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N ăm Đinh Dậu đi qua, với bao 
bộn bề, vất vả, nhưng bằng 
sức lực, bản lĩnh và trí tuệ của 

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Hà Tĩnh 
đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và 
thu được kết quả đáng khích lệ. Kết quả 
sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp đã tạo đà cho những thắng 
lợi mới trong những năm tiếp theo. Năm 
2017, thu ngân sách toàn tỉnh đạt gần 9 
ngàn tỷ đồng, có thêm 33 xã về đích nông 
thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới toàn tỉnh là 115/230 xã; giáo dục 
- đào tạo giữ vững top đầu cả nước, quốc 
phòng - an ninh được giữ vững; niềm tin 
và khối đại đoàn kết toàn dân được củng 
cố và tăng cường…

Xuân Mậu Tuất đã đến, đất nước, quê 
hương đang náo nức chào xuân. Cây cối 
đâm chồi nảy lộc, báo hiệu một mùa đơm 

hoa kết trái. Lòng người phơi phới sức 
sống mới, khát vọng mới, niềm tin mới. Sức 
Xuân đang tỏa ngát hương trên vùng quê 
văn hiến và cách mạng. 

Mừng Xuân Mậu Tuất, mừng Đảng 
quang vinh 88 mùa xuân, mừng đất nước, 
quê hương đổi mới, các cấp, các ngành, các 
địa phương, các đơn vị phải tiếp tục quan 
tâm đến những gia đình khó khăn, các đối 
tượng chính sách để người người có Tết, 
nhà nhà vui xuân. Mỗi người, mỗi nhà tổ 
chức đón xuân vui tươi, bảo đảm an toàn, 
tiết kiệm, lành mạnh, gìn giữ truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc và bản sắc văn hóa quê 
hương, làm cho xuân lại thêm xuân.

Với thế và lực mới, chúng ta quyết tâm 
đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền 
vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại 
như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVIII đã đề ra.

T.T.T.T

Xuân mang niềm tin mới… !
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- Thưa Tổng Bí thư, hình ảnh “lò” đã nóng được 
nhân dân nhắc đến rất nhiều, như một sự ghi nhận, đồng 
tình ủng hộ trước những nỗ lực, quyết tâm của Đảng, Nhà 
nước và cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư đánh giá thế nào 
về những kết quả đạt được trong năm qua? 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 
Phòng, chống tham nhũng là công việc lớn, rất quan 

trọng. Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết; Quốc 
hội không kỳ họp nào không bàn; cử tri không cuộc tiếp 
xúc nào không nói đến. Và không phải đến bây giờ, công 
tác phòng, chống tham nhũng mới được tiến hành, mà đã 
tiến hành từ lâu. Nhìn lại năm vừa qua, có thể thấy công 
tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo, tiến hành 
một cách quyết liệt, đồng bộ hơn, bài bản, chắc chắn, với 
tinh thần nói đi đôi với làm và làm cho bằng được, vì vậy 

NguyễN sự
lòng dân - thế nước

Nhân dịp Xuân mới Mậu 
Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng đã dành thời gian 
trả lời phỏng vấn của Thông 

tấn xã Việt Nam (TTXVN), chia 
sẻ về những kết quả mà toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
đã nỗ lực phấn đấu đạt được 

trong năm qua và những công 
việc cần tập trung làm tốt trong 

năm mới. Tạp chí Thông tin Tư 
tưởng  xin trân trọng giới thiệu 

cùng bạn đọc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội XII của Đảng
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đã tạo được chuyển biến tích cực trên thực tế, 
kết quả rõ rệt hơn, nhân dân tin tưởng, phấn 
chấn hơn. 

Có được kết quả đó, trước hết là do Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm, 
chỉ đạo kiên quyết, Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương đã tích cực đổi mới phương thức 
hoạt động, chú trọng nâng cao hiệu quả công 
tác, có nhiều giải pháp cụ thể nhằm chỉ đạo tháo 
gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, xử lý dứt 
điểm nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức 
tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

Với sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng, sự 
phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, 
hầu hết những nội dung quan trọng trong 
chương trình công tác của Ban Chỉ đạo đã được 
thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo đúng 
kế hoạch. Nhiều vụ tham nhũng, kinh tế đặc 
biệt nghiêm trọng đã được đẩy nhanh tiến độ 
điều tra, truy tố, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm 
minh trước pháp luật, trong đó có cả những cán 
bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ đương chức và cán 
bộ nghỉ hưu có vi phạm. 

Ngay trong những ngày đầu năm 2018 này, 
việc đưa ra xét xử một loạt vụ án lớn, như vụ 
Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 
II); vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 
đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc 
gia Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Xây lắp 
dầu khí Việt Nam (PVC), tại Công ty cổ phần 
bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP 
Land); vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 
góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank; hay vụ 
việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ... cho 
thấy sự quyết liệt hành động, làm đến cùng, làm 
triệt để, không có “vùng cấm” trong đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tất cả đều 
bình đẳng trước pháp luật, công-tội phân minh, 
sai đến đâu xử đến đó. 

Năm vừa qua, 8 đoàn công tác của Trung 
ương được thành lập, đi đến 20 tỉnh, thành phố 
để kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, qua đó 

đã thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng 
ở các địa phương, bước đầu khắc phục tình 
trạng “trên nóng, dưới lạnh.”

Đi nhiều nơi, tiếp xúc qua nhiều kênh, hiểu 
rõ lòng dân thì thấy mừng, vì nhân dân đồng 
thuận rất cao, luôn đồng hành, ủng hộ Đảng, 
Nhà nước trong nỗ lực phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực. “Lò” nóng lên là do tất cả cùng 
vào cuộc, cùng quyết tâm “đốt lò” để đẩy lùi 
tham nhũng. 

- Thưa Tổng Bí thư, thông qua công tác 
kiểm tra, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, nhiều cán 
bộ, đảng viên có sai phạm đã bị phát hiện và xử 
lý nghiêm khắc, được nhân dân đồng tình, đánh 
giá cao. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại rằng, 
đằng sau những sai phạm đó, phải chăng còn 
có những “lỗ hổng” trong công tác cán bộ cần 
sớm được khắc phục? 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Đúng là năm vừa qua, Trung ương, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương đã xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cấp ủy, 
tổ chức đảng, nhiều cán bộ, đảng viên có sai 
phạm, kể cả cán bộ cấp cao. 

Qua kiểm tra đã phát hiện có nơi, có chỗ 
còn vi phạm quy chế, quy định của Đảng, thiếu 
trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát để xảy ra sai phạm trong 
quản lý, sử dụng tài nguyên, đất đai, vốn, tài 
sản của nhà nước, vi phạm trong công tác cán 
bộ, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, 
tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, công trình 
trọng điểm không hiệu quả, gây thất thoát, lãng 
phí lớn cho ngân sách quốc gia, gây mất đoàn 
kết nội bộ, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng 
xấu đến uy tín của Đảng... 

Thực tế tại nhiều địa phương, đơn vị cũng 
cho thấy, công tác cán bộ còn rất nhiều việc 
phải làm. Ví như việc quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ là rất cần thiết, nhưng không 
phải cốt để có cái “mác” lớp nguồn vào Trung 
ương, vào cấp ủy… Hay đi luân chuyển là để 
rèn luyện, trưởng thành, chứ không phải cứ đi 
luân chuyển là để lên cao hơn, “tráng” qua thực 
tế để rồi về giữ chức nọ, chức kia. Thời gian 
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luân chuyển chưa được bao lâu, chưa kịp thể 
hiện, chưa đóng góp được gì nhiều cho cơ sở 
đã ngấp nghé xin về.... Rồi công tác đánh giá 
cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm, bố trí, sử dụng cán 
bộ, đều phải công tâm, khách quan, tránh hình 
thức. Ngay như quy trình, thủ tục là một cách 
để hạn chế bớt tiêu cực, phát huy cái tốt, cái 
đúng, cho nên phải chặt chẽ, thực hiện nghiêm, 
tránh tình trạng quy trình thì đúng nhưng cán 
bộ được đề bạt lại không đúng...

Qua kiểm tra, các tổ chức, cá nhân có sai 
phạm đều đã bị xử lý nghiêm; những tồn tại, 
khuyết điểm đã được chỉ rõ để khắc phục, sửa 
chữa kịp thời. Nhưng quan trọng hơn là phải 
ngăn ngừa tận gốc những sai phạm, khuyết 
điểm đó một cách căn cơ, bài bản, bằng các quy 
định, quy chế, bằng luật pháp, chính sách; phải 
“nhốt” quyền lực vào trong “lồng” cơ chế. Trên 
cơ sở đúc rút từ thực tiễn, vừa qua Bộ Chính trị 
đã ban hành các quy định về tiêu chuẩn, tiêu 
chí đánh giá cán bộ; về quy trình 5 bước đề bạt, 
bổ nhiệm cán bộ; về luân chuyển cán bộ; về 
kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản... Việc 
tuyển chọn, bố trí, điều động, luân chuyển cán 
bộ, phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch, đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chế độ, chính 
sách đối với cán bộ, cũng được quy định chặt 
chẽ, đồng bộ, toàn diện hơn, có nhiều đổi mới, 
cải tiến nhằm hạn chế các sơ hở, tiêu cực. 

- Thưa Tổng Bí thư, công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có những chuyển 
biến tích cực, rõ nét trên thực tế, được nhân 
dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, có ý kiến 
cho rằng, nếu quá tập trung vào phòng, chống 
tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sẽ làm 
“chùn”, làm “chậm” sự phát triển? 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Thực tế đã cho câu trả lời. Những kết quả 

đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội, về đối 
ngoại, quốc phòng, an ninh, cùng với những 
chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đã làm nên 
những thành tựu quan trọng, đáng tự hào của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 

qua. Một không khí phấn khởi, tin tưởng đang 
lan rộng khắp cả nước. 

Lần đầu tiên sau nhiều năm liên tục, trong 
bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, chúng ta 
đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn 
bộ 13 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô 
ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân 
sách và các cân đối lớn của nền kinh tế đều đạt 
và vượt yêu cầu đề ra. Tăng trưởng gDP đạt 
6,81%, xuất khẩu trên 200 tỷ usD, thu hút vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài gần 30 tỉ usD, đón 
khoảng 13 triệu lượt du khách quốc tế, gần 127 
nghìn doanh nghiệp thành lập mới... 

Năm vừa qua cũng đã ghi nhận những 
thành công nổi bật trong công tác đối ngoại, 
với việc đăng cai tổ chức rất thành công Năm 
APEC 2017, tiến hành 18 chuyến thăm cấp cao 
đến 19 nước, tham dự 8 hội nghị quốc tế, đồng 
thời đón 36 lượt nguyên thủ, thủ tướng các nước 
đến thăm Việt Nam, qua đó đưa quan hệ giữa 
Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu 
quả; chủ động, tích cực hội nhập, nâng cao vị 
thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, chúng ta đã kiên trì, kiên quyết 
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ, duy trì môi trường hòa bình, thuận 
lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là 
nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm 
vụ then chốt. Hai nhiệm vụ này luôn song 
hành, bổ trợ cho nhau. Thực tế cho thấy, những 
chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, đã góp phần quan trọng củng 
cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phấn chấn trong 
nhân dân. Và đây chính là nguồn động lực to 
lớn để chúng ta hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
đã đề ra, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, 
bền vững, chứ không phải ngược lại. 

- Một quan điểm lớn đã được Tổng Bí thư 
nhấn mạnh khi lần đầu tiên tới dự và phát biểu 
tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, 
triển khai nhiệm vụ năm 2018, đó là “Phải phát 
triển nhanh và bền vững hơn để không tụt hậu, 
từng bước theo kịp các nước tiên tiến trong khu 
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vực và trên thế giới.” Để thực hiện đúng tinh 
thần chỉ đạo đó, cần tập trung vào những nội 
dung cốt yếu nào thưa Tổng Bí thư? 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 

và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, 
trong thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục tập 
trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tôn trọng 
và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan 
của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với 
điều kiện phát triển của đất nước; gắn kết hài 
hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến 
bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo 
vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; 
tạo điều kiện để mọi chủ thể thuộc các thành 
phần kinh tế đều bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh 
cùng phát triển theo luật định. 

Phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ hơn 
trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao 
động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, 
phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, 
bao gồm cả nguồn lực vật chất và nguồn lực 
tinh thần; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng 
ngành, lĩnh vực, địa phương và cả nước, tạo cơ 
hội cho mọi người dân tham gia và cùng hưởng 
lợi từ tăng trưởng; không vì sức ép tăng trưởng 
mà coi nhẹ việc giải quyết những vấn đề có tính 
nền tảng, lâu dài; không vì chạy theo số lượng 
mà bỏ qua chất lượng tăng trưởng. 

Cùng với phát triển kinh tế, phải quan tâm 
hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, chăm 
lo cải thiện đời sống nhân dân; chăm lo xây 
dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, 
xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng 
bộ; chú trọng giữ gìn bản sắc, cốt cách văn hóa 
Việt Nam, phát huy vai trò của gia đình và cộng 
đồng. Đẩy mạnh việc đổi mới căn bản và toàn 
diện giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao, tăng cường tiềm lực và đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để có thể 
vượt qua thách thức, nắm bắt những thời cơ, 
đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa.” Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng hơn nữa 
công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán 
bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, 
thực sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo 
trong bộ máy nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên 
nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng 
cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm 
các vụ tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật. 

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh giữ vững độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội; tích cực và chủ động thực 
hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập 
quốc tế. 

- Một mùa Xuân mới lại đang về, mỗi người 
đều có những ước mong, niềm hy vọng về một 
năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành 
công hơn. Xin Tổng Bí thư chia sẻ một vài cảm 
nghĩ trước thềm Xuân mới Mậu Tuất 2018? 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết 

định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội XII của Đảng; chúng ta còn rất nhiều việc 
phải làm ở phía trước. 

Nhân dịp Xuân mới, tôi xin chúc toàn thể 
đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước 
ngoài luôn dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh 
phúc, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh 
nghiệm đã đạt được, đồng sức đồng lòng, quyết 
tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
đã đề ra, đưa đất nước thân yêu của chúng ta 
ngày càng phát triển, vững bước đi lên mạnh 
mẽ hơn nữa. 

- Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư!
N.S
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Năm 2017, Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư đã ban hành khá nhiều 

chủ trương, nghị quyết liên quan về công 
tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ 
thống chính trị. Các nghị quyết của Trung 
ương, đặc biệt là các nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 6 khóa XII có ý nghĩa rất quan 

trọng cả về lý luận và thực tiễn, tác động 
mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động cả hệ thống chính trị từ 
Trung ương đến cơ sở. 

Từ trước đến nay, Đảng bộ Hà Tĩnh 
luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội 
là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. 

Thủ  tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan xã nông thôn mới Tượn g Sơn, Thạch Hà (tháng 7/2017).      Ảnh: HUY TÙNG

Lê ĐìNH sơN
Ủy viên Ban Chấp Chấp Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị  tinh gọn, hoạt Động hiệu lực, hiệu quả, 

Đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững
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Trong đó việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị luôn được quan 
tâm thực hiện. Trên thực tế, trước Hội nghị 
Trung ương 6 khóa XII, giai đoạn từ 2011 
đến 2017, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chủ 
trương và đã thực hiện việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn 
vị, trước hết là các ban quản lý, tổ chức 
hội, đơn vị sự nghiệp, trường học, thôn 
xóm có quy mô nhỏ. 

Thực hiện Thông báo số 05-TB/VPTW, 
ngày 27/4/2016 của Văn phòng Trung 
ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm 
việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng tại Hà Tĩnh, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 05-KL/
Tu, ngày 29/6/2016 về một số chủ trương 
nâng cao năng lực, đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản 
bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả của các cơ quan, đơn vị. Quá trình thực 
hiện Kết luận bước đầu đạt được kết quả 
quan trọng. Đã tiến hành rà soát tổng thể 
tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ cán bộ 
cả hệ thống chính trị toàn tỉnh. Thành lập 
Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và có 
6/13 huyện, thị, thành phố thành lập trung 
tâm hành chính công cấp huyện, đang triển 
khai thực hiện liên thông ở mức độ 3 và 
có một số lĩnh vực đã liên thông mức độ 
4. Hiện nay đã có 8 sở, ngành, trong đó có 
2 văn phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành 
sắp xếp tổ chức bên trong, giảm được 15 
phòng, 32 trưởng, phó phòng; sắp xếp lại 
26 ban quản lý hiện chỉ còn 4 ban quản lý. 
Riêng năm 2017 đã giảm được gần 10% 
chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách 
để tăng chi cho đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, việc thực hiện đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị còn nhiều nội dung phải triển khai; quá 
trình thực hiện chưa gắn chặt với việc tinh 
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức. Một số cấp ủy, chính quyền, 
cơ quan, đơn vị, kể cả một số người đứng 
đầu chưa nhận thức đúng, đầy đủ về yêu 
cầu phải đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị; do đó thiếu tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. 
Tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu, 
nhưng năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của một số tổ chức trong hệ thống 
chính trị, nhất là ở cơ sở còn hạn chế. Vai 
trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức cơ 
sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị. Năng lực quản lý, điều hành của 
chính quyền; công tác quản lý nhà nước 
trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Hoạt 
động của một số đoàn thể chính trị - xã hội 
còn hành chính, tính chủ động chưa cao. 
Vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham 
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
chưa rõ nét. Tổ chức bộ máy hệ thống 
chính trị có nơi hoạt động chưa thông suốt, 
cơ chế vận hành chưa đồng bộ. Một số địa 
phương chưa gắn chặt nhiệm vụ xây dựng 
hệ thống chính trị với nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Ngày 27/11/2017, Bộ Chính trị đã ban 
hành Kế hoạch số 07-KH/TW thực hiện 
Nghị quyết Hội lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn 
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả”. Trên cơ sở Kế 
hoạch của Bộ Chính trị và tình hình thực 
tiễn của địa phương, trong thời gian tới cấp 
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ủy, chính quyền, đoàn thể, các ngành, các 
cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm 
vụ trọng tâm sau đây: 

Một: yêu cầu thường xuyên là phải 
quán triệt sâu sắc trong đảng viên, cán bộ, 
công chức, viên chức và phổ biến sâu rộng 
trong đoàn viên, hội viên, nhân dân các 
nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 
XII, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW 
Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục 
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập. Tạo chuyển 
biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách 
nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, 
đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên; coi 

đây là nhiệm chính trị trọng tâm, thường 
xuyên; quá trình thực hiện phải thận trọng, 
chắc chắn; tuy vậy nội dung nào đủ điều 
kiện thì thực hiện ngay, không chờ đợi.  

Hai: Trên cơ sở Chương trình hành 
động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XII, từng địa phương, cơ quan, đơn vị tập 
trung xây dựng đề án đổi mới, sắp xếp, 
tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đề án vị 
trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác 
định rõ công việc cần làm, lộ trình thời 
gian thực hiện, phân công tổ chức, cá nhân 
chịu trách nhiệm. Mục tiêu của việc đổi 
mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là 
để hệ thống chính trị thực thi tốt quyền lực 
chính trị, hay nói cách khác là thực hiện có 

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Bác Hồ nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng.           Ảnh: P.V
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hiệu lực, hiệu quả hơn chức năng, nhiệm 
vụ được giao; từng tổ chức và toàn bộ hệ 
thống chính trị đảm bảo vận hành thông 
suốt, đồng bộ; đội ngũ cán bộ có cơ cấu 
hợp lý, bố trí khoa học, trình độ, năng lực 
ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. 

Ba: Quá trình thực hiện tinh gọn tổ 
chức bộ máy phải đảm bảo phát huy, mở 
rộng dân chủ, công khai, minh bạch, nhất 
là trong công tác cán bộ để tạo sự đồng 
thuận trong tập thể. Đề cao vai trò trách 
nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp 
ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyệt đối 
không được để các quan hệ lợi ích cá nhân 
chi phối khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, 
tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, tinh 
giản biên chế.

Bốn: Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ 
máy tinh gọn phải xây dựng, bổ sung, sửa 
đổi các quy định về chức năng nhiệm vụ, 
quy chế làm việc và quy chế phối hợp công 
tác của các tổ chức. Đảm bảo sau khi được 
kiện toàn, củng cố, từng tổ chức, cơ quan, 
đơn vị phải vận hành đồng bộ, thông suốt, 
phối hợp tốt hơn; hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả hơn; xác định rõ hơn về trách nhiệm 
của tập thể, cá nhân. 

Năm: gắn việc xây dựng tổ chức bộ 
máy hệ thống chính trị với đẩy mạnh thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu, tiêu cực. Xây dựng phong 
cách, tác phong công tác, đề cao trách 
nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của 
cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh.
Sáu: Tiếp tục hoàn thiện các quy định 

về đánh giá cán bộ. Đây là vấn đề mấu 
chốt có quan hệ mật thiết, chặt chẽ với 
việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, 
tinh giản biên chế. Đánh giá cán bộ đúng, 
khách quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi để 
thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, 
nhất là bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, đảm 
bảo cho tổ chức bộ máy vận hành thông 
suốt, hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, cần tổng 
kết, rút kinh nghiệm về công tác đánh giá 
cán bộ thời gian qua, đồng thời trên cơ sở 
các quy định khung của Trung ương để 
nghiên cứu xây dựng quy định cụ thể như 
thang chấm điểm cán bộ hằng năm, kết 
hợp với việc lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá 
của người đứng đầu; phát huy vai trò giám 
sát của nhân dân, của báo chí… để đánh 
giá cán bộ. Tiêu chí đánh giá cán bộ càng 
cụ thể, đánh giá càng chính xác, càng khắc 
phục được cảm tính và hạn chế được sai 
sót trong đánh giá cán bộ.

Với tinh thần kế thừa, ổn định, phát 
triển, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ 
sở trong thời gian tới là nhiệm vụ trọng 
tâm cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, góp 
phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mục 
tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền 
vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại 
như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã 
đề ra.

L.Đ.S
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Trong cuốn “Đường Kách mệnh” 
năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã 
viết: “Phải làm Kách mệnh. Kách 

mệnh là phá cái cũ, đổi ra cái mới”. Câu nói 
ngắn gọn dễ hiểu về đổi mới của Người có 
tính tổng kết và tính triết lý. Trong quá trình 
phát triển của lịch sử loài người luôn xuất 
hiện những mâu thuẫn đối kháng, giải quyết 
mâu thuẫn để tìm ra cái mới, trước cái trì trệ, 
bảo thủ để bứt phá đi lên, là sáng tạo của lịch 
sử. Quá trình phát triển của cách mạng Việt 
Nam ở thời đại Hồ Chí Minh là một minh 
chứng hùng hồn.

Khi đất nước bị thực dân Pháp xâm 

lược, đô hộ, đắm chìm trong đêm đen nô lệ, 
mặc dầu đã có bao chí sĩ cách mạng đứng 
lên đấu tranh, hoặc tìm đường để cứu nước 
nhưng bất thành vì chưa tìm được lối ra. Thì 
bằng ý chí, nghị lực của tuổi trẻ và sự khát 
khao tìm kiếm con đường giải phóng dân 
tộc, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã 
ra đi tìm đường cứu nước. Trải bao sự kiểm 
nghiệm và hòa mình vào dòng chảy của thế 
giới cần lao; trong lúc nhân loại đang xem 
những cuộc cách mạng tư sản ở phương Tây 
là mẫu mực, thì Người cho rằng đó chưa 
phải là mô hình để mình tìm kiếm, vì bản 
chất vẫn là áp bức, bóc lột không có gì mới. 

T.s ĐặNg Duy BÁu

cách mạng việt nam 
tiến trÌnh Đổi mới và phát triển
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Chỉ đến khi Người tiếp cận được với chủ 
nghĩa Mác-Lênin, trực tiếp đọc “sơ thảo 
lần thứ nhất luận cương những vấn đề dân 
tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin và từ thực 
tiễn Cách mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn 
Ái Quốc đã reo lên: “Con đường cứu nước 
là đây rồi”. Người phát hiện ra đây chính là 
“cẩm nang” là “cái mới” để phá “cái cũ”, là 
con đường để giải phóng dân tộc, giải phóng 
con người đúng đắn nhất, phù hợp nhất. Đó 
là con đường: “Làm tư sản dân quyền cách 
mạng và thuộc địa cách mạng để đi tới xã 
hội cộng sản”, con đường giải phóng dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người đã biến 
“tư duy mới mẻ” đó thành tư duy của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. 
Tư duy mang tầm thời đại: Đổi mới để phát 
triển. Rồi từ tư duy đó biến thành hành động 
cách mạng, huy động sức mạnh của toàn 
dân tộc thành lực lượng hùng mạnh, vượt 
qua mọi trở ngại, mọi chông gai, thử thách, 
mọi hy sinh gian khổ đứng lên giành độc lập 
với Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
Nhà nước kiểu mới, chính quyền từ Nhân 
dân mà ra, vì dân mà phụng sự. Khi cách 
mạng Việt Nam đứng trước tình thế “ngàn 
cân treo đầu sợi tóc” thì tư duy: “Dù đốt 
cháy dãy Trường sơn cũng phải giành cho 
được độc lập” đã biến thành sức mạnh vật 
chất. Cả dân tộc dồn sức vào cuộc kháng 
chiến trường kỳ chống thực dân Pháp cho 
đến thắng lợi đỉnh cao Điện Biên Phủ “chấn 
động địa cầu”. Vào lúc trên thế giới không 
ai dám đụng đến Mỹ, thế mà khi đế quốc Mỹ 
đem hơn 50 vạn quân cùng với bom đạn, vũ 
khí tối tân hiện đại xâm lược Việt Nam, thì 
với tư duy: “Không có gì quý hơn độc lập tự 
do” Việt Nam đã dám đánh và đánh thắng đế 
quốc Mỹ giành độc lập dân tộc, thống nhất 
toàn vẹn lãnh thổ, đưa cả nước tiến lên xã 
hội chủ nghĩa. Thắng lợi vang dội này chứng 
minh sự đúng đắn của tư duy rất mới, rất 

hiện đại, quyết tâm chiến đấu vì độc lập dân 
tộc và kiên định con đường độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Việt Nam 
là hết sức độc đáo và thần kỳ.

Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam cũng như các nước xã hội chủ 
nghĩa vào thời kỳ Xô viết chủ yếu là theo 
mô hình của Liên Xô. Ở Hội nghị lần thứ 
II tháng 11/1960 của các Đảng cộng sản và 
công nhân quốc tế đề ra Nghị quyết khẳng 
định: “Kinh nghiệm của Đảng cộng sản Liên 
Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản có ý nghĩa nguyên 
tắc đối với toàn bộ phong trào cộng sản quốc 
tế”. Nhưng, từ thực tiễn của Việt Nam trong 
những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 
của thế kỷ trước, Đảng cộng sản Việt Nam 
đã có những bứt phá vượt ra ngoài khuôn 
khổ “có ý nghĩa nguyên tắc” theo quy định 
của quốc tế cộng sản, đề ra cơ chế khoán 
sản phẩm cho hộ xã viên hợp tác xã với chỉ 
thị “khoán 10” nổi tiếng. Khi mô hình chủ 
nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ, kéo theo sự 
tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa, Việt 
Nam đứng trước thế bị bao vây cấm vận, 
kinh tế bao cấp dựa vào Liên Xô là chủ yếu, 
thì một lần nữa với bề dày của một Đảng đã 
được tôi luyện qua bao thử thách, với truyền 
thống tự lực, tự cường của dân tộc có truyền 
thống văn hiến hàng ngàn năm lịch sử, Việt 
Nam vẫn đứng vững, cách mạng tiếp tục 
phát triển với tư duy mới đầy sáng tạo. Tiến 
hành đổi mới tư duy lý luận, hình thành nhận 
thức lý luận mới, tìm tòi đột phá từ lý luận 
đến thực tiễn, sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam 
do Đảng ta đề ra từ Đại hội VI (năm 1986) 
được phát huy và tiếp tục đổi mới qua các kỳ 
Đại hội. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XII của Đảng, nước ta bước vào thời kỳ 
phát triển mới. Thời kỳ đẩy mạnh đổi mới 
toàn diện và đồng bộ giữa đổi mới kinh tế 
với từng bước đổi mới chính trị; đẩy mạnh 
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hội nhập quốc tế, hướng tới phát triển bền 
vững và hiện đại hóa.

Ba mươi năm qua là một quá trình thực 
hiện đổi mới sáng tạo. Mười năm đầu (1986-
1996) Việt Nam đã giải quyết thành công 
cuộc khủng hoảng kinh tế, với lạm phát “phi 
mã” (trên 700%). Mười năm tiếp (1996-
2006) Việt Nam chủ trương phát triển kinh 
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, thoát khỏi bao vây cấm vận, tiến hành 
hội nhập quốc tế đưa Việt Nam thoát khỏi 
nước lạc hậu, kém phát triển trở thành nước 
phát triển trung bình. Đến giai đoạn mười 
năm gần đây (2006-2016) tiếp tục cơ chế 
phát triển kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, bắt nhịp với xu thế thời 
đại, kiên trì và kiên quyết giữ vững độc lập, 
toàn vẹn lãnh thổ; hết sức chú trọng đến các 
vấn đề xã hội, đảm bảo tính đồng bộ giữa 
đổi mới kinh tế với từng bước đổi mới chính 
trị. sự nghiệp đổi mới của đất nước càng đi 
vào chiều sâu càng đòi hỏi phải tăng cường 
tiềm lực tư tưởng và trí tuệ của Đảng, càng 
phải ra sức tìm tòi và sáng tạo từ trong thực 
tiễn đúc kết thành lý luận thật sự khoa học 
và cách mạng. Một thực tế là trong quá trình 
đổi mới với cơ chế thị trường, chủ nghĩa cá 
nhân trổi dậy biểu hiện dưới nhiều hình thức 
mà nguy hại nhất là bộc lộ chủ nghĩa cơ hội, 
thực dụng. Tình trạng vụ lợi, ích kỷ, chạy 
theo danh vọng, địa vị, tôn thờ tiện nghi vật 
chất và sự hưởng thụ; những tệ nạn tiêu cực, 
những suy đồi đạo đức, sự đánh mất nhân 
tính, thói quan liêu, cửa quyền, vô cảm v.v.. 
diễn ra khá phổ biến. Trước những biểu hiện 
đó, Đảng ta đã xác định đổi mới tiến lên là 
một cuộc đấu tranh vừa mang tính triết lý 
giữa hai mặt đối lập tích cực và tiêu cực, 
vừa là vấn đề có tính bức xúc của xã hội mà 
nếu không có những giải pháp kịp thời, đồng 
bộ, hữu hiệu thì sẽ dẫn đến hiểm họa khôn 
lường. Nhận thức này đang được quán triệt 

trong toàn Đảng toàn dân, mà trước hết là 
tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo 
tinh thần và nội dung của Nghị quyết TW4 
khóa XII, quyết tâm làm cho Đảng trong 
sạch, vững mạnh.

Bước vào năm mới, với những thành tựu 
đạt được qua hơn 30 năm đổi mới và những 
kết quả trên các lĩnh vực của năm 2017, Việt 
Nam đang đứng trước đà phát triển mới, tiếp 
tục sự nghiệp đổi mới trong bình diện xây 
dựng, kiến tạo mang tính toàn diện kinh tế 
- chính trị - xã hội - văn hóa - môi trường. 
Để phát triển bền vững và hiện đại, tiếp tục 
tiến trình đổi mới đã được tích lũy trong cả 
quá trình, nhất là trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế và cuộc cách mạng công nghệ lần 
thứ tư, vừa thời cơ vừa thách thức cần thiết 
phải cách mạng hóa tư duy đổi mới phù hợp 
trên cơ sở tư duy khoa học, tư duy sáng tạo; 
với phong cách khoa học trong lãnh đạo, 
quản lý và cầm quyền của các tổ chức được 
dân ủy quyền mà trước hết là đối với Đảng 
cầm quyền. Với tư cách là Đảng lãnh đạo 
và cầm quyền, người khởi xướng đổi mới 
và lãnh đạo đổi mới, cần nhận thức rằng đổi 
mới gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
không chỉ có ở chính trị, tư tưởng, tổ chức 
mà còn là đạo đức, là đưa văn hóa vào đời 
sống chính trị của Đảng, của Nhà nước, của 
hệ thống chính trị. Đó là văn hóa đạo đức, 
văn hóa chính trị, văn hóa lãnh đạo, quản lý 
và cầm quyền. Nó cũng nằm trong nội dung 
chính trị, nội dung văn hóa của tư tưởng Hồ 
Chí Minh: “Văn hóa không ở bên ngoài mà 
ở trong kinh tế và chính trị”; “Chính trị nghĩ 
rộng cũng là văn hóa, văn hóa nghĩ sâu cũng 
là chính trị”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
chính trị luôn được sáng tạo và đổi mới để 
không ngừng phát triển ở tầm cao của trí tuệ, 
của văn hóa Việt Nam.

Đ.D.B
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cuộc tổng tiến cÔng và nổi dẬy xuân mẬu thân 1968 
với tầm ảnh hưỞng mang tầm quốc tế

1. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 
Mậu Thân 1968 là một biểu hiện sinh động 
trong hành trình thực hiện lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam là một, 
dân tộc Việt Nam là một, ý chí thống nhất 
Tổ quốc của nhân dân cả nước không bao 
giờ lay chuyển”(1) và “sông có thể cạn, núi 
có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ 
thay đổi!”(2). Đồng thời, đây là một mắt xích 
quan trọng tiếp nối những chiến công oanh 
liệt vào dịp mùa Xuân trong hành trình đánh 
giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ cuộc 
khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào mùa Xuân năm 
40 đến khởi nghĩa Lý Bí, thành lập nhà nước 

Vạn Xuân vào Xuân năm 544, tới các cuộc 
tiến công vào mùa xuân năm 938, 981, 1077, 
1258; đặc biệt là cuộc tiến công Tết Kỷ Dậu 
1789 dưới sự lãnh đạo của người anh hung áo 
vải Nguyễn Huệ - Quang Trung đánh thắng 29 
vạn quân Thanh; đến Xuân Mậu Thân 1968 là 
bước tiếp nối truyền thống, nhưng được phát 
triển trong điều kiện mới, kết hợp cả tấn công 
và nổi dậy dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, để rồi sau đó 7 năm, cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng kết 
thúc bằng Đại thắng mùa Xuân 1975.  

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 
1968 tuy không đạt được đầy đủ mục tiêu đặt 

Các chiến sỹ nhận lệnh trước giờ xuất kích

Ts. Lê ĐứC HOàNg
Ban Tuyên giáo Trung ương
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ra và lực lượng của ta bị tổn thất nhiều(3); dù 
còn nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm, nhất 
là về phương diện chiến lược quân sự, nhưng 
đã đánh dấu trưởng thành vượt bậc của cách 
mạng miền Nam. Có thể coi đây là cuộc tập 
dượt lớn cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy 
giải phóng hoàn toàn miền Nam sau đó, bởi 
từ tiếng súng mở màn Tết Mậu Thân 1968, 
các đợt tiến công và nổi dậy tiếp theo trong 
năm 1968 làm cho chiến lược “Chiến tranh 
cục bộ” của Mỹ bị phá sản, buộc chúng phải 
xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm 
phán tại Hội nghị Pari từ năm 1968(4). 

2. Xuân Mậu Thân 1968 không chỉ gây 
chấn động dữ dội ở nước Mỹ mà trên toàn 
thế giới(5), tác động trực tiếp đến suy nghĩ và 
hành động của giới quan chức, quân sự Mỹ, 
đưa nước Mỹ vào tình trạng “khủng hoảng 
niềm tin”, buộc Mỹ phải điều chỉnh một số 
chính sách trong quan hệ quốc tế. sự kiện 
Mậu Thân 1968 cuốn hút nhiều học giả, nhà 
sử học trên thế giới nghiên cứu, từng là chủ 
đề nóng của báo chí và dư luận quốc tế, để lại 
dư âm trong tâm tưởng những người trực tiếp 
tham chiến và nhiều người khác từ nửa thế kỷ 
nay. Đặc biệt, nhân dân yêu chuộng hòa bình 
trên thế giới khâm phục ý chí chiến đấu, ủng 
hộ cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc 
Việt Nam, tác động mạnh mẽ đến phong trào 
đấu tranh đòi Mỹ kết thúc chiến tranh xâm 
lược Việt Nam. 

Nhà bình luận Mỹ B.Ridgway ví cuộc tấn 
công Tết Mậu Thân với trận Waterloo năm 
1815; có người lại so sánh với sự bất ngờ của 
trận Trân Châu Cảng năm 1941. Nhà báo Mỹ 
D.Oberdoifer (người chứng kiến những ngày 
Tết Mậu Thân) viết trong tác phẩm “Tết” 
rằng: “Tầm quan trọng đầy đủ về Tổng tiến 
công Tết Mậu Thân 1968 đang nằm ngoài 
tầm nhận thức của chúng ta” và “đây là một 
sự kiện có tính chất bước ngoặt lớn của thời 
đại chúng ta”(6). Nhà sử học Mỹ g. Kolko 
nêu trong tác phẩm Giải phẩu một cuộc chiến 

tranh (xuất bản năm 1985): “Với Mậu Thân 
1968, Việt Nam trở thành cuộc chiến tranh 
ngoài nước đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1882, 
gây ra cuộc khủng hoảng xã hội, nội bộ sâu sắc 
và một cuộc phân hóa về chính trị”. Còn cựu 
Đại sứ Mỹ ở sài gòn là M.Taylor cho biết: sự 
kiện ngày 31-1-1968 và những trận tiến công 
của quân giải phóng Việt Nam được báo chí 
Mỹ tường thuật dưới dạng những hàng tít lớn 
chiếu trên màn ảnh vô tuyến truyền hình làm 
cho phần lớn dân chúng Mỹ và một số quan 
chức Mỹ kinh hoàng… Những bất ngờ của 
cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968 không 
phải là việc đối phương mở cuộc tiến công lớn 
mà là mở một lúc nhiều trận tiến công mãnh 
liệt(7). sau khi Bộ trưởng Quốc phòng R.Mc. 
Namara từ chức ngày 29/2/1968, người thay 
thế là Clark Clifford cho rằng, cuộc chiến ở 
Việt Nam “như một cái thùng không đáy” và 
“dù Mỹ có gửi bao nhiêu quân sang thì đối 
phương vẫn có thể đáp trả”(8).

Truyền thông ở Mỹ, kể cả giới quân sự, 
chính trị và một số học giả Mỹ mất nhiều 
công sức để lý giải về ảnh hưởng, sự bí mật, 
bất ngờ của sự kiện(9). Trong “cơn ác mộng” 
hậu Mậu Thân, tình hình nước Mỹ trở nên 
hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử, bùng lên 
phong trào chống chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, biểu tình đòi chính quyền Mỹ rút quân 
về nước. Điển hình là cuộc biểu tình tại san 
Francisco bang California và cuộc biểu tình 
của sinh viên Trường Đại học Kent state tại 
bang Ohio. Trên phạm vi toàn cầu, Tổng tiến 
công và nổi dậy Xuân Mậu Thân tác động, 
làm phá sản chiến lược quân sự “phản ứng 
linh hoạt” của Mỹ, làm cho giới cầm quyền 
Mỹ phải thừa nhận Mỹ có thể bị thua trong 
cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Năm 1969, 
R.Nixon lên làm Tổng thống trong hoàn cảnh 
đen tối chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ, 
buộc phải đưa ra học thuyết mới nhằm điều 
chỉnh lại “chiến lược”, chủ trương “sẵn sàng 
thương lượng” nếu thấy có lợi cho Mỹ. Học 
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thuyết R.Nixon ra đời là một bước lùi và 
biểu hiện của thế bị động so với “chủ nghĩa 
Truman” và “chiến lược Kennedy”, muốn 
thương lượng với Việt Nam nhưng trên thế 
mạnh và với điều kiện có lợi cho Mỹ(10). 

Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 
1968 được hệ thống báo chí nhiều nước vào 
cuộc, đưa thông tin lan tỏa nhanh chóng khắp 
thế giới, thu hút sự ủng hộ của nhân loại tiến 
bộ. Tờ Tin tức Washington, rồi Thời báo New 
York, hãng thông tấn Reuters của Anh, Tờ Le 
Monde (Thế giới) của Pháp... đều bình luận 
về sức mạnh của cách mạng Việt Nam và sự 
yếu thế của đế quốc Mỹ trong sự kiện Mậu 
Thân 1968. Còn tờ Le Figaro của Pháp ngày 
2-2-1968 ca ngợi: Cuộc tiến công lừng danh 
của Việt cộng cho ta thấy tài tình của những 
người chỉ huy trong hướng dẫn cuộc chiến 
tranh vừa quân sự vừa chính trị này. Về mặt 
đối nội, họ vừa thu được một thắng lợi lớn; họ 
chứng tỏ cho nhân dân Việt Nam thấy rằng họ 
có thể đánh bất cứ nơi nào và lúc nào(11). 

Nhiều báo của các tổ chức đảng cộng sản 
và công nhân ở các nước tư bản đều tỏ thái 
độ khâm phục đối với cuộc chiến đấu chống 
Mỹ của nhân dân ta qua sự kiện Tết Mậu 
Thân. Các nước trong phe xã hội chủ nghĩa 
lúc đó luôn bày tỏ vui mừng cho nhân dân 
Việt Nam. Hầu như báo chí các nước XHCN 
trong ngày 31-1-1968 và ngày 1-2-1968 đều 
đăng bài biểu lộ hân hoan trước thắng lợi của 
Việt Nam. Trong đó, tờ Diễn đàn nhân dân 
Ba Lan có đoạn viết: “Các trận đánh táo bạo 
được chuẩn bị tốt của những người yêu nước 
miền Nam Việt Nam là sự phát triển của các 
cuộc tiến công trên quy mô rộng lớn mà Quân 
giải phóng đã mở đầu trong tháng giêng năm 
nay vào những lúc, ở những nơi và với hình 
thức mà họ lựa chọn. Quân giải phóng trên 
thực tế đã trói chân, khóa tay tất cả các lực 
lượng chiến đấu của quân thù trong khắp các 
tỉnh”(12).

3. Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định, 

nếu không có Mậu Thân 1968, sẽ không có 
đàm phán tại Pari để đi đến ký kết hiệp định 
đình chiến năm 1973 và kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào 
Xuân 1975. Như Bộ Chính trị đánh giá đây 
là: “Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược cực kỳ 
quan trọng tạo ra bước ngoặt quyết định của 
cuộc chiến tranh, đánh dấu sự thất bại của 
chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, buộc 
Mỹ phải chuyển sang chiến lược phòng ngự 
trên toàn chiến trường, phải ngồi vào bàn đàm 
phán với ta ở Pari, chấm dứt ném bóm không 
điều kiện, chủ trương phi Mỹ hoá chiến tranh, 
mở đầu thời kỳ xuống thang chiến tranh(13). 

Thực ra, từ ngày 28-12-1967, Bộ Chính trị có 
cuộc họp, thông qua kế hoạch chiến lược năm 
1968. Chủ trương của Đảng ta giai đoạn này 
là “phải mở đường cho địch đi vào thương 
lượng theo hướng có lợi nhất cho ta”, “buộc 
nó phải đi đến ngồi với ta, thương lượng với 
ta”; xác định rõ, “chúng ta chỉ có thể giành 
được trên bàn hội nghị khi mà chúng ta giành 
được trên chiến trường”, “đi đôi với đấu tranh 
quân sự và chính trị ở miền Nam, ta cần tiến 
công địch về mặt ngoại giao, phối hợp với hai 
mặt đấu tranh đó để giành thắng lợi to lớn hơn 
nữa”, “đấu tranh quân sự và đấu tranh chính 
trị ở miền Nam là nhân tố chủ yếu quyết định 
thắng lợi trên chiến trường, làm cơ sở cho 
thắng lợi trên mặt trận ngoại giao”(14). Một 
mặt chúng ta vẫn tranh thủ sự đồng tình ủng 
hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, mặt khác vẫn 
kiên quyết giữ vững đường lối độc lập, tự chủ. 

Chúng ta muốn hòa bình, muốn đàm phán 
nhưng không thể ảo tưởng đàm phán trong 
thế yếu mà chỉ có thể đàm phán ở thế thượng 
phong, áp đảo về quân sự. Cuộc tấn công và 
nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 chính là một 
đòn chiến lược, tạo sức ép trên mặt trận ngoại 
giao với Mỹ. Thất bại về quân sự cộng thêm 
ảnh hưởng dư luận quốc tế và sức ép phong 
trào đấu tranh đòi hòa bình, phản đối chiến 
tranh cùng với các yếu tố khác đã tác động 
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lớn đến thái độ của Mỹ và diễn biến hoạt động 
ngoại giao. Điều này thúc đẩy Tổng thống Mỹ 
Johnson phải công khai tuyên bố đơn phương 
chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc (từ 
vĩ tuyến 20 trở ra), sẵn sàng cử đại diện đàm 
phán với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa; quyết định rút dần quân Mỹ ra khỏi miền 
Nam Việt Nam. Theo đó, ngày 13-5-1968, 
cuộc thương lượng chính thức hai bên - đại 
diện Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa 
và đại diện chính phủ Hoa Kỳ họp phiên đầu 
tiên tại Thủ đô Pari của nước Pháp. Trong năm 
1968, diễn ra nhiều phiên họp nhưng chưa 
giải quyết được vấn đề quan trọng. sau đó, 
đấu tranh ngoại giao giữa ta với Mỹ chủ yếu 
xoay quanh vấn đề hình thức và thành phần 
Hội nghị Pari, cuối cùng đi đến hình thức hội 
nghị bốn bên giữa Việt Nam DCCH, Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (sau 
đó là Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa 
miền Nam Việt Nam), Hoa Kỳ và Việt Nam 
cộng hòa (chính quyền sài gòn). 

Ngày 8-6-1969, Tổng thống R.Nixon 
tuyên bố rút quân đợt đầu tiên gồm 25 nghìn 
quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Ngày 25-
8-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời thư của 
Tổng thống Mỹ Nixon, nêu rõ: “Ngài bày tỏ 
lòng mong muốn hành động cho một nền hoà 
bình công bằng. Muốn vậy, Mỹ phải chấm dứt 
chiến tranh xâm lược và rút quân ra khỏi miền 
Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết của 
nhân dân miền Nam và của dân tộc Việt Nam, 
không có sự can thiệp của nước ngoài. Đó 
là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề Việt 
Nam phù hợp với quyền dân tộc của nhân dân 
Việt Nam, với lợi ích của nước Mỹ và nguyện 
vọng hoà bình của nhân dân thế giới. Đó là 
con đường để Mỹ rút khỏi cuộc chiến tranh 
trong danh dự”(15).

Trong gần 5 năm (mở đầu ngày 13-5-
1968 và kết thúc ngày 27-1-1973) diễn ra 
nhiều hoạt động, với 201 phiên họp công 
khai, 45 cuộc gặp riêng cấp cao, 500 cuộc họp 

báo, 1000 cuộc phỏng vấn, hàng trăm cuộc 
mít tinh ủng hộ Việt Nam. Ngày 27-1-1973, 
Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hoà bình ở Việt Nam chính thức ký kết, tạo 
điều kiện hiện thực hóa tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh: “Vì độc lập, vì tự do, Đánh cho 
Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”(16). Đại thắng 
mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc, đưa cả nước thống nhất đi lên 
xây dựng CNXH chính là thực tiễn sinh động 
về tư tưởng ấy của Người.
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Học tập và làm theo tác phong quần chúng

Để học tập và làm theo tác phong quần chúng của Hồ 
Chí Minh phải thấm nhuần và quán triệt sâu sắc những 
quan điểm của Hồ Chí Minh như “ý dân là ý trời. Làm 

đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì 
ắt bại”, “Ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Nếu không được 
lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác”.

Điều quan trọng nhất là tin ở dân và dựa vào dân. Trong lãnh 
đạo cách mạng, Hồ Chí Minh luôn luôn động viên, tổ chức và phát 
huy quần chúng, với niềm tin sâu xa vào sức mạnh, tài sáng tạo và 
năng lực vô tận của quần chúng. Người chỉ ra rằng, “đem tài dân, 
sức dân, của dân để làm lợi cho dân”. Hiện nay, xuất phát từ nhận 

Pgs. Ts BùI ĐìNH PHONg

học tẬp và làm thEo phong cách 
làm việc của hỒ chí minh

Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn

Nói đến cán bộ, 
đảng viên là phải nói 

đến công việc, làm việc, 
nhưng quan trọng hơn 

là làm việc như thế nào, 
phuơng pháp làm việc ra 
sao để có năng suất, chất 

luợng, hiệu quả. Điều này 
phải học tập và làm theo 
phong cách làm việc của 

Hồ Chí Minh.
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thức “không có lực lượng nhân dân, thì việc 
nhỏ mấy, dễ mấy, làm cũng không xong, có lực 
lượng nhân dân, thì việc to mấy, khó mấy, làm 
cũng đuợc”, cán bộ, đảng viên phải lắng nghe ý 
kiến dân chúng, tổ chức dân chúng, dựa vào lực 
lượng vĩ đại của dân chúng. 

sau thành công của Cách mạng Tháng Tám 
hơn một tháng, với bút danh Chiến Thắng, Hồ 
Chí Minh đã viết bài Sao cho được lòng dân 
đăng báo Cứu quốc số 65, ngày 12 -10 - 1945. 
Trong bài báo có đoạn: “Muốn cho dân yêu, 
muốn đuợc lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải 
hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức 
tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu 
khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ 
tới đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử 
kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải 
chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải 
chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết 
thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của dân phải đuợc ta đặc biệt 
chú ý”.

Một trong những hành động cụ thể là sẵn 
sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và sửa 
chữa khuyết điểm của mình. Tự mình phải cần, 
kiệm, liêm, chính thì tốt, nhưng đóng cửa chỉ 
để tự phê bình trong Đảng thì chưa chắc đã tốt, 
vì như vậy nhiều khi dễ dẫn đến “đóng cửa bảo 
nhau”, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh và từng 
bước dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
Vì vậy, phải kết hợp chặt chẽ tự phê bình trong 
tổ chức với phê bình trước quần chúng. Điều 
này hoàn toàn phù hợp với tư tưởng Hồ Chí 
Minh về việc phụ trách trước quần chúng phải 
nhiều hơn phụ trách trước Đảng vì Đảng cũng 
vì quần chúng mà làm việc, hy sinh. Hồ Chí 
Minh dạy rằng, “nếu quần chúng nói mười điều 
mà chỉ có một vài điều xây dựng, như thế vẫn 
là quý báu và bổ ích. uy tín của người lãnh đạo 
là ở chỗ mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê 
bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết 
điểm, để đưa công việc ngày càng tiến bộ chứ 
không phải ở chỗ giấu giếm khuyết điểm và e 
sợ quần chúng phê bình”. Khi đã tin vào dân 
chúng, thì đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo 

luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết 
điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt dân 
chúng. Một trong những tiêu chí để đo tư cách 
của một đảng chân chính cách mạng là “Đảng 
không che giấu những khuyết điểm của mình, 
không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết 
điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và 
để dạy bảo cán bộ và đảng viên”.

Một trong những điểm cần làm rõ khi nói 
về tác phong quần chúng của cán bộ, đảng viên 
hiện nay là xác định cho đúng mối quan hệ giữa 
lãnh đạo quần chúng và học hỏi quần chúng, 
giữa lãnh đạo và đầy tớ. Hồ Chí Minh giải thích 
“lãnh đạo đúng nghĩa là thế nào? cố nhiên, 
không phải cứ ngồi trong phòng giấy mà viết kế 
hoạch, ra mệnh lệnh”. Nguời dạy: “Không học 
hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết 
làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”. 
Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Mỗi người đảng viên, 
mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải 
hiểu rằng: Mình vào Đảng là để làm đầy tớ cho 
nhân dân, Bác nhấn mạnh: Làm đầy tớ nhân 
dân chứ không phải làm “quan” nhân dân. Lãnh 
đạo là đầy tớ nhân dân và phải làm cho tốt”. Hồ 
Chí Minh giải thích rằng, “chế độ ta là chế độ 
dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ, Đảng ta 
là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ 
trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến 
xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là 
người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tất cả 
cán bộ đều phải một lòng một dạ phục vụ nhân 
dân; đều phải hết sức quan tâm đến đời sống 
của nhân dân; đều phải theo đúng chính sách 
của Đảng và đi đúng đường lối quần chúng”. 
Khi nói về tính chất của Đảng, Hồ Chí Minh chỉ 
rõ “Đảng không phải làm quan, sai khiến quần 
chúng mà phải làm đầy tớ cho quần chúng và 
phải làm cho ra trò, nếu không quần chúng sẽ 
đá đít. Muốn như thế thì phải gần quần chúng, 
học quần chúng, lãnh đạo quần chúng, cái gì 
lợi cho quần chúng thì làm, hại cho quần chúng 
thì tránh. Xa quần chúng là hỏng, cần phải nhớ 
nhiệm vụ của Đảng là làm đầy tớ cho quần 
chúng”. Lãnh đạo đúng nhất thiết phải dựa vào 
nhân dân. Hồ Chí Minh viết về cách lãnh đạo 
đúng như sau:
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“1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách 
cho đúng. Mà muốn thế thì nhất định phải so 
sánh kinh nghiệm của dân chúng. Vì dân chúng 
chính là những người chịu đựng cái kết quả của 
sự lãnh đạo của ta.

2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng. Mà 
muốn vậy, không có dân chúng giúp sức thì 
không xong.

3. Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muốn 
kiểm soát đúng thì cũng phải có quần chúng 
giúp mới được”.

Trong Di chúc, Hồ Chí Minh viết “phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân” thì phải hiểu theo tinh thần lãnh 
đạo là đầy tớ, nhân dân là chủ.

Một biểu hiện khác của tác phong quần 
chúng, đó là mỗi cán bộ, đảng viên phải mực 
thước để xứng đáng với sự tin cậy của quần 
chúng. Nhân dân thường nói “đảng viên 
đi trước, làng nước theo sau” là muốn nhấn 
mạnh đến tác phong nêu gương của cán bộ, 
đảng viên. Quần chúng chỉ quý mến những 
người có tư cách, đạo đức. Muốn huớng dẫn 
nhân dân, mình phải mực thước cho nguời ta 
bắt chước... Hô hào dân tiết kiệm, mình phải 
tiết kiệm trước đã”.

Bác Hồ phê phán, đấu tranh với những thói 
mệnh lệnh, cửa quyền đối với quần chúng, chỉ 
thấy Đảng và chính quyền, không thấy nhân 
dân, không chú ý lắng nghe ý kiến phê bình, 
góp ý của quần chúng, những kiến nghị của 
quần chúng, bỏ mặc không xem xét những yêu 
cầu, nguyện vọng chính đáng, khiếu nại của 
quần chúng là hoàn toàn xa lạ với tác phong 
quần chúng của Hồ Chí Minh, xa lạ với công 
tác xây dựng Đảng, với việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh đang tiến hành hiện nay.

Học tập và làm theo tác phong tập thể - 
dân chủ của Hồ Chí Minh

Làm việc với tác phong tập thể - dân chủ 
theo tấm gương Hồ Chí Minh là một tố chất cần 
thiết của cán bộ, đảng viên hiện nay, trước hết 

là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đó không 
chỉ là cách làm việc bắt buộc theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ, nguyên tắc hàng đầu của một 
đảng chân chính cách mạng, mà nó còn là cách 
tốt nhất để phát huy sức mạnh của tập thể.

Về mặt lý luận và thực tiễn, ai cũng hiểu 
rằng không một người nào có thể hiểu đuợc 
mọi thứ, làm đuợc mọi việc, “nhìn khắp được 
chân trời”. Vì vậy, cần phải phát huy trí tuệ của 
tập thể. Muốn phát huy được trí tuệ của tập 
thể thì phải bàn bạc, tranh luận dân chủ. Tránh 
tình trạng lãnh đạo nói, cấp dưới chỉ ghi chép, 
không phản biện, không tranh luận, không đề 
xuất, khi về triển khai lại ấm ức.

Vấn đề gốc rễ quan trọng nhất đối với 
người lãnh đạo là phải “chí công vô tư, tức là 
lãnh đạo phải luôn luôn đặt lợi ích của tập thể 
lên trên hết, trước hết. Với một cái tâm trong 
sáng, người lãnh đạo phải thật sự có tác phong 
tập thể - dân chủ, chứ không được giả tạo, giả 
dối, hình thức. 

Học tập và làm theo tác phong khoa học 
của Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc khoa học là yêu cầu 
chung cho mọi quốc gia trong thời đại cách 
mạng khoa học và công nghệ, của nền kinh tế 
tri thức. Nó lại càng cần thiết đối với các nước 
có nền sản xuất nhỏ, tư duy tiểu nông, khoa học 
kỹ thuật kém phát triển. Tác phong làm việc 
thiếu khoa học, thói quen tự do, tùy tiện, không 
có kế hoạch, không điều tra nghiên cứu, không 
tiết kiệm thời gian, gặp chăng hay đó, bảo thủ, 
trì trệ, lề mề, kềnh càng, chậm rãi, tùy tiện, làm 
cho qua chuyện ở một bộ phận không nhỏ cán 
bộ, đảng viên hiện nay hoàn toàn xa lạ với thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Học tập và làm theo tác phong khoa học của 
Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, đặc 
biệt là người lãnh đạo phải đi sâu, đi sát, điều 
tra nghiên cứu, đôn đốc, giúp đỡ, khuyến khích, 
kiểm tra. Khoa học là phải từ thực tế khách 
quan, chính xác. Thông tin, báo cáo không thể 
thiếu trung thực, dối trá. Tác phong khoa học 
là phải loại bỏ bệnh “hữu danh, vô thực”, tức 
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là làm việc không thiết thực, không từ chỗ gốc, 
chỗ chính, không từ dưới làm lên. Làm cho có 
chuyện, làm lấy rồi. Làm được ít suýt ra nhiều, 
để làm một bản báo cáo cho oai, nhưng xét kỹ 
thì rỗng tuếch.

Tác phong khoa học không chấp nhận loại 
cán bộ làm theo ý muốn chủ quan của mình 
“đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương 
trình rồi đưa cột vào cổ dân chúng, bắt dân 
chúng làm”. Cách làm việc đó khác nào “khoét 
chân cho vừa giầy”. Chân là quần chúng. giầy 
là cách tổ chức và làm việc của ta”. Hiện nay, 
những biểu hiện không khoa học mà Bác Hồ đã 
cảnh báo 70 năm trước vẫn còn khá phổ biến. 
Đó là tình trạng “chỉ mấy cán bộ đóng cửa lại 
mà làm, ngồi ỳ trong phòng giấy mà viết, cứ 
tưởng những cái mình làm là đúng, mình viết là 
hay. Nào có biết, cách làm chủ quan đó, kết quả 
là “đem râu ông nọ, chắp cằm bà kia”, không 
ăn thua, không thấm thía, không ích lợi gì cả”.

Tác phong khoa học được nhìn nhận ở 
việc xác định mục đích rõ ràng, cụ thể, thông 
thường không thể nhiều đích, vì “nhiều đích 
quá thì loạn mắt, không bắn trúng đích nào”. 
Để đạt được đích thì chương trình, kế hoạch đặt 
ra phải sát hợp, thiết thực, trên cơ sở xét rõ năng 
lực người thi hành. Đầu tư công sức, trí tuệ vào 
việc đặt chương trình công tác quá rộng mà 
kém thiết thực là một khuyết điểm phổ biến của 
cán bộ. Lại có tình trạng có kế hoạch rồi nhưng 
không quyết tâm, không có biện pháp thích 
hợp, không biết tổ chức thực hiện, đặc biệt là 
không biến quyết tâm của lãnh đạo thành quyết 
tâm của quần chúng. sự nghiệp đổi mới hiện 
nay không có đất cho những kiểu tư duy và làm 
việc không khoa học đó.

Một yêu cầu đặt ra hiện nay trong thực hiện 
tác phong khoa học là “người lãnh đạo phải cụ 
thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng 
điểm và nắm tình hình. Phải chống tư tưởng 
ngại khó khăn, tư tưởng ỷ lại”. 

Nói đến tác phong khoa học không thể 
không bàn đến kiểm tra. Kiểm tra là để xem 
việc thi hành chính sách, nghị quyết đến đâu, 
có khó khăn gì, dân chúng hưởng ứng, tham 

gia như thế nào. Hồ Chí Minh dạy: “Đảng phải 
luôn luôn xét lại những nghị quyết và những 
chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không 
vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra 
lời nói suông mà còn hại đến lòng tin của nhân 
dân đối với Đảng”.

Thực hiện tác phong khoa học cần phải 
chống bệnh “nghị quyết đầy túi áo, thông cáo 
đầy túi quần”, “đầy túi quần thông cáo, đầy túi 
áo chỉ thị”, “nghị quyết một đường, thi hành 
một nẻo”, dẫn đến công việc vẫn không chạy.

Tổng kết trao đổi kinh nghiệm, rút kinh 
nghiệm thành công chưa thành công và cả kinh 
nghiệm thất bại, để tiếp tục học, phát huy ưu 
điểm, khắc phục sai lầm, khuyết điểm trong 
nhũng công việc tiếp trên chặng đường mới, có 
thể được coi là khâu cuối trong “quy trình” của 
tác phong khoa học. Tổng kết rút kinh nghiệm 
trên diện rộng với từng người, từng địa phương, 
từng việc, từng chủ trương, cả công tác tổ chức 
và khâu cán bộ. “sau mỗi một việc cần phải 
rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm riêng từng cán 
bộ, từng địa phương. Kinh nghiệm chung tất cả 
các cán bộ, các địa phuơng. Kinh nghiệm thất 
bại và kinh nghiệm thành công. Rồi tổng kết và 
phổ biến các kinh nghiệm ấy cho khắp tất cả 
cán bộ, tất cả địa phương. Mỗi cán bộ, mỗi địa 
phương sẽ học những kinh nghiệm hay, tránh 
những kinh nghiệm dở, áp dụng những kinh 
nghiệm cũ vào những công việc mới. Như vậy, 
khuyết điểm ngày càng bớt, ưu điểm ngày càng 
thêm, công việc sẽ rất mau tiến bộ”.

Học tập và làm theo phong cách làm việc 
của Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan 
trọng vì tác phong quần chúng, tập thể - dân 
chủ, khoa học là những tố chất không thể thiếu 
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt các cấp trong tình hình hiện nay, Có 
được những tố chất đó là có được lòng tin của 
dân, được dân tin, dân phục, dân yêu, dân ủng 
hộ, đồng lòng, việc gì cũng làm được. Không 
có được những tố chất nói trên thì việc gì làm 
cũng không xong.

B.Đ.P
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Tết đến xuân về là dịp để mỗi gia 
đình đoàn tụ, con cháu bày tỏ niềm 
thành kính với tổ tiên ông bà. Mỗi 

gia đình, dù giàu nghèo thế nào cũng đều sắm 
sang lễ lạt, dọn dẹp cửa nhà tinh tươm sạch sẽ 
với mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho 
một năm mới nhiều may mắn, lộc tài. 

Phong tục chung…
Do đặc điểm về điều kiện địa lí, kinh tế 

xã hội, truyền thống, đặc trưng khác nhau nên 
phong tục của các vùng miền cũng có những 
nét khác nhau. Tết Nguyên đán được coi là Tết 
Cả, là hội đầu xuân của dân tộc Việt Nam. Đây 
là lễ kết thúc một chu kỳ và mở ra một chu kỳ 
mới theo sự vận hành của đất trời, vạn vật, cỏ 
cây. Cận tết, trong nhiều gia đình ở Hà Tĩnh 

có tục cúng ông Táo. Lễ cúng ông Táo - vua 
bếp, ngoài các ngày lễ trong năm còn tổ chức 
lễ chính là ngày 23 tháng Chạp tiễn ông Táo 
về trời và lễ giao thừa đón ông Táo mới xuống 
trần. Thường lễ vật cúng ông Táo có hương, 
vàng giấy hoặc vàng toi, trầu, nước (lã), hoa 
quả, cỗ chay hay cỗ mặn. Ngày Tết, người ta 
còn dán trước bàn thờ ông Táo những tờ tranh 
in hình trâu, lợn, tiền (tiền giấy), tranh khắc 
chữ “Phú”, “Quý”, chữ “Phúc mãn đường”. 
Áo mão cho thần thường là bộ áo chẽn, áo bào, 
không có quần, mũ cánh chuồn, đôi hia màu 
đen vẽ hoa văn màu vàng đất. Có nơi sắm ba 
bộ áo, ba mũ, ba đôi hia vì thần là “hai ông 
một bà”, có nơi sắm mũ áo theo ngũ hành. sau 
khi cúng thì đốt vàng mã, còn các tranh thờ, có 
khi cả áo, mũ, hia để đến 23 tháng chạp cuối 

PHAN HươNg

6. Lễ hội ra khơi đầu năm

Hà TĩnH xưa và nay

Phong 
Tục 
Ngày 
Tết
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năm mới đốt để thay bộ mới.
giao thừa, mồng một là thời khắc thiêng 

liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, 
người dân ta thường tránh những điều không 
tốt đẹp, mọi lời nói, cử chỉ phải luôn vui vẻ, 
hoà nhã, nhất là coi trọng người đến mở hàng 
“đập đất” nhà mình. Nếu được người có danh 
vọng, làm ăn nên nổi, gia đình yên vui, phúc 
đức, hiền hậu đến thì rất quý. Ngày đầu năm 
mới, người ta cũng kiêng quét nhà vì sợ quét 
mất tài lộc. Những thói quen này ngày nay 
có nhiều thay đổi, để có một năm được nhiều 
may mắn, nhiều gia chủ còn tìm người hợp 
tuổi nhờ “xông đất”, mua các loại cây cối, vật 
dụng, điều chỉnh đồ đạc trong phòng để tạo 
phong thủy tốt thuận lợi trong làm ăn, buôn 
bán, công việc.

 Tết Nguyên đán ngày trước ở các gia đình 
thường kéo dài 3 ngày, chiều 30 tháng Chạp (lễ 
Trừ tịch), đêm 30 rạng ngày mồng một tháng 
giêng (lễ giao thừa), mồng một (Nguyên đán) 
cho đến chiều mồng ba. Tết là dịp để mỗi gia 
đình đoàn viên, sum họp, thể hiện tình cảm, 
trách nhiệm của con cháu với ông bà, tổ tiên 
nên suốt những ngày tết, con cháu sửa soạn cỗ 
bàn dâng lên tổ tiên, trên bàn thờ khói hương 
không tắt. Người quê ta thường có câu “mồng 
một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết 
thầy”. Ngày mồng một phải chu đáo chuyện 
khói hương ở đằng nội (tết cha), ngày mồng 
hai chúc tết, đoàn tụ bên đằng ngoại. sau khi 
chu tất việc thăm hỏi, chúc tụng, tươm tất cha 
mẹ mới đến thăm thầy (thầy dạy mình) bởi 
truyền thống dân tộc luôn tôn sư trọng đạo, 
xem thầy dạy là người quan trọng thứ ba đối 
với cuộc đời mỗi con người. Truyền thống đó 
ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân từ thế hệ 
này đến thế hệ khác. Dù có ít nhiều đổi thay 
song những giá trị nhân văn, cốt lõi, ý nghĩa 
về lòng biết ơn đối với đấng sinh thành, bậc 
tiền nhân, người có công dạy dỗ vẫn không 
bao giờ phai nhạt. Hết ba ngày tết, đến ngày 
mồng bảy lại có lễ khai hạ và ngày rằm, tế 

tổ, con cháu đến nhà thờ họ. Đây là dịp con 
cháu tề tựu đông đủ để lễ tổ và bàn việc họ. 
Ngày nay, nhiều dòng họ có con cháu đi làm 
ăn xa, thành đạt, có điều kiện xây dựng nhà 
thờ khang trang. Không chỉ Tết mà ngày rằm 
tháng giêng hay tháng Bảy (Cả năm có rằm 
tháng Bảy, cả thảy có rằm tháng giêng) là dịp 
để họ về đây hương khói, bày tỏ lòng thành 
kính với tổ tiên, cầu nguyện cho một năm 
nhiều tài lộc, may mắn.

Trước, trong, sau tết, nhiều làng,  xã còn tổ 
chức các hoạt động cộng đồng như lễ hội, các 
trò chơi dân gian, hoạt động thể thao như đánh 
cờ, bơi thuyền huy động nhiều người tham gia 
tạo được sự gắn kết giữa phần hội, phần lễ hết 
sức nhuần nhuyễn, hấp dẫn. Những hoạt động 
này vẫn được duy trì mạnh mẽ, cùng với sự 
phát triển kinh tế, đời sống văn hoá của người 
dân được nâng cao, mỗi dịp đầu xuân, các địa 
phương trong toàn tỉnh đều tổ chức các hoạt 
động văn nghệ, mừng thọ các cụ cao niên, giao 
lưu bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền sôi nổi 
giành cho tất cả các thành phần, lứa tuổi. Đây 
là những sinh hoạt cộng đồng vui tươi, lành 
mạnh, ý nghĩa, tạo tình đoàn kết, rèn luyện sức 
khoẻ, là một nét đẹp văn hoá đặc sắc, khích lệ 
tinh thần thi đua lao động, sản xuất, học tập, 
công tác trong các tầng lớp nhân dân. 

Mỗi vùng có từng nét riêng 
Ở nhiều địa phương của huyện Thạch Hà 

có tục “rang kiến”. Mờ sáng mồng một, các 
bà, các chị bắc nồi rang lên bếp, cầm đôi đũa 
rang không, một người trong nhà hỏi: “Bà 
rang chi?”. Người kia đáp: “Rang kiến, rang 
mối, rang kiến càng, kiến kệ, rang kiến mệ, 
kiến con, rang kiến cục, kiến hòn, có kiến chi 
rang hết!”. Đọc ba lần như vậy rồi nhắc nồi 
rang xuống, đưa ra vườn “đổ kiến”. Người 
ta tin làm như vậy thì trong nhà quanh năm 
không còn kiến, mối. Ngày nay, việc diệt kiến, 
diệt mối đã có các biện pháp khoa học chứ 
không nặng về phong tục nên hầu như tục lệ 
này không tồn tại nữa. Ở nhiều địa phương 
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khác có tục dựng cây nêu ngày tết và được duy 
trì cho đến ngày nay. Cứ cận tết (ngày ông táo 
chầu trời ngày 23 tháng chạp), các nhà đều tìm 
một cây cao, trước đây, theo triết lí âm dương, 
tùy vào phong tục từng địa phương để treo các 
vật dụng khác nhau với nhiều mong muốn, ý 
nghĩa. Ngày nay, nhân dân thường trang trí 
phổ biến lên cây nêu hệ thống đèn nháy xung 
quanh, phía trên cùng một bóng đèn lớn, có 
nhà còn treo cờ Tổ quốc rồi dựng lên giữa sân 
hoặc trước ngõ. Tuỳ vào ý thức của gia chủ 
cũng như điều kiện kinh tế mà mỗi nhà đều 
trang trí gam độ ánh sáng khác nhau. Nhìn từ 
xa, tạo nên một rừng ánh sáng lung linh, sắc 
màu huyền ảo. Dựng cây nêu ngày tết ngoài 
ý nghĩa dân gian để trừ tà còn gửi gắm mong 
ước, niềm khát vọng về một cuộc sống sung 
túc, đủ đầy của người dân trong thời điểm 
khởi đầu một năm mới.

Riêng ở làng Đông Thượng (Can Lộc) 
vào giờ giao thừa, một người do làng cử 
(thông thường là mỏ làng) ra cánh đồng phía 
đông làng vừa đi vừa rao to: “Hen ho rò rực-
Đổ về nam hà-Cháy cửa cháy nhà-Đổ về đồng 
Báng-Chân đi chếnh choáng-Đổ về cồn Đu-
Lắm rọng (ruộng), nhiều tru(trâu) - Đổ về 
cửa cổng…”. Dân làng ai nấy đều tin, làm như 
vậy thì mọi bệnh tệt, đen đủi đều được quét 
sạch. Ở làng Phổ Minh-Can Lộc còn có tục 
“đi lượt” vào dịp trước hoặc sau tết. “Đi lượt” 
là đi lấy củi tập thể. Mỗi phường thường có 
8 người con trai, có một người đứng đầu gọi 
là đầu lượt và hai người con gái gọi là “me” 
hay “nàng me”. gọi là đi lượt vì mỗi gia đình 
được phường đi cho một chuyến củi, một 
lượt. Cùng mang ý nghĩa tương thân, ở Thuần 
Thiện - Can Lộc còn có tục “đi tranh”. Nhà 
nào đến lúc phải lợp thì báo cho cả xóm biết, 
xóm sẽ tổ chức một ngày vào núi lấy tranh về, 
đánh tranh và giúp lợp nhà. Có nơi không “đi 
tranh” thì mỗi nhà đánh dăm mười cái, góp lại 
để giúp nhà chủ…Những tục lệ này thể hiện 
tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau 

trong cộng đồng làng xã.
Phường săn ở nhiều địa phương trong 

toàn tỉnh (Đức Thọ, Can Lộc, Kỳ Anh) trước 
đây vào dịp tết thường vào núi săn bắn thú 
rừng để về cúng tết, gọi là “Liếp tế”. Từ lâu 
tục “Liếp tế” không còn, nhưng ở vùng nội 
Can Lộc, phường săn vẫn đi săn và giữ một 
vài tục xưa. Khi chia phần ai là người đâm 
nhát đầu tiên vào con mồi thì được chia phần 
hơn hoặc được lấy thêm phần thủ, bất cứ ai có 
mặt trong cuộc săn dù không tực tiếp góp công 
đều được chia phần.

Ở Kỳ Anh (nay là thị xã Kỳ Anh) vào 
ngày giỗ Thánh Mẫu (12/2 âm lịch) hàng năm, 
tại đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích 
Châu, xã Hải Khẩu - Kỳ Ninh còn tế lễ, tục 
dâng bánh chưng ngày tết. 

Tết là lễ hội cổ truyền lớn nhất của dân tộc, 
đi kèm với tết là các phong tục, lễ hội, lễ nghi 
góp phần tạo nên ý nghĩa đặc sắc trong truyền 
thống văn hóa của người Việt Nam. Cùng với 
tác động của cơ chế thị trường, ảnh hưởng của 
lối sống hiện đại, nhiều phong tục ở các vùng, 
miền ở Hà Tĩnh đã biến đổi, có những tục lễ 
rườm rà trước đây đã được rút gọn bớt, thay 
đổi phù hợp, có những hũ tục bị triệt tiêu dần 
như tục rang kiến, tục “đi lượt”, tục “liếp tế”, 
một số trò chơi dân gian… Những phong tục 
ngày tết được thay đổi và được duy trì ở mọi 
nhà, mọi miền như thờ cúng gia tiên, chúc thọ 
ông bà, chúc tết cha mẹ, thầy cô, làm bánh 
chưng, các sản phẩm thủ công truyền thống, 
tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lành 
mạnh, làm cây nêu ngày tết… Đặc biệt, vào 
đầu năm, nhiều đền, chùa, đình, miếu và các 
di tích lịch sử ở các làng quê đều tổ chức lễ 
hội, trò chơi dân gian thu hút nhân dân trong, 
ngoài vùng, khách thập phương từ mọi miền 
đất nước tề tựu vãn cảnh, cầu an, cầu tài, cầu 
lộc, mong một năm mới may mắn, phát tài.

P.H
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Phong trào “Tết vì người nghèo” và 
những người có hoàn cảnh khó khăn 
trong cuộc sống của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh được khởi xướng 
thực hiện từ nhiều năm; trong 5 năm gần đây, 
uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động 
gần 31.000 suất quà Tết với tổng giá trị hơn 
12 tỷ đồng đã trao tặng, hỗ trợ, giúp đỡ người 
nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng có 
hoàn cảnh éo le trong mỗi dịp Tết đến, Xuân 
về. Phong trào “Tết vì người nghèo” do Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động ngày 
càng phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả 
thiết thực, trở thành những nghĩa cử cao đẹp, 
mang tính nhân văn sâu sắc và có ý nghĩa xã 
hội lớn, thu hút đông đảo các doanh nghiệp, 
các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích 
cực hưởng ứng.

Thời gian qua, uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp tục 
phát động Phong trào “Tết vì người nghèo” 
với mục tiêu phấn đấu vận động trên 10 ngàn 
suất quà Tết để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, 
hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn 
trong cuộc sống có thêm điều kiện đón Tết vui 
Xuân, hoà mình với đời sống xã hội.

uỷ ban MTTQ tỉnh đã biểu dương  MTTQ 
các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận 
các cấp đã có thành tích trong thực hiện Phong 
trào “Tết vì người nghèo”. Công tác đó đã 
khẳng định việc thực hiện chính sách xã hội, 
các hoạt động từ thiện nhân đạo là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng, 
Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện;  là truyền 
thống mang tính nhân văn sâu sắc, là đạo lý 
trong cuộc sống từ bao đời nay của dân tộc và 

Từ VăN DIệN
UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
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con người Việt Nam.
Bằng những hoạt động thiết thực, Mặt trận 

Tổ quốc các cấp đã thường xuyên hiệp thương 
chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nhất là các 
đoàn thể chính trị - xã hội phát huy mạnh mẽ 
tinh thẩn đoàn kết, tương thần tương ái, lá rách 
ít đùm lá rách nhiều trong đoàn viên, hội viên, 
trong các doanh nghiệp, trong các nhà hảo tâm 
và trong các cộng đồng dân cư; triển khai sâu 
rộng và có hiệu quả thiết thực các phong trào, 
các cuộc vận động, thu hút ngày càng nhiều các 
tổ chức và cá nhân trong tỉnh, ngoài tỉnh, trong 
nước, ngoài nước tích cực tham gia, chăm lo 
ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần 
cho người nghèo, nhân dân các vùng bị thiên 
tai tàn phá, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân 
chất độc da cam/Đioxin, người tàn tật, người 
già cô đơn, trẻ em mồ côi và những người có 
hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống… 

Phát huy những thành tích, kết quả đã 
đạt được, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn 
chế, thời gian tới một yêu cầu đặt ra đòi hỏi 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong 
tỉnh tiếp tục đổi mới cả nội dung và phương 

thức hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức 
của mình mạnh về mọi mặt theo chức năng, 
nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc; đối với thực 
hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, 
nhất là Phong trào “Tết vì người nghèo” phải 
chuyên nghiệp hơn, đóng vai trò thực chất là 
tổ chức nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công 
tác nhân đạo, từ thiện, tất cả hướng về người 
nghèo, người dân bị thiên tai, hoả hoạn, nạn 
nhân chiến tranh, nạn nhân chất độc da cam/
Đioxin, những người yếu thế trong xã hội; 
đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, vận động giáo dục lòng nhân ái và đạo 
lý nhân văn của dân tộc; kêu gọi, thu hút, quản 
lý, phân bổ, sử dụng thật tốt nguồn Quỹ “Vì 
người nghèo”, góp phần quan trọng thực hiện 
tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà 
nước ta.

Một mùa xuân mới đang về, nhà nhà đón 
xuân trong nồng ấm yêu thương- muốn có 
được điều đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần 
quan tâm hơn nữa đến những hoàn cảnh yếu 
thế trong xã hội.

T.V.D
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Năm 2017, Công an tỉnh Hà Tĩnh 
thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ 
công tác đảm bảo ANTT trước 

những khó khăn, thách thức chưa từng có: 
Những diễn biến phức tạp, khó lường của 
tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã 
tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội 
trên địa bàn tỉnh, ANTT diễn biến phức tạp, 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ; hệ lụy hệ lụy của sự 
cố môi trường biển, hậu quả của các đợt lũ 
lụt liên tiếp trong năm 2016 và năm 2017, 
đặc biệt là cơn bão số 10 trực tiếp đổ bộ vào 
Hà Tĩnh.... Bối cảnh đó đã làm cho công tác 
đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, 
đối tượng chống đối bên trong, bên ngoài và 
các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ngày 
càng quyết liệt, phức tạp.

song, với tinh thần đoàn kết, khắc phục 
khó khăn và khí thế tiến công, bám sát yêu 
cầu, nhiệm vụ, sự chỉ đạo của Bộ Công an, 
Tỉnh ủy, uBND tỉnh, lực lượng Công an 
Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn 
vị nghiệp vụ Bộ Công an; các ngành chức 
năng, chủ động tham mưu cho Bộ Công an, 
Tỉnh ủy, uBND tỉnh triển khai thực hiện có 
hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung 
ương trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; tập 
trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện 
pháp công tác, thực hiện các phương án, kế 
hoạch đảm bảo vững chắc an ninh biên giới, 
tuyến biển, các mục tiêu trọng điểm và các 
sự kiện chính trị quan trọng. Tham mưu, tập 
trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả nhiều vấn 
đề phức tạp về ANTT, nhất là tình hình liên 

Đại tá Lê VăN sAO
UVBTVTU, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh
lập nhiều chiến công trước thềm xuân
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quan việc khắc phục, bồi thường sau sự cố 
môi trường biển, phục vụ tốt nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh....

Bước vào năm mới 2018, trước yêu 
cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội 
phạm, đảm bảo ANTT, nhất là thời điểm Tết 
Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, 
ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Công an, 
Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh 
ủy, uBND tỉnh ban hành các chỉ thị về triển 
khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 
tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên địa 
bàn trong dịp Tết Nguyên đán và năm 2018, 
huy động đồng loạt sự tham gia của các 
ngành, các cấp, các địa phương tổ chức lễ 
ra quân tấn công trấn áp tội phạm nhằm tạo 
ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị và toàn xã hội tích cực tham gia phòng 
ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội 
phạm và vi phạm pháp luật.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng 
hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ của lực 
lượng Công an gắn với đẩy mạnh công tác 
đấu tranh với các loại tội phạm; tập trung rà 
soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, quản lý 
chặt chẽ các hệ loại đối tượng, kịp thời xác 
lập, đấu tranh với các ổ nhóm, đối tượng có 
biểu hiện hoạt động phạm tội. Triển khai các 
giải pháp phòng, chống vỉ phạm pháp luật 
và các loại tội phạm liên quan đến vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phòng, 
chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng 
giả và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...

