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Bác Hồ cấy lúa cùng bà con nông dân

1. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ 
NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VÌ DÂN 

Hồ Chí Minh là tấm gương người lãnh 
đạo vì dân mẫu mực, suốt đời tận trung 
với nước, tận hiếu với dân. Người coi 

đạo đức là gốc, cái căn bản, là nền tảng của người 
cách mạng nói chung, người lãnh đạo nói riêng. 
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào của sự 
nghiệp cách mạng, Người cũng luôn rèn đức, luyện 
tài “như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện 
càng trong”. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, 
chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ 
cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo nói 
riêng, để họ vừa hồng, vừa chuyên, xứng đáng với 
sự tin cậy của Nhân dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm người lãnh 
đạo là người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, 
đơn vị; có quyền quyết định mình phải làm gì, làm 

pGs.Ts. pHẠM NGọC ANH
Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh 

và các lãnh tụ của Đảng

Mẫu hình người cán bộ lãnh đạo vì dân
theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 20/2/2018 (tức ngày 5/1 
năm Mậu Tuất), PGS.TS Phạm Ngọc 

Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và 
các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh đã từ trần, hưởng 

dương 57 tuổi. PGS.TS Phạm Ngọc Anh 
là một nhà quản lý, một người thầy 

mẫu mực, có nhiều cống hiến cho công 
tác giáo dục lý luận của nước nhà, nhất 
là những nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Những năm qua, Tạp chí Thông 
tin - tư tưởng đã có vinh dự được đăng 
tải nhiều bài viết của PGS-TS. Trong số 
này, Tạp chí xin giới thiệu một bài viết 

của PGS-TS gửi cho Tạp chí trong dịp 
Tết Nguyên đán như lời tri ân đưa tiễn 

thầy về nơi chín suối.
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như thế nào, đồng thời, chịu trách nhiệm về 
các quyết định của mình trước tập thể, trước 
cấp trên. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành 
đều thông qua cán bộ, đảng viên, nhất là người 
lãnh đạo để thực thi trong thực tiễn; đồng thời, 
“đem tình hình của dân chúng báo cáo cho 
Đảng, cho Chính phủ để hiểu rõ, để đặt chính 
sách cho đúng”. Để thực hiện tốt vai trò và 
khẳng định vị trí của mình, người lãnh đạo cần 
phải có những phẩm chất và năng lực cần thiết 
- những nét đặc trưng về nhân cách của người 
cán bộ lãnh đạo.

Đó chính là người trung thành với lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa, với đường lối, quan điểm của 
Đảng; luôn quyết tâm suốt đời đấu tranh cho 
Đảng, cho cách mạng, đặt lợi ích của Đảng và 
Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích 
riêng của cá nhân mình; giữ vững kỷ luật của 
Đảng; gương mẫu trong mọi công việc, xứng 
đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo vừa là 
người đày tớ thật trung thành của Nhân dân. 
Trong mọi mặt công tác, “ra sức tổ chức Nhân 
dân, lãnh đạo Nhân dân để giải phóng Nhân 
dân và để nâng cao sinh hoạt, văn hóa, chính 
trị của Nhân dân”(1). Đồng thời, phải luôn 
kiên quyết chống hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội và trong chính bản thân; tích cực tham gia 
các hoạt động sáng tạo, đóng góp cho sự phát 
triển xã hội trên cơ sở tự nguyện, tự giác, dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Tổ 
quốc và Nhân dân. 

Hồ Chí Minh nhấn mạnh những yêu cầu 
về nhân cách của người lãnh đạo vì dân cần 
phải có, đó là: “a) NHÂN là thật thà thương 
yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. 
Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, 
những việc có hại đến Đảng, đến Nhân dân. Vì 
thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, 
hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không 
ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai 
quyền... b) NGHĨA là ngay thẳng, không có tư 
tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải 
giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có 

lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng giao cho 
việc, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. 
Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. 
Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình 
người khác cũng luôn luôn đúng đắn. c) TRÍ vì 
không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên 
đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. 
Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết 
xét việc. Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh 
việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc 
người tốt, đề phòng người gian. d) DŨNG là 
dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. 
Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ 
khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống 
lại những sự vinh hoa, phú quý, không chính 
đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh 
cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt 
rè, nhút nhát. đ) LIÊM là không tham địa vị. 
Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. 
Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà 
quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá. 
Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham 
tiến bộ”(2). 

Không chỉ luôn tận tâm với công việc, 
trung thực, công bằng, giản dị, khiêm tốn, 
quan tâm, sẻ chia với mọi người xung quanh 
và có tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm 
túc, trong ứng xử với cấp dưới, người lãnh đạo 
vì dân phải luôn khiêm tốn, biết tôn trọng mọi 
người. Trong mọi mối quan hệ phải đúng mực: 
không nịnh trên, nạt dưới; luôn khách quan, 
công bằng đối với mọi cán bộ, và nhân viên 
dưới quyền, không ứng xử theo quan niệm 
“yêu là tốt, ghét là xấu”; không thiên vị, không 
định kiến, biết nghe lời nói phải, nghe những 
ý kiến bị coi là trái với ý kiến của mình để xử 
lý, chọn lọc những thông tin đúng phục vụ cho 
công tác lãnh đạo. 

