

truyền vận động người dân cùng chung sức hưởng ứng lát gạch vỉa hè với mục 

tiêu chung chỉnh trang đô thị, người dân tích cực chấp hành và thống nhất thực 

hiện theo chủ trương chung của địa phương, tạo được sự đồng thuận cao trong 

Nhân dân. Triển khai thực hiện thí điểm tại khóm An Thạnh B, đến nay có 100 

hộ dân (chiếm 80% số hộ dân) sinh sống trên tuyến đường Quốc lộ 30, khóm An 

Thạnh B thực hiện tốt công tác lát gạch vỉa hè với diện tích 1.000m2, với tổng số 

tiền trên 250.000.000 đồng. 

Việc triển khai thực hiện mô hình làm cho bộ mặt đô thị được khang 

trang, sạch đẹp, tình đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng dân cư ngày càng bền chặt. 

Nhìn chung, từ khi triển khai thực hiện mô hình, phần lớn người dân đã có ý 

thức hơn rất nhiều, việc đổ rác thải sinh hoạt bừa bãi, buôn bán lấn chiếm lòng 

lề đường được hạn chế. 

8.2. Vận động thành lập quỹ khởi nghiệp Hội Nông dân phường An 

Lộc 

Hội Nông dân phường An Lộc thành lập mô hình quỹ hỗ trợ nông dân 

khởi nghiệp vào tháng 4 năm 2020 với số vốn ban đầu là 52.800.000  đồng với 

mục đích là cho hội viên, nông dân trên địa bàn Phường vay vốn không lãi suất 

để sản xuất, chăn nuôi, mua bán và cho con em hội viên nông dân có hoàn cảnh 

khó khăn học định hướng tham gia lao động ở nước ngoài. Hiện bình xét cho 

02 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn có con đang theo học định hướng 

tham gia lao động ở nước ngoài theo hợp đồng vay 28.000.000 đồng để học 

định hướng; bình xét cho 08 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn vay 

77.000.000 đồng để chăn nuôi, mua bán, sản xuất. Sau hơn 01 năm, mô hình đã 

vận động mạnh thường quân, hội viên nông dân đóng góp thêm 36.400.000 

đồng vào quỹ khởi nghiệp, lũy kế 89.200.000 đồng. Thông qua, mô hình giúp 

đỡ vốn cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh mua 

bán, tạo thu nhập cho hội viên, nông dân. 

8.3. Mô hình Vận động mạnh thường quân góp vốn cho vay làm kinh 

tế thoát nghèo của Hội chữ thập đỏ xã Bình Thạnh  

Hội Chữ thập đỏ xã Bình Thạnh vận động các nguồn vốn mạnh thường 

quân hỗ trợ cho các hộ khó khăn chưa có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn nhà 

nước hoặc hội viên lớn tuổi có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống với 

mức lãi hợp lý. Đến nay hội đã cho vay được 60 hộ, mỗi hộ vay từ 5 triệu đồng - 

10 triệu đồng, tổng số tiền cho vay đến nay 300 triệu đồng. 

Mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, lá lành đùm lá rách, thu hút được sự 

tham gia của người dân./. 
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