 Theo đó, 100% các phòng, công an các 
địa phương đã xây dựng kế hoạch chương 
trình công tác, giao chỉ tiêu cụ thể để thực 
hiện, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương có văn bản chỉ đạo các 
cấp, các ngành phối hợp lực lượng Công an 
triển khai quyết liệt đợt cao điểm gắn với cụ 
thể hóa các kế hoạch, phương án hướng dẫn 

các hệ lực lượng thực hiện cao điểm, giải 
quyết những vấn đề phức tạp lên trên các 
tuyển, địa bàn trọng điểm, bước đầu triển 
khai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, 
cụ thể:

- Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc 
gia, Công an tỉnh đã chủ động phân công, 
giao nhiệm vụ trong công tác nắm tình hình, 
đánh giá, phân tích, dự báo tình hình; phòng 
ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt 
động chống phá của thế lực thù địch, phản 
động; ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của 
số đối tượng phản động, cực đoan chống 
đối, đặc biệt là phối hợp đảm bảo tuyệt đối 
an toàn Hội nghị APEC 2017, phiên tòa xét 
xử đối tượng Nguyễn Văn Hóa phạm tội 
“Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN 
Việt Nam”, không để các đối tượng có các 
hành vi kích động, cản trở, gây rối. Đảm 
bảo an ninh xã hội, an ninh văn hóa, bảo 
vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, đảm 
bảo tuyệt đối an toàn dịp giáng sinh và Tết 
Dương lịch 2018 và hoạt động của các đồng 
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện 
chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng và các 
mục tiêu, địa bàn trọng điểm. Phối hợp tổ 
chức kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ 
viễn thông và in ấn, xuất bản trên địa bàn, 
phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động 
tham mưu giải quyết các đoàn tập trung 
đông người ra Trung ương, kéo lên uBND 
tỉnh khiếu kiện; tình hình phức tạp liên quan 
đến hỗ trợ đền bù, khắc phục sau sự cố môi 
trường biển, kéo đường dây điện 35kV tại 
TX Kỳ Anh, khu xử lý rác thải tại Hương 
Khê… trên cơ sở quán triệt phương châm: 
“lấy công tác tuyên truyền, vận động, giải 
thích, thuyết phục là chính; quá trình xử lý 
hết sức bình tĩnh, khôn khéo, mềm dẻo, tránh 
sử dụng biện pháp trấn áp không cần thiết” 
nên đã giải quyết nhanh gọn, kiếm soát và 
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giữ vững được ổn định ANTT tại các địa bàn 
trọng điểm. Đến nay về cơ bản biển sạch; 
đền bù hỗ trợ nhân dân trong vùng thiệt hại 
đạt 98%.

- Trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, 
chính quyền phát động phong trào Toàn dân 
bảo vệ ANTQ, tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong các kế hoạch về đấu tranh tấn 
công, trấn áp tội phạm; chú trọng bố trí lực 
lượng kiểm soát và tuần tra mật phục tại các 
khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm. Tiếp tục 
nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ 
bản, coi trọng công tác quản lý hành chính 
để nắm người, nắm hộ; phối hợp tăng cường 
công tác thông tin, tuyên truyền, vận động 
ký cam kết đối với cán bộ, nhân dân nhằm 
thúc đẩy phong trào, thực hiện có hiệu quả 
đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Kết 
quả đã tăng cường sức mạnh đấu tranh trấn 
áp tội phạm ngay tại cơ sở, các giải pháp 
phòng ngừa tội phạm đã phát huy hiệu quả 
góp phần kiềm chế tình hình tội phạm trên 
địa bàn, tạo ra phong trào đấu tranh, trấn áp 
tội phạm mạnh mẽ, quyết liệt trong xã hội. 

Trong những ngày đầu ra quân tấn công 
trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn 
tỉnh đã điều tra khám phá 47 vụ, 100 đối 
tượng phạm tội hình sự (tăng 18 vụ, 53 đối 
tượng so với trước đợt cao điểm), thu giữ 
51 xe máy cùng nhiều tang vật có giá trị 
khác với tổng trị giá gần 01 tỷ đồng; phát 
hiện, bắt giữ 127 vụ, 487 đối tượng đánh 
bạc (tăng 96 vụ, 351 đối tượng so với trước 
đợt cao điểm); tập trung truy quét, đẩy đuổi 
các đối tượng hoạt động mua bán dâm núp 
bóng nhân viên khách sạn, nhà nghỉ, quán 
masage..., bắt giữ 5 vụ, 12 đối tượng (tăng 5 
vụ, 12 đối tượng so với trước đợt cao điểm). 
Phát hiện, bắt giữ 61 vụ, 61 đối tượng có 
hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; 95 
vụ, 87 đối tượng, 2 tổ chức vi phạm pháp 

luật về môi trường (tăng 109 vụ, 102 đối 
tượng so với trước đợt cao điểm); 20 vụ, 24 
đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 10 vụ, 
11 đối tượng so với trước đợt cao điểm); 32 
vụ, 87 đối tượng sử dụng trái phép chất ma 
túy (tăng 23 vụ, 52 đối tượng so với trước 
đợt cao điểm), thu giữ 3 bánh và 3,364g 
heroin; 9.366 viên và 16,5276g ma túy tổng 
hợp; 1,105kg cần sa cùng một số tang vật có 
liên quan. Tập trung đấu tranh phát hiện, xử 
lý 100 vụ, 115 đối tượng mua bán, tàng trữ, 
vận chuyển, sử dụng trái phép pháo (tăng 
85 vụ, 95 đối tượng so với trước đợt cao 
điểm); thu giữ 1,313 tấn pháo các loại. Tổ 
chức truy bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng 
truy nã (trong đó có 1 đối tượng truy nã đặc 
biệt nguy hiểm lẩn trốn hơn 20 năm). Khởi 
tố điều tra 41 vụ, 88 bị can; kết thúc điều 
tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 22 
vụ, 57 bị can. Công tác bắt, giam giữ, xử 
lý tội phạm đảm bảo đúng quy định pháp 
luật, không để xảy ra oan, sai. Các lực lượng 
Hồ sơ nghiệp vụ, Kỹ thuật hình sự, Kỹ thuật 
nghiệp vụ đã tập trung thực hiện tốt các mặt 
công tác, đáp ứng yêu cầu của cơ quan điều 
tra, nhất là trong khám nghiệm hiện trường, 
khám nghiệm tử thi, giám định dấu vết, 
giám định pháp y, tra cứu trả lời các yêu cầu 
nghiệp vụ. Điển hình, lực lượng Công an đã 
khẩn trương điều tra làm rõ, ngăn chặn, bắt 
giữ 24 đối tượng tổ chức sử dụng đao, kiếm 
đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng trên 
địa bàn Thành phố Hà Tĩnh; phối hợp Cục 
C50 - Bộ Công an phá chuyên án, bắt 19 đối 
tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá 
độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền 
giao dịch lên đến 310 tỷ đồng; chỉ đạo Công 
an huyện Hương sơn, thị xã Kỳ Anh phá 03 
chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng trộm cắp hơn 
60 xe máy và 02 két sắt trên địa bàn các tỉnh 
Hà Tĩnh, Nghệ An… qua đó góp phần ổn 

(Xem tiếp trang 59)

Sắc xuân
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Năm 2017 triển khai nhiệm vụ trong điều kiện 
có nhiều khó khăn, ảnh hưởng sự cố môi 
trường biển, bão lụt, sản xuất nông nghiệp 

tăng trưởng thấp, nguồn lực đầu tư công hạn chế, nhưng 
với sự tập trung cao, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, 
đặc biệt sự vào cuộc tích cực, chủ động hơn của người dân 
nên Chương trình MTQg xây dựng nông thôn mới đạt 
kết quả khá nổi bật, là năm có số xã đạt chuẩn lớn nhất từ 
khi thực hiện Chương trình (33 xã), đạt 183% kế hoạch, 
nâng tổng số xã đã đạt chuẩn lên 115 xã (chiếm 50% 
tổng số xã); không còn xã dưới 10 tiêu chí, các chỉ tiêu 
khác đều đạt và vượt kế hoạch; sản xuất nông nghiệp đã 
sớm được khôi phục, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn tiếp tục tăng 
trưởng khá; kết cấu hạ tầng được nâng cấp, xây dựng, 
nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, phúc lợi, cơ chế 

ĐặNg NgọC sơN
TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sắc xuân trên làng nông thôn mới Cẩm Yên (Cẩm Xuyên)Sắc xuân
Năm 2017 khép lại, 

tiếp tục ghi đậm dấu ấn 
về ý chí vượt khó, sáng 

tạo, chủ động cao của 
tầng lớp nhân dân, sự 

lãnh đạo, chỉ đạo quyết 
liệt, hiệu quả  của cả hệ 
thống chính trị, đã tạo 
nên những kết quả nổi 

bật trong phong trào xây 
dựng nông thôn mới của 

tỉnh nhà.

Trên nHững miền quê nông THôn mới
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hỗ trợ xi măng tiếp tục phát huy hiệu quả, là 
động lực quan trọng huy động được nguồn 
lực lớn; văn hoá, giáo dục và y tế có nhiều 
chuyển biến tích cực; an ninh quốc phòng cơ 
bản được giữ vững, chính trị cơ sở ổn định; 
xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn 
mẫu tăng nhanh về số lượng, nhiều nội dung 
đi vào chiều sâu.

Đối với nhiều địa phương, mùa xuân 
năm nay khác hẳn so với những năm trước, 
bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, nhiều 
miền quê nghèo khó năm nào giờ đang vươn 
lên đến sự ấm no, sung túc, người dân phấn 
khởi, tự hào khi đón một mùa xuân mới trên 
xã nông thôn mới.

Thành công khơi dậy, phát huy tốt 
sức dân

Đến với xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, 
niềm vui như được nhân đôi với Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân khi đón chào xuân 
mới, bởi thời điểm đầu năm 2018 xã chính 
thức đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn 
NTM. Từ một xã miền núi có nhiều khó 
khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Can 
Lộc và chỉ đạt được 3 tiêu chí, toàn xã đã 
huy động được hơn 82 tỷ đồng xây dựng 
nông thôn mới (trong đó nhân dân đóng góp 
trên 22 tỷ đồng), phát triển mạnh mẽ kinh tế 
vườn đồi, đã xóa bỏ 1.450 vườn tạp, trồng 
mới 75 ha cam, nâng tổng số diện tích cam 
hiện có lên 90 ha, thu nhập bình quân đầu 
người đạt 31 triệu đồng/năm, cơ sở hạ tầng 
được nâng cấp, khang trang gắn với chỉnh 
trang các Khu dân cư, 100% tuyến đường 
trục xã và trục đường thôn, ngõ xóm được 
bê tông hóa, nhà văn hóa theo hướng hiện 
đại, kết hợp với hệ thống hàng rào cây xanh, 
những thảm hoa rực rỡ…Để đạt được thành 
công  hôm nay, Đảng bộ và chính quyền xã 
Mỹ Lộc đã phát huy, khơi dậy tốt nội lực, 
sức dân, tạo điều kiện cho người dân được 
bàn bạc, quyết định, công khai, minh bạch 

về tài chính, đồng thời xây dựng được đội 
ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, hy sinh 
vì nông thôn mới. 

Bứt phá đi lên của một xã nghèo
Là một xã nghèo của huyện Vũ Quang, 

quanh năm ảnh hưởng của lũ lụt thường 
xuyên nhưng với quyết tâm chính trị cao và 
sự đồng lòng của nhân dân, Đức Bồng đã nỗ 
lực, bứt phá đi lên, đạt chuẩn đúng lộ trình. 

Ngay từ những năm trước, cấp ủy, chính 
quyền xã Đức Bồng sớm xây dựng lộ trình, 
kế hoạch cụ thể từng nội dung, chỉ tiêu đến 
tận thôn;tập trung chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi theo hướng phát triển kinh tế 
trang trại, kinh tế vườn rừng, đã trồng mới 
42 ha cam, nâng tổng diện tích cam hiện có 
đạt 363 ha; cơ sở hạ tầng thiết yếu được xây 
dựng, nâng cấp, những con đường được bê 
tông hóa rộng rãi hơn, ngõ xóm xanh sạch 
đẹp, hệ thống kênh mương thủy lợi được 
kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng văn hóa, giáo 
dục, y tế được cải thiện rõ rệt, đời sống của 
người dân được nâng lên, thu nhập đạt 31,64 
triệu đồng/người/năm (tăng 12,14 triệu đồng 
so năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều 
giảm còn 3,76 %.

Không chỉ 2 xã Mỹ Lộc và Đức Bồng, 
mà rất nhiều xã đạt chuẩn trong năm 2017, 
xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã 
dưới 10 tiêu chí cũng đã nỗ lực lớn, hoàn 
thành được nhiều khối lượng, công việc, góp 
phần vào kết quả chung của toàn tỉnh.Có thể 
khẳng định, năm 2017 phong trào xây dựng 
nông thôn mớiđược triển khai mạnh mẽ và 
phát huy hiệu quả nhất trong giai đoạn vừa 
qua, những thành quả đó chính là sức mạnh 
tổng hợp của ý Đảng, lòng dân, với nhiều 
cách làm chủ động, sáng tạo như: Chuyển 
mạnh phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo 
hướng “Tỉnh định hướng, kiểm tra; huyện 
chỉ đạo, hướng dẫn; xã chủ động cao trong 
tổ chức thực hiện”, phát huy cao nhất vai 
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trò của cộng đồng, thôn xóm, sự chủ động, 
tính sáng tạo của người dân; phát huy sức 
mạnh tổng hợp cả nguồn lực tài chính và 
nguồn nhân lực, kể cả sự trợ giúp lẫn nhau 
giữa các nhóm hộ gia đình, các thôn, các địa 
phương, vừa tạo ra được nguồn lực lớn hơn, 
vừa gắn kết hơn tình đoàn kết, đồng thuận; 
đối với vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực 
tiếp thực hiện Chương trình cần chuyển dần 
theo hướng hỗ trợ theo kết quả đầu ra, ưu 
tiên nguồn vốn để thực hiện phát triển sản 
xuất, giải quyết môi trường... Duy trì công 
tác kiểm tra, giám sát một cách thường 
xuyên, nghiêm túc, chỉ ra được những tồn 
tại, hạn chế, dự báo được tình hình, tìm ra 
được nguyên nhân, gắn trách nhiệm, sớm 
chấn chỉnh, khắc phục được những tồn tại, 
hạn chế, vướng mắc hiệu quả.

Kết thúc một năm thắng lợi, bước vào 
năm mới 2018, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định 
xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài, là 
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn 
xã hội, phải tập trung cao, gắn với xây dựng 
đô thị văn minh, đẩy mạnh đi vào chiều sâu, 
bền vững, xây dựng thành công nông thôn mới 
kiểu mẫu. Nâng cao mức độ đạt chuẩn tất cả 
các tiêu chí, “dừng lại là rớt chuẩn”; kiên trì 
thực hiện việc đẩy mạnh phát triển sản xuất 
theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế nông thôn 
ở tất cả các lĩnh vực, ngành, quan tâm cao đến 
vấn đề bảo vệ môi trường; phải đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện nhưng phải đảm bảo cân đối 
nguồn lực, tuyệt đối không để nợ đọng, phát 
huy cao vai trò chủ thể của người dân.

Đ.N.S

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng tại Lễ hội cam Hà Tĩnh 2017
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Thời tiết se lạnh, Tết nguyên đán 
Mậu Tuất 2018 đang đến gần, trên 
các tuyến vùng biên tỉnh Hà Tĩnh, 

những người chiến sỹ quân hàm xanh đang 
mệt mài hăng say lao động, khẩn trương đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới, do Bộ đội Biên phòng 
Hà Tĩnh giúp đỡ, nhận đỡ đầu. Nhiều tuyến 
đường bê tông liên thôn, liên xã được mở 
rộng, các nhà văn hóa cộng đồng thôn, xóm 
được xây dựng khang trang, bề thế,  nhiều 
hộ gia đình kinh tế phát triển, nhận thức 
của bà con nhân dân nâng lên rõ rệt. Bộ mặt 

nông thôn ở vùng biên có thêm nhiều gam 
màu sáng,...

Đón Xuân Mậu Tuất năm nay, tuyến 
biên giới Hà Tĩnh có thêm một xã biên 
giới Hương Vĩnh, huyện Hương Khê về 
đích nông thôn mới. Trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh có 41 xã, phường, thị trấn biên giới, 
hiện mới có 3 xã biên giới đạt chuẩn nông 
thôn mới. Cả 3 xã này đều do Bộ đội Biên 
phòng Hà Tĩnh nhận đỡ đầu. Bộ đội Biên 
phòng Hà Tĩnh đã đầu tư, hỗ trợ hàng chục 
tỉ đồng, huy động hàng ngàn lượt cán bộ, 
chiến sỹ trực tiếp tham gia xây dựng, với 

Xuân ấm vùng biên
ĐạI TÁ Võ TRọNg HảI

TUV, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh
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phương châm “đỡ đầu xã nào hoàn thành 
các tiêu chí xã đó”.

Cứ mỗi năm Tết đến xuân về, chủ trương 
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh  ngoài việc làm 
tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ 
vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, bờ 
biển, các đơn vị phải tổ chức ăn tết cùng bà 
con, thực hiện tốt chương trình “Xuân Biên 
phòng, ấm lòng dân bản”, không để bất cứ 
hộ dân nào trên địa bàn biên phòng không có 
tết... Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ 
chức tết sớm cho bà con đồng bào dân tộc, 
các địa bàn vùng sâu điều kiện giao thông 
đi lại khó khăn; tổ chức các chương trình 
như Xuân ấm vùng biên, Tết về với bản Rào 
Tre, Ka Đay mùa xuân về, Tết về với người 
nghèo trên biên giới... nhiều chương trình 
văn hóa văn nghệ đặc sắc, gói bánh  chưng, 
đốt lửa trại và trao nhiều phần tặng quà đến 
với người dân vùng biên làm cho mùa xuân 
càng thêm ấm áp, nghĩa tình.

Hàng năm trước tết Nguyên đán, các 
đồn, trạm trên hai tuyến biên giới, bờ biển 
phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh 
sách những gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
để giúp đỡ, tặng quà, đảm bảo mọi người dân 
trên địa bàn biên phòng đều có tết. Năm 2017, 
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã trao tặng gần 
2.000 suất quà cho các gia đình hoàn cảnh 
khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có 
công giúp đỡ Bộ đội Biên phòng trong bảo 
vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia (mỗi 
suất gồm 5 kg nếp và 500.000 đồng tiền mặt) 
đã kịp đến với từng gia đình vào những ngày 
cuối cùng của năm cũ. Các hộ gia đình neo 
đơn, gia đình chính sách đều được cán bộ 
chiến sỹ biên phòng đóng quân trên địa bàn 
trực tiếp xuống dọn dẹp, tổng vệ sinh, trang 
trí nhà ở vào ngày giáp tết đã trở thành thông 
lệ. Những hành động, những việc làm đầy 
trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ biên phòng 
thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết quân dân 
mỗi khi tết đến xuân về.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng Hà Tĩnh còn tổ chức chúc tết cấp ủy, 
chính quyền 41 xã, phường, thị trấn thuộc 
địa bàn biên phòng; các đồn, trạm đã cử 20 
tổ công tác bám nắm địa bàn và cùng ăn tết 
với bà con nhân dân. Các chi đoàn các đơn 
vị đồn, trạm biên phòng tăng cường giao lưu 
kết nghĩa với các chi đoàn trên địa bàn tổ 
chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trong 
đêm giao thừa. Mặc dù vui Xuân, đón Tết, 
nhưng những cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị 
trên 2 tuyến biên phòng vẫn không quên 
nhiệm vụ canh giữ biên cương, đảm bảo an 
ninh trật tự cho bà con nhân dân vui Tết an 
toàn, bình yên. Các đơn vị cơ sở bảo đảm 
quân số trực theo đúng quy định của Bộ chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tất cả cán bộ, 
chiến sĩ được phân công trực trong dịp Tết 
đều xác định tốt tư tưởng, nhiệm vụ của 
mình, trong đó nhiều đồng chí xung phong ở 
lại đơn vị đón Tết. 

Trong bão lũ, thiên tai hình ảnh người 
chiến sĩ biên phòng dũng cảm bất chấp 
hiểm nguy, tận tình cứu người, giúp dân di 
chuyển tài sản, khắc phục hậu quả bão lụt 
để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, 
những món quà tình nghĩa hôm nay lại làm 
ấm lòng đồng bào nghèo nơi biên giới trong 
dịp Xuân về, Tết đến. Đáng trân trọng khi 
biết rằng, để lo cho nhân dân có mùa xuân 
ấm, cán bộ, chiến sĩ từ cơ quan Bộ Chỉ huy 
đến các đơn vị cớ sở đã tiết kiệm từng bữa 
ăn, chắt chiu, gom góp để hỗ trợ bà con. 
Việc làm đầy tính nhân văn của Bộ đội Biên 
phòng Hà Tĩnh  thể hiện phẩm chất cao quý 
Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống gắn bó, đoàn 
kết quân dân. 

Xuân Mậu Tuất năm 2018, Đảng ủy, 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh 
tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm lo Tết cho 
nhân dân vùng biên giới với phương châm 
“Người người, nhà nhà đều có Tết”. Bộ đội 
Biên phòng tỉnh sẽ trích kinh phí và quyên 
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góp tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến 
sỹ để lo tết cho bà con. Tổ chức các đoàn 
trực tiếp đến từng hộ và trao 1.800 suất quà, 
gồm gạo nếp và tiền mặt, mỗi suất quà trì 
giá 300.000 đến 1.000.000 đồng cho các  gia 
đình nguyên là cán bộ Bộ đội Biên phòng 
Hà Tĩnh đã nghỉ hưu có hoàn cảnh khó 
khăn và các gia đình chính sách, gia đình có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên 2 tuyến 
biên phòng. Đồng thời Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh sẽ tổ chức các chương trình vui tết đón 
Xuân ở một số địa bàn biên giới, bờ biển 
như Bản Rào Treo, xã Hương Liên (Hương 
Khê), giáo xứ Quý Hòa, xã Kỳ Hà (thị xã 
Kỳ Anh)...

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chỉ 
đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lương thực, 
thực phẩm cho bộ đội đón Tết. Chi đoàn 
các đơn vị phối hợp với đoàn thanh niên 
địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu 
văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo bầu không 
khí vui tươi, lành mạnh, gắn kết tình quân 
dân. Với phương châm “Vui Xuân mới 
không quên nhiệm vụ”, các đơn vị thực hiện 
nghiêm túc chỉ thị sẵn sàng chiến đấu, bảo 
đảm quân số, triển khai kế hoạch bảo vệ tết 
Mậu Tuất  cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, 
an toàn, tiết kiệm.

Trước thềm xuân mới, trên từng khuôn 
mặt của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng 
Hà Tĩnh đều ánh lên niềm tự hào, phấn khởi, 
sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Đối với họ, những ngày đất nước vào 
xuân như mang lại nguồn động viên ấm áp, 
thắt chặt thêm tình đồng đội, tình quân dân 
để cùng nhau nắm chắc tay súng, hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biên giới và giúp người dân 
trên địa bàn đơn vị đóng quân đón mùa xuân 
mới trong vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

V.T.H

Đảng 
mẫu 
mực, 
tiền 

phong, 
xã 
tắc 
yên 

bình, 
đời 
vui 
tựa 
hội

Dân 
đồng 

thuận, 
bền 
lòng, 
giang 
sơn 

thịnh 
vượng, 
cuộc 
sống 
như
mơ

dương xuân thâu
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Năm 2017, Nghi Xuân là địa 
phương duy nhất của Hà Tĩnh  
được đề nghị Thủ tướng Chính 

phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc 
dẫn đầu trong xây dựng Nông thôn mới 
(NTM), trong tăng trưởng thu ngân sách, 
thu hút đầu tư và về cải cách hành chính. 
Riêng lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới, 
Nghi Xuân đã được tỉnh lựa chọn là một 
trong hai huyện được ưu tiên đầu tư xây 
dựng đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 
2016-2020. Từ những cách làm sáng tạo đã 
được ghi nhận và kết quả đã đạt được, nhất  

là phong  trào, khí thế hưởng ứng tích cực 
của người dân, Đảng bộ và Nhân dân Nghi 
Xuân đang phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM 
trước thời hạn…

giai đoạn 2016-2020 đánh dấu quá 
trình xây dựng nông thôn mới (NTM), 
đô thị văn minh trên địa bàn Hà Tĩnh nói 
chung và Nghi Xuân nói riêng với mục tiêu 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
người dân; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ 
chức sản xuất hợp lý, gắn xây dựng NTM 
với phát triển đô thị. Triển khai hiệu quả 

TRầN BÁu Hà
TUV, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân

PHẤn ĐẤu ĐẠT CHuẨn HuYỆn 
nông THôn mới TrƯớC THỜi HẠn

nghi Xuân

Du lịch trải nghiệm ở Nghi Xuân
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Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
NTM, Nghi Xuân - quê hương của Đại thi 
hào Nguyễn Du đã thực sự khởi sắc và bắt 
đầu bước lên một lộ trình mới: phát triển 
nhanh, thực chất, ổn định và bền vững.

Trong năm qua, mặc dù trong bối cảnh 
nền kinh tế đất nước và cả tỉnh  còn nhiều 
khó khăn, thách thức, nhưng  cấp ủy, chính 
quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và 
nhân dân toàn huyện  đã chung sức, đồng 
lòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng NTM và đạt được nhiều kết 
quả nổi bật: Bộ mặt nhiều vùng nông thôn 
khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; hạ tầng 
thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y 
tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng 
cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp 
tục phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế 
và thu nhập cao; số hộ nghèo giảm nhanh, 
đời sống vật chất và tinh thần của người 
dân nông thôn từng bước được cải thiện; an 
ninh trật tự được đảm bảo; hệ thống chính 
trị cơ sở tiếp tục được củng cố….

Năm 2017 là năm đầu tiên Nghi Xuân 
triển khai nghị quyết về xây dựng huyện 
đạt chuẩn NTM. Mặc dù đối mặt với rất 
nhiều khó khăn, nhưng trong năm Nghi 
Xuân có 6 xã hoàn thành các tiêu chí xây 
dựng NTM, nâng tổng số lên 14/17 xã đạt 
chuẩn (vượt 20% so với kế hoạch); các xã 
còn lại đều đạt 13 tiêu chí trở lên. Năm 
2017, toàn huyện có 23 thôn, tổ dân phố 
đạt tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, 
tổ dân phố văn minh; 78 vườn mẫu đạt 
chuẩn, vượt 56% so kế hoạch đặt ra; 2 xã 
cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Tiên 
Điền, Xuân Viên…

Trong quá trình triển khai triển khai nghị 
quyết về  xây dựng NTM và triển khai nghị 
quyết về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, 
lãnh đạo huyện thường xuyên quán triệt tới 
tận từng cán bộ, đảng viên phương châm 

mà đồng chí Lê Đình sơn - Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh 
đã rất tâm huyết nhắc nhở cán bộ và nhân 
dân toàn tỉnh: “Xây dựng NTM là một cuộc 
cách mạng, vì lợi ích của người dân, dựa 
vào lực lượng và nghị lực lao động sáng tạo 
của nhân dân; phải kiên trì, nhất quán trong 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất 
là việc tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc; gắn xây dựng NTM với 
xây dựng đô thị văn minh” .

Ý thức sâu sắc điều đó và luôn lắng 
nghe, học hỏi, mạnh dạn sáng tạo, Nghi 
Xuân đã tìm cho mình một lối đi hiệu quả 
và đạt được những kết quả quan trọng. Xin  
được  chia sẻ những cách làm, những bước 
đi đã góp phần tạo đà để Nghi Xuân vững 
tin phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn huyện 
NTM trước thời hạn.

Một là, phát huy được vai trò chủ thể 
của người dân, làm NTM là dân làm cho 
dân; cấp ủy, chính quyền luôn quán triệt 
nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, dân thụ hưởng” (cái này phải 
làm thật, chứ không chỉ hô hào thì mới xóa 
bỏ được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà 
nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo trong nhân dân, huy động được 
nguồn lực to lớn trong nhân dân). Cái được 
của Nghi Xuân trong những năm qua không 
phải là 14/17 xã đạt chuẩn, mà chính sự vào 
cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên, đặc 
biệt là người dân. Xây dựng được phong 
trào trong Nhân dân đã quan trọng, giữ 
vững được phong trào càng quan trọng hơn, 
như vậy mới bền vững. Điển hình là các 
xã đã đạt chuẩn NTM của Nghi Xuân được 
tỉnh đánh giá là bền vững nhất toàn tỉnh, đạt 
chuẩn rồi vẫn tiếp tục duy trì và xây dựng 
xã NTM kiểu mẫu.

Hai là, kế hoạch xây dựng NTM hàng 
năm phải được lập chi tiết, cụ thể ở 3 cấp 
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từ huyện đến thôn, xóm; trong đó kế hoạch 
cấp thôn, xóm phải được Ban chỉ đạo cấp 
xã phê duyệt để triển khai thực hiện. Kế 
hoạch xây dựng NTM của xã và các thôn 
xóm phải gắn với các chỉ tiêu cụ thể về phát 
triển sản xuất, các hình thức sản xuất phù 
hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa 
phương. Vì vậy, đã được nhân dân hưởng 
ứng tích cực, việc thực hiện ở các thôn chủ 
động hơn, bài bản hơn, tránh được cách làm 
chung chung, thiếu cụ thể.

Ba là, Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Nghi 
Xuân không chỉ tập trung cho các xã đăng 
ký đạt chuẩn trong năm mà triển khai đồng 
đều các xã, đối với các xã đã đạt chuẩn thì 
tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu, các 
xã không đăng ký đạt chuẩn trong năm thì 
xây dựng kế hoạch, lộ trình để phấn đấu. 
Vì vậy kế hoạch xây dựng NTM trong năm 
của các xã rất cụ thể từ đầu năm, trên cơ sở 
đó huyện và các xã sớm lên được phương 
án cân đối nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, 
tránh dàn trải nhưng vẫn đảm bảo cho các 
xã hoàn thành kế hoạch năm. Điều này sẽ 
tạo điều kiện để một số xã có quyết tâm 
phấn đấu và có điều kiện huy động tốt 
nguồn lực cố gắng bứt phá hoàn thành đạt 
chuẩn sớm trước thời hạn. Năm 2017, Nghi 
Xuân đăng ký 5 xã đạt chuẩn nhưng cuối 
năm có thêm 1 xã đạt chuẩn, vượt kế hoạch 
đăng ký từ đầu năm.

Bốn là, gắn xây dựng NTM với phát 
động tốt các phong trào thi đua, các cuộc 
thi thiết thực (chẳng hạn, cuộc thi Khu dân 
cư NTM kiểu mẫu đến năm 2017 tỉnh và 
các huyện mới tổ chức, nhưng Nghi Xuân 
đã tổ chức năm thứ 2). Không chỉ ở cấp 
huyện mà các xã, thị cũng phát động thi 
đua giữa các thôn, xóm, tổ dân phố với 
nhau. Điều này tạo nên động lực rất lớn, 
tạo ra sự so sánh giữa các thôn, tổ dân phố 
với nhau để khích lệ, động viên người dân 

tham gia chương trình. Ngoài ra, thông 
qua các cuộc phát động thi đua cũng khơi 
dậy được tinh thần tương thân, tương ái, 
tình yêu quê hương, giúp cho việc huy 
động nguồn lực xã hội hoá từ các doanh 
nghiệp, con em xa quê đóng góp cho xây 
dựng NTM (năm 2017, Nghi Xuân huy 
động được gần 30 tỷ đồng từ các doanh 
nghiệp và con em xa quê đóng góp, hỗ trợ 
xây dựng NTM).

Năm là, gắn xây dựng NTM với giữ 
gìn, phát huy các giá trị văn hoá của quê 
hương. Nếu như Hà Tĩnh có thêm tiêu chí 
thứ 20 là Khu dân cư NTM kiểu mẫu (quy 
định Trung ương có 19 tiêu chí) thì ở Nghi 
Xuân cũng bổ sung thêm tiêu chí thứ 11 đối 
với Khu dân cư NTM kiểu mẫu (tỉnh quy 
định có 10 tiêu chí) là mỗi khu dân cư NTM 
kiểu mẫu có 01 câu lạc bộ văn hóa dân gian. 
Nhờ đó, từ đầu năm 2016 toàn huyện chỉ có 
03 CLB thì đến cuối năm 2017 toàn huyện 
đã có trên 30 câu lạc bộ văn hóa dân gian 
với nhiều loại hình phong phú như ca trù, 
dân ca, ví dặm, trò Kiều,... Nếu như trước 
đây vào các dịp lễ, tết hay có sự kiện gì 
quan trọng thì các xã phải đi thuê hoặc nhờ 
các thầy cô giáo hay học sinh biểu diễn, nay 
thì đã có các thành viên của các CLB văn 
hóa dân gian thôn xóm, tổ dân phố. Từ đây 
đã tạo và duy trì được phong trào văn hóa, 
văn nghệ quần chúng, đồng thời qua tập 
luyện hàng tuần, qua biểu diễn cũng giúp 
giữ vững được tình làng, nghĩa xóm, nâng 
cao đời sống tinh thần cho nhân dân và tạo 
nên phong cách sống lành mạnh, văn minh 
hơn. Thông qua các CLB cũng giúp đẩy 
mạnh được công tác tuyên truyền vận động 
nhân dân trong phong trào xây NTM , đô 
thị văn minh.

Sáu là, xây dựng NTM phải gắn với việc 
khơi dậy, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế 
của địa phương nhằm chuyển dịch cơ cấu 



Mừng Đảng - Mừng Xuân

tạp chí thông tin - tư tưởng38
Số 59+60 (Tháng 1+2/2018)

kinh tế, việc làm, nâng cao thu nhập cho 
người dân: Dịch vụ, du lịch được xác định 
là ngành có tiềm năng, lợi thế của huyện 
Nghi Xuân, trong Nghị Quyết đại hội Đảng 
bộ huyện thì xây dựng NTM gắn với tái cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp và Phát triển dịch 
vụ, du lịch là 02 mũi đột phá trong nhiệm 
kỳ này. Quán triệt sâu sắc định hướng đó, 
quá trình xây dựng NTM của Nghi Xuân 
luôn gắn kết 02 mũi đột phá này, xây dựng 
NTM gắn với phát triển du lịch sinh thái, 
trải nghiệm NTM, du lịch Homestay,... 
Nông thôn mới ở Nghi Xuân đã trở thành 
một trong những động lực quan trọng để 
phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch; đến 
lượt dịch vụ, du lịch giúp chuyển đổi cơ cấu 
việc làm cho khu vực nông thôn, tạo ra thu 
nhập tăng thêm cho người dân. Nhờ đó, các 
xã nông thôn mới đạt chuẩn một cách bền 
vững, nhất là đã tạo được động lực, khích lệ 
người dân tham gia và giữ vững phong trào 
xây dựng NTM, kể cả sau khi đã được công 
nhận đạt chuẩn xã NTM thì vẫn tiếp tục xây 
dựng xã trở thành xã NTM kiểu mẫu, thôn 
dân cư NTM kiểu mẫu, trở thành “vùng quê 
đáng sống”.

Bảy là, Nghi  Xuân xây dựng NTM  
gắn với phát triển đô thị: Việc quy hoạch 
nông thôn và phát triển đô thị luôn được 
quan tâm, quá trình xây dựng NTM phải 
gắn với tiến trình phát triển đô thị. Huyện 
đã sớm ban hành Nghị quyết về phát triển 
đô thị huyện Nghi Xuân đến năm 2030 
và những năm tiếp theo, theo đó đến năm 
2025 Nghi Xuân trở thành đô thị loại 4 - 
thị xã thuộc tỉnh, đồng thời vạch ra lộ trình 
cho các xã trở thành phường thuộc thị xã 
sau này. Trên cơ sở đó, việc xây dựng 
NTM, Khu dân cư NTM kiểu mẫu được 
định hướng các bước đi sát, đúng để có lộ 
trình chắc chắn cho việc hình thành đô thị 
trong tương lai.

Tám là, đẩy mạnh cải cách hành chính 
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và 
doanh nghiệp nhằm huy động tối đa các 
nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư vào 
địa bàn, nhất là các dự án đầu tư vào sản 
xuất nông nghiệp và thương mại, dịch vụ, 
du lịch. Năm 2017, Nghi Xuân là điểm sáng 
trong thu hút đầu tư của tỉnh, đã thu hút 
được trên 30 dự án đầu tư với tổng mức 
đầu tư trên 2.500 tỷ đồng (bằng 30% toàn 
tỉnh), ngoài ra còn có những dự án lớn đang 
đề xuất cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư với tổng mức đầu tư hàng 
chục tỷ đồng. Các dự án đầu tư vào địa bàn 
sẽ tạo ra các cơ sở vật chất mới, giúp phát 
triển cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn, 
lồng ghép tốt các dự án đầu tư từ các nguồn 
vốn sẽ giúp sớm hoàn thiện các tiêu chí hạ 
tầng, giảm áp lực về vốn đầu tư hoàn thành 
các tiêu chí huyện nông thôn mới cho địa 
phương. Đồng thời, các dự án đầu tư vào 
địa bàn sẽ giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
cơ cấu sản xuất, tạo việc làm và thu nhập 
cho người dân.

Nghi Xuân đã được tỉnh lựa chọn là 
một trong hai huyện được ưu tiên đầu tư 
xây dựng đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 
2016-2020. Tuy nhiên, với những cách làm 
mạnh dạn, sáng tạo đã được ghi nhận và 
những kết quả đã đạt được, đặc biệt là phong 
trào, khí thế của người dân, sẽ tiếp thêm sức 
mạnh để Đảng bộ và nhân dân Nghi Xuân 
vững tin phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM 
trước thời hạn vào năm 2018, xứng đáng 
với truyền thống quê hương Anh hùng, quê 
hương Danh nhân văn hoá thế gới - Đại thi 
hào Nguyễn Du, sớm xây dựng Nghi Xuân 
trở thành Trung tâm kinh tế - văn hoá phía 
Bắc của tỉnh Hà Tĩnh.

T.B.H

Người dân thành phố Hà Tĩnh rộn ràng trong niềm vui chiến  thắng của đội tuyển U23 Việt Nam
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Năm 2017 là năm thứ hai Hà Tĩnh 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp và kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020. 
Công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia 
đình diễn ra trong tình hình kinh tế, xã hội 
của tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là sau sự 
cố môi trường biển, thiên tai, lũ lụt...nhưng 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh 
đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, góp phần quan trọng vào sự phát 
triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. 

Ngành đã chủ động tham mưu cho Tỉnh 
ủy, HĐND, uBND ban hành nhiều văn bản 
quan trọng như: Chương trình hành động của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 
quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của 

Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết 06-NQ/
Tu về “Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 
2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết 
của HĐND:“Quy định một số chế độ, chính 
sách đối với huấn luyện viên, vận động viên 
thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai 
đoạn 2018 - 2025”; “Quy định một số chính 
sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 
và những năm tiếp theo” và chỉ đạo cơ sở, góp 
phần thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động 
văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình... Phối 
hợp thực hiện thanh, kiểm tra nhằm nâng cao 
chất lượng, hiệu quả các hoạt động của ngành.

Công tác tuyên truyền được triển khai với 
nhiều hình thức phong phú, đa dạng về các sự 

Ths. BùI XuâN THậP
TUV, Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh
vững tin bước vào năm mới 2018

Người dân thành phố Hà Tĩnh rộn ràng trong niềm vui chiến  thắng của đội tuyển U23 Việt Nam
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kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, 
đất nước... Hệ thống di tích được quan tâm 
bảo tồn, ngày càng phát huy giá trị. Công tác 
quản lý và tổ chức lễ hội có nhiều chuyển 
biến tích cực, thu hút được du khách gần xa. 
Tổ chức tốt các hoạt động nghệ thuật nhân 
các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của 
tỉnh như: Mừng Đảng - Mừng Xuân....; khai 
trương Mùa du lịch biển năm 2017; đặc biệt 
Màn sử thi kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về 
thăm Hà Tĩnh và 10 năm thành lập thành phố 
Hà Tĩnh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng 
quần chúng nhân dân...

Hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở đã tổ 
chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông 
đảo công chúng và bạn đọc như: Hội báo Xuân 
Bính Thân 2017; Ngày sách Việt Nam lần thứ 
4; Phối hợp tổ chức thành công 2 cuộc thi “Viết 
cảm nhận qua đọc sách thư viện” với sự tham 
gia của gần 700 phạm nhân đang chấp hành 
án tại trại giam Xuân Hà và trại tạm giam Cầu 
Đông. Hoạt động trưng bày, triển lãm được tổ 
chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú 
góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 
của nhân dân... 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” triển khai hiệu quả, tạo sự 
chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. 
Năm 2017 công nhận 344 cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Toàn tỉnh có 
314.861 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ  85,4 %, 
có 1.792 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 
84,4.%. Chương trình MTQg xây dựng nông 
thôn mới được triển khai quyết liệt, hiệu quả, 
đến nay, có 166/262 xã, phường có nhà văn 
hóa đạt chuẩn;123/230 xã đạt tiêu chí số 6; 
174/230 xã đạt tiêu chí số 16; 123/230 xã đạt 
cả 2 tiêu chí.

Các hoạt động thể thao quần chúng được 
tổ chức thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, quy 
mô, chất lượng phong trào ngày càng được 
nâng cao, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể 

dục, thể thao thường xuyên đạt 32,6%, tỷ lệ 
gia đình thể thao đạt 21,9%. Chỉ đạo các địa 
phương hoàn thành tốt Đại hội thể dục thể thao 
cấp cơ sở. Thể thao thành tích cao đạt nhiều 
kết quả tại các đấu trường khu vực, quốc gia; 
Đã tham gia 37 giải đạt 126 huy chương (33 
HCV, 41 HCB và 52 HCĐ, trong đó, 03 vận 
động viên tham dự seagames 29 đạt 1 HCV, 
2 HCB; 01 vận động viên tham dự AsEAN 
Paragames đạt 2 HCB và 2 HCĐ). Đội bóng 
chuyền nam tiếp tục giữ hạng đội mạnh quốc 
gia. Tại giải thể thao dành cho người khuyết 
tật toàn quốc năm 2017 đạt 11 Huy chương(6 
HCV, 4 HCB, 1 HCĐ); giải thể thao gia đình 
đạt 01 HCB. 