Một trong những yêu cầu không thể thiếu 
để người lãnh đạo vì dân hoàn thành trọng 
trách mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó, chính 
là năng lực tổ chức - chuyên môn, bao gồm khả 
năng vận dụng mau lẹ kiến thức, kinh nghiệm 
vào công tác thực tế; sẵn sàng lắng nghe, gợi 
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ý, cổ vũ để những người xung quanh thể hiện 
quan điểm, suy nghĩ; qua đó, thu lượm những 
điều cần thiết nhằm nâng cao chất lượng công 
tác của mình. Người lãnh đạo “phải quyết định 
mọi vấn đề một cách cho đúng”, “không nên 
kiêu ngạo, mà nên hiểu thấu. sự hiểu biết và 
kinh nghiệm của mình cũng chưa đủ cho sự 
lãnh đạo đúng đắn. Vì vậy, ngoài kinh nghiệm 
của mình, người lãnh đạo còn phải dùng kinh 
nghiệm của đảng viên, của dân chúng, để thêm 
cho kinh nghiệm của mình”(3), để suy xét sâu 
sắc, suy nghĩ phân tích tìm ra bản chất của vấn 
đề, thấy được mối quan hệ nguyên nhân - kết 
quả và phải biết tác động tới từng người một 
cách kiên quyết nhưng linh hoạt, mềm dẻo để 
tạo sự đồng thuận trong cơ quan, địa phương, 
đơn vị. 

Để đạt hiệu quả công việc tốt, người lãnh 
đạo vì dân phải luôn tìm ra sáng kiến, thực 
hiện kỹ năng quản trị hữu hiệu để “tổ chức sự 
thi hành cho đúng”, “tổ chức sự kiểm soát” và 
“phải có mối liên hệ chặt chẽ giữa mình với 
các tầng lớp người, với dân chúng. Giữ chặt 
mối liên hệ với dân chúng và luôn lắng tai nghe 
ý kiến của dân chúng”(4). Đồng thời, phải độc 
lập trong suy nghĩ và phán quyết công việc; 
biết tự tìm ra các giải pháp hợp lý, nhưng cũng 
biết tiếp thu cái hay của người khác và nhất là 
phải luôn tuân thủ nguyên tắc “thống nhất giữa 
lý luận và thực tế”, “lý luận cốt để áp dụng vào 
thực tế”, “lý luận mà không áp dụng vào thực 
tế là lý luận suông”... 

Người lãnh đạo vì dân khi làm việc gì 
cũng phải kiên định để đạt được mục đích đã 
đề ra; phải có tư chất đúng mực, tự chủ trong 
suy nghĩ và hành động; làm việc tận tâm, có 
sáng kiến, luôn thống nhất giữa lời nói và việc 
làm, luôn lấy chữ tâm làm đầu; làm việc phải 
có lề lối, có quy tắc, có chương trình, kế hoạch 
và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch 
đó. Để phát huy khả năng, sở trường và hạn 
chế sở đoản của mỗi người, người lãnh đạo 
vì dân phải thể hiện khả năng “nhìn người đặt 
việc” của mình bằng cách xác định, bố trí mỗi 

người trong đơn vị vào công việc phù hợp với 
khả năng của bản thân họ. Đồng thời, người 
lãnh đạo cần phải xây dựng uy tín của mình; 
nhạy cảm với tình hình, luôn đi đầu, đón trước 
sự phát triển của sự việc để dám nghĩ, dám làm 
và dám chịu trách nhiệm trước những quyết 
định của mình. song, theo Hồ Chí Minh, “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”(5). Do đó, người lãnh đạo phải thường 
xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, năng lực 
và khả năng thu phục nhân tâm, xây dựng lòng 
tin với cấp dưới và quần chúng Nhân dân. 

2. XÂY DỰNG MẪU HÌNH 
NGƯỜI LÃNH ĐẠO THEO CHỈ DẪN 
CỦA HỒ CHÍ MINH 

Trong thời đại ngày nay, dù ở trong cương 
vị nào, tài năng và đức độ của người lãnh đạo 
vẫn luôn là yêu cầu cần thiết, thường xuyên, 
lâu dài, đảm bảo cho kết quả của công tác lãnh 
đạo. Bởi, đó chính là uy tín, là sức mạnh tinh 
thần được tạo ra bằng nhân phẩm, tài năng, 
đức độ từ bản thân người lãnh đạo. phẩm chất 
và năng lực của người lãnh đạo, sự mẫu mực, 
nêu gương cũng như thái độ kiên quyết của họ 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở 
mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. sự gương mẫu 
của người lãnh đạo là minh chứng sinh động, 
tạo ra động lực để thúc đẩy niềm tin của Nhân 
dân. Vì vậy, muốn Nhân dân tin thì người lãnh 
đạo phải gương mẫu, tận tâm, tận lực vì dân, 
nghiêm túc, dân chủ, tôn trọng con người, tận 
tụy vì công việc trên tinh thần “việc gì có lợi 
cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến 
dân phải hết sức tránh”. 

Đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm 
vụ, người lãnh đạo vì dân cần phải nỗ lực 
phấn đấu và rèn luyện để làm giàu tri thức, 
nâng cao trình độ, năng lực quản lý của bản 



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng4
Số 61 (Tháng 3/2018)

thân thông qua sách vở và thực tiễn; phải luôn 
nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
theo chương trình toàn khóa, nhất là chuyên đề 
năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong 
công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng 
viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, soi rọi theo 
Chỉ thị 05-CT/TW, có thể thấy, người lãnh đạo 
vì dân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc 
tế sâu rộng, bên cạnh những yêu cầu cần và đủ 
như đã nêu trên, còn cần phải có khả năng gây 
ảnh hưởng đến người khác: thuyết phục người 
khác nghe theo sự chỉ dẫn của mình. Điều này 
đòi hỏi sự khéo léo, tài ngoại giao và một số 
kỹ năng làm việc với mọi người. Cùng đó, là 
khả năng khơi dậy sự tự tin: bằng cách làm 
gương và đặt ra chuẩn mực cao mà người khác 
hướng tới, thể hiện tính kiên định của mình khi 
trong tập thể có sự khác biệt về chính kiến và 
quan điểm. Tính đáng tin cậy và lòng chính 
trực: không nhượng bộ trong bất kỳ hoàn cảnh 
nào, nhằm giữ vững các chuẩn mực đã đề ra 
của người lãnh đạo, tạo động lực cho cấp dưới 
tin tưởng và ủng hộ. 