Hoạt động du lịch đã có nhiều khởi sắc. 
Tổng lượt khách đạt 1.382.000 lượt (tăng 
25,6% so với cùng kỳ năm 2016, tăng 15,1 % 
so với kế hoạch năm 2017). Nhiều giải pháp 
khôi phục và phát triển du lịch biển được 
triển khai như: phát động ra quân làm sạch bờ 
biển; tổ chức Hội thảo khoa học “giải pháp 
phát triển du lịch Hà Tĩnh”; tổ chức Lễ khai 
trương Mùa du lịch biển với nhiều hoạt động 
văn hóa, thể thao sôi nổi. Hoạt động xúc tiến, 
quảng bá du lịch tiếp tục được tăng cường: Tổ 
chức ký kết hợp tác, phát triển du lịch với các 
tỉnh Quảng Bình, Nghệ An; tham gia quảng bá 
tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 
Hà Nội 2017; tổ chức thành công hội nghị xúc 
tiến du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh 
Quảng Ninh….

Với những kết quả đạt được trong năm 
2017, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà 
Tĩnh được công nhận là Đơn vị dẫn đầu Cụm 
Thi đua Bắc Trung Bộ; được Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Với mục tiêu và phương châm:“Kiến 
tạo, kỷ cương, hành động, hiệu quả”; nâng 
cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, 
quản lý và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, 
thể thao và du lịch trong toàn tỉnh, hướng 
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mạnh về cơ sở; Ngành Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Hà Tĩnh vững tin bước vào năm 
mới 2018 với những nhiệm vụ và giải pháp 
trọng tâm sau: 

Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng 
từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, Nghị quyết 
của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết TW 
9 khóa XI về Xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 
TW 6 khóa XII về Tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; 
Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị 
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn; Luật Du lịch sửa đổi có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2018 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; Chương trình hành động của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 
quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của 
Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết của 
BCH Đảng bộ “Về tăng cường lãnh đạo, 
chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 
2025 và những năm tiếp theo”; Chính sách 
khuyến khích phát triển du lịch giai đoạn 
2013 - 2020; Nghị quyết của HĐND tỉnh 
về“Một số chính sách phát triển du lịch 
Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp 
theo”,“Quy định một số chế độ, chính sách 
đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 
thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai 
đoạn 2018 - 2025”.

Hoàn thành việc xây dựng các đề án: “Bảo 
tồn và phát huy giá trị: Dân ca Ví, Giặm Nghệ 
Tĩnh, Ca trù Hà Tĩnh, Truyện Kiều và Mộc 
bản Trường học Phúc Giang, giai đoạn 2018 
- 2025, tầm nhìn đến năm 2035”; Đề án “Đặt 
tên một số tuyến đường tại Thị xã Kỳ Anh; rà 
soát, bổ sung đặt tên một số tuyến đường tại 
Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện 
Can Lộc, Hương Khê và Cẩm Xuyên và các 
công trình văn hóa”; Đề án “Tổ chức Festival 

Nguyễn Du - Puskin”; Quy hoạch Quảng cáo 
tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030...

Đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn 
chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc. Kiện toàn, 
sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên 
môn; đơn vị trực thuộc, đảm bảo tinh gọn, 
hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần NQ TW 6 
khóa XII. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cán bộ trong từng lĩnh vực, từng 
bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác 
văn hóa, thể thao & du lịch. Có chính sách thu 
hút đối với những nghề nghiệp đặc thù như 
diễn viên, đạo diễn, HLV giỏi...

Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động 
kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng 
Lộc, kỷ niệm 240 năm ngày sinh và tưởng 
niệm 160 năm ngày mất uy viễn tướng công 
Nguyễn Công Trứ, Liên hoan Dân ca Ví, giặm 
Nghệ Tĩnh cấp tỉnh và liên tỉnh. Chỉ đạo các 
địa phương tổ chức tốt các Lễ hội lớn trong 
năm như: Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, Lễ hội 
Chùa Hương, Lễ hội Đền Lê Khôi....

Đổi mới nội dung, hình thức phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”, phong trào “Xây dựng Nông thôn mới, 
đô thị văn minh”; khắc phục tính hình thức 
trong xây dựng các phong trào xây dựng đời 
sống văn hóa, gia đình văn hóa. Chú trọng kiện 
toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ 
các cấp; thực hiện tốt công tác kiểm tra, phúc 
tra các danh hiệu văn hóa; chỉ đạo, hướng dẫn 
các địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng 
danh hiệu phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh 
đô thị và cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa. 

Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục 
thể thao quần chúng trên địa bàn; gắn với Cuộc 
vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương 
Bác Hồ vĩ đại”; Chỉ đạo, hướng dẫn các địa 
phương tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức 
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khỏe toàn dân năm 2018; Tổ chức thành công 
Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII; 
Tổ chức tập huấn VĐV thành tích cao để tham 
gia các giải đấu tại Đại hội Thể dục thể thao 
toàn quốc lần thứ VIII và các giải quốc gia, 
khu vực. 

Tăng cường công tác truyền thông, quảng 
bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch  đến 
với bạn bè trong và ngoài nước; tạo bước đột 
phá để phát triển du lịch, dịch vụ trở thành 
một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Xây 
dựng kế hoạch, chương trình hành động thực 
hiện Đề án phát triển du lịch đến năm 2025 và 
những năm tiếp theo, chính sách phát triển du 
lịch theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND 
của HĐND tỉnh; Rà soát triển khai lập Quy 
hoạch chi tiết một số khu, điểm du lịch trọng 
điểm của tỉnh; xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
phát triển du lịch vùng. Nâng cấp, khai thác 
hiệu quả cơ sở hạ tầng phục vụ nhằm thu hút 
khách du lịch tại các khu di tích, thắng cảnh, 
văn hóa tâm linh, các khu du lịch biển trọng 
điểm của tỉnh. Kết nối tour, tuyến du lịch, xây 
dựng các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc 
văn hóa vùng, miền nhằm tạo lợi thế cạnh 
tranh trong phát triển du lịch.Tập trung kêu 
gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát 
triển các sản phẩm du lịch: du lịch biển, du 
lịch sinh thái, du lịch văn hóa kết hợp với lễ 
hội truyền thống. 

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 
2017, ngành Văn hóa, thể thao và du lịch Hà 
Tĩnh sẽ tập trung cao độ, quyết liệt trong công 
tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp; 
nâng cao tinh thần trách nhiệm, nổ lực phấn 
đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2018, góp phần thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh nhà./.

B.X.T
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Cầu thủ Bùi Tiến Dũng,  sinh ngày 
2/10/1995 tại Đức Thọ - Hà Tĩnh. 
Là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 

Việt Nam thi đấu trong màu áo Viettel giải 
bóng đá hạng nhất. Năm 2015, trung vệ Bùi 
Tiến Dũng được triệu tập vào đội tuyển u19 
Việt Nam tham dự giải u19 Đông Nam Á 
2014 thay thế cho Trần Hữu Đông Triều. Từ 
đấy, tốc độ thăng tiến của anh không hề ngừng 
khi lần lượt được gọi vào ĐT u22, u23 rồi 
đội tuyển Việt Nam. Ở cấp độ nào, anh luôn 
được đánh giá rất cao.

Dũng là con út trong gia đình có 4 anh em 
trai. Bố mẹ đều làm nông. Từ nhỏ, Tiến Dũng 
đã đam mê bóng đá, cứ đi học về là ôm lấy 
quả bóng chơi một mình; lớn hơn tí, lại mang 
bóng ra sân làng đá cùng với các bạn. Trong 
những lần tham gia giải bóng đá ở trường và 
của đoàn xã tổ chức, một số thầy giáo thấy 
Dũng có khiếu đá bóng nên đã đưa em vào 
đội bóng trường rồi đội bóng huyện, sau đó 
vào đội tuyển tỉnh nhà. Lên lớp 6, trong một 
lần có đơn vị quân đội về xã tổ chức thi tuyển 
các cầu thủ nhí, người bác của Dũng khuyên 

CẦu THỦ BÙi TiẾn DŨng
niềm tự hào mang bóng hình Tổ quốc

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cho trung vệ Bùi Tiến Dũng và gia đình
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Dũng đi thi, không ngờ lọt vào “lò” đào tạo 
Quân khu 4 (TP Vinh - Nghệ An). suốt quá 
trình theo học ở Quân khu 4, đã nhiều lần 
Tiến Dũng có ý định bỏ ngang không theo 
đuổi niềm đam mê khi sống cùng các bạn bị 
dọa ma. Phải sau nhiều lần được các thầy giáo 
động viên, Tiến Dũng mới mạnh dạn quay lại 
lớp học và được tuyển vào thi đấu cho màu 
áo Vietel. 

Trong đội tuyển, Dũng luôn là người hiền 
lành, chăm luyện tập và có tinh thần kỷ luật, 
tinh thần đồng đội rất cao và được đánh giá 
là trung vệ có khả chuyền bóng và hỗ trợ tấn 
công tốt.

sau trận thắng lịch sử của đội u23 Việt 
Nam trước u23 Iraq và trận chiến với đội 
tuyển uzbekistan,trung vệ Bùi Tiến Dũng 
cùng đồng đội đã trở thành những cầu thủ thế 
hệ vàng của bóng đá Việt Nam và là niềm tự 
hào của quê hương Hà Tĩnh.

Ngày 28/1/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng 
đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất 
cho tập thể đội tuyển u23 Việt Nam, các 
Huân chương Lao động hạng Ba cùng với 
bằng khen của Thủ tướng cho 31 thành viên 
khác của đội.

Ngày 30/1/2018, Chủ tịch uBND tỉnh 
Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có quyết định 
tặng bằng khen cho trung vệ Bùi Tiến Dũng 
về những thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc 
cùng đội tuyển giành ngôi Á quân tại giải vô 
địch bóng đá u23 châu Á năm 2018. Tối ngày 

30/01, Bùi Tiến Dũng đã đáp chuyến bay về 
sân bay Vinh để về thăm gia đình và đón nhận 
tình cảm yêu mến tự hào của người dân Hà 
Tĩnh dành cho anh. Lãnh đạo tỉnh  đã trực 
tiếp đón cầu thủ Bùi Tiến Dũng từ sân bay 
Vinh (Nghệ An) về quê hương Đức Thọ (Hà 
Tĩnh). Tại đây Tỉnh đoàn và huyện Đức Thọ 
đã long trọng tổ chức gặp mặt, chúc mừng 
Bùi Tiến Dũng…. giây phút nhìn thấy anh 
bước xuống sân bay là giây phút hàng ngàn 
con tim vỡ òa hạnh phúc. Trong vòng tay mẹ 
cha, người thân, bạn bè và những người hâm 
mộ, Dũng đã nghẹn ngào cảm ơn và luôn giữ 
trên môi nụ cười rạng rỡ.

Chiều 31/12/2016, Lễ gặp mặt và trao 
tặng bằng khen cho anh đã được tổ chức tại 
uBND tỉnh Hà Tĩnh. Anh đã cùng đồng đội 
- đội tuyển u23 Việt Nam cùng Huấn luyện 
viên Park Hang seo đã làm rạng danh cho nền 
bóng đá nước nhà, các anh đã nhân lên  niềm 
tin yêu tinh thần lạc quan, đoàn kết, yêu nước 
nồng nàn cho triệu triệu trái tim người dân 
Việt Nam. Các anh đã cống hiến hết sức mình 
cho màu cờ sắc áo Việt Nam, các anh đã quả 
cảm trở thành một chiến binh vượt qua bão 
tuyết, vượt qua cả chính mình để hiên  ngang 
cắm ngọn cờ đỏ sao vàng trên đấu trường 
quốc tế.

Bùi Tiến Dũng và đồng đội thực sự trở 
thành niềm tự hào Việt Nam, niềm tự hào của 
người dân Đức Thọ và của tỉnh Hà Tĩnh anh 
hùng.

T.H

Đào thắm, mai vàng khoe sắc Tết
Tình sâu, nghĩa nặng ngát hương Xuân

      S.T
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Có mặt ở chùa Hương lúc sáng sớm, mặc dù chưa thấy 
cảnh dòng người, tấp nập, ồn ào như những ngày khai 
hội, nhưng chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều du khách đến 

với chùa Hương. Tất bật chuẩn bị đồ lễ, bà Nguyễn Thị Lan (xã 
Thiên Lộc, Can Lộc) chia sẻ: “Đầu năm tôi đi cầu an cho gia 
đình, cuối năm tôi đến cửa chùa tạ lễ, cầu cho một năm bình 
an, hạnh phúc...”

Bên cạnh những người đi trả lễ, có những du khách đến 
chùa Hương vào dịp trời đất giao mùa để vãn cảnh “Hoan 
Châu đệ nhất danh lam”. Đắm mình trong thiên nhiên đất 
trời hòa quyện, với cõi phật linh thiêng, với truyền thuyết 
về nàng Chúa ba Diệu Thiện hóa phật cứu độ chúng 
sinh và thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của non 
nước Hồng Lam, anh Phan Văn Mạnh đến từ Quận 
Hai Bà Trưng - Hà Nội cho hay: “Được biết, chùa 
Hương Tích ở Hà Nội chỉ là một “phiên bản” đầy ý 
nghĩa của chùa Hương Tích nơi đây nên tôi và bạn 

THúy NgọC

Đến hẹn lại lên, 
khi bắt đầu vào tiết 
tháng giêng cũng là 
lúc chùa Hương bước 

vào mùa lễ hội. Giữa 
yên tĩnh núi rừng, trong 

khí thiêng của miền đất 
phật, trên chốn “Hoan 

Châu đệ nhất danh lam”, du 
khách như được thả hồn đến 

chốn bồng lai...
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bè đã nhiều lần muốn đến. Năm nay, thu xếp 
được thời gian nên chúng tôi đến đây vừa để 
vãn cảnh chùa dịp cuối năm, vừa để cầu phúc 
cho năm mới”.

Trên đỉnh Hương Tích, mây bay, khói tỏa, 
tương truyền, chùa do công chúa Diệu Thiện, 
con gái út của sở Trang Vương tạo dựng trước 
Công nguyên khi đến tu hành ở đây. Vào thời 
Lê - Trịnh, các vua Lê - chúa Trịnh phần lớn 
có quê ở xứ Thanh nên các phi tần, mỹ nữ đa 
số được chọn tuyển ở miền Hoan Châu. Hằng 
năm, các cung phi, cung nữ Thanh - Nghệ 
thường trẩy hội chùa Hương trên núi Hồng 
Lĩnh. Mỗi lần những “người đẹp” đi xa như 
vậy khiến chúa Trịnh rất phân vân, do đó mới 
gọi một vị hòa thượng xác định địa điểm ở 
miền rừng núi Hà sơn Bình (nay là Hà Nội) để 
xây chùa Hương Tích thứ 2 mà thờ vọng, để 
các “người đẹp” đi trẩy hội gần hơn.

Ở độ cao 550m so với mặt nước biển, tọa 
lạc lưng chừng trên dãy núi Hồng Lĩnh kỳ vĩ, 
từ xưa, chùa Hương được mệnh danh là chốn 
“Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Chùa nằm yên 
tĩnh giữa những bóng cây cổ thụ sừng sững, 
tĩnh lặng, lưng dựa vào những tảng đá lớn. 
giống như những ngôi chùa cổ của nước ta, 
chùa có điện tam bảo, nhà bái đường, giếng 
trời, nhà thờ Tổ và đặc biệt hơn, chùa còn có 
am Diệu Thiện, am Bát Cảnh, thần Bạch Hổ, 
thác giải Oan, khe Quỷ Khốc… gắn liền với 
những câu chuyện huyền bí được truyền lại 
trong dân gian.

Từ chân núi đến chùa dài khoảng 4.000m, 
du khách có thể đi bằng thuyền để lênh đênh 
trên hồ Nhà Đường khoảng 2 cây số, sau đó 
đi bộ khoảng cây số nữa là đến ga cáp treo lên 
chùa. Những du khách muốn nhanh hơn lại đi 
xe ôm chạy thẳng lên đến nhà ga cáp treo. Còn 
có những người chọn cách đi bộ, vừa được 
chiêm ngưỡng phong cảnh hoang sơ của núi 
rừng với rừng thông xanh mướt, hoa rừng đủ 
loại, vừa thả mình vào cõi phật thanh tịnh.

Vừa chọn cho mình một cây gậy để vượt 
qua đường suối, nữ du khách đến từ TP Hà 

Tĩnh hồ hởi: “Đường đi khó như vậy nên lòng 
thành đến với cõi phật càng lớn hơn, cầu xin 
Đức Phật cũng thành tâm hơn. Đây chính 
là thử thách tâm phật trên đường đi đến đất 
Phật!”. Lên đến chùa, du khách tiếp tục cuộc 
chinh phục lên đến đỉnh khoảng 500 bậc cấp. 
Nơi đây di tích còn lại được gọi là nền Trang 
Vương mà theo truyền thuyết, là nền ngôi chùa 
do vua Trang Vương lập nên lần đầu tiên thờ 
công chúa Diệu Thiện, con gái út của vua. Từ 
trên nhìn xuống, rừng núi mênh mông, bát 
ngát, xa xa là hồ Nhà Đường và hồ Cu Lây. 
Phong cảnh đẹp và gió mát khiến bao mệt 
nhọc tan biến.

Để tổ chức tốt mùa lễ hội năm nay, BQL 
Khu du lịch chùa Hương đang đề nghị các cấp 
có thẩm quyền chỉ đạo việc điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết Khu du lịch Chùa Hương, tổ 
chức cắm mốc giao quyền quản lý đất và rừng 
cho BQL chùa khai thác phục vụ hoạt động 
du lịch theo quyết định của uBND tỉnh. Đặc 
biệt, để đảm bảo an toàn cho du khách, BQL 
đang tiến hành tu bổ, nâng cấp đường đi bộ, 
đầu tư xây dựng bãi thu gom xử lý rác, nhà vệ 
sinh công cộng, hệ thống ki-ốt, quán hàng dịch 
vụ…

Trong tiếng chuông chùa ngân vang cùng 
với tiếng tụng kinh chúc mừng năm mới, mọi 
người đều cảm nhận được hơi ấm của tết cổ 
truyền đang đến gần. Xuống núi, khác với lúc 
đi lên trĩu nặng bụi trần ai, tâm hồn tôi trở nên 
thanh tịnh, nhẹ như sương. Và trong tâm trí tôi 
bỗng ngân nga lời bài hát “Mưa tháng giêng” 
của nhạc sỹ Việt Hùng:

Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Như bóng cây giăng khói
Như mộng ru bên trời…
Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi mơ.

T.N
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Nghị quyết 07-NQ/Tu ngày 
28/11/2008 của ban thường vụ 
Tỉnh ủy xác định: “Đào tạo, bồi 

dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ là nội dung 
quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, 
quản lý nhà nước, là yếu tố quyết định cho 
sự phát triển, là trách nhiệm của các cấp ủy, 
tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng 
đầu”.Trên tinh thần đó, trong những năm qua 

các cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện và 
cơ sở; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh đã tích cực phối hợp với Trường Chính trị 
Trần Phú tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở 
tất cả các khâu như: xây dựng kế hoạch, phối 
hợp quản lý theo dõi, đánh giá học viên….
Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
và dự nguồn cán bộ các cấp, ngày càng được 
tăng cường cả về số lượng và chất lượng, là 

TĂng CƯỜng PHỐi HỢP THỰC HiỆn TỐT CÔng 
TÁC ĐÀO TẠO bỒi DƯỠng CÁn bỘ gÓP PHẦn 
ĐƯA ngHỊ QuYẾT CỦA ĐẢng vÀO CuỘC SỐng  

ĐINH QuốC THị
TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú
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cơ sở để thực hiện tốt công tác quy hoạch, chủ 
động trong việc đánh giá, luân chuyển, đề bạt, 
bổ nhiệm, thực hiện tinh giảm biên chế gắn 
với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức. Việc phối hợp tổ chức đào 
tạo đã giúp nhà trường chủ động trong xây 
dựng kế hoạch, thực hiện nội dung, chương 
trình,đảm bảo phù hợp với các đối tượng, 
đúng quy định và đáp ứng được yêu cầu của 
thực tế địa phương, góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy nhiên,công tác phối hợp trong đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chứcthời gian 
qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém:

Một là, một số cấp ủy, lãnh đạo ban, 
ngành, đoàn thể và một bộ phận cán bộ, đảng 
viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm 
quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán 
bộ. Do đó, chưa chủ động rà soát tiêu chuẩn, 
chất lượng cán bộ, công chức để xây dựng 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; việc cử cán bộ 
đi đào tạo, bồi dưỡng có nơi chưa đảm bảo 
đúng quy định về tiêu chuẩn, chưa gắn với 
quy hoạch, chưa đảm bảo tính tuần tự trong 
đào tạo, bồi dưỡng. Cá biệt một số cấp ủy 
trong nhiều năm không cử cán bộ đi đào tạo; 
cũng có những đơn vị chỉ bố trí đi học các 
lớp tại chức với lý do địa phương, đơn vị bận 
nhiều công việc. Thực tế này đã được Đảng ta 
chỉ rõ trong Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 
26/5/2014 của Bộ Chính trị:“Một số cấp uỷ, 
chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức 
đúng đắn về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý 
luận chính trị. Nhiều cán bộ, đảng viên coi 
mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 
là để có bằng cấp, chứng chỉ theo tiêu chuẩn 
chức danh; có xu hướng đi học hệ tại chức, 
tạo ra mất cân đối giữa hệ tại chức và tập 
trung”. 

Hai là,chưa phối hợp thực hiện tốt việc 
theo dõi, đánh giá cán bộ sau đào tạo. Công 
tác đánh giá sau đào tạo mới chỉ dừng lại ở 

việc đánh giá tăng giảm số lượng và tỷ lệ cán 
bộ theo các chức danh đã được đào tạo, bồi 
dưỡng mà chưa chú trọng đánh giá mức độ 
chuyển biến trong nhận thức và hoạt động 
thực tiễn của mỗi vị trí, chức danh cán bộ sau 
khi đào tạo, dẫn đến thiếu cơ sở cho việc xây 
dựng chương trình, nội dung và kế hoạch đào 
tạo lại. 

Ba là, nội dung, chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng chưa thống nhất, còn chồng chéo trong 
một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng, còn 
những điểm chưa phù hợp với các đối tượng 
gây khó khăn cho cả người dạy và người 
học. Mặt khác, do chưa nhận thức đầy đủ 
quy định của Đảng, nhà nước về chức năng, 
thẩm quyền tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ và chưa xây dựng được quy chế phối hợp 
đào tạo, bồi dưỡng nên một số cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể chưa phối hợp chặt chẽ với 
trường chính trị tỉnh để tổ chức các khóa đào 
tạo, bồi dưỡng. 

Bốn là, một số cấp ủy chưa chấp hành 
nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước 
trong việc đảm bảo quyền, nghĩa vụ học tập 
nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên 
môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, cũng 
như các quy định về tiêu chuẩn chức danh cán 
bộ. Do đó,không cử cán bộ đi đào tạo, bồi 
dưỡng.

Để khắc phục những hạn chế, khuyết 
điểm nêu trên, góp phần “ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống”, những biểu hiện „tự diễn biến“, „tự 
chuyển hoá“ trong nội bộ theo tinh thần Nghị 
quyết 4 (Khóa XII) và thực hiện “Tinh giản 
biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất 
lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức” theo yêu cầu của Nghị quyết 
Hội nghị TW lần thứ 6 (Khóa XII), đòi hỏi 
phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau 
đây:

Một là, xây dựng quy chế phối hợpnhằm 
đảm bảo sự thống nhất trong toàn hệ thống 
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đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
Quy chế sẽ tạo ra cam kết chung, làm căn 

cứ để điều chỉnh các hoạt động phối hợp giữa 
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cấp ủy, chính quyền 
các cấp, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể 
từ tỉnh đến huyện. Quy chế sẽ phân định rõ 
trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong các khâu đào tạo cũng như đơn vị chủ 
trì thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ; giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, uBND 
tỉnh chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo được sự 
phối hợp chặt chẽ hơn giữa Trường Chính trị 
Trần Phú với các ban, ngành liên quan trên tất 
cả các nội dung liên quan đến công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hai là, tăng cường sự phối hợp của cấp 
ủy các địa phương, các ngành với Trường 
Chính trị Trần Phúđểxây dựng kế hoạch và 
lựa chọn cán bộ đi học

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán 
bộ trong tình hình mới, công tác đào tạo, bồi 
dưỡng ngày càng được mở rộng và đa dạng 
hoá, đồng thời việc lựa chọn đối tượng đào 
tạo, bồi dưỡng phải luôn gắn liền với công tác 
quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ. Các địa 
phương, đơn vị trên cơ sở quy hoạch được 
duyệt phải chủ động phối hợp với trường 
chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng tạo nguồn cán bộ trung và dài hạn, 
tránh tình trạng cán bộ đi đào tạo về không 
được sử dụng hoặc khi cần bố trí, bổ nhiệm lại 
thiếu cán bộ đã được đào tạo.Việc lựa chọn, 
cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo 
đúng tiêu chuẩn. Thực tế cho thấy, nhiều cán 
bộ, đảng viên, kể cả ở cấp tỉnh không muốn 
tham gia học trung cấp lý luận chính trị - hành 
chính, chỉ chờ học cao cấp, dẫn đến nhiều 
đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương 
đương được bổ nhiệm nhưng vẫn chưa học 
trung cấp chính trị và chưa được học các lớp 
bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên, chuyên viên chính. Điều đó đã làm giảm 

chất lượng và uy tín của đội ngũ cán bộ, lãnh 
đạo quản lý.

Ba là, phối hợp quản lý nâng cao hiệu 
quả đào tạo, bồi dưỡng 

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của 
Trường Chính trị Trần Phú là một quy trình 
khoa học. Ngoài sự nỗ lực của học viên, sự cố 
gắng của giảng viên không thể thiếu sự phối 
hợp của các cơ quan liên quan, đặc biệt là các 
địa phương, đơn vị cử người đi học. Nhiều 
cấp ủy địa phương, đơn vị chưa coi trọng tiêu 
chuẩn về trình độ lý luận chính trị khi đánh 
giá, bổ nhiệm cán bộ. Từ căn bệnh coi kinh 
học tập lý luận chính trị đã làm cho một số 
cán bộ chỉ biết làm việc theo lối chủ nghĩa 
kinh nghiệm, kém năng động sáng tạo, hiệu 
quả công tác và tầm nhìn hạn chế. Thực tiễn 
luôn luôn biến đổi, tri thức nhân loại ngày 
càng phong phú, do đó việc học tập nâng cao 
trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp 
vụ, kỹ năng công tác là một nhiệm vụ thường 
xuyên của cán bộ công chức và đảng viên. 

Bốn là, tăng cường phối hợp theo dõi, 
đánh giá cán bộ sau đào tạo 

Đây là một hoạt động có ý nghĩa rất quan 
trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ. Đối với các địa phương, đơn vị, việc theo 
dõi, đánh giá cán bộ sau đào tạo sẽ giúp cho 
công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân 
chuyển cán bộ đạt kết quả tốt; đồng thời cũng 
là căn cứ để tiếp tục xem xét cử cán bộ đi học 
và có ý kiến phản hồi về công tác đào tạo, bồi 
dưỡng đối với cơ sở đào tạo.

 Đối với Trường Chính trị tỉnh, sự phối 
hợp thực hiện tốt hoạt động này sẽ nắm bắt 
được thông tin phản hồi về đánh giá cán bộ 
sau đào tạo làm cơ sở để nhà trường điều 
chỉnh nội dung, phương thức, hình thức tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng. Mặt khác, thông qua 
kết quả đánh giá cán bộ sau đào tạo, đội ngũ 
giảng viên của nhà trường sẽ có căn cứ để 
điều chỉnh phương pháp, nâng cao hiệu quả 
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giảng dạy, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 
của các địa phương.

Năm là, phối hợp xây dựng đội ngũ giảng 
viên ngày càng vững mạnh

Trước hết nhà trường phối hợp với Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy bố trí đủ số lượng giảng viên theo quy 
định; phối hợp với các địa phương tổ chức 
cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế. Hàng 
năm, ngoài việc chấp hành tốt kế hoạch tập 
huấn, bồi dưỡng của Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ, nhà trường 
chủ động mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi 
dưỡng chuyên đề cho giảng viên; phối hợp 
Ban Tổ chức tỉnh ủy, tham mưu Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, cử giảng viên đi đào tạo trình độ 
cao cấp lý luận chính trị và đào tạo sau đại 
học, nhất là nghiên cứu sinh; phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy, chính 
quyền cấp huyện, cấp xã xây dựng đội ngũ 
giảng viên kiêm chức, là những cán bộ lãnh 
đạo, quản lý có nhiều kinh nghiệm công tác, 
có trình độ chuyên môn sâu để góp phần quan 
trọng nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã 
khẳng định: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý 
nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết 
của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng 
tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, 
bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc 
hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với 
việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới 
phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, 
từng địa phương. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ 
giữa Trường Chính trị Trần Phú với các cấp ủy 
đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể 
từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện tốt công tác đào 
tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là 
nội dung thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng 
vào cuộc sống./. 

Đ.Q.T

Giao 
thừa 
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S.T
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Hà Tĩnh bắt đầu triển khai rộng 
rãi việc sáp nhập thôn, tổ dân 
phố từ đầu năm 2012. Tuy 

nhiên từ trước đó, xuất phát từ yêu cầu thực 
tiễn, nhiều địa phương đã sáp nhập. Xã Cẩm 
Thành (Cẩm Xuyên) là đơn vị tiên phong 
thực hiện sáp nhập thôn. Bí thư Ðảng ủy 
xã Cẩm Thành Dương Danh Hóa cho biết, 
những năm 2009 - 2010, mặc dù cấp trên 
chưa ban hành chủ trương, địa phương đã 
mạnh dạn tiến hành sáp nhập một số thôn có 
số dân ít và có những nét tương đồng trong 
sinh hoạt, sản xuất. Năm 2009, xã thực 
hiện thí điểm sáp nhập xóm Ðông Trung và 
Ðông Nam thành thôn Trung Nam; sau đó 
được huyện cho phép sáp nhập đồng loạt. 

Từ 19 thôn, nay xã chỉ còn chín thôn. Khi 
chưa nhập, một số thôn như Hạ Bàu, Ðông 
Lộ có chưa đến 50 hộ, nay các thôn đều 
có hơn 300 hộ. “sau sáp nhập thôn, chất 
lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào, 
nhiệm vụ ở cơ sở tăng lên.

Bên cạnh việc dễ tổ chức các phong 
trào thi đua lao động sản xuất, vệ sinh môi 
trường, văn hóa, văn nghệ... thì cùng với 
quy mô số dân lớn, sức chiến đấu của chi 
bộ cũng nâng cao hơn. Trước đây, có chi bộ 
chỉ từ năm đến bảy đảng viên, chỉ bầu được 
một đồng chí bí thư, nay có chi bộ gồm 59 
đảng viên như Ðông Nam Lộ, 54 đảng viên 
như Tân Vĩnh Cần, nên sinh hoạt chi bộ 

Câu CHuYỆn sắP XẾP, TinH giản Bộ máY HànH CHínH ở Hà TĩnH
vÀ nHững bÀi HọC THÀnH CÔng

Hướng đến 
mục tiêu nâng 

cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của 

các cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn, thời 

gian qua, tỉnh Hà 
Tĩnh từng bước đổi mới 

phương thức lãnh đạo 
gắn với sắp xếp, tinh gọn 

bộ máy hành chính, thực 
hiện đồng bộ các giải pháp 

cải cách hành chính.

Bài và ảnh NgÔ TuấN

Các cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.
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chất lượng cao hơn. Và với việc giảm từ 
19 thôn xuống còn chín thôn, cán bộ thôn 
đã giảm khoảng 100 người, bình quân mỗi 
năm giảm gần 700 triệu đồng tổng chi phí. 
Khi hiệu quả hoạt động của bộ máy được 
nâng lên, địa phương đã huy động được tối 
đa các nguồn lực để đầu tư mới ba nhà văn 
hóa, nâng cấp sáu nhà văn hóa cũ, góp phần 
đưa xã về đích nông thôn mới”, đồng chí Bí 
thư Ðảng ủy xã Cẩm Thành phân tích.

Tương tự Cẩm Thành (Cẩm Xuyên), 
nhờ thực hiện thành công chủ trương sáp 
nhập thôn, tinh giản bộ máy hành chính, xã 
Tùng ảnh (Ðức Thọ) đã trở thành đơn vị 
dẫn đầu tỉnh về xây dựng nông thôn mới. 
Cuối năm 2017, Tùng ảnh phấn đấu sẽ trở 
thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên 
ở Hà Tĩnh. Theo đánh giá của người dân địa 
phương, nếu không thực hiện chủ trương 
sáp nhập thôn, tinh gọn bộ máy thì kết quả 
thực hiện các nhiệm vụ phát triển ở Tùng 
ảnh sẽ khó đạt hiệu quả như hôm nay. Bí 
thư Ðảng ủy, Chủ tịch uBND xã Tùng ảnh 
Phan Tiến Dũng chia sẻ: Ðể chủ trương sáp 
nhập thôn phát huy hiệu quả, địa phương 
rất thận trọng, thực hiện từng bước, nhất là 
xin ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân. Nhờ đó, quá trình sáp nhập 
từ 17 thôn xuống còn 12 thôn ở Tùng ảnh 
không chỉ nhận được sự đồng tình rất cao 
mà còn phát huy hiệu quả trong điều hành, 
chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Xã 
Tùng ảnh còn mạnh dạn bố trí cán bộ bán 
chuyên trách kiêm nhiệm nhiều chức danh 
khác ở địa phương.

Ðơn cử, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 
được giao kiêm nhiệm chức danh Bí thư 
Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn 
Châu Linh; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh kiêm trưởng thôn, thôn đội trưởng 

thôn Thông Tự; Phó Bí thư đoàn xã kiêm 
chi hội trưởng nông dân thôn Châu Tùng... 
“Ðây là những người nằm trong diện quy 
hoạch cán bộ cốt cán cho nhiệm kỳ tới. Khi 
thực hiện kiêm nhiệm, ngoài việc giảm bớt 
khâu trung gian trong chỉ đạo, triển khai 
chủ trương từ xã xuống thôn, các cán bộ 
này sẽ được hỗ trợ thêm phụ cấp, tạo điều 
kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Bí thư Ðảng 
ủy xã Tùng ảnh cho biết thêm.

Theo thống kê từ sở Nội vụ, sau hơn 5 
năm thực hiện chủ trương sáp nhập, tỉnh đã 
giảm được gần 700 thôn, tổ dân phố và gần 
12 nghìn người được hưởng phụ cấp, giảm 
chi hằng năm hơn 84 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình sáp nhập thôn, tổ 
dân phố ở Hà Tĩnh cũng gặp không ít khó 
khăn. Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 
Hương sơn Hà Thị Huyền: Qua khảo sát ở 
một số địa phương, sau sáp nhập, quy mô số 
dân tăng lên, kéo theo, nhiệm vụ của bí thư, 
trưởng thôn nhiều hơn, trong khi đó chế độ 
phụ cấp của các cán bộ ấy vẫn không thay 
đổi. Ngoài ra, việc thực hiện quy chế dân 
chủ, điều kiện, nhu cầu hội họp tập thể ở 
các thôn, tổ dân phố có quy mô lớn đòi hỏi 
ở mức độ cao. Nếu không lựa chọn được 
nhân tố tích cực, vận động người dân tự 
giác thực hiện thì các phần việc ở cơ sở sẽ 
gặp không ít khó khăn khi triển khai.

Ở khối sở, ngành và cấp huyện, sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 
đây có 35 đầu mối gồm phòng chuyên môn, 
chi cục, trung tâm và ban quản lý dự án, 
được uBND tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn là đơn 
vị đầu tiên cấp tỉnh triển khai thực hiện sắp 
xếp, kiện toàn bộ máy. Ðến nay, sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã giảm 
được 16 đầu mối; là đơn vị giảm nhiều biên 
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chế nhất với 76 người, gần 300 nhân viên 
hợp đồng, kiêm nhiệm và cán bộ dôi dư.

Theo lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Hà Tĩnh, sau kiện toàn, sáp 
nhập, tính tự chủ, năng động của những tổ 
chức mới như được nhân đôi. Bộ máy các 
cơ quan quản lý nhà nước gọn, hợp lý; hiệu 
lực, hiệu quả quản lý của sở và các đơn vị 
trực thuộc được nâng lên rõ rệt, thể hiện 
không chỉ trong điều kiện bình thường mà 
cả trong những tình huống cấp bách, khó 
khăn như thiên tai, dịch bệnh...

Theo giám đốc sở Nội vụ Nguyễn Phi 
Quang, thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện 
toàn bộ máy cơ quan hành chính sự nghiệp, 
thời gian qua, Hà Tĩnh đã tinh giản được 
186 tổ chức, đơn vị, sáu phòng chuyên môn 
và giảm 144 đơn vị sự nghiệp, trong đó sự 
nghiệp giáo dục giảm 99 trường; giảm 40 
ban quản lý dự án. Ðồng thời chuyển hoạt 
động sáu đơn vị sự nghiệp thuộc năm sở, 
ngành sang tự trang trải kinh phí; 10 đơn vị 
tự chủ một phần. Từ việc sắp xếp, kiện toàn 
các cơ quan, đơn vị, số biên chế đã giảm 
323, tiết kiệm chi ngân sách để trả lương và 
phụ cấp hằng năm gần 27,5 tỷ đồng (không 
kể chi hằng năm cho cán bộ thôn, xóm).

Đồng chí Hà Văn Thạch - uVBTV, 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho 
biết, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh 
giản biên chế luôn là vấn đề khó khăn, phức 
tạp vì liên quan trực tiếp đến con người. 
Mặc dù chủ trương tinh giản bộ máy đã 
được tỉnh cụ thể hóa bằng các đề án, văn 
bản hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên một số đơn 
vị, đảng viên chưa nhận thức đúng, đầy đủ, 
cho nên khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức 
bộ máy, cán bộ còn sơ sài, chỉ mới thống kê 
số liệu, chưa phân tích được sự chồng chéo, 

trùng lặp tương đồng..., chưa đánh giá được 
chất lượng bộ máy và cán bộ, công chức, vì 
vậy việc xây dựng đề án còn nóng vội, chủ 
quan.

“Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục rà 
soát, đánh giá thực trạng tình hình, nếu 
phát hiện các tổ chức, cơ quan còn chồng 
chéo, trùng lắp, tương đồng về chức năng 
nhiệm vụ thì kiên quyết sắp xếp lại theo 
hướng tinh giản, sáp nhập, nhất thể hóa để 
giảm bớt đầu mối. Ðồng thời, xây dựng 
các giải pháp thiết thực về quản lý, kiểm 
tra, giám sát, đánh giá để nâng cao hiệu 
quả, hiệu lực hoạt động”, đồng chí Hà Văn 
Thạch nhấn mạnh.

Bên cạnh việc chú trọng sắp xếp, tinh 
gọn bộ máy theo hướng hiệu quả, tỉnh Hà 
Tĩnh triển khai chặt chẽ, nghiêm túc các 
nhiệm vụ cải cách hành chính. Thống kê 
từ sở Nội vụ cho thấy, từ năm 2015 đến 
nay, Hà Tĩnh đã thực hiện quyết liệt việc cắt 
giảm một phần ba thành phần hồ sơ và giảm 
50% thời gian xử lý thủ tục hành chính để 
thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giao dịch. 
Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin với mục tiêu: Công dân 
ở bất kỳ đâu cũng có thể tìm hiểu được dịch 
vụ công và thao tác theo yêu cầu.

Theo đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Cải cách 
hành chính là nhiệm vụ tổng thể mà mấu 
chốt quyết định sự thành công là con người. 
Do đó, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với 
thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
thanh tra, kiểm tra công vụ luôn được các 
cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn coi 
trọng.

N.T
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Phong cách làm việc Hồ Chí Minh 
là một bộ phận quan trọng trong 
toàn bộ di sản vô giá mà Người để 

lại cho dân tộc và nhân loại. Phong cách làm 
việc khoa học của Bác thể hiện ở tác phong 
đi sâu, đi sát, nắm việc, nắm người, nắm tình 
hình cụ thể; Làm việc phải có mục đích rõ 
ràng, tập trung; Chương trình, kế hoạch đặt 
ra phải khoa học, sát hợp; nói phải đi đôi 
với làm... Học tập, vận dụng phong cách 
làm việc của Bác được Đảng bộ bệnh viện 
Đa khoa tỉnh cụ thể thành những việc làm 
thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất 
lượng chăm sóc và điều trị người bệnh, đáp 
ứng sự hài lòng của người dân. 

Nhận thức rõ học và làm theo phong 
cách của Bác, đối với mỗi cán bộ đảng viên, 
nhân viên bệnh viện trước hết là phải ý thức 
rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công 
việc, phải đặc biệt yêu thương, chăm sóc tốt 
cho người bệnh, “coi người bệnh đau đớn 
cũng như mình đau đớn”. Thời gian qua, 
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, đổi mới phong cách, thái độ phục cho 
toàn thể CBVC. Thông qua các cuộc họp 
từ khoa, phòng đến hội nghị toàn bệnh viện 
và qua giao ban cụ thể hàng ngày các chủ 
trương, chính sách pháp luật, quy chế điều 
hành, phân công của Ban giám đốc, quy chế 

TTND, BsCKII NguyễN VIếT ĐồNg
PGĐ Sở Y tế, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BVKĐ tỉnh Hà Tĩnh

ngành Y tế Hà Tĩnh
làm tốt lời bác dạy
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dân chủ bệnh viện được quán triệt, nhắc nhở 
thường xuyên, liên tục tới từng cán bộ, nhân 
viên bệnh viện. Đảng bộ cũng gắn việc “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”, các tiêu chí 3 xây, 3 
chống, 3 biết, 4 xin trong ngành y tế với các 
nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện, của từng 
khoa phòng và mỗi cán bộ, nhân viên y tế. 
Đặc biệt, Quyết định 2151/QĐ-ByT ngày 
04/06/2015 của Bộ trưởng Bộ y tế  về  “Đổi 
mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ 
y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, 
xây dựng Bệnh viện xanh - sạch - đẹp - an 
toàn được quyết liệt triển khai và thu được 
những kết quả khả quan. Hầu hết cán bộ, 
đảng viên, viên chức lao động đã nhận thức 
đầy đủ trách nhiệm nghề nghiệp, xây dựng 
được tác phong làm việc khoa học, tuân thủ 
kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy trình kỹ 
thuật, hình thành được kỹ năng làm việc đáp 
ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Qua sự phản 
ứng của bệnh nhân, qua dư luận xã hội, tinh 
thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế đã được 
ghi nhận. 

Để tạo thuận lợi cho người bệnh, Bệnh 
viện cũng đẩy mạnh cải cách hành chính. 
Quy trình khám bệnh và các thủ tục hành 
chính được tổ chức liên hoàn khép kín; các 
biển bảng rõ ràng, được bố trí nơi dễ nhìn, 
dễ thấy, dễ đọc, ngăn nắp. Chú trọng đổi 
mới công tác tiếp đón người bệnh, khám 
chữa bệnh ngoại trú, ban hành điều chỉnh 
quy trình khám bệnh. Đặc biệt bệnh viện đã 
triển khai hoàn thiện Hệ thống hàng đợi đón 
tiếp người bệnh nên cơ bản đáp ứng được sự 
hài lòng của người bệnh, nhận được nhiều 
sự khen ngợi, ghi nhận của Nhân dân, Lãnh 
đạo các cấp. Năm 2017 qua khảo sát tỷ lệ hài 
lòng của người bệnh nội trú tại bệnh viện đạt 
trên 93%, người bệnh ngoại trú đạt 91%.

Cùng với việc đẩy mạnh giáo dục chính 
trị tư tưởng, nâng cao y đức cho cán bộ, đảng 

viên, Bệnh viện đã xác định vấn đề mũi nhọn 
phát triển của bệnh viện chính là triển khai 
các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới. Năm 
2017, Bệnh viện bổ sung 105 kỹ thuật mới, 
trong đó có 17 kỹ thuật vượt tuyến và 88 kỹ 
thuật đúng tuyến, nâng số danh mục kỹ thuật 
được phê duyệt lên 11.629 danh mục trong 
đó có 10.966 kỹ thuật đúng tuyến và 633 kỹ 
thuật vượt tuyến. Nhiều kỹ thuật mới đã được 
triển khai đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe của người bệnh như: Phẫu thuật thay 
khớp vai nhân tạo; phẫu thuật Frey - Beger 
điều trị sỏi tụy, viêm tụy mạn, phẫu thuật 
vá màng cứng hoặc tạo hình màng cứng ... 
Lần đầu tiên, bệnh viện triển khai phẫu thuật 
Miles nội soi cắt ung thư trực tràng thấp 
thành công cho bệnh nhân bị ung thư; Phẫu 
thuật thành công tạo hình bàng quang bằng 
ruột non cho bệnh nhân; phẫu thuật cắt toàn 
bộ tuyến giáp, vét hạch cổ trong điều trị ung 
thư... Triển khai thành công các kỹ thuật cận 
lâm sàng góp phần quan trọng trong chẩn 
đoán điều trị cho người bệnh. Đặc biệt, bệnh 
viện đã triển khai đầy đủ hệ thống lưu dữ và 
truyền tải hình ảnh (PACs) và đã được Hội 
đồng thẩm định Bộ y tế thẩm định, tiến tới  
cho phép bệnh viện thực hiện các kỹ thuật 
chẩn đoán hình ảnh không in phim vào năm 
2018.

Bệnh viện thường xuyên kiểm tra, giám 
sát chuyên môn. Chất lượng hồ sơ bệnh án 
được đảm bảo, bệnh án ít sai sót, 100% bệnh 
án đã được quản lý theo quy chế bệnh viện. 
Lãnh đạo bệnh viện đã rà soát, chấn chỉnh, 
quy định cụ thể về chế độ trực, phòng trực, 
chế độ ngoài giờ, quy định hội chẩn, định 
mức phẫu thuật, thủ thuật, công bố số điện 
thoại đường dây nóng... tập trung phục vụ 
người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm 
trong mọi hoạt động phấn đấu cho bằng 
được Bệnh viện “An toàn, thân thiện, Bệnh 
viện vì dân”.
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Tập thể bệnh viện đã không ngừng vươn 
lên khẳng định vị thế của bệnh viện tuyến 
đầu của tỉnh. Chỉ số hấp dẫn của bệnh viện 
không ngừng tăng cao. Năm 2017, các chỉ 
tiêu đặt ra bệnh viện đều thực hiện đạt và 
vượt mức kế hoạch đề ra: số người khám 
bệnh 206.844, công suất giường bệnh đạt 
198%, tổng số bệnh nhân nội trú là 60.523, 
tổng số ca phẫu thuật là 12.816, công suất 
giường bệnh đạt 178-180%. 

Không chỉ phát huy nội lực, Bệnh viện 
đã nhận được sự hỗ trợ trong công tác đào 
tạo cán bộ, chuyển giao chuyên môn kỹ 
thuật từ các bệnh viện hạt nhân. Bệnh viện 
cũng tăng cường hợp tác và tìm sự giúp đỡ 
của các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu 
ngành, con em quê hương Hà Tĩnh tại các 
bệnh viện tuyến trung ương cũng như các 
tổ chức quốc tế trong việc phát triển các kỹ 
thuật mới: ung bướu, tim mạch, sản khoa...

Học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, viên 
chức bệnh viện cũng không ngừng trau dồi 
chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên 
cứu khoa học để nâng cao chất lượng điều 
trị cho người bệnh. Trong năm, có 2.551 
lượt cán bộ được tập huấn chuyên môn, 
165 cán bộ tuyến huyện được tập huấn tại 
Bệnh viện tỉnh của các chuyên ngành: Tim 
mạch, Nhi, Chẩn đoán hình ảnh, HsTC, 
gây mê hồi sức;  Có 15 bác sỹ đi học cao 
học, CKI, CKII, chuyên khoa định hướng. 
Bệnh viện đã tổ chức thành công Hội nghị 
khoa học mở rộng với sự tham gia của các 
chuyên gia nước ngoài, giáo sư, tiến sỹ 
đầu ngành của các Bệnh viện Trung ương, 
các chuyên gia của các tỉnh bạn. Riêng 
bệnh viện có 26 đề tài hoàn thành, trong 
đó có 24 đề tài cấp sở và 02 đề tài cấp 
tỉnh. Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao 
trong công tác điều trị và chăm sóc sức 
khỏe người dân. 

Nhờ vận dụng sáng tạo phong cách 

làm việc của Bác, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
đã phát huy tốt vai trò của mình, đoàn kết 
nội bộ, huy động nội, ngoại lực đưa bệnh 
viện Đa khoa tỉnh ngày càng phát triển. 
Bệnh viện đang có những thay đổi vượt 
bậc về cả tinh thần thái độ phục vụ người 
bệnh, trình độ chuyện môn, kỹ thuật, xứng 
đáng là bệnh viện tuyến đầu của tỉnh, được 
người bệnh, người dân và các cấp lãnh đạo 
ghi nhận. Với những kết quả đạt được, 
năm 2017 bệnh viện được đề nghị Tặng cờ 
thi đua của uBND tỉnh và Huân chương 
Lao động hạng Nhất; nhiều tập thể cá nhân 
được đề nghị khen thưởng bằng khen, giấy 
khen của các cấp các ngành.

Trong khí thế thi đua sôi nổi lập nhiều 
thành tích chào mừng 88 năm ngày thành 
lập Đảng cộng sản Việt Nam, 63 năm kỷ 
niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, tập thể 
Bệnh viện tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì 
mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người 
bệnh. Và lời Bác dạy đối với cán bộ, nhân 
viên y tế “Người bệnh phó thác tính mệnh 
của họ nơi các cô, các chú, Chính phủ phó 
thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh 
tật và giữ sức khoẻ cho đồng bào. Đó là 
nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần 
phải thương yêu, phải chăm sóc người 
bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ 
đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y 
phải như từ mẫu” vẫn mãi là kim chỉ nam 
để mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức bệnh 
viện phấn đấu thực hiện tốt hơn. Tin tưởng 
rằng, với sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo 
phong cách làm việc của Người, Đảng bộ 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói chung, mổi 
cán bộ, đảng viên nói riêng sẽ tiếp tục xây 
dựng bệnh viện ngày càng phát triển, chất 
lượng ngày càng cao, đáp ứng được sự kỳ 
vọng của các cấp ban ngành và nhu cầu 
ngày càng cao của nhân dân.

N.V.Đ
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Hà Tĩnh hiện có 124.130 
CNVCLĐ, trong đó có 45.313 
cán bộ, công chức, viên chức, 

lao động thuộc khối cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp; 78.817 CNLĐ trong các doanh 
nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 84.252 đoàn viên, 
chiếm 61,18% so với tổng số CNVCLĐ, 
trong đó đoàn viên thuộc LĐLĐ tỉnh quản 
lý là 73.115 người. Cụ thể, về trình độ 
trên đại học có 3,4%; đại học, cao đẳng có 
62,1%; trung cấp có 14,9%; sơ cấp, CNKT 
có 13,4%; chưa qua đào tạo có 6,2%. Trong 
những năm qua, đội ngũ CNVCLĐ trên địa 
bàn tỉnh đã phát triển nhanh về số lượng, 

Lê THị HảI yếN
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

hoạt động vì quyền lợi của người lao động

Với niềm hân hoan, phấn khởi của toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập nhiều 

thành tích chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 
- 03/2/2018) và chào đón năm mới 2018. Trong 

không khí thành công của Đại hội Công đoàn tỉnh 
Hà Tĩnh lần thứ XVIII và hướng tới Đại hội Công 

đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023). 
Chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 5 năm qua 

mà tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ Hà Tĩnh 
đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; 

tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức 
thực hiện nghị quyết đại hội; cơ bản hoàn thành 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVII 
Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh đề ra.
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tăng về chất lượng. Đặc biệt số CNLĐ ở lĩnh 
vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng 
cao và có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Trong bối cảnh tỉnh nhà đang gặp một 
số khó khăn, thách thức: Tình hình thế giới 
diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước phục 
hồi chậm; sự cố môi trường biển, thiên tai 
bão, lụt ảnh hưởng đến phát triển KT-XH 
của tỉnh và phong trào CNVCLĐ, hoạt động 
công đoàn. Một số doanh nghiệp gặp khó 
khăn trong sản xuất, kinh doanh, nên một bộ 
phận CNLĐ thiếu việc làm, hoặc có việc làm 
nhưng không ổn định, tiền lương, nhà ở, đời 
sống còn gặp khó khăn; việc thực hiện pháp 
luật lao động ở một số doanh nghiệp, nhất 
là khu vực ngoài nhà nước chưa đảm bảo... 
Trước những khó khăn ấy, các cấp công đoàn 
trong toàn tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, về 
người lao động; phát huy vai trò của Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ; vai trò người 
đứng đầu, của tổ chức công đoàn trong tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tích cực 
nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, uBND tỉnh 
ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách 
đối với đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công 
đoàn. Đồng thời các cấp công đoàn đã cụ thể 
hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết 
của Đảng, Nhà nước bằng các chương trình, 
kế hoạch cụ thể nhằm đưa chủ trương, chính 
sách vào thực tiễn phong trào CNVCLĐ, 
hoạt động công đoàn. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, đã bám sát chức năng, nhiệm 
vụ, chọn đúng trọng tâm, trọng điểm để 
phân công tập thể, cá nhân phụ trách; thường 
xuyên coi trọng công tác kiểm tra, đánh 
giá, xây dựng điển hình, sơ, tổng kết, biểu 
dương, khen thưởng kịp thời. Tham mưu 
BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 06-

NQ/Tu, ngày 24/9/2013 về ”Tiếp tục xây 
dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công 
đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm 
tiếp theo”; Kế hoạch số 25-KH/Tu, ngày 
17/5/2016 về thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) 
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác nâng cao đời sống văn hóa 
tinh thần cho CNLĐ khu công nghiệp, khu 
chế xuất”; tham mưu uBND tỉnh ban hành 
Chương trình hành động số 431/CTr-uBND, 
ngày 05/11/2013 về thực hiện Nghị quyết 06 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch 
392/KH-uBND ngày 04/11/2016 triển khai 
thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động 
học tập suốt đời trong công nhân lao động 
tại các doanh nghiệp đến năm 2020 theo 
Quyết định 231 của Thủ tướng Chính phủ”. 

Với quyết tâm chính trị, hướng về đoàn 
viên và người lao động, chặng đường 5 năm 
(2013 - 2018) đã thu được nhiều kết quả 
nổi bật trên các lĩnh vực như: Đã làm tốt 
chức năng tham gia quản lý, đại diện và bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. 
Tập trung chăm lo lợi ích thiết thực cho 
đoàn viên, người lao động và các hoạt động 
xã hội. Các cấp công đoàn toàn tỉnh đã hỗ 
trợ xây mới 712 nhà “Mái ấm Công đoàn” 
cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với 
số tiền 16,136 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, 
trợ cấp, tặng quà 35.407 lượt CNVCLĐ 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 
gần 15 tỷ đồng; hỗ trợ, thăm hỏi, động viên 
4.334 lượt người dân, CNVCLĐ sau sự cố 
môi trường biển và bị thiệt hại do thiên tai, 
bão lũ gây ra, phối hợp tổ chức dân chủ cơ 
sở tại nơi làm việc, tổ chức tốt “Tết Lao 
động”, “Tết sum vầy”... Công tác tuyên 
truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ được 
quan tâm đúng mức, việc tiếp tục đẩy mạnh 
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học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến 
mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Đội ngũ 
cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh tích cực 
tham gia phong trào “Ngày thứ 7 về với nông 
thôn mới” góp phần quan trọng trong việc hoàn 
thành các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đã tổ chức tốt 
các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn 
viên, CNVCLĐ; các cấp công đoàn đã đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động, tập trung phát 
triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn 
ngày càng vững mạnh. 5 năm qua toàn tỉnh đã 
thành lập mới 171 CĐCs trong doanh nghiệp 
(đạt 107% chỉ tiêu), kết nạp mới 15.850 đoàn 
viên (đạt 105,7% chỉ tiêu), đây là một trong 
những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2013 - 2018. 

Với những thành tích nổi bật như trên, trong 
nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã có 981 lượt tập thể và 
3.394 lượt đoàn viên, CNVCLĐ được Nhà nước, 
Tổng Liên đoàn, uBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh khen 
thưởng; LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Chính 
phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và uBND tỉnh tặng 
Cờ thi đua xuất sắc. Tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh 
ngày càng được củng cố, phát huy được vai trò, 
vị thế, góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm 
kỳ qua, các cấp công đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục 
đổi mới mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu 
quả; huy động tối đa trí tuệ, sức sáng tạo của mỗi 
đoàn viên, người lao động; phấn đấu xây dựng tổ 
chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự 
là chỗ dựa tin cậy của người lao động với mục 
tiêu: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; 
vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động, vì tổ 
chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng 
tỉnh nhà giàu mạnh, văn minh”.

L.T.H.y

định tình hình, được cấp ủy chính 
quyền và dư luận đánh giá cao.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương 
triển khai thực hiện kế hoạch kiểm 
tra, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu 
nổ, pháo và công cụ hỗ trợ: Đã thu 
được 76 khẩu súng, 29 dao kiếm tự 
tạo, 88 bộ kích điện, 30 kíp nổ, 46 
đầu kíp nổ điện, gần 3,5 kg thuốc 
nổ; lực lượng Cảnh sát giao thông, 
Cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự 
tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo 
đảm TTATgT, trật tự công cộng, 
trật tự đô thị, phát hiện, xử lý 3.214 
trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 
3 tỷ đồng. Bảo vệ an toàn Trại tạm 
giam, nhà tạm giữ, các phiên tòa 
xét xử. Thực hiện nghiêm các quy 
định về tạm giữ, tạm giam, quản lý, 
giáo dục, cải tạo phạm nhân, không 
để xảy ra trốn trại, thông cung trong 
quá trình giam giữ.

Thời gian tới, dự báo tình 
hình ANTT trên địa bàn Hà Tĩnh 
còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất 
là thời điểm giáp Tết Nguyên đán 
Mậu Tuất 2018, những kết quả đạt 
được trong năm 2017 và những 
chiến công bước đầu trong đợt cao 
điểm tấn công trấn áp tội phạm sẽ 
là động lực để lực lượng Công an 
toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 
năm 2018, đảm bảo ANTT phục vụ 
cho nhân dân vui Tết, đón Xuân 
trong yên bình và hạnh phúc./.

L.V.S

Công an tỉnh hà tĩnh...
(Tiếp theo trang 28)
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Vịnh xuân Mậu Tuất
nguyễn viết dưỡng

Xuân về rộn rã tiếng chim ca
Cờ đỏ sao vàng rợp phố hoa
Đồi núi trập trùng mây trắng dỡn
Ruộng đồng mơn mởn lúa xanh pha
Thơ ca trăng gọi ôm xuân cảnh
Ngũ quả nguyệt lồng quyện tết hoa
Kiến tạo vững bền xuân bất tận
Hồn thiêng sông núi đẹp bao la.

Hân hoan tiễn cựu - nghênh tân
dương xuân thâu

Từng bừng, nhộn nhịp tiễn năm qua (2017)
Rạo rực niềm vui rộn nước nhà
Kinh tế phục hồi lòng phấn chấn
Niềm tin củng cố dạ hoan ca
Chống tham, trừ nhũng “không vùng cấm”
Khởi nghiệp, trau nghề mở lối ra
Kiến tạo dưới trên đều quyết chí
Đón mừng xuân mới hội thăng hoa.

  Xuân quê hương
trần đức cường

Xuân đã về trên vạn nẻo đường quê
Trong tấp nập dòng người, xe hối hả
Trong tí tách nụ mầm sau nếp lá
Bụi mưa bay phơn phớt má ai hồng.
 
Xuân đã về trong nỗi nhớ, niềm mong
Đứa con xa vội vã chiều xe tết
Người mẹ già sau nếp nhà thân thuộc
Trải thêm chăn giường cũ đợi con về

Mười năm trời xa cách một miền quê
Theo nhịp sống bộn bề nơi đất khách
Xuân vẫn đến – mười năm – nhưng rất khác
Xa người thân, xa hương vị quê nhà.
Tôi trở về tìm lại một mùa hoa
Mười năm trước đã dệt vào trí nhớ
Em bé nhỏ - bên gốc đào - nhặt lá
Hẹn cùng tôi mỗi sáng, đợi chờ xuân.

Tôi trở về tìm lại nét thân quen
Khói bếp thơm vị bánh chưng ngày tết
Mâm ngũ quả trên bàn thờ quê Việt
Nén hương trầm thấu suốt cõi tâm linh.

TẾT,
Nhà
nhà
an

vui,
nét
mỹ 
tục

khơi 
trong,
Dân
tin

Đảng
một
dạ
sắt
son, 
đất 

nước
muôn
năm
bền

chính
khí.

XUÂN,
Người 
người 
hạnh 
phúc, 
nếp
văn 

minh 
gây 

dựng, 
Đảng 

vì
Dân 
dốc 
lòng 
gắn 
bó, 

giang 
sơn 
vạn 
thuở 
vững 
kim 
âu.

Bùi ĐứC HạNH
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Trong thời gian gần đây, Trung 
ương đã thực hiện hiệu quả lời 
nói của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng: “Kỷ luật một vài người để cứu 
muôn người”. sau quyết định chưa từng có 
tiền lệ là cách chức một số cựu quan chức 
cao cấp, nay đến lượt nhiều “ông vua con” 
đương chức đương quyền... cũng đã bị cách 
tuột hết mọi chức vụ vì lời nói không đi đôi 
với việc làm. Thật đau xót! Nhưng cái được 
ở đây thật lớn. Bởi đó là tín hiệu vui - là làn 
gió mới trong cuộc chiến chống tham nhũng, 

làm nức lòng đồng bào trong cả nước.
Không vui sao được khi mà sau hơn 30 

năm qua công cuộc đổi mới của đất nước đã 
giành được nhiều thành tựu quan trọng trên 
mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa 
thật trọng vẹn vì tệ nạn tham nhũng, sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
của một bộ phân không nhỏ cán bộ, đảng 
viên mà nói chính xác hơn là những người 
có chức, có quyền ngày càng trầm trọng.

Không vui sao được khi mà tệ tham 
nhũng với cụm từ “giặc nội xâm” được nhận 

TRầN NguyêN TRầN

thành công
chống tham nhũng
Để cuộc chiến
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diện từ giữa năm 1978 và đã được Trung 
ương nhiều lần ra Nghị quyết, chỉ thị nhất 
là Nghị quyết Trung ương VI lần 2, Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI, XII... nhằm 
đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nhưng tình 
hình vẫn không được cải thiện. Tuy nhiên tất 
cả mới là sự khởi đầu, vì đây thật sự là một 
cuộc chiến đầy cam go, phức tạp không thể 
giải quyết trong một sớm một chiều, đòi hỏi 
không chỉ Trung ương vào cuộc là đủ! Bởi 
những quan chức “tài hèn, đức mọn”, những 
“ông vua con” không chỉ có ở cấp Trung 
ương hay tỉnh thành!

Kinh nghiệm thành công ở một số nước 
trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng là 
phải xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp 
nhằm kiểm soát quyền lực để những quan 
chức không thể, không dám và không cần 
tham nhũng. 

Điều này cũng đúng với chúng ta! 
Tuy nhiên, mỗi khu vực khác nhau, mỗi 

quốc gia khác nhau lại có những cách thức ứng 
phó với nạn tham nhũng khác nhau. Điều này 
còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội cũng như sự vận dụng sáng tạo 
của mỗi nước. 

Với Việt Nam ta, để có thể “đánh” tham 
nhũng thay vì “chống” tham nhũng. Đã có 
nhiều chủ trương, nghị quyết, luật pháp bàn 
định về vấn đề này. Bộ chính trị cũng đã 
có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng do đồng 
chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng 
đầu.

Để đẩy mạnh hơn nữa trong cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng chúng ta 
cần có các thiết chế đủ mạnh để kiểm soát  
và cần phải chú trọng các nội dung:

Việc đầu tiên phải xây dựng Đảng ta thật 
sự trong sạch vững mạnh, là “đạo đức là văn 

minh” trong đó chi bộ phải là “pháo đài”, 
đủ sức chiến đấu và chiến thắng trong cuộc 
chiến chống tham nhũng.

Bởi Đảng ta là một đảng cầm quyền nên 
những người nắm quyền lực (những người 
có điều kiện để tham nhũng) không ai khác 
đều là những đảng viên sinh hoạt trong một 
chi bộ. Và tất nhiên mọi vấn đề liên quan 
đến họ, từ hoàn cảnh gia đình, công việc, thu 
nhập, phẩm chất đạo đức lối sống... thì dù 
ít, dù nhiều hầu như mọi thành viên trong 
chi bộ đều biết. Vậy nên, nếu chi bộ quản lý 
tốt đảng viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập 
trung dân chủ, phát huy tốt tinh thần “tự phê 
bình và phê bình” như “soi gương, rửa mặt 
hàng ngày” thì chắc chắn mọi khuyết điểm, 
sai lầm sẽ được sửa chữa, ngăn chặn kịp thời 
ngay từ trong trứng nước. Tiếc rằng, nhiều 
cuộc sinh hoạt chi bộ chỉ là để khen nhau, 
còn sai phạm thì cứ lờ tịt đi để được coi là đã 
“đoàn kết thống nhất”. Còn ai có dũng khí 
đấu tranh thì thường được chụp cho chiếc 
mũ là thiếu tinh thần xây dựng. Điều này 
đã dược thể hiện rõ ở một số nơi, vốn được 
đánh giá (và được khen) là đã đoàn kết tốt 
nội bộ nhưng ngay sau đó đã có những sai 
phạm động trời. Thế mới có một thực tế đáng 
buồn là “hầu hết các vụ tiêu cực đều do quần 
chúng tố giác và báo chí phanh phui, còn chi 
bộ thì không” như nhận xét đắng lòng của 
một đồng chí lãnh đạo.

Vấn đề thứ hai là phải biết dựa vào quần 
chúng nhân dân. 

Cuộc cách mạng nào cũng vậy. Và cuộc 
chiến chống tham nhũng, tiêu cực cũng 
không là ngoại lệ.

Để thực hiện tốt nội dung này thì việc 
công khai khai tài sản của mọi cán bộ, nhất 
là ở những người đang nắm giữ trọng trách 
trong các lĩnh vực nhạy cảm để Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị xã hội giám sát 



tạp chí thông tin - tư tưởng

Mừng Đảng - Mừng Xuân

63
Số 59+60 (Tháng 1+2/2018)

theo luật định qua ý kiến nhận xét của nhân 
dân là điều rất cần thiết. Điều này không chỉ 
thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân 
mà điều quan trọng hơn là, nhờ công khai 
mà chủ thể của bản kê khai phải “trăn trở 
rất nhiều” mỗi khi cầm bút. Và điều đó sẽ tự 
nó sẽ cảnh tỉnh và thức tỉnh các quan chức 
nếu bàn tay trót đã nhúng chàm khỏi trượt 
dài trên con đường tội lỗi. Bởi, người ta 
không thể che dấu nổi, che dấu hết tài sản 
bằng chính lời khai của mình trước bàn dân 
thiện hạ. Tiếc rằng, việc kê khai tài sản đã 
làm từ lâu nhưng còn mang nặng tính hình 
thức. Điều này đã gây bức xúc trong dư luận, 
đúng như ông Nguyễn Trọng Lô, một cán bộ 
hưu trí phát biểu gần đây trong một cuộc tiếp 
xúc giũa đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội với 
cử tri Thành phố Hải Phòng , rằng: “Lâu nay 
ta cứ nói công khai tài sản nhưng dân có thấy 
công khai gì đâu? Tôi biết nhiều cán lãnh đạo 
Thành phố này giàu lắm nhưng chẳng thấy 
ai tới hỏi tiền ở đâu mà ra. Họ lương bằng 
tôi mà họ giàu thế thì phải có tham những 
chứ!?”. Hy vọng, với Quyết định số 99-QĐ/
TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư, vấn đề 
này sẽ sớm được khắc phục.

Dựa vào dân còn có nghĩa là phải biết 
lắng nghe dân. Đó là những tâm tư nguyện 
vọng, những đơn thư tố cáo chính danh và cả 
nặc danh nữa.

Nói về đơn thư nặc danh, có ý kiến cho 
rằng không thể xem xét, vì nó gây khó khăn 
cho các cơ quan nhà nước trong quá trình xem 
xét, giải quyết. Hơn nữa, trường hợp người tố 
cáo lợi dụng quyền tố cáo nặc danh sai sự thật 
thì không có căn cứ để xem, xử lý trách nhiệm 
của người tố cáo. Điều đó rất đúng với những 
kẻ xấu. Tuy nhiên có một thực tế là có nhiều 
vụ việc tiêu cực mà các ngành chức năng 
chưa biết hoặc có biết nhưng vì một lý do nào 
đó nên chưa vào cuộc nhưng người dân thì họ 

biết rõ mười mươi. Họ biết! Biết rất nhiều! 
Và rất bức xúc nhưng không dám tố cáo. Vì 
tố cáo thì họ chẳng được gì mà chắc chắn còn 
mang vạ vào thân, thậm chí còn  bị trù dập 
đến “khuynh gia, bại sản”. sự kiện của cựu 
Đại tá an ninh Đinh đình Phú trong việc đấu 
tranh để đưa ra ánh sáng vụ “ăn” đất đầy tai 
tiếng của các quan chức ở thị xã Đồ sơn, TP 
Hải Phòng năm kia là một minh chứng cụ thể. 
Vì thế, nên chăng nhà nước cần xem xét các 
đơn thư nặc danh nếu có chứng cứ nhất định, 
như tinh thần của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân đã nêu: “Đơn thư nặc danh 
mà có nội dung địa chỉ cụ thể thì phải xem 
xét kiểm tra. Được như thế chắc chắn sẽ tạo 
nên một luồng sinh khí mới trong toàn xã hội 
trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực.

Vấn đề thứ ba là phải gắn trách nhiệm 
đối với các cơ cơ quan chức năng và người 
đứng đầu địa phương, đơn vị.

Chúng ta đều biết, mỗi địa phương, đơn 
vị đều có cơ quan quản lý nhà nước trong 
đó có bộ máy thanh, kiểm tra khá hùng hậu. 
Chúng có vai trò hết sức quan trọng trong 
việc làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Tuy 
nhiên có một thực tế là khi xẩy ra sai phạm thì 
chẳng có ai phải chịu trách nhiệm cả và nếu 
có thì chỉ làm cho có lệ. Như “câu chuyện” 
xử lý sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội 
là một ví dụ. Một công trình có thời gian xây 
dựng hàng năm trời lại nằm bên con đường 
lớn ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội mà 
có độ cao vượt phép tới 16 mét (tương đương 
5 tầng) với gần 6000m2 sàn nhưg các cơ quan 
quản lý nhà nước trên địa bàn  lại không hề 
hay biết(?!). Có một điều lạ nữa! Khi sự việc 
được phanh phui, khi xem xét trách nhiệm 
của các cơ quan quản lý nhà nước (được xác 
định là “không hoàn thành nhiệm vụ để xẩy 
ra hậu quả nghiêm trọng”) thì chỉ có 5 cán bộ 
thuộc Đội Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình 
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bị kỷ luật, với mức “án” là... nhận công tác 
khác, trong đó có 2 cán bộ được điều lên làm 
việc tại sở Xây dựng Hà Nội (?!). Những câu 
chuyện tương tự như vậy nếu kể ra hãy còn 
nhiều. Đó là chuyện các doanh nghiệp làm ăn 
thua lỗ lớn nhưng trước đó nhiều năm chẳng 
ai phát hiện ra dù vẫn được thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán đều đều. Đó là việc quản lý môi 
trường, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, các dự 
án đầu tư... tất cả chỉ vỡ lỡ khi “cháy nhà ra 
mặt chuột”. Một câu hỏi được đặt ra là: vậy 
trước đó các và cơ quan chức năng – công cụ 
đắc lực của nhà nước nhằm phát hiện, ngăn 
ngừa tham nhũng, tiêu cực làm gì?! Chẳng lẽ 
do trình độ của họ chỉ là: “Xây dựng nghĩa 
trang để phát triển bền vững” chăng?! Chắc 
không! Hay là vì lợi ích riêng? Có thể lắm! 
song từ trước đến nay, khi xử lý sai phạm hầu 
như chỉ nhằm vào chủ thể của vụ việc còn 
cơ quan liên quan hầu như không hề hấn gì. 
Trong khi người đứng đầu địa phương đơn vị 
có sai phạm không bị xử lý trách nhiệm cũng 
đã làm cho bộ máy công quyền ngày càng 
quan liêu và vô cảm trước hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội.

Đây là một khiếm khuyết lớn cần nhận 
diện khắc phục. Nếu làm được chắc chắn 
sẽ góp phần đắc lực trong việc bị đẩy lùi tệ 
tham nhũng, tiêu cực.

Tham nhũng là một vấn nạn không của 
riêng ai và là khuyết tật của một nền hành 
chính, kinh tế được quản trị yếu kém. Nó 
chỉ được ngăn chặn và đẩy lùi khi cả hệ 
thống chính trị vào cuộc, trong đó vai trò 
của người dân là hết sức quan trọng, đúng  
như lời TBT Nguyễn phú Trọng đã nói: “Ba 
việc lớn (Phát triển kinh tế; xây dựng Đảng, 
chống tham nhũng; giữ vững chủ quyền 
quốc gia) đều phải lắng nghe dân”./. 

Tiên Điền, năm 2017
T.N.T

Đón 
xuân 
sang, 
quét 
sạch 
gian 

tham, 
giữ 

vững 
kỷ 

cương 
trừ 

quốc 
nạn.

Mừng 
tết  

đến, 
xây 
nền 

nhân 
nghĩa, 
liêm 

chính 
kiến 
tạo 

dựng 
quốc 
gia.

NguyễN ViếT DưỡNg
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Thị xã Kỳ Anh được thành lập năm 2015 theo 
Nghị quyết số 903/NQ-uBTVQH13, ngày 
10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

khóa XIII trên cơ sở điều chỉnh 28.025,03 ha diện tích 
tự nhiên và 85.508 nhân khẩu của huyện Kỳ Anh. Trong 
điều kiện kinh tế, ngân sách địa phương còn hạn chế, việc 
xã hội hóa, huy động nguồn lực từ nhân dân được xem là 
giải pháp giúp ngành giáo dục giảm bớt khó khăn để nâng 
cao chất lượng dạy học trong các nhà trường. 

Trong hai năm qua, thị xã đã huy động nguồn từ công 
tác xã hội hóa giáo dục với trên 100 tỷ đồng để đầu tư xây 
dựng cơ sở dạy học tư thục, hệ thống các phòng học, mua 
sắm trang thiết bị phục vụ dạy học tạo điều kiện bổ sung 

PHAN Duy VĩNH
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã

Thị xã Kỳ Anh
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao 

Điều kiện, chất lượng dạy học trên Địa bàn

Khánh thành dãy nhà học trường Mầm non Kỳ Thịnh

Xác định xã hội hoá là động 
lực quan trọng để phát triển 

sự nghiệp giáo dục, thời gian 
qua cấp uỷ, chính quyền và 

ngành giáo dục thị xã đã triển 
khai nhiều giải pháp nhằm huy 

động sự tham gia của toàn xã 
hội, làm cho mọi người, mọi tổ 

chức, cá nhân chung tay đóng 
góp cho sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo trên địa bàn.
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cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học 
trong các nhà trường. Trong đó, Tập đoàn Dầu 
khí hỗ trợ đầu tư 5 tỷ đồng, Ngân hàng Nông 
nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank) Hà 
Tĩnh hỗ trợ đầu tư 5 tỷ đồng để xây dựng 2 hệ 
thống nhà học 2 tầng (6 phòng học) đạt chuẩn 
theo Thông tư 02 của Bộ giáo dục và Đào tạo 
tại các trường mầm non: Kỳ Hà, Kỳ Thịnh.

Huy động từ phụ huynh học sinh hơn 
30 tỷ đồng để xây dựng, tu sửa, mua sắm 
trang thiết bị phục vụ dạy học. Đặc biệt, 
đã thu hút Công ty TNHH phát triển giáo 
dục HBE và Công ty giáo dục trí tuệ Việt 
xây dựng 02 trường mầm non tư thục chất 
lượng cao với tổng mức đầu tư gần 52 tỷ 
đồng nhằm giúp các bậc phụ huynh có thêm 
nhiều cơ hội lựa chọn môi trường học tập 
tại chỗ cho con em mình.

 Ngoài ra, Công ty sam sung C&T thông 
qua tổ chức gCs Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng 
Thư viện cộng đồng với tổng trị giá 5,6 tỷ 
đồng, mua sắm trang thiết bị và hơn 25.000 
đầu sách, tạo điều kiện cho học sinh và người 
dân thị xã có không gian giao lưu văn hóa, 
động lực mới, khơi gợi nhiều sáng tạo, cảm 
xúc, đam mê đối với sách và thư viện, phát 
triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. 

Hiện nay, thị xã đang tiếp tục xúc tiến để 
xây dựng 01 trường tiểu học tư thục và 01 
trường mầm non tư thực với tổng giá trị đầu 
tư trên 50 tỷ đồng.

Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền 
thị xã, công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy 
mạnh đã góp phần làm thay đổi đáng kể diện 
mạo của các trường học trong toàn thị xã, góp 
phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục 
của địa phương.

Quy mô, loại hình trường, lớp không 
ngừng được phát triển ở tất cả các bậc học, cấp 
học, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao 
của nhân dân. Toàn thị xã có 37 trường học; 

trong đó, ngành học Mầm non có 12 trường 
công lập với 5.872 cháu; 2 trường mầm non 
tư thục chất lượng cao với 406 cháu; cấp Tiểu 
học có 11 trường với 7.399 học sinh; cấp 
Trung học cơ sở có 10 trường với 5.020 học 
sinh; cấp Trung học phổ thông có 2 trường 
với 2.883 học sinh; có 01 Trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; 
13 Trung tâm học tập cộng đồng tại 12 xã, 
phường.

song song với việc phát triển quy mô 
hệ thống trường lớp, việc nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm 
của đội ngũ giáo viên được quan tâm. giáo 
viên được tạo điều kiện theo học các chương 
trình hoàn chỉnh, cao đẳng, đại học và sau đại 
học để nâng cao trình độ. Đến nay, đội ngũ 
giáo viên ở các bậc học, cấp học cơ bản đã 
đạt chuẩn trình độ đào tạo, tỷ lệ trên chuẩn 
đào tạo ngày càng cao, ở bậc học mầm non 
là 83%, tiểu học 88,5 %, THCs 79,8%, có 02 
cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sỹ.

Cơ sở vật chất trường học được tập trung 
đầu tư. Hệ thống phòng học, phòng bộ môn, 
phòng chức năng được xây dựng theo hướng 
kiên cố hoá, hiện đại hoá; trang thiết bị trường 
học được mua sắm, bổ sung đáp ứng được 
yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giáo 
dục, phương pháp dạy học. Đến nay, toàn thị 
xã có 620 phòng học, trong đó có 486 phòng 
kiên cố chiếm 78,4%; 134 phòng bán kiên cố, 
chiếm 21,6%; 18 phòng thư viện, 16 phòng 
thí nghiệm và 61 phòng học bộ môn; 156 
phòng chức năng. Hầu hết các trường trung 
học và nhiều trường tiểu học đã có phòng Tin 
học, Ngoại ngữ, có máy chiếu đa năng hỗ trợ 
cho việc dạy học, đã kết nối mạng Internet để 
truy cập và khai thác thông tin… Cảnh quan 
sư phạm trường học được quy hoạch, cải tạo 
khang trang, sạch đẹp, có sức thu hút và tính 
giáo dục cao. 

Phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn 
quốc gia phát triển khắp các địa phương, thu 
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hút được sự quan tâm, nỗ lực phấn đấu của cấp uỷ, chính 
quyền các cấp, của các trường học và của toàn xã hội. 
Ngoài việc đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, nhân dân 
đã tự giác tham gia hàng vạn ngày công để chỉnh trang 
cảnh quan trường học. Toàn thị xã có 7 trường Mầm non, 
6 trường Tiểu học, 5 trường THCs, 2 trường THPT được 
công nhận trường chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường 
mầm non và có 6 trường Tiểu học đạt chuẩn mức 2; nhiều 
xã, phường tất cả các trường học đều đạt chuẩn quốc gia 
như: Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Hoa,... Một số 
trường học đã vượt lên để trở thành điển hình tiên tiến 
có sức thu hút và lan toả trong phạm vi toàn tỉnh, tiêu 
biểu như trường THCs sông Trí, TH Kỳ Phương, MN Kỳ 
Liên.

Thị xã Kỳ Anh đã và đang mang trong mình dáng 
vóc của đô thị công nghiệp hiện đại, sẽ là một thành phố 
trẻ năng động, hiện đại phát triển mạnh mẽ trong tương 
lai. Tình hình mới đang đặt ra cho thị xã những nhiệm 
vụ, thử thách mới trong đào tạo nguồn nhân lực có chất 
lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
quê hương. 

Thời gian tới, thị xã Kỳ Anh phấn đấu hoàn thành các 
mục tiêu về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và 
trường trọng điểm trên địa bàn; tăng cường đầu tư trang, 
thiết bị đồ dùng dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại 
hoá; quan tâm, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi, 
học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn được thụ hưởng 
thành quả giáo dục ở mức độ ngày càng cao hơn. Cấp ủy, 
chính quyền thị xã sẽ tiếp tục ưu tiên chỉ đạo nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh việc đào tạo nghề cho 
thanh niên và người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ 
quản lý và nhà giáo đáp ứng với yêu cầu mới; tăng cường 
cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học đáp ứng nhu cầu 
dạy học trong các nhà trường.

Với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các 
cấp, sự quan tâm chỉ đạo của uBND tỉnh và các sở, ban, 
ngành, sự hậu thuẫn to lớn của nhân dân toàn thị xã và các 
nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; phát huy 
truyền thống, những thành quả tốt đẹp của mình, tin tưởng 
rằng giáo dục thị xã Kỳ Anh sẽ tiếp tục có bước phát triển 
mới vững chắc hơn trên con đường xây dựng quê hương 
ngày một giàu đẹp, văn minh./. 

P.D.V
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trùng 

dương!
Bùi ĐứC HạNH
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giờ đang là mùa hoa lau trắng nở 
bung trời mùa đông Xuân Mỹ 
như chiếc một áo lông ngỗng 

khổng lồ choàng lên cả thung lũng rộng lớn 
dưới dãy núi Mồng gà và dọc hai bên triền 
nước con rào Mỹ Dương. Cùng với lau trắng 
và muôn loài hoa hoang, cỏ dại khác là những 
miệt vườn mẫu nông thôn mới thẳng tắp bờ 
hàng rào xanh cây chè mận hảo mang đến cho 
xứ sở này tín hiệu tốt lành trước thềm xuân 
mới 2018; những con đường rải nhựa và bê 
tông hóa, dọc ngang như ô bàn cờ vuông vắn 
được đan kết bởi bàn tay con người với những 
dải hoa ngâu, hoa ngũ sắc chiều tím... đang 
dệt lên cả một bức tranh vô cùng sống động 
về quê hương, đất nước, con người Xuân Mỹ 
ngày mới hôm nay.