Đối với người lãnh đạo, một quá trình 
nỗ lực phấn đấu và thành công, thể hiện qua 
bề dày thành tích mà họ đã đạt được, sẽ góp 
phần tạo sự tôn trọng ở cấp dưới, đồng thời, 
cũng mang lại sự tự tin cho bản thân người 
lãnh đạo. Trong mọi mặt công tác, người lãnh 
đạo luôn công bằng: luôn vô tư, không thiên 
vị một phía nào; biết lắng nghe hơn là chỉ biết 
áp đặt và lấn lướt trong mọi cuộc thảo luận; 
nhất quán: không bẻ cong các giá trị hay quy 
tắc để chiều theo hoàn cảnh; quan tâm chân 
thành đến người khác: yêu quý, hòa đồng với 
mọi người; bộc lộ sự tin tưởng vào tập thể luôn 
luôn sẵn sàng trao lại quyền lực, quyền hạn và 
trách nhiệm cho tập thể. Đồng thời, người lãnh 
đạo phải luôn đánh giá công trạng đúng người: 

thay vì cho rằng tất cả công trạng đều thuộc về 
người lãnh đạo; sát cánh bên tập thể: không 
chối bỏ trách nhiệm khi gặp khó khăn, khi 
phạm phải những sai lầm, khuyết điểm; cung 
cấp thông tin kịp thời cho tập thể: không tỏ ra 
“bí mật” để chứng tỏ mình quan trọng, sẽ nhất 
định quỵ tụ được mọi người.

Với những khía cạnh nêu trên, có thể nói, 
việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn 
khóa nói chung, theo chuyên đề năm 2018 nói 
riêng là một hoạt động và chương trình tổng 
thể chiến lược mang hàm nghĩa văn hóa sâu 
sắc để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho 
Đảng luôn trong sạch, vững mạnh như Hồ Chí 
Minh mong muốn.

Để đạt được mục tiêu này, cần áp dụng 
các biện pháp: Một là, nâng cao nhận thức, 
tăng cường giáo dục những giá trị cốt lõi của 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về nhân cách văn hóa người lãnh đạo để hiểu 
thấu, biết sâu và thực hành nghiêm. Hai là, xây 
dựng chiến lược tổng thể tạo nguồn, lựa chọn 
để xây dựng và thường xuyên bổ sung đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo theo các chuẩn mực khuôn 
mẫu nhân cách mà Hồ Chí Minh đã gợi mở 
trong thời kỳ xây dựng, chấn hưng đất nước. 
Ba là, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng một 
cách bài bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã được 
tạo nguồn, thông qua trường lớp chính quy 
trong nước và nước ngoài. Bốn là, xây dựng 
chương trình, kế hoạch hành động với các lộ 
trình, bước đi cụ thể phấn đấu đạt được các 
chuẩn mực lãnh đạo gắn với vị trí công tác mà 
cá nhân đang đảm nhận. Năm là, giám sát chặt 
chẽ, thường xuyên tổng kết thực tiễn để điều 
chỉnh các chuẩn mực trong khuôn mẫu nhân 
cách người cán bộ lãnh đạo từ nhu cầu dân tộc 
và học hỏi kinh nghiệm quốc tế… 

-------------------------------
(1), (2), (3), (4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. 

Chính trị quốc gia - sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 
2011, t.5, tr.290, 291-292, 325, 326. (5) Hồ Chí Minh: 
Toàn tập, sđd, t.13, tr.421.

 P.N.A
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XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG MỐI QUAN HỆ 
VỚI CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC

Đạo đức cách mạng theo Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là gốc, là nền tảng 
của người cách mạng, của Đảng 

cách mạng. Nhờ có cái gốc, cái nền tảng đó 
mà Đảng ta đã đủ sức tập hợp đoàn kết dân tộc, 
xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất về ý chí 
và hành động để hoàn thành cuộc cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân đi lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Xây dựng Đảng về đạo đức trở thành giải 
pháp cơ bản quan trọng nhất để tạo sức mạnh 
nội sinh của Đảng, của cách mạng. Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII nhấn mạnh phải 
“Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức 
cách mạng” cho cán bộ, đảng viên, “chống chủ 
nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng”, “tập trung 
thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong 

sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức 
và đạo đức”(1). Đây là sự thể hiện quyết tâm 
chính trị của Đảng trong việc đấu tranh, ngăn 
chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, cục bộ, bè phái, “lợi ích 
nhóm”, nói không đi đôi với làm; đồng thời, 
tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng về 
xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính 
trị là “coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là 
gốc” để xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn 
minh” như Bác Hồ đã dạy. 