Vậy nhưng, bất chợt một cơn gió lạnh 
duềnh lên từ phía biển như muốn tiếp sức cho 
các loài hoa lá ở xứ này tha hồ nhảy nhót, 
mà khoe hương sắc giữa đất trời Xuân Mỹ- 
một trong hai địa phương điển hình đầu tiên 
ở huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh hoàn thành các 
tiêu chí nông thôn mới từ năm 2014, và đang 
tiếp tục phấn đấu xây dựng xã Nông thôn kiểu 
mẫu vào năm 2018 lại khiến cụ Phan Khắc 
Thìn -một người được cắt rốn chôn rau ở làng 
Đồng Bảng nay đã 80 tuổi bỗng cảm thấy 
hoang hoải nhớ về một loài cỏ cúc dại tự thủa 
ấu thơ!

Cây cỏ cúc chỉ xuất hiện ở xứ sở này vào 
những năm hạn hán, mất mùa đói kém trước 
đây. Đặc biệt, vào năm (ất Dậu) 1945 khi mà 

Bút ký của NguyễN NgọC VượNg
về trờiCỏ Cúc
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cái đói đã gặm nhấm tới tận từng củ chuối 
và ngọn rau má cuối cùng thì cỏ cúc vẫn âm 
thầm lặng lẽ mọc tràn khắp gò bãi, ruộng bờ 
và bất kể nơi đâu ở làng quê cụ, nghĩa rằng ở 
đó có hơi đất là cỏ cúc cứ chui lên!

Cây cỏ cúc có chùm hoa trắng muốt như 
những hạt sương li ti đậu trên đầu cọng gió 
ru buồn nép mình giữa thân lá, thì lá có hình 
dạng tựa hồ rau diếp nhưng ít và chỉ to bằng 
đốt tay út của trẻ con, có thể ăn sống. Nhưng 
sẽ tuyệt vời hơn, nếu nhổ cả rễ đem luộc 
chấm muối trắng. Món luộc này có thể dùng 
để chống đói và duy trì sự sống cho con người 
hết tháng này qua tháng khác, mà không sợ 
mắc phải các chứng bệnh khác về sau.

Cũng chẳng hiểu vì sao đã hàng chục 
năm lại nay cây cỏ cúc dại không còn  trên 
đất Xuân Mỹ và những vùng lân cận nữa? 
Nhưng quay lại nạn đói năm ất Dậu, lúc đó 
cụ Thìn chưa đầy bảy tuổi, cụ nhớ như in cái 
tháng ngày đen tối đó khi nạn đói ùa về Xuân 
Mỹ như một cơn bão táp chết chóc! Nó dày 
xéo khắp cùng làng, ngõ xóm như thể sắp xóa 
sổ hoàn toàn quê hương bản quán của cụ ra 
khỏi bản đồ dân cư huyện Nghi Xuân. Vậy 
mà không ngoài gì khác, chính loài cỏ cúc 
dại đã xuất hiện đúng lúc như một vị “thuốc 
thánh”, cứu gia đình cụ và nhiều người khác 
trong làng cụ vượt qua lưỡi hái chết chóc của 
thần đói!

Thân sinh của cụ Thìn là cố Phan Chín- 
người duy nhất trong gia đình có 13 người 
con may mắn sống sót lại sau nạn đói ấy, bởi 
nhờ một lần trong lúc cố đang nằm hấp hối 
trên miệng hố, sau khi được người ta vất cố 
lên xe bò cùng với xác những người đã chết 
đói khác kéo ra ngoài hố chôn chung. Ai hay, 
trước cơn cào cấu dãy chết cuối cùng cố Chín 
vớ phải một nắm cỏ cúc dại! Và với bản năng 
sinh tồn cái đôi bàn tay co quắp của cố đã biết 
đưa nắm cỏ vào miệng mà nhai. Trong chốc 
lát thứ “thuốc thánh” đó đã làm cố ấm dần rồi 
tỉnh lại. Nhờ đó, cố đã dồn hết sức bình sinh 

tự bò được khỏi miệng hố trở về với trần gian.
Thứ “thuốc thánh” đó không những cứu 

người chết đói mà còn rất hiệu nghiệm trong 
việc cả cứu người chết no vì bội thực. Nạn đói 
năm 1945 chỉ xuất hiện trong một thời gian 
không dài thì vào vụ chiêm năm đó Xuân Mỹ 
được mùa to; dưới biển thì không biết sao con 
mu, con nục cứ sôi lên như trời cho! Được 
mùa lúa và mùa cá, người dân Xuân Mỹ 
nhanh chóng chấm dứt nạn đói. Trớ trêu thay 
lúc này rất nhiều người ngỡ may mắn bước 
qua xác con “ma đói” lại phải  chết oan uổng 
vì con “ma no”. Trước hoàn cảnh đó, cố Phan 
Chín vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào cây cỏ cúc 
dại, nên hàng ngày cố cho vợ con ra đào nó 
về đem luộc thay rau ăn kèm với cơm, cá đều 
đặn. Không ngờ nhờ món cỏ cúc dại này điều 
tiết tiêu hóa, giúp cả nhà cố bình thản đi qua 
cơn “tai biến dạ dày” một cách bình yên!

Làng Đồng Bảng ngày ấy có mười chín 
hộ gia đình thì nhà nào cũng có người chết 
đói và chết no. Oái oăm hơn có tới sáu hộ gia 
đình bị chết sạch không còn một ai! Mãi sau 
này, chính quyền xã Xuân Mỹ đã thống nhất 
đưa sáu ngôi nhà không đó vào làm của công, 
nhằm chia cho những người nghèo khác trong 
địa phương có chỗ đến tá túc. Thế nhưng, 
nghe đâu không một ai đến có thể chớp mắt 
ngủ lại được trong những ngôi nhà ấy bất cứ 
một đêm nào! Vì rằng, mỗi khi họ cứ chợp 
mắt lại là bỗng nhìn thấy những con ma đói 
hiện về khóc gào ai oán cùng với  bao cảnh 
tưởng hết sức hãi hùng!

Có lần nhà nghiên cứu dân gian Trần Huy 
Tảo từng cung cấp cho tôi một thông tin khiến 
tôi rùng mình đến sởn cả gai ốc! Rằng, xã 
Xuân Mỹ năm 1945 có tên làng Phan Xá là 
địa phương có tỷ lệ người chết đói vào diện 
cao nhất nước. Ban đầu tôi không thể tin đó là 
sự thật, bởi Xuân Mỹ là một trong hai xã đầu 
tiên ở huyện Nghi Xuân đã cán đích nông thôn 
mới; tỷ lệ hộ nghèo chỉ nằm ở mức thấp dưới 
5%; trụ sở làm việc của xã, trường học, trạm y 
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tế, nhà văn hóa thôn và các khu dân cư, đường 
sá giao thông… rất khang trang đẹp đẽ.

Hơn thế nữa Xuân Mỹ còn là vùng đất hội 
tụ nhiều thế mạnh của rừng núi và vùng đồng 
bằng ven biển với diện tích rộng tới gần 1.200 
ha, trong đó có hơn 600 ha đất sản xuất nông 
nghiệp; là xã có quy mô dân số ổn định với 
1.093 hộ dân, 3.830 nhân khẩu; có các tuyến 
giao thông quan trọng đi qua… Hiện tại, Xuân 
Mỹ đã phát triển được trên 40 mô hình sản 
xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn 
định cho hàng trăm lao động địa phương.

Hơn ai hết cụ Phan Khắc Thìn là một 
thương binh từng chinh chiến nhiều năm 
trong chiến trường. Và đặc biệt, thủa nhỏ cụ 
từng trải qua nạn đói “thế kỷ”. Vì thế, cụ hiểu 
thế nào là giá trị của phong trào xây dựng 
nông thôn mới ở quê hương cụ. Chính cụ là 
một trong những công dân của xã Xuân Mỹ 
đi đầu trong việc kêu gọi con cháu quyên góp 
ủng hộ tiền của, vật chất cũng như ngày công, 
đồng thời sẵn sàng hiến đất và tài sản trên đất 
để làm giao thông đường làng, ngõ xóm và 
các công trình phúc lợi công cộng khác… góp 
phần quan trọng trong việc thúc đẩy phong 
trào xây dựng nông thôn mới ở Xuân Mỹ tạo 
nên những bước đột phá mạnh mẽ, làm thay 
đổi hoàn toàn bộ mặt làng quê!

Và cũng nhờ có phong trào nông thôn 
mới gia đình cụ mới có cuộc sống ngày càng 
hoàn mãn hơn về vật chất lẫn tinh thần. Ngay 
như con trai của cụ là anh Phan Đình Phúc 
trước đây bươn chải làm ăn khắp nơi mà vẫn 
không tìm ra lối thoát, khó khăn vất vả cứ đè 
lên vất vả khó khăn. Vậy mà những năm gần 
đây, nhờ được hưởng lợi từ những chính sách 
của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới, anh Phúc đã mạnh dạn 
đầu tư mua sắm xe ô tô tải, tổ chức làm ăn 
theo hình thức liên kết nên thu nhập khá và 
ổn định.

Qua cụ Phan Khắc Thìn, ta càng hiểu 
được vì sao diện mạo quê hương cụ lại khởi 

sắc mạnh mẽ ngỡ ngàng so với chưa đầy 10 
năm trước đây chứ chưa nói đến cái thủa bần 
hàn, đói rét năm nào! Bởi, từ cán bộ cho tới 
từng người dân nơi đây đều thấm nhuần được 
phong trào xây dựng nông thôn mới là một 
cuộc cách mạng về kinh tế xã hội… không 
phải từ đâu đến mà do dân làm chủ và trực 
tiếp hưởng lợi từ chính việc làm của mình. 
Và muốn xây dựng nôn thôn mới có hiệu quả 
trước hết phải có con người mới. Con người 
mới ở đây không phải tuổi tác, vị trí xã hội 
mà là ý thức mới, cách nhìn mới, và việc làm 
cụ thể mới.

Với vai trò như một “mạnh thường quân” 
ở địa phương. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng cụ 
Phan Khắc Thìn vẫn dành hết tâm huyết cho 
sự nghiệp nông thôn mới ở quê nhà. Dù cuộc 
sống bây giờ đã đổi thay quá nhiều, song 
trước cơn gió lạnh duyềnh lên từ phía biển, 
cụ lại nhớ về loài cỏ cúc dại một thời từng 
mọc tràn dưới vạt đất cụ đang đứng đó mà bồi 
hồi! Vào những tháng ngày đen tối ấy, cụ còn 
quá nhỏ nhưng đã phải chống chọi với cảnh 
đói khát cùng đường! 

Cụ Thìn có một người anh ruột bị chết 
đầy oan uổng trước khi thân sinh cụ chưa 
kịp phát hiện ra được “cây thuốc thánh” cỏ 
cúc dại bên mép hố chôn người. Một người 
anh ruột khác của cụ lúc đó đã lớn tuổi là cụ 
Phan Điền vừa mất chưa đầy ba tháng, trước 
khi qua đời cụ Điền cũng kịp nhắc lại cho cụ 
những lần đi bộ sang bên kia cầu Bến Thủy 
ăn cơm phát tại sở Van– Te của người Nhật, 
có người làng đi cùng cụ cầm nắm cơm lên 
chưa kịp ăn đã gục chết, còn cụ Điền thì mỗi 
lần đi ăn ăn cơm phát như thế cố nài nỉ xin 
một vài nắm cơm mang về cho đứa em trai 
nhưng người ta vẫn lạnh lùng tuyệt nhiên 
không cho.

 sau này cụ Điền bỏ làng ra Quỳnh Lưu đi 
làm nghề ở đậy để nuôi thân. Khi nạn đói tạm 
lắng xuống cụ Điền lại quay trở về quê nhìn 

(Xem tiếp trang 73)
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Cây mọc phía này, cành ngọn nghiêng 
về bên kia

Do công việc làm báo, tôi đã không 
dưới vài lần được gặp và trò chuyện 
với nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý.

Tối 8/4/1995, tại gác 2 trụ sở sở  Văn hoá 
- Thông tin Hà Tĩnh diễn ra buổi gặp mặt thật 
ấm áp tình người giữa nhạc sỹ Nguyễn Văn 
Tý và những nhà báo,  văn nghệ sỹ yêu mến 
ông. Đã tròn 20 năm, kể từ “Người đi xây hồ 
Kẻ gỗ”, ông mới có dịp trở về thăm Hà Tĩnh. 
Tuy lúc đó đã 74 tuổi, mái tóc, lông mày bạc 
trắng, song trông ông vẫn vạm vỡ, khoẻ mạnh, 
da dẻ hồng hào. Ông kể, ngày còn nhỏ, tôi 
đã từng hát “Trăm khúc sông đổ về một bên, 

tôi thương nàng mà khó bén duyên…” ấy là 
ông đang nhớ lại mối tình của ông với một 
cô gái vùng bãi ngang của Hà Tĩnh. Những 
ngày ông cùng mẹ với một con thuyền nhỏ, 
chèo từ Bến Thuỷ Thành Vinh về lấy muối ở 
Hộ Độ (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà ngày nay). 
Lênh đênh với sông nước, mây trời, biển bạc 
ngày nay qua đêm khác, chàng trai trẻ có số 
đào hoa, lãng tử Nguyễn Văn Tý đem lòng 
yêu một cô gái ở quê muối nổi tiếng này. Cô 
tên là Cúc, gương mặt xinh tươi, nụ cười e ấp 
nửa miệng đã hút hồn ông ngay từ cái nhìn 
đầu tiên. Tiếc thay mối tình đó không được 
lâu bền. Chỉ một năm sau ngày cưới, khi đứa 
con gái đầu lòng tròn 3 tháng tuổi, người mẹ 
xấu số đó đã phải ra đi vì bệnh tim.

KHắC HIểN

nguyễn văn tý
những lần tôi gặp

Là một nhạc sỹ tài hoa, đào hoa, gốc 
Bắc, sinh ra ở TP Vính (Nghệ An) sống ở Sài 

Gòn, nhưng Nguyễn Văn Tý lại có nhiều bài 
hát hay, nổi tiếng về Hà Tĩnh. Những bóng 

hồng đi qua đời ông đều để lại trong ký ức, và 
những tác phẩm của ông sự hoài niệm khôn 

nguôi. Và có lẽ vậy mà âm nhạc của ông luôn 
có sự thăng hoa, da diết với phái đẹp.

nhạc sỹ
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Có lẽ, đó là lý do để ông lần này về thăm 
Hà Tĩnh và cho ra đời tác phẩm mới, bài hát: 
“Đường về Hộ Độ” Ông nói thật lòng, tôi 
quê đất Tổ, sinh ra tại xóm chợ Trường Thi, 
song đời sống tình cảm của tôi lại nghiêng 
về Hà Tĩnh. “Cây mọc ở bên này, cành ngọn 
lại nghiêng về bên kia, là vậy đó!”. Ra đi, tôi 
nói với bạn bè là về thăm quê. Tôi nhận thật 
chứ không phải nhận vờ đâu. Bài này có phần 
tôi tự trách tôi. Rồi ông hát một đoạn trong 
bài: “Người đi ai còn nhớ/Đường xưa khó khi 
về/Ngày xưa là thế/ Sao mặn nồng tình quê/
Mà ngày nay, nay là thế/ Bấy nhiêu năm sao 
chẳng thấy ta về?”

Ngừng một lát, nhấp mấy ngụm nước như 
để cho ký ức, mối tình xưa cũ bớt trào dâng, 
đoạn nhìn vào các nhạc sỹ Vi Phong, Mạnh 
chiến, ông cười nói tiếp: “Viết xong bài này, 
tôi rất lo phần phối, may sao anh Mạnh Chiến 
đã giúp tôi làm tốt điều đó. Tôi rất trân trọng 
các sáng tác của văn nghệ sỹ Hà Tĩnh như 
Mạnh Chiến, Vi Phong, Xuân Hoài, Lê Duy 
Phương… gương mặt của các anh không 
phải gương mặt tỉnh lẻ nữa mà đã có vị trí 
trong  giới văn đàn cả nước.

Tôi biết, mối tình đầu với cô gái Hà Tĩnh 
đã để lại nỗi nhớ da diết, khôn nguôi trong 
các tác phẩm của ông viết về vùng quê này. 
Còn nhớ câu:…”Giọt sương mai lung linh 
nỗi nhớ” hoặc “Thương con đò cắm con sào 
đứng đợi” trong “Đi mô cũng nhớ về Hà 
Tĩnh” là sự ẩn dụ, tự vấn của ông với người 
xưa cũ… Có lẽ quý mến ông, trân trọng kỷ 
niệm đẹp của ông với quê nhà, nhạc sỹ Mạnh 
Chiến đã chỉ đạo ca sỹ Trang Nhung - Đội 
Tuyên truyền văn hoá Bộ đội Biên phòng tỉnh 
(lúc bấy giờ) và các nhạc công Trường VHNT 
tập luyện tích cực để kịp trình diễn trong 
buổi hôm nay. Bài “ Đường về Hộ Độ” với 
nhịp Valse, tiết tấu chậm, buồn,  được Trang 
Nhung biểu diễn khá thành công. Nhìn người 
nhạc sỹ già, râu tóc bạc phơ,  mắt mơ màng 
hát theo ca sỹ, tay vỗ nhịp ¾ lên mặt bàn, tôi 

thấy ông quá đẹp lão và đáng yêu biết bao. 
Ông dường như quên đi tất cả quanh mình, 
thả tâm hồn phiêu diêu, trôi theo những hoài 
niệm của mối tình ngọt ngào thời niên thiếu.

Nhớ mãi nghĩa tình của Hà Tĩnh
Năm 2015, nhân một dịp đi công tác 

Thành phố Hồ Chí Minh hội thảo kêu gọi đầu 
tư và gặp gỡ đồng hương Hà Tĩnh, tôi tìm đến 
thăm ông.

Ông sống trong một ngôi nhà nhỏ trong 
con hẻm gần chợ Bến Thành, quận I. Một 
người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi, đã nhiều 
năm ở chăm sóc ông, chạy ra đón khách. gặp 
lại tôi, ông rất mừng, mắt ông ngời lên, tay 
xiết chặt: “ Quý hoá quá, Hà Tĩnh - Khắc 
Hiển ơi!”

Chẳng có ai quấy rầy, và cũng chẳng có 
gì phải vội vàng vì tôi có cả một buổi bên ông. 
Tôi gợi chuyện, ông vui nên sẵn lòng tâm sự.

Hồi nhỏ, ông đã có giọng hát rất hay nên 
được vào đội thánh ca của nhà thờ và đội văn 
nghệ của của dàn nhạc Trường Quốc học 
Vinh. Rồi ông theo học nhạc lý, đàn guita 
với mấy giáo viên người Pháp và người Hoa. 
Năm 1945, cách mạng nổ ra, ông tham gia 
Việt Minh, là người sáng lập ra đoàn kịch 
thanh niên cứu quốc Nghệ An, rồi bắt đầu sự 
nghiệp âm nhạc từ đó.

Cuộc đời của một người nhạc sỹ sáng tác 
đưa ông đến nhiều miền quê, nhiều sự kiện 
khác nhau, để lại cho đời những tác phẩm bất 
hủ. Từ Dư Âm, Bài ca năm tấn, Bài ca Phụ 
nữ Việt Nam, Em đi làm tín dụng, Tấm áo 
chiến sỹ mẹ vá năm xưa, Một khúc tâm tình 
của người Hà Tĩnh, Người đi xây Hồ Kẻ Gỗ, 
Chim hót trên đồng đay, Mẹ yêu con, Dáng 
đứng bến tre… đâu đâu cũng có bóng của 
người phụ nữ. Có thể nói, phụ nữ là nguồn 
cảm hứng bất tận, tạo nên sự thăng hoa trong 
hầu hết các tác phẩm âm nhạc của ông.

gặp nhau lần này, trông ông yếu hơn 
nhiều. Trí nhớ không còn minh mẫn như 
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thấy người em ruột của mình bụng ỏng, đít 
eo may mắn còn sống sót mà không cầm 
nổi nước mắt! giờ thì cụ Thìn đang sống 
quây quần bên con cháu trên chính mảnh 
đất hương hỏa của tổ tiên từ bao đời để 
lại, nên trước khi trở về nơi ngàn lau chín 
suối cụ Điền cảm thấy vô cùng thanh thản, 
không còn gì để ân hận với đứa em ruột 
yêu quý của mình nữa!

Về Xuân Mỹ vào một ngày đông nắng 
muộn, nhưng vừa đủ để các loài hoa lá cỏ 
cây bừng lên sắc tươi, tôi may mắn được 
gặp cụ Phan Khắc Thìn- người đã đi dọc 
suốt cuộc đời mình trên vùng đất đầy khổ 
đau và hạnh phúc này kể từ khi cất tiếng 
khóc chào đời. Có lẽ nạn đói thủa ấy, 
nhiều lúc cái dạ dày của cụ chỉ trông có 
được một bữa rau má hay củ chuối nấu lẫn 
với cám bột là đã quý lắm rồi! Thế nhưng, 
nếu không có cây cỏ cúc dại thì làm sao 
tôi lại có cơ duyên được chia sẻ buồn vui 
với cụ bây giờ!

Ngước lên dãy Mồng gà và con rào 
Mỹ Dương ngập tràn lau trắng cùng những 
loài hoa hoang cỏ dại, thả hồn theo những 
lối bờ rào xanh và các loài hoa ngâu, hoa 
ngũ sắc chiều tím dọc hai bên đường làng 
ngập tràn niềm vui. Linh cảm mách bảo với 
tôi rằng, giờ này cụ Thìn đang da diết nhớ 
quá đi thôi về một loài cỏ dại! Dẫu sao tôi 
cũng chỉ biết an ủi với cụ rằng, cây cỏ cúc 
dại ngày ấy đã làm trọn bổn phận của nó và 
để trở về trời, nhường chỗ lại cho bao loài 
hoa trái khác làm nên một vùng đất Xuân 
Mỹ nổi tiếng trên bản đồ nông thôn mới 
của đất nước hôm nay.

N.N.V

trước. Nhưng đúng như ông nói, nhiều cái 
mới hôm kia, hôm qua đây, ông đã lẫn, quên, 
song những kỷ niệm về Hà Tĩnh, cái nghĩa 
cái tình của người Hà Tĩnh đối với ông không 
bao giờ quên được!

Ông kể lại với tôi về những chuyến đi 
sáng tác những năm 70, 80, 2006, ông được 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành văn hoá, 
đồng nghiệp của Hà Tĩnh chăm lo, giúp đỡ 
hết lòng. “Đi khắp nước, ít có vùng quê nào 
sống tình cảm và chu đáo với văn nghệ sỹ 
như Hà Tĩnh”. Nói đến đây, ông với tay lục 
tìm trong tập sách vở đầu giường ngủ, đưa 
cho tôi xem mấy bài thơ chúc thọ ông những 
ngày đầu xuân của Hội đồng hương Hà Tĩnh 
tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ông chỉ vào 
tấm biển màu ghi nhận hỗ trợ nhạc sỹ Nguyễn 
Văn Tý suốt đời, với số tiền mỗi tháng 5 triệu 
đồng của Hà Tĩnh.

“Hà Tĩnh quý tôi lắm. Tôi cũng vậy, nên 
mới có được những bài hát có thể nói là gan 
ruột nhất, nặng tình nhất với vùng quê này. 
Chẳng phải vô cớ, tôi là người Nghệ An mà 
nhiều năm liền, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại 
thành phố Hồ Chí Minh cứ bầu, “bắt” tôi làm 
Chủ tịch hội”. Ông nói trong xúc động.

 Năm 2006, nhận lời mời của Tỉnh uỷ 
Hà Tĩnh, ông  cùng con gái Thái Linh về Hà 
Tĩnh, thăm mộ 10 cô gái Đồng Lộc. “Tôi thấy 
ánh mắt các O sáng long lanh trong những 
tấm hình trên từng ngôi mộ. Ánh mắt các O 
nhìn thẳng vào trái tim tôi và thắp lên ngọn 
lửa thiêng khiến tôi sáng suốt. Ánh mắt ấy, 
cái nhìn ấy cứ theo mãi tôi cho đến khi tác 
phẩm “Mười bông hoa trinh liệt giữa Ngã 
ba Đồng Lộc” được hoàn thành.” Nói đoạn, 
ông đưa cho tôi xem bài hát được đăng trong 
một tờ báo văn nghệ. “Mười bông hoa trinh 
liệt giữa Ngã ba Đồng Lộc”, có thể coi là tác 
phẩm cuối cùng, kết thúc cuộc đời, sự nghiệp 
sáng tác nổi tiếng của ông.

K.H

Cỏ Cúc về trời
(Tiếp theo trang 70)
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* Năm giáp tuất 194, Khu Liên lãnh đạo 
nhân dân Tượng Lâm (Nam Trung Bộ) nổi dậy 
chống Hán thành công, lập ra nước Lâm ấp.

* Năm nhâm tuất 542, Lý Bí khởi nghĩa 
đánh đuổi giặc Lương, giành lại tự do, dựng 
nên nhà Tiền Lý và đặt tên nước là Vạn Xuân.

* Năm Mậu tuất 938, Ngô Quyền đại 
thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, 
kết thúc hơn 1.000 năm đô hộ của các triều 
đình phương Bắc, mở ra kỷ nguyên độc lập lâu 
dài cho dân tộc ta.

* Năm Canh tuất 1010, tháng 1, Lý Công 
uẩn chính thức lên ngôi, lập ra nhà Lý, thiết 

lập chế độ phong kiến trung ương tập quyền 
Việt Nam. Tháng 8, cho rời kinh đô từ Hoa Lư 
(Ninh Bình) về Đại La (Hà Nội ), đổi tên thành 
Thăng Long.

* Năm Canh tuất 1070, tháng 9, xây 
dựng Văn Miếu - trường đại học đầu tiên của 
nước ta (Quốc tử giám).

* Năm Bính tuất 1226, ngày 10 tháng 
1, Lý Chiêu Hoàng thoái vị, chuyển ngôi cho 
Trần Cảnh, chấm dứt thời Lý, lập nên nhà Trần.

* Năm Canh tuất 1370, tháng 12, nhà Trần 
dẹp yên bọn phản tặc Dương Nhật Lễ, giành lại 
ngôi vua và phục hồi, chấn hưng luật pháp.

QuANg HưNg

với những sự kiện trọng đại trong lịch sử
Chó là vật nuôi có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc tới cả đời sống vật chất lẫn tinh thần của người Việt 

Nam. Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, những năm Tuất (năm Chó) cũng ghi dấu ấn đậm nét, là thời điểm 
diễn ra nhiều sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa...

năm tuất
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* Năm Bính tuất 1406, tháng 5, quân 
đội triều Hồ kiên cường đánh trả 10 vạn giặc 
Minh xâm lược, khiến chúng đại bại, phải đầu 
hàng và rút hết về nước. Tháng 8, vua Hồ Hán 
Thương lệnh cho phòng thủ cẩn mật trên toàn 
tuyến biên giới.

* Năm Mậu tuất 1418, ngày 7 tháng 2, 
Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa ở Lam sơn (Thanh 
Hóa), phát triển phong trào kháng chiến chống 
giặc Minh. Khởi nghĩa Lam sơn nhanh chóng 
lan rộng và toàn thắng sau 10 năm (1418-
1427).

* Năm Bính tuất 1466, thực thi cải cách 
toàn diện chế độ quan lại, quân ngũ và phương 
thức quản lý đất đai, tài chính, giáo dục, lễ 
nghi.

* Năm Mậu tuất 1718, tháng 1, chính 
quyền Lê - Trịnh ban hành quy chế buôn bán 
với nước ngoài. Tháng 10, quyền lực từ cung 
vua bị rút hết về phủ chúa bởi việc lập ra 6 
phiên tại phủ chúa tương đương 6 bộ của triều 
đình.

* Năm Canh tuất 1790, triều đình Tây 
sơn cho ban hành nhiều luật lệ, củng cố vững 
chắc hệ thống chính quyền từ trung ương 
xuống địa phương, trấn áp việc nổi dậy của 
các cựu thần Lê - Trịnh ở phía Bắc và tấn công 
chúa Nguyễn ở phương Nam.

* Năm nhâm tuất 1802, tháng 6, Nguyễn 
Ánh lên ngôi, kết thúc thời Tây sơn, lập ra nhà 
Nguyễn.

* Năm Mậu tuất 1838, tháng 4, vua Minh 
Mệnh đổi tên nước ta thành Đại Nam.

* Năm nhâm tuất 1922, ngày 1 tháng 4, 
báo Le Paria (Người cùng khổ) của Hội Liên 
hiệp Thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc tham gia 
sáng lập và chỉ đạo ra số đầu tiên, tích cực 
tuyên truyền độc lập, đoàn kết, giải phóng cho 
các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

* Năm giáp tuất 1934, ngày 14 tháng 
6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở nước 
ngoài và đại biểu trong nước họp tại Ma Cao 
(Trung Quốc), quyết định chiến lược đấu tranh 
cách mạng, giải phóng và phát triển Việt Nam.

* Năm Bính tuất 1946, ngày 6 tháng 1, 

diễn ra cuộc tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên 
ở nước ta. Ngày 9 tháng 11, Quốc hội thông 
qua bản Hiến pháp Việt Nam đầu tiên. Ngày 
19 tháng 12, ban lệnh toàn quốc kháng chiến 
chống Pháp xâm lược.

* Năm Mậu tuất 1958, ngày 4 tháng 2 , 
đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam do 
Bác Hồ dẫn đầu đi thăm nhiều nước châu Á. 
Tháng 12, miền Bắc cơ bản xóa xong nạn mù 
chữ. Ở miền Nam, ngày 15 tháng 1, 4000 công 
nhân đồn điền Xa Trạch (Bình Phước) mở đầu 
cuộc đấu tranh chống Mỹ - Diệm tại các cơ sở 
lao động.

* Năm nhâm tuất 1982, Ngày 27 tháng 
3, diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V. 
Ngày 1 tháng 10, Hội đồng Bộ trưởng quyết 
định lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày 
Nhà giáo Việt Nam.

* Năm giáp tuất 1994, ngày 1 tháng 3, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về việc 
lãnh đạo phòng chống các tệ nạn xã hội. Ngày 
7 tháng 4, triển khai cuộc Tổng điều tra về 
Nông thôn và nông nghiệp. Ngày 27 tháng 5, 
hệ thống tải điện 500 kV Bắc - Nam chính thức 
đưa vào vận hành.

* Năm Bính tuất 2006, ngày 28 tháng 3, 
tại Pleiku (gia Lai) lễ đón bằng của uNEsCO 
công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng 
Tây Nguyên” là Kiệt tác truyền khẩu và di sản 
văn hóa phi vật thể của nhân loại được tổ chức 
long trọng. Ngày 28 tháng 8, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1039 
thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham 
nhũng Trung ương. Ngày 7 tháng 11, Việt Nam 
trở thành thành viên chính thức thứ 150 của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO).

* Năm Mậu tuất 2018 này, cả nước 
bước vào xuân mới với sự ổn định chính trị và 
những thành tựu to lớn, chuyển biến tích cực 
về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học-công 
nghệ. Cũng năm nay, chúng ta vui mừng tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần 
thứ XII và tổ chức nhiều chương trình, lễ kỷ 
niệm trọng đại.

Q.H
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Qua cầu Trưng là cửa ngõ sơn 
Kim 2. Chạm vào Kim Bình, 
Chế Biến đã là con đường hoa. 

Hoa được trồng lúc nào mà bây giờ đã chúm 
chím khoe sắc. Hoa hồng nhung đỏ thẩm 
thoang thoảng tỏa hương. Cúc vạn thọ khiêm 
nhường khoác màu cà sa tươi tắn. Hoa mặt 
trời nhuộm tím. Thi thoảng bên hàng rào 
xanh điểm xuyết những bông hoa dâm bụt 
rực rỡ. Có thể những người dân ở đây có 
giống hoa gì thì mang trồng hai bên đường, 
cho nên trong bức tranh tổng thể thiếu đi cái 
nhất quán, nhưng lại được cái phong phú, đa 
dạng, muôn màu.

Tôi đã đến thôn Công Thương, An sú 

của xã sơn Kim 1 ngơ ngẩn với hoa Chiều 
tím. Những luống hoa chiều tím được trồng 
dọc hành lang vào thôn vào trụ sở Ủy ban 
nhân dân xã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt. 
Đang là mùa đông, trời u ám, liu riu rét, 
nhưng loài hoa Chiều tím vẫn chắt chiu nở 
muộn cho con đường những bông hoa phơn 
phớt thủy chung.

Đã có lần, trên những đại lộ thành phố 
hoa Đà Lạt, lòng tôi chợt mơ về tương lai 
không xa quê tôi sẽ có những con đường hoa 
rực rỡ sắc màu thơm hương trời đất. Điều mơ 
ước ấy đã hiện hữu dọc hai bên đường làng 
quê của xã miền núi biên giới sơn Kim 1 và 
sơn Kim 2. Hiện hữu mà vẫn như một giấc 

Lê VăN Vỵ

Đồi chè Sơn Kim
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mơ. giấc mơ có thật. Là bởi vì, ngày xưa nói 
đến những địa danh như nước sốt, Rào Mắc, 
Rào Tre, Khe Chè, Khe Tre, Thượng Kim là 
gợi đến những nơi “rừng thiêng, nước độc”. 
“Rừng vàng, bọ chó, gió Hà Trai”. 

Ngày xưa chỉ có những người dân miền 
xuôi nghèo khổ mới  tìm đến núi rừng hiểm 
trở để mưu sinh. Những con đường lên núi là 
con đường “xẻ thịt rừng xanh”. Con đường 
đất đỏ ba zan sống trâu, khai tử những cánh 
rừng. Xe lồng cộ, trâu bò nối đuôi nhau. 
Người ùn ùn vào rừng. gỗ ngổn ngang chất 
thành bãi.

Hoa dại, bạt ngàn hoa dại. Hoa chạc 
chìu, hoa linh vang, hoa dẻ, hoa chuối, 
phong lan rừng nở buông bên suối. Rừng 
sơn Kim nổi tiếng với phong lan hoang dã. 
Dưới đất, cơ man là hoa cỏ. Hai bên suối 
Rào Tre, bãi Đượng giang hoa mua tím 
biếc và hoang hoải xuyến chi. Chỉ có hoa 
tàu bay mọc hai bên bãi sông là quen thuộc. 
Cụ Nguyễn Văn Mười, người đã sống trên 
1 thế kỷ ở thôn Công Thương nhớ về ngày 
Ba tháng Tám, nhớ về những năm đói quay 
đói quắt, cả làng sống nhờ rau tàu bay và rau 
má. Hoa tàu bay mọc ven bờ bãi, chỉ cần một 
cơn gió nhẹ là những cánh hoa thả dù bay đi 
khắp nơi. Hoa tàu bay rơi xuống đâu là mọc 
lên cây tàu bay đến đó, nhất là những vạt 
đất vừa khai hoang, những bãi bồi. Rau tàu 
bay cứ vậy mà xanh tốt mà sinh sôi nẩy nở. 
Rau tàu bay, luộc chấm muối. Rau má băm 
nấu cháo. Nhờ vậy mà dân làng đi qua được 
những năm đói khát.

Khi bụng đói quay đói quắt, mắt vàng 
mắt xanh thì hoa có nở trước mắt, dưới chân, 
lấy sức hơi đâu mà để ý. Nhưng bây giờ, 
những người lao động ở xã miền núi biên 
giới này đã bắt đầu có thú chơi hoa. Trồng 
hoa không chỉ ở nhà mình mà còn cả những 
nơi công cộng. Hoa mọc trong vườn, trước 
ngõ, hoa khoe sắc nơi hội quán. Trường học, 

Trạm xá, Ủy ban đã bắt đầu: “ Hoa chăm có 
xén, lối phẳng cây trồng”. Không phải ngẫu 
nhiên mà người miền núi sơn Kim bây giờ 
biết làm đẹp. Không chỉ đẹp người, đẹp nhà, 
mà còn đẹp đường, đẹp cảnh. Khi cuộc sống 
áo cơm no đủ, khi xã hội phát triển, người 
ta có biết bao nhiêu là nhu cầu. Nhu cầu ăn 
ngon, mặc đẹp, nhu cầu thỏa mãn đời sống 
tinh thần là những nhu cầu chính đáng. Cho 
nên nhìn vào con đường hoa cũng phần nào 
hiểu được chất lượng cuộc sống của người 
dân ở nơi đây đã thay đổi.

Những người dân một nắng hai sương 
không chỉ biết làm đẹp mà còn biết phát 
triển thương mại về cái đẹp. Vườn phong 
lan nuôi trồng trong nhà lưới với công nghệ 
phun sương tự động của gia đình ông Phan 
Xuân Cầu (thôn Chế Biến) tết này đã cho thu 
hoạch khẳng định hướng mạnh dạn đầu tư, 
dám nghĩ dám làm của người nông dân sơn 
Kim mà trước đây không ai dám nghĩ tới. 
Cũng không ai dám nghĩ tới có một ngày, 
nơi núi rừng thâm u này lại đường ngang 
đường dọc như ô bàn cờ không đường nhựa 
thì cũng bê tông, cho nên đi tuần tra không 
ô tô thì cũng xe máy. Tôi đã có dịp cùng bác 
Anh - Phó Bí thư Đảng ủy xã sơn Kim 2 
đánh xe lên tuyến đường tuần tra biên giới. 
Từ thôn Chế Biến dừng lại ở Lâm Nghiệp 
3 chỉ mất 13 phút. Những con đường khi 
uốn lượn quanh đồi chè, khi đi qua những 
rừng cây  xanh  biếc. Mà chẳng phải riêng 
gì đường đến vườn Quốc gia Vũ Quang. Lên 
nước sốt, vào Rào àn, hoặc bạn lên ô tô từ 
Hà Trai ngược biên giới Cửa khẩu Quốc tế 
Cầu Treo, hai bên đường, rừng đã tái sinh. 
Chả thế mà, năm 1990, đường Quốc lộ 8A 
được xếp là một trong những con đường 
Quốc lộ đẹp nhất Việt Nam, có lẽ do con 
đường này uốn lượn giữa màu xanh tít tắp 
của núi non trùng điệp.

Nhưng giải bài toán về rừng đâu phải 
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đơn giản. Nhân dân sơn Kim 1 dưới sự lãnh 
của Đảng đã biết phát triển chăn nuôi, trồng 
trọt để không “ăn vèn” vào rừng. Lá từ rừng 
chăn nuôi hươu, cỏ chăn nuôi trâu bò, khe 
suối, hồ đập nuôi cá. Bạt ngàn rừng. Mùa 
nào cũng có hoa dại nở là điều kiện thuận 
lợi để nuôi ong. Măng, nấm, rau sạch từ 
rừng là những thứ có thể khai thác phục vụ 
cuộc sống thường ngày. Những cư dân định 
cư dọc trục đường 8A hay các ngã Ba, ngã 
Tư như  thôn Chế Biến, Kim Bình, Công 
Thương, Kim Cương thì bung ra mở ốt kinh 
doanh phát triển thương mại dịch vụ. Hàng 
ngàn nông dân được học nghề, nhờ  đó mà 
mạnh dạn đầu tư sản xuất. Đó là cách mà 
sơn Kim 1 lo được cái ăn cái mặc để dành 
rừng cho con cháu mai sau.

Còn đến với sơn Kim 2, cây chè đã lên 
ngôi. Chè trước nhà, sau vườn, chè trên đồi, 
dưới bãi. Đượng giang trước đây quảng 
canh ngô, khoai, sắn đã nhường chỗ cho 
chè nguyên liệu. Những người nông dân ở 
đây đã hợp đồng với Xí nghiệp chè Tây sơn 
sản xuất chè theo quy trình Vietgap.  836 hộ 
ký hợp đồng với trên 1000 lao động trồng 
chè có việc làm thường xuyên thu nhập từ 
7 triệu đến 15 triệu đồng/tháng. Chè với 
sơn Kim 2 không chỉ là “cây xóa đói giảm 
nghèo” mà còn là “cây nông thôn mới”. 
Chè đã giúp sơn Kim 2 xây dựng nông 
thôn mới bền vững. Cho nên đồng chí giám 
đốc Xí nghiệp chè Tây sơn nói vui với tôi 
rằng: Những con đường hoa mà anh bắt gặp 
trên đường làng có duyên nợ với hoa chè. 
Ngẫm ra có lý của nó. Nhưng với ông Cụ 
Nguyễn Văn Mười; người đã đi qua 101 
cái tết thì cần phải kể để cho con cháu hậu 
thế biết được con đường hoa thấm mồ hôi, 
xương máu của bao nhiêu thế hệ cha anh đi 
trước. Đó là những người cộng sản đã vào 
sinh ra tử, đã “nếm mật nằm gai” với núi 
rừng Kim Cương để gây dựng phòng trào, 

xây dựng cơ sở để năm 1945, Chi bộ Kim 
Cương ra đời lãnh đạo nhân dân phá tan 
xiềng xích đô hộ của thực dân Pháp và phát 
xít Nhật. Từ chi bộ Đảng chỉ có 3 người, 
được tôi luyện thử thách và trưởng thành 
qua hai cuộc cách mạng: Cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, đến nay đã có Đảng bộ xã sơn 
Kim 1 và sơn Kim 2 đã trưởng thành với 
một lực lượng hùng hậu, tiên phong trong 
mọi cuộc cách mạng,  xây dựng quê hương 
giàu đẹp, xã hội công bằng, dân chủ văn 
minh, nhân dân hạnh phúc với lý tưởng cao 
đẹp của Đảng. Vì vậy, Đảng là mùa Xuân 
của quê hương, đất nước là mùa xuân của 
mỗi con người. Cho nên, theo cụ Mười, con 
đường hoa không chỉ có ý nghĩa cụ thể mà 
còn chứa đựng ý nghĩa ẩn dụ về con đường 
hạnh phúc mà Đảng mang lại cho nhân dân. 