Từ Đại hội XI của Đảng trở về trước, trong 
mục tiêu xây dựng Đảng, Đảng ta nhấn mạnh 
xây dựng trên ba mặt: “chính trị, tư tưởng và 
tổ chức”. Theo Gs Hoàng Chí Bảo “Đó chỉ là 

pHAN BÁ LINH
Trường Chính trị Trần Phú
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điều kiện cần chứ không đủ. sẽ là không đầy 
đủ, là thiếu hụt nếu không tính đến hoặc xem 
nhẹ vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức... Đó là 
hạn chế lớn cần phải khắc phục”(2). Chính vì 
vậy, việc đặt “đạo đức” ở vị trí “ngang hàng”, 
cùng với “chính trị, tư tưởng và tổ chức” cấu 
thành mục tiêu xây dựng Đảng là một sự bổ 
sung quan trọng, sự đổi mới tư duy về xây 
dựng Đảng. sự bổ sung này đã đáp ứng kịp 
thời những đòi hỏi bức thiết của công tác xây 
dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, 
bảo đảm cho Đảng hoàn thành tốt những 
trọng trách, yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 
mới của cách mạng. “Đạo đức” trở thành một 
trong những “vấn đề cốt tử” quyết định sức 
sống, sức chiến đấu của Đảng, đồng thời giữ 
vai trò quan trọng trong mối quan hệ gắn bó 
hữu cơ với các vấn đề còn lại: chính trị, tư 
tưởng và tổ chức.

- Thứ nhất, chính trị của Đảng Cộng sản 
Việt Nam suy cho cùng vì mục tiêu độc lập 
của dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định 
với đường lối đổi mới. Trên cơ sở nền tảng tư 
tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng và phát triển 
phù hợp phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải phải giữ 
vững vai trò tiên phong, gương mẫu; phải nêu 
cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng chính trị “Trung 
với nước, hiếu với dân”. Đó cũng chính là 
phẩm chất đạo đức hàng đầu của những chiến 
sĩ cộng sản chân chính.

Nói đến xây dựng Đảng về chính trị hiện 
nay không thể không nói đến xây dựng văn 
hóa trong Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức 
chính là cốt lõi của xây dựng Đảng về văn hóa, 
trong đó nổi bật là văn hóa chính trị, văn hóa 
đạo đức, văn hóa ứng xử của một đảng cầm 
quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn 
mạnh: “Đảng là đạo đức, là văn minh”. Đạo 
đức sẽ làm cho chính trị, nhất là quyền lực 
thấm nhuần tinh thần nhân văn, bảo đảm cho 
chính trị và quyền lực chính trị không bị tha 

hóa, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường 
và hội nhập quốc tế.

- Thứ hai, công tác tư tưởng của Đảng chủ 
yếu để phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh về tư tưởng, không thể không quan 
tâm đến xây dựng đạo đức nhất là tư tưởng đạo 
đức và hành vi đạo đức của mỗi cán bộ, đảng 
viên. Đạo đức sẽ làm cho tư tưởng (mà hạt nhân 
là lý luận) trở nên trong sáng, khách quan, nhất 
quán, “quang minh chính đại”, vì vậy mà thông 
qua công tác tư tưởng sẽ đưa lại cho đội ngũ 
cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân niềm 
tin, đức tin và sự tuân thủ, làm theo, hành động 
theo chính trị của Đảng, nhất là chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, 
đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước.

Nếu trong Đảng, đạo đức yếu kém, suy 
đồi dễ dẫn tư tưởng tới chủ nghĩa cơ hội thực 
dụng, dễ dao động chao đảo, từ bỏ nguyên tắc, 
phai nhạt lý tưởng, tự đánh mất hoặc phản bội 
lại niềm tin, đức tin của chính mình đối với 
lý tưởng, mục tiêu của Đảng, của cách mạng. 
Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 
trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà Nghị 
quyết Trung ương bốn Khóa XII chỉ ra đều do 
không giữ được “đạo” trung, hiếu; do đánh mất 
“tứ đức”: cần, kiệm, liêm, chính để rơi vào chủ 
nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng, quan liêu, vô 
cảm, thao túng…

- Thứ ba, đạo đức góp phần rất quan trọng 
trong củng cố sức mạnh của tổ chức, giữ cho tổ 
chức sự thống nhất ý chí và hành động, trong 
sạch và vững mạnh. Chính vì đạo đức trong 
Đảng bị suy giảm đã kéo theo tình trạng mất 
đoàn kết, chia rẽ, bè phái, cục bộ, vi phạm 
dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
Đảng, kèn cựa địa vị, thói hám danh lợi chức 
quyền… làm suy yếu tổ chức, làm tổn thương 
đến quan hệ đồng chí trong Đảng, uy tín thanh 
danh của Đảng trong con mắt đánh giá của 
người dân. 
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Như vậy, đạo đức cách mạng là một 
trong những yếu tố hàng đầu quyết định sức 
sống, sức chiến đấu của Đảng. Khi đạo đức 
trong Đảng yếu kém sẽ tác động nguy hại tới 
chính trị, tư tưởng, tổ chức của Đảng và cũng 
dẫn đến suy đồi đạo đức trong xã hội.  Mọi 
nỗ lực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, 
tổ chức sẽ không thể thành công, không thể 
phát huy được tác dụng, ảnh hưởng trong 
Đảng và trong xã hội nếu như không có sự 
đảm bảo về đạo đức. 

Nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về đạo 
đức, điều cốt yếu, quan trọng nhất trong giai 
đoạn hiện nay là:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục và xác định vị trí, vai trò là “gốc”, là 
“nền tảng” của đạo đức cách mạng trong 
công tác xây dựng Đảng, trong việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân, đạo đức 
công vụ của cán bộ, đảng viên và xây dựng 
đạo đức xã hội. Đạo đức phải thực sự ăn sâu, 
thấm nhuần trong toàn Đảng, góp phần quan 
trọng làm cho tư tưởng, chính trị, tổ chức trở 
nên trong sáng, khách quan, khoa học, “trở 
thành chân lý sáng ngời”. Chân lý đó chính 
là “mọi lợi ích là của dân, vì dân và do dân, 
vì cộng đồng và vì toàn dân tộc”.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Xác định rõ, đó là công việc thường 
xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính 
quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa 
phương, đơn vị và mỗi cá nhân cán bộ, đảng 
viên. Việc học tập và làm theo ngày càng phải 
đi vào chiều sâu,cần phải chuyển từ ý thức đạo 
đức sang hành động đạo đức; các nội dung làm 
theo phải cụ thể hóa bằng những hành động cụ 
thể, thiết thực, hiệu quả. Tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh phải trở thực sự trở 
thành một nhu cầu văn hóa, trở thành lẽ sống, 
niềm tin đối với toàn Đảng, toàn dân.

- Xây dựng Đảng về đạo đức từ việc đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với giải 
quyết những vấn đề cấp bách trong công tác 
xây dựng Đảng; chống 27 biểu hiện suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà 
Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, khóa XII 
của Đảng đã chỉ ra. Mỗi tổ chức đảng, các cấp 
chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa 
phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên nhất 
thiết phải “điểm mặt, chỉ tên” được các biểu 
hiện “suy thoái” cụ thể, không chung chung, 
trừu tượng, nữa vời để từ đó có giải pháp, biện 
pháp khắc phục, sửa chữa phù hợp, hiệu quả.

- Trong công tác xây dựng Đảng, coi trọng 
giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp chặt chẽ 
giữa xây và chống, lấy nhiệm vụ xây làm 
chính, chiến lược lâu dài, đồng thời lấy chống 
làm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trước mặt; 
thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản 
biện xã hội của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội và của nhân dân về phẩm chất 
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; coi 
trọng công tác cán bộ, xác định đó là nhiệm 
vụ “then chốt” của “then chốt”, từ đó đổi mới 
các khâu của công tác cán bộ, đảm bảo dân 
chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình để 
lựa chọn đúng người có đức, có tài. Khắc phục 
tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy luân 
chuyển, chạy quy hoạch trong công tác cán 
bộ. Kịp thời ra soát tất cả những trường hợp 
cán bộ mà dư luận xã hội đang bức xúc và xử 
lý nghiêm minh những trường hợp bổ nhiệm 
cán bộ không đúng tiêu chuẩn, quy trình; xử 
lý nghiêm, kịp thời những tập thể, cá nhân suy 
thoái nghiêm trọng, vi phạm đạo đức, lối sống, 
vi phạm pháp luật.

P.B.L
--------------------------------------------------

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: sđd , tr 202.
(2) www.tapchicongsan.org.vn (ngày 20/11/2015): Xây 
dựng Đảng về đạo đức, Gs.Ts Hoàng Chí Bảo.
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Với phương châm tập trung cho cơ sở, các hoạt động Tháng 
Thanh niên 2018 được xây dựng với những nội dung huy 
động tối đa nội lực của cơ sở Đoàn và từ đoàn viên, thanh 

niên. Nhất là các hoạt động tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh như: Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng đường 
giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà nhân ái, đường điện 
thanh niên, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; thành lập các 
đội thanh niên tình nguyện chi viện, hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn 
2018; các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, bảo đảm an 
ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dựng mới và nâng cao chất lượng 
hoạt động của các tuyến đường (phố, ngõ, hẻm) thanh niên tự quản 
“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”. Các cấp bộ đoàn 
vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hệ tri thức Việt số 
hóa để phát triển các công cụ tìm kiếm, dịch thuật, khai phá dữ liệu, 
quản lý tri thức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tương tác xã hội... từng 
bước hướng thế hệ trẻ sử dụng các sản phẩm trên môi trường mạng do 
Việt Nam phát triển; tham gia có hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi thanh 
niên một ý tưởng sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động.  

THáNG THANH NIêN 2018 VỚI CHủ ĐỀ 
“TUỔI TRẻ HÀ TĩNH sáNG TẠO XÂY DỰNG QUê HƯơNG”

NGUYễN THế HOàN
UVBCH Trung ương Đoàn, 

TUV, Bí thư Tỉnh đoàn

Tháng Thanh niên 
2018 với chủ đề: “Tuổi trẻ 

sáng tạo xây dựng quê 
hương” do Ban  Thường vụ 

Tỉnh đoàn  Hà Tĩnh phát 
động sẽ góp phần phát 

huy vai trò xung kích, 
tình nguyện, sáng tạo của 

thanh niên trong tham gia 
thực hiện nhiệm vụ chính 
trị tại địa phương, đơn vị; 

tham gia phát triển kinh 
tế-xã hội, xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh; 
tạo sự quan tâm của các 

cấp, các ngành và toàn xã 
hội đối với công tác bồi 

dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. 

Đ/c Trương Thị Mai - Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW và 
đ/c Lê Đình Sơn - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
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Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn 
toàn tỉnh lần thứ XVII, Tháng Thanh niên năm 
2018 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của 
đoàn viên, thanh niên, nội dung cơ bản là học 
tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn 
quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Hà Tĩnh 
lần thứ XVII; giáo dục truyền thống vẻ vang 
của Đoàn TNCs Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt 
Nam; tuyên truyền về ý nghĩa to lớn của Chiến 
thắng Đồng Lộc, sự cống hiến, hy sinh của các 
lực lượng và nhân dân, nhất là tấm gương anh 
dũng của 10 nữ anh hùng, liệt sỹ Thanh niên 
xung phong hy sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc.

Các hoạt động an sinh xã hội sẽ được cụ 
thể hóa bằng những việc làm thiết thực như: 
Tư vấn sức khỏe, khám, cấp phát thuốc miễn 
phí cho đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn; hiến máu tình nguyện; triển 
khai “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ Nhân 
dân về thủ tục hành chính”; các hoạt động tình 
nguyện giúp đỡ, hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến 
sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; 
phối hợp tổ chức Chương trình truyền hình 
trực tiếp “Sáng mãi ngôi sao xanh” nhân Kỷ 
niệm 59 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên 
phòng Việt Nam (03/03/1959 - 03/03/2018), 29 
năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/03/1989 - 
03/03/2018); hưởng ứng Chương trình “Tháng 
Ba biên giới” do Trung ương Đoàn, Hội Liên 
hiệp thanh niên triển khai.

Bên cạnh việc tổ chức các phong trào hành 
động cách mạng, những nội dung mang lại sự 
thiết thực và quyền lợi cho đoàn viên, thanh 
niên được chú trọng nhiều hơn. Tăng cường 
tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp; tư vấn cho thanh niên nông thôn ứng 
dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật công 
nghệ cao trong sản xuất gắn với triển khai các 
Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh 
viên” lần thứ Hai và Cuộc thi ”Ý tưởng khởi 
nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn” lần thứ 
Nhất; khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn 
Quỹ Quốc gia về việc làm, Quỹ hỗ trợ thanh 
niên Hà Tĩnh khởi nghiệp; vốn từ Ngân hàng 

Chính sách xã hội và vận động và nguồn xã 
hội hóa để hỗ trợ vốn vay cho thanh niên xây 
dựng mô hình kinh tế; tổ chức Diễn đàn đối 
thoại, định hướng, tư vấn khởi nghiệp giữa cấp 
ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên... là 
hướng ưu tiên trong hoạt động Đoàn các cấp, 
vừa tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc 
của xã hội, vừa là một phương thức hiệu quả để 
đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức 
ngày càng vững mạnh.

Để tạo đà thắng lợi cho Tháng Thanh niên 
2018, thiết thực Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 
Đồng Lộc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp 
với Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan 
Trung ương tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh 
niên, Tết trồng cây và các phong trào thi đua 
hướng tới Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng 
Lộc vào sáng ngày 28/02/2018 tại Khu di tích 
lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc. Ngay sau Lễ phát 
động, chuỗi các hoạt động hưởng ứng của tuổi 
trẻ Hà Tĩnh sẽ được tổ chức rộng khắp, tạo hiệu 
ứng lan tỏa mạnh mẽ, nổi bật như: Trồng và gắn 
biển công trình “Vườn cây thanh niên”; trao 
biển tượng trưng đợt 1 xây dựng cổng Đền thờ 
Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc trị 
giá 200 triệu đồng; khởi công nhà Khăn quàng; 
khánh thành cầu giao thông nông thôn; tặng 
quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo 
có hoàn cảnh khó khăn…. Các cơ sở đoàn trong 
toàn tỉnh sẽ thực hiện 450 công trình, phần việc 
thanh niên với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Tiêu 
biểu là các hoạt động Đoàn tham gia xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh.   

Với ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ và 
lòng tự hào về truyền thống của quê hương, đất 
nước, của tổ chức Đoàn TNCs Hồ Chí Minh, 
sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện 
của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, 
tuổi trẻ Hà Tĩnh quyết tâm hoàn thành các mục 
tiêu, nhiệm vụ Tháng Thanh niên năm 2018 và 
tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 50 
năm Chiến thắng Đồng Lộc, tạo khí thế thi đua 
sôi nổi, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển 
trong thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

N.T.H
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Để Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc 
lần thứ XII đi vào cuộc sống, góp phần cùng 
phụ nữ cả nước thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu 

Đại hội đã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ 
Hội LHpN Hà Tĩnh đã bám sát định hướng của Đoàn Chủ 
tịch TW Hội LHpN Việt Nam và các nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, kịp thời rà soát, kiện toàn các ban chỉ đạo, 
các đoàn công tác, kiểm tra, giám sát cơ sở; cụ thể hóa các 
văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, triển khai đến 
các cấp Hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động, cũng cố tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò 
nòng cốt trong công tác vận động, thu hút đông đảo các 
tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Ban chấp hành Hội 
LHpN tỉnh xác định 101 đầu việc để tổ chức thực hiện 
Nghị quyết theo hướng rõ đầu việc, đúng lộ trình và đảm 
bảo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động 
Hội”. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy viên 
Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Hội; tập trung kiện toàn 
các ban chuyên môn, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho các 

ĐàO THị ANH NGA
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

hội lhpn hà tĩnh

TỪNG BƯỚC ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀO CUỘC sỐNG

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ 
nữ  toàn quốc lần thứ XII tiếp tục phát 

động thực hiện phong trào thi đua “Phụ 
nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, 

xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai 
cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất 

đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm 
đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 

3 sạch”.  Đồng thời, chỉ đạo tập trung 
thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên 

truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát 
triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh 
phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo 

khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ 
môi trường; xây dựng tổ chức hội vững 

mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền, thực hiện giám sát, 

phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác 
đối ngoại nhân dân.