Mỗi làng quê không chỉ có những con 
đường hoa, mà mỗi chi bộ, mỗi thôn xóm là 
vườn hoa, rừng hoa, mỗi con người là bông 
hoa, nụ cười nở trên môi hoa rạng rỡ. Nói rồi 
cụ khe khẽ ngâm câu thơ của Tố Hữu: “ Bát 
cơm tấm áo, hương hoa, hồn người”.

Những chủ trương của Đảng về nông 
thôn, nông nghiệp và nông dân; chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
đã làm lột xác sơn Kim. Những dự định, ước 
mơ, những khát vọng ngàn đời của người 
dân lao động ở biên giới phía Tây Tổ quốc 
đã hiện hữu trong đời sống thường ngày. 

Con cháu của cụ Nguyễn Văn Mười, 
những thế hệ hậu sinh bây giờ nếu không là  
chủ gia trại, trang trại, không là giám đốc 
Công ty thì cũng Chủ nhiệm Hợp tác xã, lái 
xe ô tô đi làm, dám đầu tư làm ăn lớn, thoát 
ra nhỏ hẹp, tầm nhìn hạn chế mà mở cửa làm 
ăn với bạn bè, tiếp tục kế bước cha anh, dệt 
nên những con đường hoa rực rỡ.

Hương Sơn, Xuân 2018
L.V.V 
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(Xem tiếp trang 84)

Nghi Xuân từ xưa đến nay vốn 
nổi tiếng là miền đất hát của 
Hà Tĩnh, là nơi phát tiết của 

những sinh hoạt văn nghệ dân gian như 
ca trù, chèo Kiều, dân ca ví giặm… Đặc 
biệt, từ thế kỷ XVIII, XIX, giáo phường 
ca trù Cổ Đạm với những ca nương thanh 
sắc tài duyên đã nổi tiếng khắp mọi miền 
đất nước, được vua quan triều đình Huế 
hết sức thích thú và thường xuyên mời 
vào cung biểu diễn. sau một thời gian bị 
lãng quên, ngày nay ca trù đang được bảo 
tồn và phát huy giá trị trong đời sống văn 
hoá nhân dân Nghi Xuân. Những lớp nghệ 

nhân, ca nương mới đã và đang tiếp nối 
nhau gìn giữ và phát huy những giá trị độc 
đáo của ca trù… Mỗi chiều thứ 3 và thứ 
5 hàng tuần du khách có thể nghe ca trù 
tại đền thờ Nguyễn Công Trứ với những 
giọng hát ngọt ngào, liêu trai…

Tích xưa kể lại, ông Đinh Lễ người 
làng Cổ Đạm (Nghi Xuân) là một công 
thần khai quốc nhà Lê sơ, một hôm nằm 
ngủ mơ gặp 2 tiên ông và được cho 1 
miếng gỗ ngô đồng kèm bức vẽ cây đàn. 
Tỉnh dậy, mơ là thật, ông bèn làm như lời 
dặn, lạ thay tiếng đàn như tiếng thần tiên 

nghe hát
Ca trù Cổ Đạm

Trong lất phất mưa bụi, âm thanh của mùa 
xuân đã đến thật gần. Và xuân nào cũng vậy, chúng 

tôi lại cùng nhau tìm đến không gian liêu trai của 
ngôi đền thờ tướng công Nguyễn Công Trứ để nghe 

hát ca trù. Đã nghe hát ở nhiều sân khấu lớn nhỏ 
nhưng chỉ riêng nơi này mới cho tôi cảm giác mình 

đang lạc giữa những cuộc hát ả đào từ ngàn xưa, 
để tâm hồn được miên di trong những buông lơi, 

níu kéo, đứt lìa…
TuyếT Mây

ngày xuân
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Cửa biển này xa xưa còn có tên Cơ La, Ky La, Ky 
Lê, Kỳ La. Nguồn gốc của các chữ “Cơ”, “Ky”, 
“Kỳ” cũng có nhiều cách giải thích rất khác 

nhau. Có tài liệu cho rằng “Cơ La” có nguồn gốc từ tiếng Mã 
Lai. Trong tiếng Mã Lai thì từ Kuala có nghĩa là cửa sông đổ 
ra biển. Về sau Kuala được người Việt gọi chệch thành Cơ 
La.  Tài liệu khác lại cho rằng về phía đông nam cửa này hơn 
nghìn năm trước đã là một điểm cư dân có tên Kẻ Lạ, dần 
về sau được phiên âm thành Cơ/Kỳ La. (sách Đạị Việt sử ký 
toàn thư lúc đầu, trong quyển I, kỷ Tiền Lê, chép âm “cơ” là 
máy, là khéo...., còn về sau đều chép như các sách khác: Chữ 
có âm “cơ” hay “ky” là số lẻ, lẻ loi và “kỳ” là lạ. Trong các 
bản quốc ngữ người ta đều phiên âm là “Kỳ”). Thật ra “cơ”, 
“ky”, “kỳ” (Hán) cũng là những từ mượn để ghi âm tiếng 
“kẻ” (Nôm) mà thôi. 

Lê VăN TùNg

Cửa nhượng
Ba con sông trên đất Cẩm 

Xuyên - Sông Họ (Hộ Giang) từ tây 
bắc vào, sông Rác (Lạc Giang) từ 

tây nam ra, sông Quèn (Quyền 
Giang) từ tây xuống - hợp lưu cuối 
làng Quyền Đông (xã Cẩm Lộc) tạo 

ra một dòng chảy lớn, gọi là Rào 
Cấy (sông Cái, các bản đồ thường 

ghi sông Gia Hội), hoặc sông 
Lạc Hạ rồi đổ ra biển, đó là Cửa 

Nhượng.

Kỳ La
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Theo truyền ngôn thì xưa, ngư dân nhiều 
nơi, trong đó có nhóm người Bồ Lô(1) từ Xuân 
Hồi, phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ra, 
thường gọi là “Bồ Lô Xuân Hồi” đến tụ tập 
làm ăn ở cuối sông Quèn, sông Rác, lập nên 
một đơn vị hành chính là vạn giang Phái. Dân 
vạn giang Phái sinh sống trên vùng sông biển 
này, đến đỗ thuyền rồi trú ngụ trên đồi bãi 
Kỳ La ngày càng đông đúc, được dân sở tại 
nhường cho rẻo đất mé cửa biển và định cư ở 
đó. Dân số ngày càng phát triển vì ngoài ngư 
dân còn có người đến đây buôn bán, họ phải 
bốn lần xin xã Kỳ La nhường đất để mở rộng 
địa bàn cư trú, rồi trở thành đơn vị hành chính 
vào cuối đời Lê hoặc đầu Nguyễn. Bởi vậy 
theo nhiều người thì “Nhượng Bạn” có nghĩa 
là “bờ đất được nhường lại”.

Từ đời Trần đến đời Nguyễn, Kỳ La là đơn 
vị hành chính cơ sở (xã). Kỳ La có khi đồng 
thời là tên huyện. Đời Trần đặt tên huyện Kỳ 
La tương ứng với địa bàn huyện Cẩm Xuyên 
sau này, trực thuộc lộ Nhật Nam, phủ Nghệ An. 
Thời thuộc Minh vào năm 1419, hai huyện Kỳ 
La và Hà Hoa (Kỳ Anh) sáp nhập làm một lấy 
tên là huyện Kỳ Hoa, thuộc châu Nam Tĩnh, 
phủ Nghệ An. Đời Lê Kỳ Hoa và Thạch Hà là 
hai huyện của phủ Hà Hoa, trấn Nghệ An. Đời 
Nguyễn năm 1837 cắt bốn tổng Lạc Xuyên, 
Thổ Ngọa, Vân Tán, Mỹ Duệ lập huyện Hoa 
Xuyên. Năm 1841 đổi Hoa Xuyên thành Cẩm 
Xuyên, Kỳ Hoa thành Kỳ Anh.

Ngày xưa, trên vùng bãi biển này có nhiều 
sông, hói, dòng chảy không ổn định. Tương 
truyền cho đến thế kỷ XV, XVI cửa biển còn 
ở phía bắc núi Thiên Cầm, được gọi theo tên 
xã sở tại là cửa Kỳ La. Về sau cửa biển và con 
sông bị bồi lấp dần rồi dòng chính chảy về phía 
nam. Dấu vết còn lại là hói sóc và nhiều hồ, 
bàu: Bàu Bàng, Bàu Chuôm, Bàu Tràm, Bàu 
Xăm... Các cụ ngày xưa nói rằng bãi cát đồng 
Nôi bây giờ chính là lạch cũ và cho biết thêm 
vào thế kỷ XVIII (?) còn có con sông chảy dọc 

từ mé biển Thạch Hà vào Cẩm Xuyên đến bắc 
rú gùm. Một thuyền buôn đồ sành sứ vào đến 
Chi Nhan, nay thuộc thôn Liên Hương thì bị 
đắm, nay còn để lại dấu tích là Bãi sành. giải 
bàu đàm dọc bãi biển Cẩm Dương chính là dấu 
vết dòng sông ấy.

Cái tên Cơ La (Cửa Nhượng) được xuất 
hiện sớm nhất trong chính sử là vào năm 1005, 
khi Toàn thư chép sự kiện sau đây: Năm ất Tỵ, 
niên hiệu ứng Thiên thứ 12 (1005), mùa đông 
tháng 10, Đông Thành Vương Lê Ngân Tích 
(con vua Lê Đại Hành) tranh dành ngôi với 
các anh em ruột thua chạy vào đất Cử Long, 
vua đuổi bắt, lại sang Chiêm Thành, chưa đến 
nơi thì bị người châu Thạch Hà giết chết ở cửa 
biển Cơ La. 

sách Đại Nam nhất thống chí của thế kỷ 
X chép: “Tấn Cửa Nhượng, ở xã Nhượng bạn, 
rộng 24 trượng, thủy triều lên sâu 6 thước, thủy 
triều xuống sâu 3 thước, xưa gọi là cửa biển 
Kỳ La, trong có đường nhỏ bằng đá quanh co, 
phía nam liền với chân động Tượng Tỵ, phía 
bắc liền với chân núi Thiên Cầm chỗ ẩn, chỗ 
hiện trông như đập đá; khoảng giửa có một cái 
động nhỏ, có thể chứa được vài chục người, 
tục gọi là sập đá”. ... . Đó là quang cảnh cửa 
Nhượng thế kỷ XIX .

Trong dân gian vẫn còn lưu truyền nhiều 
tài liệu ca ngợi cửa Nhượng ở vào một vị trí 
tuyệt đẹp “Trên Đàn Trời thánh thót, dưới Đầu 
Voi đứng chầu” (vè).

“Đàn Trời” là núi Thiên Cầm, tục gọi là 
rú gùm, hay rú Cùm với truyền thuyết vua 
Hùng thứ 13 tuần du phương Nam, đến đây 
nghe tiếng gió như tiếng đàn thánh thót trên 
cao mà lấy “Thiên Cầm” đặt tên cho núi. Núi 
cũng còn có hang Hồ Quý Ly, cùng với những 
di tích “giếng Tàu”, “Đường Bắt”.... đã ghi lại 
dấu vết lịch sử của một thời. Còn “Đầu Voi” là 
núi Tượng Đầu - Tượng Lĩnh ở bờ nam, hình 
“Con voi chồm dậy vươn vòi ra biển cả” (lời 
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của Xuân Diệu). 
Một bài thơ khuyết danh “Đề cửa Nhượng”, 

không biết xuất hiện từ thời nào cũng đã phác 
họa những nét đẹp riêng có của cửa Nhượng:

“Xuyên tạc(2) nhờ ai được thế này,
Hay là vua Vũ trước kia đây
Ghê thay thương hải muôn trùng thẳm
Ngán nổi tang điền mấy dặm khơi(3)

Én liệng ngoài vời không mỏi cánh
Voi quỳ bên cạnh chẳng co vòi(4)”...
Ngày nay ta biết cửa Nhượng không rộng, 

không thật sâu, bờ nam sát chân rú cửa tức núi 
Đầu Voi (Tượng Lĩnh), bờ bắc cách núi Thiên 
Cầm gần 2km, phía trước là Hòn Bơơc - dãi 
đảo đá dài ngót nghìn mét, có chỗ cao hơn 5 
- 6 mét che chắn, ngoài khơi lại có Hòn Én án 
ngự, nên rất an toàn cho thuyền bè neo đậu.

Vè Nhật trình đi biển phía nam ra có đoạn 
viết về vùng cửa biển này:

...”Hòn Én nằm trửa không sai,
Trông về lạch Nhượng, Đầu Voi chăng là.
Ngoài khơi có đám rạn rà,
Trông vô hòn Chụp, trông ra hòn Gùm”....  
Cấu trúc đáy biển vùng cửa Nhượng thoai 

thoải và bằng phẳng bởi nền cát và đất, đồng 
thời cũng có những đồi đá ngầm phía tây nam 
ngoài khơi ra đến tận hòn Én. Cũng vì thế mà 
mực nước biển ở đây phụ thuộc vào độ sâu 
và mặt nghiêng của đáy. Vượt ra quá bãi cát 
nước biển sâu dần từ 4m đến 11m. Cách bờ về 
phía đông từ vài trăm mét đến bốn năm trăm 
mét, xa hơn vào khoảng 107 kinh tuyến đông 
(ngoài hòn Én) nước có độ sâu từ 20 đến 50 
mét. Thuộc khu vực biển Đông nên nước biển 
Cẩm Xuyên chịu tác dộng của hải lưu chạy dọc 
ven bờ theo chiều thuận kim đồng hồ vào mùa 
xuân -hè, và ngược chiều kim đồng hồ vào dịp 
thu - đông. Nước biển vùng Cẩm Xuyên theo 
chế độ nhật triều chiếm đến 70% thời lượng, 

số còn lại theo chế độ bán nhật triều. 
Các triều đại trước đây coi Cửa Nhượng 

như một trọng địa, nên xếp vào loại tấn sở hiểm 
yếu, luôn được canh giữ cẩn mật. Từ giửa thiên 
kỷ trước, tuy không có cứ liệu thư tịch, nhưng 
chắc chắn quan quân đô hộ Hán, Ngô, Lương. 
Tùy, Đường... ở Nhật nam đã qua lại cửa Kỳ 
La. Còn Người Chăm Pa từng đánh chiếm hai 
châu Hoan, Ái (803 - 808) và từng đặt quan 
cai trị hơn 70 năm (910- - 981) từ sông Ngàn 
Mọ, núi Nam giới vào Hoành sơn, chắc chắn 
đã sử dụng cảng Kỳ La làm quân cảng, thương 
cảng. Về sau họ cũng thường xâm phạm Đại 
Việt qua cửa biển này. Ví như cuộc cướp phá ở 
đây năm 1203 đời Lý.

Năm Định Hợi (1407), Tả tướng quốc Hồ 
Nguyên Trừng - theo truyền ngôn thì chính 
thượng hoàng Hồ Quý Ly bị quân Minh đuổi 
bắt ở hang núi Thiên Cầm . Năm Canh Dần, 
Tân Mão (1470 - 1471), đoàn chiến thuyền 
của vua Lê Thánh Tông trên đường nam chinh, 
cũng qua lại cửa biển này.... Một lần nghỉ lại 
cửa biển Kỳ La, cảm hứng trước những dấu 
tích lịch sử, cảnh chợ búa, cư dân đông đúc và 
trời mây non nước bao la, ông đã viết “Kỳ La 
hải môn lữ thứ” - Nghỉ lại cửa biển Kỳ La:

Cưỡi gió ra khơi lúc sáng mờ,
Triều dâng cuồn cuộn sóng xa đưa.
Chợ sông tôm cá bày san sát,
Góc bể thuyền bè đậu nhấp nhô.
Tham dự miếu thiêng(5) hương vẫn ngát,
Quý Ly mộng tỉnh núi còn trơ.
Giửa dòng khôn xiết niềm trung phẩn,
Gõ mái thề lời Sĩ Trĩ xưa(6).
           Đỗ Ngọc Toại dịch
Rõ ràng, Kỳ La là hải cảng quan trọng 

trên con đường thủy bắc - nam và ngược lại.  
Từ đời Lý Trần ở đây thường có đội quân 
thường trú. Nhà Lê đặt sở tuần ty để kiểm 
soát thuyền bè. Năm Quý Dậu (1633), Trịnh 



tạp chí thông tin - tư tưởng

Mừng Đảng - Mừng Xuân

83
Số 59+60 (Tháng 1+2/2018)

Tạc làm trấn thủ Nghệ An, đưa thủy quân vào 
đóng giữ. Đến năm ât Mùi (1655), thủy quân 
chúa Nguyễn tiến vào cửa Kỳ La. Tướng Trịnh 
Vũ Văn Thiên thua to phải lui về giữ cửa Đan 
Nhai (Cửa Hội).

Có thể lúc này dòng chính đổ ra biển đã 
chuyển xuống phía nam và cuối xã Kỳ La cũng 
đã có cư dân lên dựng nhà, lập xóm trên bãi... 
Nhưng phải đến lúc xã Nhượng Bạn trở thành 
một đơn vị hành chính (Tài liệu địa phương 
cho biết xã Nhượng Bạn mới có triện lý trưởng 
vào đời Tự Đức) thì tên cửa biển mới được gọi 
theo tên xã. Do đó các sách đời Lê vẫn chép 
cửa Cơ/Kỳ La, sách đời Nguyễn (TK XIX) 
mới chép là Cửa Nhượng Bạn.

Nhượng Bạn - “bờ đất được nhường” ấy 
từ những ngày đầu mới định hình nhen nhóm 
đã phải trải qua biết bao gieo neo, vất vả, thăng 
trầm. “Chuyện Bà Càn” phần nào đã gợi lại 
một thời như thế:

“Về cuối đời nhà Trần (?) ở làng Nhượng 
có người con gái họ Hoàng, tên Càn đẹp 
người, tốt nết, lại có giọng hát hay, được tiến 
vào hầu trong cung và được nhà vua sủng ái... 
Bây giờ làng Nhượng Bạn đất hẹp, dân nghèo, 
lực hèn, thế kém, luôn bị làng bên chèn ép, lấn 
gần hết địa phận mà đành chịu. Cuối cùng dân 
làng nghĩ chỉ còn một cách cử người ra kinh kỳ 
nhờ Bà càn giúp đỡ. Bà Càn không dựa vào uy 
thế của mình mà chỉ bày mẹo cho... Theo lời 
bà, người ta làm một tấm bia đá, khắc nguồn 
gốc, cận cõi của làng, ngầm chôn sâu vào địa 
giới cũ. Ít lâu sau dân phát đơn kêu lên quan 
trên... Có chứng cứ rõ ràng, làng Nhượng dành 
lại được phần đất đã bị lấn chiếm. sau khi Bà 
Càn mất, dân làng nhớ công ơn lập đền thờ 
bà...”Đền  không còn nữa, nhưng đôi câu đối 
thờ trong đó thì nay nhiều người vẫn còn nhớ:

“Thục đức tá tiền triều, Nhượng Bạn do 
truyền phong hóa cựu;

Thần ân lưu hậu thế, Lạc Giang trường ức 

bản nguyên thâm”.
(Đức tốt giúp tiền triều, Nhượng Bạn còn 

truyền phong hóa cũ;
ơn cao lưu hậu thế, Lạc giang mãi nhớ 

gốc nguồn sâu).
Ngày nay trên “Đô Thánh” có cái giếng đá 

nước rất trong. Tương truyền gần đó chính là 
nơi chôn tấm bia cận ngày xưa.

Đất Kỳ La xưa, nay là thị trấn Thiên Cầm 
và xã Cẩm Nhượng. Đây là một vùng kinh tế 
đa dạng: nông nghiệp với cây lương thực, thực 
phẩm và chăn nuôi gia súc, gia cầm là nghề 
chính của dân Kỳ La. Cùng với nghề nông có 
hai nghề truyền thống là làm muối và đánh cá 
biển. Từ muối và cá biển đã tạo thêm các nghề 
mới như: Chế biến và mua bán hải sản (nước 
mắm, ruốc, cá tươi, cá khô, tép khô...). Nước 
mắm Nhượng Bạn có tiếng trên thị trường trong 
và ngoài tỉnh. Làng Nhượng dần trở thành giàu 
có đông vui như câu phương ngữ một thời ca 
ngợi: “Nhất kinh kỳ, nhì Nhượng Bạn”. Dân 
ở đây không chỉ có tài ra khơi vào lộng, đánh 
cá giỏi, chế biến hải sản ngon... mà còn có một 
đời sống văn hóa dân gian thật phong phú. Lễ 
hội cầu ngư, hò chèo cạn là những màn trình 
diễn văn hóa dân gian đặc sắc. sự kết hợp giữa 
dân ca và dân vũ đã tái hiện khái quát một cách 
tài tình cuộc sống lao động và khát vọng bình 
yên trong chinh phục thiên nhiên của người 
Nhượng Bạn.

Đây lại là vùng danh thắng, non nước hữu 
tình. Nước biển Thiên Cầm quanh năm trong 
xanh. Bãi biển dài và thoải, cát trắng mịn màng. 
Rừng phi lao chạy dọc theo biển quanh năm 
xanh mát và vi vu cùng sóng cả đại dương. Lùi 
vào đất liền, lấp lánh dưới những rặng cây cổ 
thụ là những ngôi chùa cổ: Chùa Cầm sơn ở 
lưng chừng núi, tương truyền được lập từ đời 
Lý. Chùa không lớn, nhưng thâm nghiêm, u 
tịch. Đầu làng Nhượng Bạn là chùa yên Lạc 
được lập từ đời Lê. Chùa có khá nhiều tượng 



Mừng Đảng - Mừng Xuân

tạp chí thông tin - tư tưởng84
Số 59+60 (Tháng 1+2/2018)

biết gọi chim, gọi gió, biết chữa bệnh 
cho người… Về sau, khi Đinh Lễ trở về 
làng, ông cùng vợ dạy đàn dạy hát cho 
bà con, ca trù sinh ra từ đó và cây đàn 
đáy mầu nhiệm ấy là yếu tố không thể 
tách rời của bộ môn nghệ thuật dân gian 
này… Mỗi dịp xuân về, Tết đến, ca trù 
lại được hát lên ở nhiều sân khấu, được 
khán giả hưởng ứng nhiệt tình.

Đến thế kỷ XIX, thể hát nói mới có 
những tác phẩm được lưu truyền đến 
nay như những bài hát nói của Nguyễn 
Công Trứ, Cao Bá Quát. Vùng địa linh 
Nghi Xuân là quê hương của tướng công 
Nguyễn Công Trứ, có lẽ vì vậy, ca trù 
ở đây có những màu sắc riêng biệt mà 
các vùng khác không có. Hát ca trù ở 
đền thờ Nguyễn Công Trứ luôn đem đến 
những cảm xúc đặc biệt cho những nghệ 
nhân, ca nương…

Ca trù Cổ Đạm dẫu không còn phát 
triển rực rỡ như trong thế kỷ XIX nữa 
nhưng với những nỗ lực của các nghệ 
nhân, ca nương, sinh hoạt văn hoá dân 
gian này đang trở thành một “món ăn 
tinh thần” không thể thiếu trong những 
bữa tiệc âm nhạc. Trong nắng ấm của 
những ngày đầu xuân, những thanh âm 
liêu trai của ca trù như dẫn dụ, như hờn 
trách, thoáng buông lơi, chốc níu kéo, 
cứ quyến luyến bước chân du khách 
không dứt ra được… Những điệu hát ca 
trù miên man, dìu dặt đã dẫn dắt tâm hồn 
tôi trở về với cội nguồn dân tộc...

T.M

phật, trong đó có pho tượng A di đà mang 
nhiều đặc điểm nghệ thuật điêu khắc Chàm, 
lại có bức tranh cổ “Thập điện diêm vương”, 
có niên đại cách nay nhiều trăm năm trước.

Ngày nay,  cửa Nhượng đã có cầu bê tông 
hiện đại nối hai bờ Cẩm Nhượng và Cẩm 
Lĩnh, cầu thuộc dự án đường ven biển Xuân 
Hội - Thạch Khê - Vũng Áng. Cầu có chiều 
rộng 14 mét, tổng chiều dài 1365,7 mét, bằng 
bê tông cốt thép, với tải trọng HL93.

Từ chỉ có một con đường đất nhỏ nối từ thị 
trấn về, nay cửa Nhượng đã có cầu vĩnh cửu, 
có nhiều con đường thảm nhựa, thủy bộ dọc 
ngang thuận lợi. Từ một bờ đất được nhường, 
một Nhượng Bạn nghèo khó, ngày nay là một 
Cẩm Nhượng anh hùng và trù phú và phát 
triển.

L.V.T
-----------------------
Chú thích:
(1). Bồ Lô là nói chệch tiếng PuLô (Poulo), 

nghĩa là người ở đảo. Người Bồ Lô xưa sống trên 
con thuyền nhỏ lâu đời nên lên bộ đi lại khó khăn, 
lại rất nghèo khổ nên có câu hát:  Bồ Lô Xuân Hồi - 
Không nồi nấu ăn - Không khăn buộc trôốc - Không 
nôốc đi câu - Không bầu đựng gạo.....

(2). Xuyên tạc: Nghĩa đen là đào xới, ý ở đây là 
sắp đặt ra.

(3). Thương hải: bể xanh, tang điền: ruộng dâu, 
ý nói sự đổi thay trên đời.

(4). Voi quỳ... Ngoài khơi cửa Nhượng có Hòn 
Én, phía bờ nam có núi Đầu Voi (Tượng Đầu).

(5). Tham dự: Tức Lê Khôi giữ chức Tư mã 
tham dự triều chính dưới thời Lê Thái Tổ. Nơi cửa 
bể Nam Giới có đền thờ ông.

(6). Sĩ Trí: Tức Tô Địch đời Tấn. Bấy giờ nửa 
Trung Quốc từ sông Trường Giang trở lên bị giặc 
Hung nô chiếm. Căm thù giặc ông xin vua cho cầm 
quân đi đánh, khi tới giửa dòng sông, ông gõ mái 
chèo mà thề rằng “chuyến đi này nếu không diệt 
được giặc thì không về dòng sông này nữa”. Tác giả 
nhắc đến việc làm này của Tô Địch là để khảng định 
lại ý chí diệt giặc của mình.

Ngày xuân nghe hát...
(Tiếp theo trang 79)
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Thôn Nam Trà thuộc xã Hương Trà, 
huyện Hương Khê là một trong 
những khu dân cư mới kiểu mẫu 

của huyện Hương Khê. Đến thời điểm hiện tại, 
thôn đã có 459 đoàn cán bộ và nhân dân trên 
khắp cả nước về tham quan chia sẻ, học tập 
kinh nghiệm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 
kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đã phát 
sóng giới thiệu thôn Nam Trà trong chương 
trình “miền quê đáng sống“. 

Nhìn con đường chính dẫn vào “miền quê 
đáng sống” đi qua cổng chào với dòng khẩu 
hiệu: “Thôn Nam Trà khu dân cư mới kiểu 
mẫu“, hai bên đường là hàng rào xanh được 
trồng bằng các loại cây được cắt tỉa bằng phẳng, 
vuông vức. Các khu vườn mẫu nằm cạnh nhau 
có biển tên chủ hộ gắn ngay trước cổng ra vào. 
Trong các khu vườn là cây Quất, cây Đào, 
Cam, Bưởi và nhiều loại hoa đang thi nhau 

khoe sắc. Vườn mẫu đầu tiên mà chúng tôi vào 
tham quan là của nữ hội viên CCB Phan Thị 
Nhiên. Chị là người lính Trường sơn, sau khi 
ra quân về làm việc tại Nông trường chè 20/4, 
và gần như những người dân ở đây đều trở về 
từ nông trường Chè nổi tiếng Hà Tĩnh. Vì vậy, 
trong vườn của chị có đủ cây trái 4 mùa và trên 
hàng trăm gốc chè. Chị Nhiên kể: vườn mẫu 
của chị đã xây dựng được 3 năm, trong Chi 
hội CCB của thôn có gần 30 khu vườn mẫu 
như vậy. Buổi đầu còn lúng túng, nhưng càng 
làm càng có kinh nghiệm nên thu nhập ngày 
một khá, đặc biệt vào vụ giáp tết vườn của chị 
đã có trên 50 gốc Đào, 30 cây Quất, hơn 1.000 
con gà và trâu, bò, lợn sẵn sàng đón khách... Đi 
thăm các khu vườn mẫu, ngỡ như mình đang 
lạc vào giữa mùa xuân, đẹp, phong phú về cây 
cảnh, hoa trái và cuốn hút người xem. Đến bất 
cứ khu vườn nào, gia đình nào khi kể về thành 
quả có được của ngày hôm nay, ai cũng cho là 

Bài và ảnh: Lê ANH THI

Về nam Trà ngày xuân
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có công lớn của Bác Tâm, hội viên CCB, Bí 
thư Chi bộ thôn. 

Ông Tâm là sỹ quan quân đội về hưu năm 
2008 với quân hàm Trung tá. Với bản chất của 
người lính “Bộ đội cụ Hồ” sống chiến đấu, 
cống hiến, làm việc và học tập theo “Tư tưởng, 
đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh”, ông luôn 
trăn trở, suy nghĩ phải làm sao để cùng Chi bộ, 
hội CCB, mặt trận thôn cùng bà con xây dựng 
thôn Nam Trà phát triển.

Năm 2011, thôn Nam Trà được uBND xã 
chọn làm điểm khởi đầu xây dựng nông thôn 
mới. Đây là việc làm mới, nhận thức của cán 
bộ và nhân dân chưa thống nhất, ông đã cùng 
cấp ủy, chi bộ tìm hướng đi, xác định quyết tâm 
cao để cùng toàn dân vào cuộc xây dựng nông 
thôn mới, làm sao để người dân hiểu được chủ 
trương, cơ chế chính sách của Đảng và Chính 
phủ. Ông xác định bản thân, gia đình và người 
thân phải gương mẫu bằng hành động và việc 
làm cụ thể, bằng đầu tư sức người, trí tuệ và 
vật chất để mua sắm, xây dựng các công trình 
phúc lợi trong gia đình và đóng góp một phần 
kinh phí để cùng cộng đồng trong thôn xây 
dựng nông thôn mới, làm gương cho nhân dân 
học tập  noi theo.

Mặt khác, ông dành nhiều thời gian để 
tuyên truyền, phổ biến và phân tích cho 
người dân hiểu biết việc xây dựng nông 
thôn mới là xây dựng đời sống cho người 
dân và chính họ là người được hưởng lợi 
từ kết quả xây dựng nông thôn mới. Từ đó 
nhân dân rất đồng tình, thay đổi được cách 
nghĩ, cách làm và tư duy mới, phấn khởi tự 
nguyện bắt tay vào cuộc. Đến tháng 4/2014 
uBND tỉnh Hà Tĩnh chọn thôn Nam Trà, 
xã Hương Trà làm điểm xây dựng “khu dân 
cư nông thôn mới kiểu mẫu”, còn được gọi 
là tiêu chí 20 ở Hà Tĩnh. Thôn đã xây dựng 
được 50 vườn mẫu cấp tỉnh, 15 vườn mẫu 
cấp huyện và cấp xã, đến cuối năm 2016 
trồng được trên 3.000 cây ăn quả có múi, 
1.000 gốc thanh long và cây ăn quả khác, 
trồng mới được trên 16.500m bờ rào cây 

xanh thẳng hàng, đẹp lối và thường xuyên 
được cắt tỉa, chỉnh sửa. 

Đời sống của bà con nhân dân trong thôn 
được chuyển biến rõ rệt; quan tâm giúp đỡ 
nhau trong sản xuất; năng suất, chất lượng 
các sản phẩm ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ 
hộ khá, hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm; đến nay 
trong thôn không có hộ nghèo, bà con nhân 
dân luôn có ý thức tự giác nỗ lực vươn lên 
bằng chính nội lực của mình. Thu nhập bình 
quân năm 2016 đạt 43,3 triệu đồng người/năm, 
năm 2017 đạt 46 triệu đồng người/năm.

Với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân, thôn Nam Trà vinh dự đón 
nhận nhiều phần thưởng như: Bằng khen của 
uBMTQ Việt Nam về “Khu dân cư tiêu biểu”; 
Bằng khen của Chủ tịch uBND tỉnh về xây 
dựng nông thôn mới; Bí thư tỉnh ủy tặng danh 
hiệu thôn “Dân vận khéo” tiêu biểu xuất sắc, 
đặc biệt thôn đã được Thủ tướng chính phủ 
tặng Bằng khen “Biểu dương Khu dân cư tiêu 
biểu toàn quốc giai đoạn 2009 - 2013” và Bằng 
khen “phong trào thi đua dân vận khéo toàn 
Quốc giai đoạn 2010 - 2015”. Riêng với ông 
Đinh Công Tâm đã 2 lần nhận Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng 
của Bộ, ngành, địa phương nhưng ông vẫn cho 
rằng: Phần thưởng lớn nhất là được nhân dân 
ghi nhận, tin tưởng.

Nhận xét về phong trào xây dựng khu dân 
cư mới kiểu mẫu của thôn Nam Trà, ông Đinh 
Hữu Tân, TuV, Bí thư huyện uỷ huyện Hương 
Khê cho biết: “thành công là nhờ ở cán bộ nhân 
dân trong thôn đoàn kết, chung lòng, chung 
sức đồng thuận cao khi thực hiện phong trào 
nông thôn mới. Với đồng chí Tâm Bí thư Chi 
bộ là một hội viên CCB gương mẫu, một cán 
bộ ở cơ sở toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển của 
cộng đồng dân cư và trách nhiệm trước Đảng, 
trước nhân dân”. Nhân dịp vào xuân mới, xin 
chúc cho Hội CCB có thêm nhiều tấm gương 
như Bác Tâm thôn Nam Trà …

L.A.T
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Quá trình trên được huyện tổ chức 
chặt chẽ. Tại từng xã, cấp ủy, 
chính quyền phối hợp MTTQ 

phổ biến tới các tổ chức, đoàn thể chính trị, 
xã hội những quy định, nguyên tắc, yêu cầu, 
nội dung về đánh giá mức độ hoàn thành chức 
trách trong năm đối với từng CBCC của xã. 
Hội nghị lấy ý kiến đánh giá CBCC do đại diện 
lãnh đạo xã và MTTQ chủ trì với sự tham gia 
của đại diện các tổ chức đoàn thể, tổ chức quần 
chúng từ xã đến thôn, được truyền thanh trực 
tiếp. Các đại biểu đóng góp ý kiến, bỏ phiếu 
tín nhiệm đánh giá mức độ hoàn thành chức 
trách, nhiệm vụ với từng CBCC của xã. Kết 
quả của hội nghị là căn cứ quan trọng để cấp 
thẩm quyền kết luận, đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ năm của CBCC.

Thực tế quá trình này cho thấy, đã tiếp 
nhận được ý kiến đánh giá thẳng thắn, khách 
quan về trách nhiệm, trình độ, phẩm chất, lối 
sống với từng CBCC qua một năm công tác. 

Quần chúng cũng đóng góp cho lãnh đạo địa 
phương nhiều sáng kiến, nội dung trong đổi 
mới công tác.

Từ đây, lãnh đạo huyện Thạch Hà rút ra 
nhiều kinh nghiệm quý trong phát huy dân chủ, 
vai trò của quần chúng trong giám sát, đánh giá 
CBCC; góp phần khắc phục tình trạng cục bộ, 
bè phái, “ưu ái” dòng họ… ở nhiều xã; bảo 
đảm tính khách quan, toàn diện, sát thực. Kết 
quả đánh giá phân loại đội ngũ CBCC cấp 
xã năm 2017 trở nên thực chất hơn, số lượng 
CBCC xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
trong năm giảm; mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
tăng… Đại diện lãnh đạo huyện cho biết, năm 
2018 sẽ áp dụng mở rộng hình thức này trong 
đánh giá đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp 
xã toàn huyện.

Cách làm nêu trên của huyện Thạch Hà 
cần được các địa phương tham khảo, nghiên 
cứu hoàn thiện, áp dụng và nhân rộng.

L.M.L

Năm 2017, lần đầu huyện Thạch Hà tổ chức lấy ý kiến quần chúng vào quá trình đánh giá, phân 
loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) cấp xã. Chủ trương 
này xuất phát từ yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy trách nhiệm, vai trò của đội ngũ 
CBCC trong công tác.
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i. VỀ CÔNg TÁC giẢi QuyếT 
KHiếu Nại, TỐ CÁO THỜi giAN 
gẦN ĐÂy; NHiỆM VỤ VÀ giẢi PHÁP 
TRONg THỜi giAN TỚi

những kết quả chuyển biến tích cực
Trong những năm qua, tình hình khiếu 

nại, tố cáo đã giảm so với những năm trước, cụ 
thể là: theo số liệu thống kê từ ngày 01/8/2016 
đến hết ngày 31/7/2017, số lượt công dân đến 
các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 8,5%, 
tổng số đơn khiếu nại, tố cáo giảm 8,9%, tổng 
số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 
giải quyết của các cơ quan hành chính nhà 
nước giảm 14,8%... Công tác hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Năm 
2017, các cơ quan hành chính nhà nước đã 
giải quyết 26.120/31.142 vụ việc khiếu nại, tố 
cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,9% (khiếu 
nại 20.718/24.540 vụ việc, đạt 84,4%; tố cáo 
5.402/6.602 vụ việc, đạt 81,8%).

Hầu hết các địa phương đã nghiêm túc rà 
soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo 
phức tạp, tồn đọng theo Chỉ thị số 35-CT/TW 
ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 
số 39/2012/QH13, ngày 23/11/2012 của Quốc 
hội, Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 
của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của 
Thanh tra Chính phủ. Công tác tiếp công dân 
đã từng bước gắn với giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm 
ngay tại cơ sở. sự phối hợp giữa Trung ương 
và địa phương, giữa Thanh tra Chính phủ với 
các bộ, ngành, địa phương chặt chẽ và hiệu 
quả hơn trước, đã tạo sự đồng thuận trong quá 
trình giải quyết, nhiều vụ việc đã chấm dứt 

khiếu nại kéo dài, kết quả giải quyết có lý, có 
tình và có sức thuyết phục hơn.

những tồn tại, hạn chế: Mặc dù khiếu 
nại, tố cáo có giảm nhưng lại gia tăng số đoàn 
khiếu kiện đông người (tăng 10,2% so với năm 
2016). Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, 
tố cáo thuộc thẩm quyền tuy đạt cao hơn so 
với các năm trước nhưng vẫn thấp hơn so với 
mục tiêu đề ra (trên 85%). Ở địa phương, nhất 
là cấp cơ sở vẫn còn nhiều vụ việc giải quyết 
chậm, chất lượng hạn chế, sai sót trình tự, thủ 
tục, chỉ chú trọng giải quyết hết thẩm quyền 
mà chưa quan tâm đến giải quyết dứt điểm 
vụ việc. Một số địa phương giải quyết các vụ 
việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng ban 
đầu triển khai tốt, nhưng sau thực hiện chậm, 
thiếu kiên trì, quyết tâm chưa cao; chưa quan 
tâm gắn giải quyết với công tác tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật; chưa có giải pháp hữu 
hiệu đối với người khiếu nại cố chấp, cố tình 
đeo bám, nghe theo các thế lực khác xúi giục, 
kích động, tập trung đông người, gây mất an 
ninh, trật tự. Công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao. Việc thực 
hiện chế độ thông tin, báo cáo có nơi chưa 
nghiêm túc, chất lượng hạn chế. Tiến độ xây 
dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố 
cáo còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
trong thời gian tới:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung 
ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc 
biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 

thÔng tin phỤc vỤ sinh hoạt chi bộ 
tháng 1+2/2018
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của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/
QH13 của Quốc hội, Chỉ thị số 14/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ hai, các bộ, ngành phải thường xuyên 
theo dõi, đánh giá việc thực hiện pháp luật, 
nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến 
quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, kịp 
thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 
chính sách pháp luật.  

Thứ ba, chấn chỉnh những tồn tại, yếu 
kém trong công tác quản lý nhà nước trên 
các lĩnh vực nhằm hạn chế phát sinh khiếu 
nại, tố cáo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức, nhất là trong việc ban hành, 
tham mưu ban hành quyết định hành chính và 
thực thi công vụ. Tăng cường thanh tra trách 
nhiệm của thủ trưởng trong việc tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung ở 
địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố 
cáo phức tạp.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện 
nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột 
xuất, gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định 
vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay 
từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%. 

Thứ năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp 
luật về khiếu nại, tố cáo, các trường hợp kích 
động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người 
hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối. 

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin, nhanh chóng đưa Cơ sở dữ liệu 
Quốc gia về khiếu nại, tố cáo vào sử dụng để 
việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo kịp thời, chính xác. 

ii. VỊ THế MỚi CỦA NưỚC TA SAu 
THÀNH CÔNg CỦA NĂM APEC 2017

1. Có trách nhiệm và tín nhiệm cao đối 
với cộng đồng quốc tế

Năm 2017, lần thứ hai nước ta có vinh 
dự và trách nhiệm lớn lao đảm nhận vai trò 
nước chủ nhà Năm APEC 2017. Tuần lễ Cấp 
cao APEC vừa qua đã đưa Việt Nam trở thành 
tâm điểm chú ý của cả thế giới. Toàn bộ lãnh 
đạo các nền kinh tế thành viên APEC đều 
tham dự, cùng với hơn 11.000 đại biểu, doanh 
nghiệp và phóng viên trong và ngoài nước. 
Đây không chỉ là minh chứng sinh động cho 
vị thế đang lên của khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương, mà còn khẳng định vị trí chiến 
lược của Việt Nam ở khu vực cũng như sự 
quan tâm và tình cảm đặc biệt mà các nền 
kinh tế thành viên APEC và cá nhân các nhà 
lãnh đạo kinh tế APEC dành cho Việt Nam. 