Thường trực Tỉnh ủy nói chuyện với cán bộ nữ lãnh đạo cốt cán cấp tỉnh, huyện nhân  ngày Quốc tế phụ nữ 8/3



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng 11
Số 61 (Tháng 3/2018)

đồng chí Thường trực, trưởng, phó ban cơ quan 
Hội LHpN tỉnh.

Đặc biệt, quán triệt tinh thần chỉ đạo Đại hội 
của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng: 
“Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm 
mục tiêu”, “Lấy sự hài lòng của phụ nữ làm 
thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
hội”, với quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc 
sống, Ban Thường vụ Hội LHpN tỉnh Hà Tĩnh 
đã chỉ đạo các cấp Hội đổi mới công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo theo hướng nâng cao tính kế hoạch, 
chọn vấn đề ưu tiên, chọn điểm chỉ đạo, nhân 
rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; tăng 
cường phối hợp với các cấp, các ngành khai thác 
nguồn lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ để 
giúp phụ nữ phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo 
đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức 
công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh 
CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 

Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp chính 
quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, đặc 
biệt là sự quyết tâm chỉ đạo của các cấp Hội, sự 
vào cuộc mạnh mẽ của hội viên phụ nữ, năm 
2017, Hội LHpN Hà Tĩnh đã đạt được những 
kết quả nổi bật trên các lĩnh vực hoạt động: 
Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ 
nữ phát triển toàn diện luôn được các cấp Hội 
quan tâm đổi mới cả về nội dung và hình thức, 
từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của 
hội viên, phụ nữ và phù hợp với nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, đã có 225.550 lượt cán bộ, 
hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên 
truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mọi mặt; 
trên 3000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tiếp 
cận các kiến thức về phòng chống tội phạm, tệ 
nạn xã hội, các nội dung về di cư trái phép. Đặc 
biệt, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 
3 sạch được triển khai với nhiều mô hình, cách 
làm phong phú, mang lại lợi ích thiết thực cho 
phụ nữ, gia đình và cộng đồng, góp phần xây 
dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Năm 
2017, đã có 11.255 hộ gia đình được Hội giúp 
đạt 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 
5 không 3 sạch, vận động, hỗ trợ xây dựng 629 
vườn mẫu, tham gia xây dựng 274 khu dân cư 

mẫu; vận động ủng hộ được trên 6 tỷ đồng để 
chăm lo các gia đình phụ nữ và trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn; vận động xây dựng sửa 
chữa và làm mới 173 nhà mái ấm tình thương. 

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, 
xóa đói, giảm nghèo được hội đặc biệt quan 
tâm. Hội LHpN tỉnh đã tăng cường duy trì hiệu 
quả hoạt nguồn vốn tín dụng ủy thác qua ngân 
hành chính sách, ngân hàng nông nghiệp phát 
triển nông thôn với số vốn 2,666 tỷ đồng cho 
117.341 thành viên vay; từng bước xây dựng 
“Quỹ phát triển phụ nữ Hà Tĩnh” từng bước đi 
vào hoạt động chuyên nghiệp và phát triển bền 
vững. Hiện nay, Quỹ có tổng dư nợ 112.379 triệu 
đồng cho trên 22.838 thành viên  là hội viên phụ 
nữ nghèo và cận nghèo vay vốn, phát triển sản 
xuất. Thông qua hoạt động hỗ trợ vốn vay. Trong 
năm, các cấp hội đã giúp trên 1.689 hộ nghèo có 
địa chỉ thoát nghèo, xây dựng được hơn 675 mô 
hình phát triển kinh tế, trong đó có 89 THT, 13 
HTX. Bên cạnh đó, các cấp Hội không ngừng 
quan tâm làm tốt công tác đào tạo, tập huấn bồi 
dưỡng cán bộ Hội các cấp nhất là cấp huyện và 
cơ sở, tăng cường xây dựng và nhân rộng mô 
hình thu hút tập hợp hội viên với tổng số trên 
250.000 hội viên. Cán bộ Hội chuyên trách các 
cấp tăng cường bám cơ sở, nắm bắt tình hình, 
tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ;  trực 
tiếp tham gia sinh hoạt chi Hội. Công tác đối 
ngoại và hợp tác quốc tế được chú trọng, Hội 
tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị 
hợp tác với liên hiệp hội phụ nữ tỉnh Bolykhăm 
xây - Lào. Trong bối cảnh viện trợ quốc tế ngày 
càng thu hẹp Hội LHpN tỉnh đã tích cực vận 
động nguồn lực quốc tế về kỷ thuật và tài chính 
của tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam (IOM), 
Tổ Chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI) 
để triển khai các hoạt động tại cơ sở.

Có thể khẳng định rằng, với việc xác định 
rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm mà các cấp 
Hội phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh triển khai sau Đại hội 
đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, là tiền đề 
để phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội phụ 
nữ tỉnh ngày càng phát triển, góp phần xây dựng 
quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Đ.A.N
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Chục năm về trước, bản Rào Tre đã đủ quỹ đất để phát triển sản xuất, 
xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, những năm gần đây khi con cái bà con 
nơi đây lập gia đình, sinh con đẻ cái, thì nhu cầu tách hộ ngày càng 

lớn. Chưa bao giờ, vấn đề nhà ở và đất ở lại trở nên cần thiết như lúc này. Đặc 
biệt, trong điều kiện nhà ở nông thôn trở thành một tiêu chí trong phong trào xây 
dựng nông thôn mới. 