Những thành công cũng như các kết quả 
quan trọng đạt được trong Năm APEC 2017 
đã thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng 
quốc tế đối với nước ta và sẽ tạo đà để Việt 
Nam đảm nhận những trọng trách lớn của 
quốc tế trong những năm sắp tới, trong đó có 
việc ứng cử vào vị trí Ủy viên không Thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm 
kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch AsEAN 2020.  

2. Nâng tầm quan hệ song phương đi 
vào chiều sâu và hiệu quả

Năm APEC 2017 là một trong những 
diễn đàn đa phương quan trọng nhất và mang 
lại nhiều lợi ích thực chất đối với nước ta. 
Diễn đàn hội tụ 13 trong số 25 đối tác chiến 
lược, đối tác toàn diện và nhiều đối tác kinh 
tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam; 18 
thành viên APEC là các đối tác quan trọng 
trong các FTA song phương và đa phương 
của Việt Nam. Trong số 15 Hiệp định thương 
mại tự do mà nước ta tham gia, có 13 Hiệp 
định ký với các thành viên APEC. 

Trong dịp này đã diễn ra các chuyến thăm 
song phương mang tính lịch sử. Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình 
thăm cấp Nhà nước Việt Nam ngay sau Đại 
hội lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
Tổng thống Hoa Kỳ Đô-nan Trăm thăm cấp 
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Nhà nước tới Việt Nam ngay trong năm đầu 
tiên của nhiệm kỳ. Tổng thống Chi-lê Mi-
chen Ba-chê-lê thăm cấp Nhà nước và Thủ 
tướng Ca-na-đa giu-tin Tru-đô thăm chính 
thức Việt Nam. Trong Tuần lễ Cấp cao, lãnh 
đạo nước ta đã tiến hành gần 50 cuộc gặp gỡ, 
tiếp xúc song phương với các đối tác; gần 100 
cuộc gặp, tiếp xúc song phương giữa các nhà 
lãnh đạo APEC đã diễn ra trong dịp này.

3. Là cơ hội cho doanh nghiệp và nền 
kinh tế nước ta

Hơn 4.000 lượt doanh nghiệp tham gia 
các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC thể 
hiện tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp, 
sáng tạo, là diễn đàn vì người dân và doanh 
nghiệp, đồng thời mở ra triển vọng mới về sự 
tăng trưởng đầu tư, thương mại và kinh doanh 
cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 
đất nước ta. 

Tuần lễ Cấp cao APEC còn mang lại 
nhiều nguồn lực thiết thực phục vụ công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với 
121 thỏa thuận hợp tác, hợp đồng được ký 
kết, trị giá gần 20 tỷ usD, gấp gần 10 lần 
tổng giá trị các thỏa thuận được ký kết vào 
năm 2006. Đây là cơ hội để giới thiệu đến 
bạn bè quốc tế một Việt Nam phát triển năng 
động, mến khách, thanh bình, có thế mạnh và 
tiềm năng về kinh tế, phát triển, đầu tư, kinh 
doanh, du lịch…

iii. MỘT SỐ NÉT VỀ TÌNH HÌNH 
KiNH Tế THế giỚi NĂM 2017 VÀ 
TRiỂN VỌNg NĂM 2018 

1. Kinh tế thế giới tăng trưởng tích cực 
trong năm 2017

Theo Báo cáo “Tình hình và những triển 
vọng của nền kinh tế thế giới năm 2018” công 
bố ngày 11/12/2017 của Liên Hợp quốc, kinh 
tế thế giới dự kiến tăng trưởng 3% trong năm 
2017, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 
2011 và mức tăng trưởng này sẽ tiếp tục được 
duy trì trong các năm 2018 và 2019. Các nền 
kinh tế phát triển trong năm 2017 dự kiến sẽ 

tăng trưởng 2,2%, cao hơn mức 1,7% của 
năm 2016; các nền kinh tế mới nổi và đang 
phát triển dự kiến tăng trưởng 4,6%, cao hơn 
mức 4,3% của năm 2016.

Kinh tế Mỹ, tăng trưởng mạnh vượt dự 
kiến với tốc độ 3% trong quý III/2017, do sự 
cải thiện của thị trường việc làm (tỷ lệ thất 
nghiệp tháng 10/2017 giảm còn 4,1%) và lạm 
phát (tỷ lệ lạm phát cơ bản tháng 10 tăng lên 
mức 1,8%, mức cao nhất trong vòng 6 tháng 
trở lại đây), xuất khẩu tăng, nhập khẩu và 
thâm hụt thương mại giảm.

Kinh tế châu âu, ước tăng trưởng 2,2% 
trong năm 2017, mức cao nhất trong vòng 
một thập kỷ qua; trong đó Pháp tăng 1,6%; 
Tây Ban Nha tăng 3,1%; Anh ước tăng trưởng 
thấp hơn dự kiến với 1,5% trong năm 2017 
và có thể sẽ giảm xuống 1,3% trong các năm 
2018. Niềm tin kinh doanh và Chỉ số sản 
lượng công nghiệp (PMI) ngành chế biến, 
chế tạo tiếp tục cải thiện trong khi thương mại 
khu vực đang được hỗ trợ bởi sự phục hồi của 
thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, lạm phát và 
lạm phát cơ bản của khu vực chỉ tăng 1,4% 
(thấp hơn 0,9% so với cùng kỳ 2016). 

Kinh tế nhật Bản, quý III/2017 tăng 
trưởng 1,7% so với cùng kỳ năm 2016, đánh 
dấu giai đoạn tăng trưởng dài nhất trong vòng 
15 năm với 7 quý tăng trưởng liên tiếp. Tuy 
nhiên, sự tăng trưởng này được đánh giá là 
chưa thực sự bền vững khi chủ yếu dựa vào 
xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trong khi nhu cầu 
trong nước đang có chiều hướng xấu đi (trong 
quý III, tiêu dùng cá nhân của nước này giảm 
1,8% so với quý trước, chi tiêu công giảm 
0,5%, tổng đầu tư cố định giảm 2%). 

Kinh tế trung Quốc tiếp tục tăng trưởng 
dù đã hạ nhiệt (sản xuất công nghiệp tháng 10 
chỉ tăng 6,2% so với cùng kỳ, doanh thu bán 
lẻ tăng 10% so với cùng kỳ, giảm 0,3% so 
với mức tăng tháng trước đó) trong bối cảnh 
Đại hội lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung 
Quốc được tổ chức thành công và thông qua 
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nhiều văn kiện quan trọng đã đặt nền móng 
cho triển vọng tăng trưởng kinh tế của quốc 
gia này trong giai đoạn tới. 

Các nước đang phát triển châu Á dự 
kiến tăng trưởng bình quân 6,3% trong giai 
đoạn 2018-2022 (theo OECD), trong đó 
Đông Nam Á tăng trưởng khoảng 5,2%. 
OECD cảnh báo các rủi ro đối với kinh tế khu 
vực là tác động từ chính sách tiền tệ trái chiều 
của các nền kinh tế lớn, chủ nghĩa bảo hộ, 
đàm phán các hiệp định thương mại tự do tiến 
triển chậm...

2. Triển vọng kinh tế thế giới năm 2018 
Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá 

lạc quan về tăng trưởng kinh tế thế giới trong 
năm 2017-2018; cho rằng, kinh tế toàn cầu 
đang ở trạng thái tốt nhất trong nhiều năm trở 
lại đây. Theo Báo cáo “Tình hình và những 
triển vọng của nền kinh tế thế giới năm 2018” 
của Liên Hợp quốc, sự phục hồi của kinh tế 
toàn cầu đang diễn ra trên diện rộng, trong 
đó tất cả các nền kinh tế chủ chốt ở cả nhóm 
nước phát triển và các nền kinh tế đang nổi 
đều tăng trưởng tích cực. Các nền kinh tế 
phát triển dự kiến đạt tăng trưởng 2,1% trong 
năm 2018. Các thị trường mới nổi dự kiến 
đạt 3,8% trong năm 2018, song có sự chênh 
lệch đáng kể giữa các quốc gia. Trung Quốc 
dự kiến tăng trưởng năm 2018 cao hơn năm 
2017, nhờ xuất khẩu phục hồi và chính phủ 
tích cực hỗ trợ nền kinh tế trước và sau Đại 
hội Đảng lần thứ XIX. ấn Độ sẽ cải thiện 
được tốc độ tăng trưởng trong năm 2018, chủ 
yếu nhờ tiêu dùng.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, 
những nguy cơ về chính sách và địa chính 
trị cũng có thể cản trở xu hướng tăng trưởng 
trong năm 2018 của nền kinh tế thế giới. 
Trong số các nguy có đó, có nguy cơ liên 
quan đến chính sách đối nội, nhất là ở Mỹ, 
ấn Độ và Trung Quốc. Một số yếu tố khác 
mang tính chất địa chính trị và địa kinh tế, 
như hậu quả của những cuộc đàm phán kéo 

dài về Brexit; những mối đe dọa khác đối với 
sự ổn định của châu âu; làn sóng chủ nghĩa 
bảo hộ lên cao; chiến tranh thương mại giữa 
Mỹ và Trung Quốc; sự xuất hiện nhiều nguy 
cơ nổ ra xung đột chính trị, quân sự tại nhiều 
nước trên thế giới.

iV. MỘT SỐ TÌNH HÌNH THế giỚi 
ĐÁNg CHÚ Ý THỜi giAN gẦN ĐÂy

1. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 
và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ 
ngày 12-14/11/2017 tại thủ đô Ma-ni-la (Phi-
líp-pin). Các Hội nghị đã tạo những dấu ấn 
tốt đẹp, khép lại một năm thành công rực rỡ 
của năm kỷ niệm “vàng” 50 năm thành lập 
AsEAN:

Thứ nhất, các nhà lãnh đạo AsEAN đã 
thảo luận các thách thức và xu hướng đang nổi 
lên ở khu vực và thế giới gồm: (1) Biện pháp 
thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0; (2) Đẩy mạnh phát triển thương mại quốc 
tế, chống lại xu thế bảo hộ, thúc đẩy đàm phán 
và ký kết các Hiệp định Thương mại tự do; (3) 
Đẩy mạnh các hoạt động hướng vào người 
dân, lấy người dân làm trung tâm, phát triển 
bền vững và bao trùm, thu hẹp khoảng cách 
phát triển; (4) Đề cao và tôn trọng pháp luật 
trong xây dựng cộng đồng, trong giải quyết 
các vấn đề quốc tế và khu vực (như vấn đề 
hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, tranh chấp 
trên biển Đông, tình hình bang Ra-khin của 
Mi-an-ma; chống khủng bố…).

Thứ hai, các nhà lãnh đạo AsEAN đã 
ký Đồng thuận AsEAN về bảo vệ và thúc 
đẩy quyền của lao động di cư và thông qua 55 
văn kiện khác thuộc nhiều lĩnh vực (trong đó 
23 văn kiện của AsEAN và 32 văn kiện giữa 
AsEAN và đối tác). 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị 
với tinh thần trách nhiệm và có nhiều đóng 
góp vào thành công chung của các Hội nghị. 
Tại Hội nghị Cấp cao AsEAN lần thứ 31, 
Thủ tướng đã có bài phát biểu quan trọng với 
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những đề xuất theo 3 trọng tâm hợp tác: (1) 
làm mới bản sắc cộng đồng AsEAN trên nền 
tảng của gắn kết và hội nhập toàn diện, tạo 
dựng thành quả chung mang tên AsEAN; (2) 
đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối, hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ; (3) phát huy vai trò 
trung tâm, vị thế và tự cường của AsEAN, 
được các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao. 
Tại các hội nghị Cấp cao khác, Thủ tướng 
đều có phát biểu đóng góp, chia sẻ các đánh 
giá và đề xuất phương hướng, biện pháp thiết 
thực để làm sâu sắc hơn hợp tác AsEAN 
và giữa AsEAN với các đối tác; chia sẻ các 
quan điểm, lập trường của Việt Nam về Biển 
Đông, vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều 
Tiên và tình hình tại bang Ra-khin của Mi-
an-ma. Những đóng góp của Việt Nam tại các 
hội nghị với tâm thế của một thành viên chủ 
động, tích cực, tiếp nối thành công của Tuần 
lễ Cấp cao APEC 2017 đã khẳng định vị thế 
quan trọng của Việt Nam trong khu vực.

2. Về việc giải thể đảng đối lập chính tại 
Cam-pu-chia: Ngày 16/11/2017, Tòa án Tối 
cao Cam-pu-chia đã ra phán quyết giải thể 
đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) và cấm 118 
thành viên lãnh đạo cấp cao đảng này hoạt 
động chính trị trong 5 năm do đã vi phạm 
Luật Chính đảng sửa đổi, có hành vi câu kết 
với nước ngoài, nhằm lật đổ Chính phủ Cam-
pu-chia. Trong ngày xét xử, an ninh được 
tăng cường tại thủ đô Phnôm pênh và không 
xảy ra biểu tình.

sau khi Tòa án Tối cao Cam-pu-chia ra 
phán quyết giải thể đảng CNRP, Thủ tướng 
Cam-pu-chia Hun sen tuyên bố cuộc tổng 
tuyển cử năm 2018 vẫn tiếp tục diễn ra theo 
đúng kế hoạch; khẳng định các thành viên của 
đảng CNRP đối lập không nằm trong diện bị 
cấm hoạt động chính trị có thể thành lập một 
đảng mới.

CNRP ra đời năm 2012 trên cơ sở hợp 
nhất giữa Đảng sam Rainsy và Đảng Nhân 
quyền. Trước khi bị giải thể, CNRP là đảng 

đối lập duy nhất có ghế trong Quốc hội Cam-
pu-chia, chiếm 55 trong tổng số 123 ghế nghị 
sĩ; số còn lại do Đảng Nhân dân Cam-pu-chia 
cầm quyền nắm giữ.

3. Dư luận quốc tế xung quanh việc Tổng 
thống Mỹ Đô-nan Trăm tuyên bố công nhận 
Giê-ru-xa-lem là thủ đô của I-xra-en: Ngày 
07/12/2017, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm 
tuyên bố chính thức công nhận giê-ru-xa-lem 
là thủ đô của I-xra-en và có kế hoạch chuyển 
Đại sứ quán Mỹ tới thành phố này sẽ diễn ra 
trong vài năm.

Ngày 08/12/2017, Hội đồng Bảo an 
Liên Hợp quốc đã tổ chức họp khẩn. Tại 
cuộc họp, các nước: Thụy Điển, Ai Cập, 
Anh, Pháp, Bô-li-vi-a… tái khẳng định 
quan điểm, tuyên bố của Tổng thống Mỹ 
Đô-nan Trăm đã phá vỡ giải pháp hai nhà 
nước đối với xung đột giữa I-xra-en và 
Pa-lex-tin, một nền tảng lập trường lâu 
dài của Liên Hợp quốc trong việc giải 
quyết cuộc xung đột này. Phía Pa-lex-
tin kêu gọi Hội đồng Bảo an, Liên Hợp 
quốc lên án việc Mỹ vi phạm lập trường 
của Hội đồng Bảo an, Liên Hợp quốc, đó 
là: quy chế của giê-ru-xa-lem chưa được 
giải quyết và vấn đề này nên được đàm 
phán dựa trên giải pháp hai nhà nước. Các 
nước A-rập kêu gọi Mỹ hủy bỏ quyết định 
trên và cho rằng, động thái này sẽ làm gia 
tăng bạo lực trong khu vực.

Quan điểm của Việt Nam: “Việt Nam có 
quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với tất cả các 
quốc gia Trung Đông, trong đó có Pa-lex-tin, 
I-xra-en. Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực 
khu vực, quốc tế và các bên liên quan nhằm 
giải quyết hòa bình các cuộc xung đột, đem 
lại hòa bình bền vững và lâu dài cho Trung 
Đông, vì lợi ích và sự phát triển của tất cả các 
nước trong khu vực, đóng góp chung cho hòa 
bình khu vực và thế giới. Việt Nam tái khẳng 
định lập trường nhất quán về việc ủng hộ giải 
pháp hai nhà nước, trong đó có việc thành lập 
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Nhà nước Pa-lex-tin cùng tồn tại hòa bình bên 
cạnh Nhà nước I-xra-en với đường biên giới 
trước năm 1967. Việt Nam cho rằng, mọi giải 
pháp liên quan đến giê-ru-xa-lem cần tuân 
thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là các Nghị 
quyết của Liên Hợp quốc, với sự đồng thuận 
của các bên liên quan”.

V. THÔNg TiN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN 
LỚN CỦA TỈNH

1. Về dự án Formosa: Dự án Khu liên hợp 
gang thép và cảng sơn Dương Formosa Hà 
Tĩnh với tổng mức đầu tư đã điều chỉnh 10,8 tỷ 
usD; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Tổng 
mức đầu tư 1,595 tỷ usD); Các dự án bến cảng 
thuộc Cảng Vũng Áng; Dự án Tổng kho xăng 
dầu và khí hóa lỏng Bắc Trung bộ công suất 70 
nghìn tấn/năm... Với hàng triệu tấn thép, hàng 
nghìn MW, bốc xếp hàng chục triệu tấn hàng 
trên mỗi năm, đón tàu công suất 300.000 tấn 
thuộc loại lớn nhất của Đông Nam Á. Mặc dù 
mới sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến nay, 
sau gần 7 tháng đi vào hoạt động, lượng thép 
cuộn cán nóng mà Formosa sản xuất được đã 
đạt mốc 1,5 triệu tấn, qua đó hoàn thành mục 
tiêu đặt ra trong năm 2017; dự kiến tạo ra 14,8 
nghìn tỷ giá trị sản xuất so với giá so sánh, tăng 
32,5% so với năm 2016; Đóng góp 0,19% vào 
mức tăng 14,5% của ngành công nghiệp chế 
biến chế tạo. Đóng góp ngân sách cho tỉnh đạt 
3.700 tỷ đồng.

2. Về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê: 
Ngày 24/02/2009, Bộ Tài nguyên và môi 
trường đã cấp giấy phép khai thác số 222/
gP-BTNMT cho Công ty CP sắt Thạch Khê. 
Theo đó, tại dự án này, trữ lượng quặng khai 
thác được xác định vào khoảng: 544 triệu tấn: 
giai đoạn 1: 5 triệu tấn quặng/năm, kéo dài 7 
năm, khai thác đến độ sâu -145m; giai đoạn 
2: 10 triệu tấn quặng/năm trong 34 năm, khai 
thác đến độ sâu -550m. Tổng diện tích sử 
dụng đất của dự án được xác định là 4.821 ha 
Trong đó: Khai trường 527 ha; bãi thải 1.991 
ha (gồm 923 ha lấn biển); kho chứa quặng 64 

ha…Tổng mức đầu tư dự án được xác định 
vào khoảng 14.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua nhiều lần tổ chức hội thảo 
tham vấn các nhà khoa học, tỉnh Hà Tĩnh xét 
thấy việc tiếp tục triển khai dự án trong điều 
kiện hiện nay là chưa phù hợp, tiềm ẩn nhiều 
rủi ro. 

Thứ nhất, về vấn đề tiêu thụ quặng sắt, 
uBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ KH&ĐT cho rằng 
quặng sắt Thạch Khê có hàm lượng kẽm cao, 
đầu ra sản phẩm chưa rõ ràng. 

Thứ hai, về điều kiện khai thác khó khăn 
nhưng Dự án lại sử dụng công nghệ khai thác 
truyền thống, lạc hậu. Lớp phủ chủ yếu là đất 
đá mềm yếu nên nguy cơ sạt lở tầng khai thác 
và bờ mỏ cao, đặc biệt trong khu vực từng 
xảy ra động đất 6 độ richte. 

Thứ ba, về môi trường, suy thoái nguồn 
nước ngầm khu vực, xâm nhập mặn, sa mạc 
hóa: Dự án sẽ gây ra sự suy giảm, thậm chí 
cạn kiệt nước ngầm, gây xâm nhập mặn, 
hoang mạc hóa, sụt lở đất ở phạm vi rộng (kể 
cả thành phố Hà Tĩnh khoảng cách đến mỏ 
chưa đến 6 km). 

Do đó, việc xây dựng đê lấn biển sẽ làm 
ảnh hưởng đến dòng hải lưu, dòng chảy dọc 
bờ, hệ môi trường sinh thái biển hay việc 
Nước thải mỏ không qua xử lý được đổ trực 
tiếp ra biển với khối lượng lớn, ảnh hưởng 
trên phạm vi rộng, có thể gây ra thảm họa môi 
trường biển. Do vậy, ngày 22/12/2016, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị dừng dự án. Hiện 
nay, Chính phủ đang giao cho các bộ, ngành 
chức năng nghiên cứu, đề xuất.

3. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa 
vào sử dụng một số dự án quy mô lớn (khu 
nghỉ dưỡng 5 sao Vinpearl Hà Tĩnh, công 
viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh; 
trường đua chó và sân golf Xuân Thành. 
Khu trung tâm thương mại Vincom 36 tầng); 
tiếp tục thu hút được các tập đoàn mạnh 
đầu tư vào địa bàn (Vingroup, FLC, T&T, 
DABACO…). Trong năm đã chấp thuận chủ 
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trương đầu tư 87 dự án trong nước với tổng 
vốn đăng ký 9.010 tỷ đồng, quy mô đầu tư 
có xu hướng tăng, so với cùng kỳ 2016 giảm 
26 dự án đầu tư trong nước nhưng tổng vốn 
đăng ký đầu tư tăng 16%; trong đó Khu kinh 
tế Vũng Áng có 6 dự án trong nước vốn đăng 
ký 1.652 tỷ đồng, 1 dự án FDI vốn đăng ký 
2,1 triệu usD.

Vi. VĂN BẢN MỚi
Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 07/12/2017 quy định mức 
lương tối thiểu vùng đối với người lao động 
làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định 
gồm 06 điều, 01 Phụ lục, có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 25/01/2018. Các quy định tại Nghị 
định này được thực hiện từ ngày 01/01/2018. 
Một số quy định chủ yếu của Nghị định:

1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng 
đối với người lao động làm việc ở doanh 
nghiệp từ ngày 01/01/2018 như sau: Vùng 
I: 3.980.000 đồng/tháng; vùng II: 3.530.000 
đồng/tháng; vùng III: 3.090.000 đồng/tháng; 
vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng. Địa bàn áp 
dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định 
theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị 
xã và thành phố trực thuộc tỉnh. (Danh mục 
địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc 
vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được ban 
hành kèm theo Nghị định này).

2. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối 
thiểu vùng: (1) Doanh nghiệp hoạt động trên 
địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu 
vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp 
doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động 
trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng 
khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động 
ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu 
vùng quy định đối với địa bàn đó; (2) Doanh 
nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu 
chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương 
tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa 
bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất; 
(3) Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có 
sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời 

áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định 
đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc 
chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định 
mới; (4) Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 
được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều 
địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác 
nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng 
theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao 
nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động 
trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được 
thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa 
bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối 
thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố 
trực thuộc tỉnh còn lại.

3. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng: 
Mức lương tối thiểu vùng quy định nêu trên là 
mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và 
người lao động thỏa thuận và trả lương, trong 
đó mức lương trả cho người lao động làm 
việc trong điều kiện lao động bình thường, 
bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường 
trong tháng và hoàn thành định mức lao động 
hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: 
Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối 
với người lao động làm công việc giản đơn 
nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối 
thiểu vùng đối với người lao động làm công 
việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, 
đào tạo nghề theo quy định.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng 
quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp 
không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế 
độ tiền lương khi người lao động làm thêm 
giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong 
điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế 
độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức 
danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ 
khác theo quy định của pháp luật lao động. 
Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, 
tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì 
thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng lao 
động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong 
quy chế của doanh nghiệp.

T.H
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Năm 2017, Công ty Điện lực Hà 
Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh và đầu tư phát 

triển trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh và 
cả nước còn gặp nhiều khó khăn, tình hình thời 
tiết biến động bất thường với nhiều cơn bão 
mạnh ảnh hưởng trực tiếp vào Hà Tĩnh gây ra 
thiệt hại lớn cho hệ thống lưới điện và đời sống 
nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà. Trong bối cảnh 
đó, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của 
lãnh đạo Tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền 

Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực khắc phục khó 
khăn, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho 
sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn, góp phần 
đảm bảo phát triển kinh tế, an ninh, chính trị 
của tỉnh nhà cũng như hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch được giao.

Với 2.797,68 km đường dây trung thế, 
6.584,46 km đường dây hạ thế; 3.027 trạm/ 
3.044 máy/ 780.804 Kva trạm biến áp. Để lưới 

Vượt qua khó khăn, trở thành 
doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH

NguyễN sơN
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điện trong toàn tỉnh cấp điện ổn định phục vụ 
sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt 
trong dịp lễ, tết, các kỳ thi và sự kiện văn hóa, 
chính trị quan trọng của tỉnh nhà, Công ty đã 
tập trung tập triển khai nhiều giải pháp như: Vệ 
sinh sứ đường dây; thay thế cầu dao chém đứng 
bằng cầu dao chém ngang; triển khai kiểm tra, 
xử lý tình trạng chảy dầu, kẹt dao cách ly; thực 
hiện san tải đường dây, luân chuyển máy biến 
áp cho phù hợp với công suất mang tải; khai 
thác hiệu quả 45 máy cắt điều khiển từ xa, góp 
phần giảm thời gian sự cố, thời gian chuyển 
nguồn cấp; Lắp đặt 25 bộ cảnh báo sự cố lưới 
điện 22kV, gửi 2.606 tin nhắn về đơn vị quản 
lý vận hành và Phòng Điều độ; Đưa Trung tâm 
điều khiển xa vào vận hành thử phía trung thế 
của 5/5 trạm 110kV và thực hiện thao tác tại 21 
ngăn lộ đường dây trung thế. Hiện tại, hệ thống 
đã vận hành ổn định. Công tác quản lý hành 
lang bảo vệ an toàn lưới điện tiếp tục được 
triển khai quyết liệt. Đẩy mạnh công tác phòng 
cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn.

Để khắc phục hậu quả của cơn bão số 2 và 
số 10, nhanh chóng cấp điện trở lại cho nhân 
dân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã huy động 
hơn 20 nhà thầu, CBCNV khối cơ quan, các 
Điện lực trực thuộc, cùng với sự hỗ trợ của 
3 chi nhánh cao thế thuộc Tổng công ty, thợ 
điện nông thôn và nhân dân trên địa bàn bị 
ảnh hưởng cùng tham gia công tác khắc phục. 
Bằng quyết tâm cao nhất, trong vòng 2 ngày 
sau bão, Công ty đã đóng điện được 42/46 
đường dây trung thế, cấp điện cho 85% khách 
hàng sử dụng điện. Đến ngày 28/9/2017, toàn 
bộ khách hàng đã được cấp điện an toàn và 
ổn định. 

Năm 2017, Công ty đã phối hợp giải 
quyết kịp thời và hoàn thiện thi công các dự án 
trọng điểm: Cải tạo mạch vòng cấp điện cho 
Khu công nghiệp Cảng Vũng Áng, Xây dựng 
xuất tuyến 35kV trạm E18.5 cấp điện Khu 
công nghiệp Phú Vinh và Khu công nghiệp 
phụ trợ lân cận thuộc khu kinh tế Vũng Áng. 
Hoàn thiện di dời đường dây trung, hạ áp mở 

rộng Quốc lộ 1A đoạn Bắc và Nam thành phố 
Hà Tĩnh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên. Đóng điện 
thành công Đường dây và trạm biến áp 110kV 
Hương Khê với tổng mức đầu tư 190,6 tỷ đồng 
góp phần nâng cao chất lượng điện năng cho 
mục tiêu phát triển kinh tế các huyện miền núi 
phía tây tỉnh Hà Tĩnh. Dự án giảm cường độ 
phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu 
vực miền Bắc với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng 
được xây dựng trên địa bàn 62 xã dự kiến sẽ 
được hoàn thành trong quý 1/2018. Tổng số 
vốn đầu tư, sửa chữa và khắc phục lưới điện 
toàn tỉnh năm 2017 là 288,003 tỷ đồng, trong 
đó đầu tư xây dựng 35 dự án với tổng mức 
147,66 tỷ đồng. Quyết toán đạt tỷ lệ 119,5%; 
giải ngân đạt tỷ lệ 100,42% so với kế hoạch 
Tổng công ty giao, tương đương 209,142 tỷ 
đồng. sửa chữa lớn 63,410 tỷ đồng. Tỷ lệ giải 
ngân đạt 100% so với kế hoạch Tổng công 
ty giao. Khắc phục thiên tai 76,933 tỷ đồng. 
Công ty đã hoàn thành công tác tiếp nhận lưới 
điện hạ áp nông thôn và quản lý bán điện cho 
257/262 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 

Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ 
- bảo vệ môi trường được chú trọng. Thực hiện 
chủ đề năm “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, 
Công ty luôn khuyến khích toàn thể CBCNV 
tham gia nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
hợp lý hóa sản xuất. Trong năm, Hội đồng đã 
công nhận 9 sáng kiến có chất lượng, tính ứng 
dụng cao vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
của đơn vị. Chủ động phối hợp đơn vị tư vấn 
lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế 
hoạch bảo vệ môi trường trình các cơ quan có 
thẩm quyền thẩm định.

Xác định văn hóa doanh nghiệp (VHDN) 
là một trong 3 trụ cột của Tổng công ty. Với 
mục tiêu nâng tầm thương hiệu, Công ty đã 
bám sát kế hoạch xây dựng VHDN giai đoạn 
2018-2020, tăng cường công tác giáo dục, cụ 
thể hóa vào từng hành động hàng ngày của 
đội ngũ lao động; nâng cao chất lượng dịch 
vụ CsKH. Để tạo một môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, khoa học, toàn Công ty đã 
triển khai và duy trì việc thực hành tốt công tác 
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5s (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn 
sàng). Công ty vinh dự được cấp giấy chứng 
nhận thực hành tốt 5s vào tháng 7/2017. 

Nhờ các biện pháp trên, năm 2017 Công 
ty đã đạt 9/9 chỉ số về độ tin cậy cung cấp 
điện; thời gian mất điện trung bình đối với một 
khách hàng trong năm đã giảm chỉ còn 1.078,1 
phút trên kế hoạch giao 1.128,6 phút; sự cố 
lưới điện trong toàn tỉnh giảm 12,7% so với 
năm 2016. Công tác quản lý, điều hành xử lý 
sự cố tại Công ty và các Điện lực ngày càng 
được nâng cao. 

Năm 2017 giá bán điện bình quân đạt 
1.664,43 đ/kWh, tăng 8,37 đ/kWh so với năm 
2016 và cao hơn 1,55 đ/kWh so với kế hoạch 
Tổng công ty giao. Tính đến 31/12/2017, số 
lượng khách hàng của Công ty là 422,147 
khách hàng, tăng 1,62% so với năm 2016, 
gồm 386.683 khách hàng sinh hoạt và 35.464 
khách hàng ngoài sinh hoạt. số lượng công 
tơ quản lý là 426.765 công tơ, tăng 0,9% so 
với năm 2016, gồm 406.816 công tơ 1 pha và 
19.949 công tơ 3 pha. Tỷ lệ thu nộp tiền điện 
năm 2017 của toàn Công ty đạt 99,76%. Dư nợ 
tiền điện đến cuối năm 2017 là 12,48 tỷ đồng. 

số lượng khách hàng thanh toán qua Ngân 
hàng và tổ chức trung gian là 102.351/422.147 
khách hàng đạt tỷ lệ 37,42%, vượt 17,42% so 
với kế hoạch Tổng công ty giao. Kết quả nộp 
NsNN đạt 8,602 tỷ đồng/KH tỉnh giao 3,512 
tỷ đồng, đóng BHXH 20,726 tỷ đồng. 

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng các 
tổ chức quần chúng như: Công đoàn, Đoàn 
thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Nữ công 
được Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo 
sự chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp, 
đồng hành trong xây dựng nông thôn mới; các 
hoạt động đến ơn đáp nghĩa được Công ty đặc 
biệt quan tâm. 

Với những kết quả đạt được, Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh vinh dự được uBND tỉnh tôn vinh 
“Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017”.  Đây là 
phần thưởng ghi nhận sự nỗ lực của CBCNV 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong thời gian qua, 
đồng thời là sự động viên khích lệ để cán bộ 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

N.S
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Năm 2017, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội đất nước nói chung và của 
tỉnh Hà Tĩnh nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, tác động nhiều mặt đến việc 
thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Hải Quan. Cục Hải 

quan Hà Tĩnh chủ động lập kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm về thu ngân sách nhà nước (NsNN), phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận 
chuyển trái phép các chất ma túy, xây dựng lực lượng, Trong đó đặc biệt chú trọng công tác 
cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
trong toàn ngành. Với bốn nội dung được xác định là nhiệm vụ đột phá của tỉnh Hà Tĩnh, 

LươNg TRườNg THọ
Cục trưởng Cục Hải Quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan Hà Tĩnh
đẩy mạnh cải cách hành chính, 

hiện đại hóa hải quan nâng cao 
 chất lượng, hiệu quả công tác

Xây dựng và giữ gìn hình ảnh người cán bộ công chức Hải quan chuyên nghiệp, hiện đại...
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đó là: Cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ 
tục hành chính, xây dựng, nâng cao chất 
lượng đội ngũ CBCC và hiện đại hóa nền 
hành chính. 

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 
đó, trên cơ sở Kế hoạch cải cách, phát triển 
và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh 
giai đoạn 2016-2020, Ngành Hải quan đã 
ban hành Danh mục hoạt động cải cách, hiện 
đại hóa trọng tâm năm 2017 và đôn đốc triển 
khai tại các đơn vị thuộc, trực thuộc. Ban 
hành các kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc cải 
cách hành chính (CCHC) năm 2017. Triển 
khai, tổ chức đo thời gian giải phóng hàng 
hóa xuất, nhập khẩu (XNK) tại các Chi cục 
Hải quan đảm bảo yêu cầu về thời gian, quy 
trình thực hiện, quá trình ghi nhận, khai thác 
dữ liệu, tổng hợp thông tin. 

Chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thực hiện 
nhanh chóng, nghiêm túc và hiệu quả đúng 
quy định bộ thủ tục hành chính (TTHC) 
trong lĩnh vực hải quan; Niêm yết công khai 
tại trụ sở Cục và các Chi cục các văn bản 
quy phạm pháp luật có liên quan, bộ TTHC 
cấp Cục, cấp Chi cục, kịp thời phục vụ nhu 
cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức. Niêm yết 
công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây 
nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 
cá nhân, tổ chức theo quy định. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 
Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 
tại các Chi cục đảm bảo theo đúng chỉ đạo, 
hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Phối 
hợp với các ngân hàng thương mại có ký kết 
thỏa thuận hợp tác với cơ quan hải quan xử 
lý các tình huống phát sinh trong quá trình 
thực hiện… Đến nay, sau hơn 01 tháng triển 
khai đã hướng dẫn thực hiện thành công nộp 
thuế qua cổng thanh toán điện tử 24/7 cho 
02 doanh nghiệp (DN) XNK với tổng số tiền 
thuế thu được hơn 1,7 tỷ đồng.

Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả theo cơ chế một cửa; khảo sát tình 

hình thực hiện cam kết phục vụ khách hàng 
với sự tham gia của 30 DN trên địa bàn nhằm 
hoàn thiện, cải tiến hơn nữa chất lượng phục 
vụ khách hàng trong lĩnh vực hải quan, đánh 
giá, rà soát tình hình thực hiện các cam kết. 

Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa 
quốc gia, cơ chế một cửa AsEAN và tạo 
thuận lợi thương mại. Hiện nay, trong toàn 
ngành, cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối 
chính thức với 11/14 bộ, 39 thủ tục hành 
chính được thực hiện qua hệ thống; tổng số 
hồ sơ hành chính được xử lý là hơn 478,8 
nghìn bộ, khoảng 13.600 DN tham gia. Hệ 
thống được kết nối, giải quyết các thủ tục từ 
các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công 
nghệ, y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Cục Đăng kiểm; API 
hàng không. Trong năm, Cục Hải quan tỉnh 
Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tra cứu, khai thác 
các thông tin giấy phép do các Bộ, Ngành 
cấp qua Cổng thông tin một cửa quốc gia 
trên Hệ thống thông quan điện tử tập trung 
(E-Customs) phục vụ giải quyết thủ tục hải 
quan, thông quan hàng hóa của DN. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT) trong toàn bộ các khâu quy trình 
nghiệp vụ nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động 
XNK, tăng tính minh bạch trong quá trình 
làm thủ tục hải quan. Duy trì vận hành và 
nâng cấp kịp thời hệ thống CNTT trong toàn 
Cục đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn 
nghiệp vụ 24/7; ban hành Quy chế quản lý, 
vận hành, đảm bảo an ninh an toàn hệ thống 
CNTT tại Cục và Kế hoạch ứng dụng CNTT 
năm 2017 của Cục; xây dựng, ban hành và 
triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai 
DVCTT năm 2017; kiện toàn Tổ triển khai 
DVCTT tại Cục và Chi cục. Năm 2017, đã 
tiếp nhận và xử lý 391 hồ sơ TTHC qua hệ 
thống DVCTT. 

Việc phát triển quan hệ đối tác Hải quan 
- Doanh nghiệp được thực hiện đúng tiến 
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độ và yêu cầu của Tổng cục Hải quan. Tổ 
chức Hội nghị tham vấn đối tác Hải quan - 
Doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan CKQT 
Cầu Treo; Lồng ghép tổ chức, nội dung Hội 
nghị đối tác Hải quan - doanh nghiệp trong 
Hội nghị đối thoại Hải quan-doanh nghiệp; 
Kiện toàn Tổ tư vấn Hải quan - Doanh 
nghiệp; Phân công các thành viên của Tổ 
giải đáp các vướng mắc về quy trình, thủ 
tục hải quan qua website của Cục, của 
Tỉnh và giải đáp trực tiếp, qua điện thoại, 
email… cho cộng đồng DN khi có yêu cầu; 
Phối hợp với các DN trên địa bàn góp ý 
giao diện, cách thức vận hành Chuyên mục 
Đối tác Hải quan - Doanh nghiệp của ngành 
Hải quan.

Công tác hiện đại hóa nền hành chính 
được quan tâm, việc đầu tư xây dựng cơ sở 
vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị trực 
thuộc tương đối đầy đủ và hiện đại, đáp ứng 
yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn trong 
công cuộc cải cách TTHC và hiện đại hóa 
của toàn ngành. 

Xác định cán bộ là gốc của công việc, 
công tác cán bộ đã được Cục Hải quan Hà 
Tĩnh đặc biệt quan tâm, trong đó tập trung 
tăng cường công tác quản lý cán bộ, công 
chức; tăng cường trách nhiệm người đứng 
đầu; chú trọng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện Quy chế làm việc cho phù hợp 
với đặc điểm, hoạt động và tình hình của 
đơn vị; Cá thể hóa trách nhiệm của cán bộ 
lãnh đạo ở từng vị trí công tác. Chú trọng 
lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức 
có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực 
chuyên môn, có trình độ, có tinh thần đấu 
tranh chống tiêu cực, tham nhũng vào các 
vị trí, các khâu chuyên môn nghiệp vụ quan 
trọng, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như 
kiểm tra thực tế hàng hoá, áp mã, áp giá tính 
thuế, tiếp nhận đăng ký hồ sơ…

Việc triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp 
trong công tác CCHC, hiện đại hóa Hải quan 

đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan 
hàng hóa; giảm hồ sơ, giấy tờ trong bộ hồ sơ 
Hải quan; tiết kiệm các chi phí không chính 
thức; tăng tính minh bạch và hiệu quả trong 
công tác quản lý; thủ tục hải quan được thực 
hiện “mọi lúc- mọi nơi- mọi phương tiện” 
tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động xuất, 
nhập khẩu, được cộng đồng DN trên địa bàn 
ghi nhận và đánh giá cao.

Với những nổ lực trong công tác cải cách 
hành chính, năm 2017 Cục Hải quan Hà Tĩnh 
tiếp tục đứng thứ 2 về chỉ số cải cách hành 
chính khối các cơ quan Trung ương trên địa 
bàn tỉnh Hà Tĩnh, qua đó đã góp phần nâng 
cao hiệu quả, chất lượng công tác, hoàn thành 
các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017, trong 
đó nổ bật là công tác  thu ngân sách Nhà nước 
đạt 2.910,2 tỷ đồng (đạt 187,8% chỉ tiêu do 
Bộ Tài chính giao; 171,1% chỉ tiêu do Hội 
đồng nhân dân tỉnh giao; 102,1% chỉ tiêu giao 
phấn đấu do TCHQ giao và tăng 43,9% với 
cùng kỳ năm 2016).

ghi nhận những đóng góp và thành tích 
đạt được trên các mặt công tác, năm 2017, 
Cục Hải Quan Hà Tĩnh vinh dự được Chủ 
tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Nhì; nhiều tập thể, cá nhân Cục 
Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã được Bộ Tài chính, 
uBND tỉnh, Tổng cục Hải quan tặng thưởng 
nhiều danh hiệu thi đua và các hình thức 
khen thưởng.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và 
quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm 
vụ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ 
lực, tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức trong toàn ngành, Hải quan Hà 
Tĩnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục 
tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018, 
góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và 
bền vững./.

L.T.T