Từ nhu cầu bức thiết đó của người dân, Đảng, Nhà nước đã có chính sách 
hỗ trợ đồng bào kinh phí, bộ đội giúp công chỉnh trang từng ngôi nhà sao cho 
đạt chuẩn. Mấy tháng nay, gia đình chị Hồ Thị Nhỏ, Hồ Thị Xanh và nhiều gia 
đình khác đã được chuyển lên ngôi nhà mới. Toàn bộ khuôn viên ngôi nhà cũ 
được tháo dỡ, mở rộng thành vườn để tăng gia sản xuất. Với các hộ gia đình, 
đây quả thực là điều chưa bao giờ nghĩ đến. Chị Hồ Thị Nhỏ phấn khởi nói: “Có 
nằm mơ ta cũng không nghĩ có nhà đẹp thế này để ở. Cảm ơn Đảng, Nhà nước 
và các chú bộ đội nhiều lắm”.

Bà Hồ Thị Nậm - người nhiều tuổi hơn cả cây thông rừng đầu bản cũng vừa 
được nhận bàn giao ngôi nhà mới từ Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: “cảm ơn 

Ảnh và bài THế MẠNH
CÂU CHUYỆN CHỈNH TRANG NHÀ Ở TẠI BẢN RÀO TRE

Người dân bản Rào Tre ấm lòng trong ngôi nhà mới khang trang do cán bộ, chiến sỹ Biên phòng trao tặng

Để đẩy nhanh 
tiến độ giúp xã 

Hương Liên, 
huyện Hương Khê 

sớm đạt chuẩn 
nông thôn mới, 

Bộ đội Biên phòng 
Hà Tĩnh đã cùng 

chung tay với 
đồng bào dân tộc 
Chứt tại bản Rào 

Tre chỉnh trang 
nhà ở, từng bước 

hoàn thiện các 
tiêu chí.

kỷ niệm 29 năm ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2018) 
và 59 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng (3/3/1959-3/3/2018)
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Nhà nước đã đầu tư, gạo cơm cũng nhà nước 
nuôi, nói chung cái chi cũng nhà nước hết... Ơn 
lắm lắm...”. Trên nền ngôi nhà tạm bợ, xuống 
cấp vì mưa nắng bao năm, lực lượng Bộ đội san 
lấp mặt bằng, mua vật liệu, xây, lợp từng viên 
ngói. Bà Nậm, dù đã ở cái tuổi “thập cổ lai hi” 
nhưng rất vui vẻ trò chuyện động viên các chiến 
sỹ. Bà nói rằng, Nhà nước đã cho tất cả thì việc 
động viên cán bộ như thay lời cảm ơn. Với bà, 
niềm vui ngày vào ở nhà mới cũng lớn lao như 
những ngày đầu bà được bộ đội đưa từ rừng về, 
lo cho ăn, mặc, dạy cho trồng lúa, học chữ… 
Còn rất nhiều nữa những ngôi nhà mới thời gian 
qua được hoàn thiện để bàn giao cho bà con đưa 
vào sử dụng.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, nhiều năm qua, với sự nỗ lực của 
các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng bộ đội 
biên phòng, đời sống của bà con đồng bào dân 
tộc Chứt đã cải thiện rất nhiều. Riêng về nhà ở, 
các hộ dân được hỗ trợ để chỉnh trang và xây 
dựng nhà mới. Từ Đề án 2571 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, nhiều chính sách liên quan đến nhà ở, 
phát triển kinh tế, hỗ trợ sinh hoạt được triển 
khai. Mỗi cặp vợ chồng kết hôn giữa người 
Chứt và người Kinh đều được tạo điều kiện về 
nhà ở như thế này. Đặc biệt, trong năm 2017, 
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã quyết định hỗ trợ 
300 triệu đồng, giao bộ đội biên phòng làm mới 
6 ngôi nhà, từng bước giúp bà con giải quyết 
đần những bức thiết  trước mắt về nhà ở. Cũng 
từ đây, việc chỉnh trang nhà ở sẽ được bộ đội 
hướng dẫn để người Chứt cùng bắt tay, đồng 
hành, tham gia xây dựng nông thôn mới ngay 
trong từ chính gia đình mình.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Khánh - Chính trị 
viên Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết, việc 
hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào Chứt xây dựng nhà 
mới ngoài góp phần nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho bà con còn mang ý nghĩa tuyên 
truyền để đồng bào dân tộc thiểu số tham gia 
phong trào xây dựng nông thôn mới. Với sự 
đồng hành, hỗ trợ của nhiều tổ chức cá nhân 
việc chỉnh trang, làm mới nhà ở đã và đang 
từng bước đáp ứng nhiều nhu cầu của bà con 

bản Rào Tre.  
Đi sâu vào bản cũ chừng 3km là khu tái 

định cư cho đồng bào dân tộc Chứt đang được 
thực hiện theo Đề án 2571 của UBND tỉnh. Về 
cơ bản các điều kiện thiết yếu như: khu vực sản 
xuất, giao thông, mặt bằng, nguồn nước đã được 
đảm bảo. Nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các 
hạng mục cần thiết còn lại để nhanh chóng giải 
quyết  vấn đề về nhà ở và đất sản xuất cho đồng 
bào. Theo đó, dựa trên nhu cầu tách hộ, giãn 
dân, sẽ có 11/21 hộ được tạo điều kiện chuyển 
vào đây trước. Khu tái định cư có đầy đủ trường 
học, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhiều điều kiện 
thiết yếu khác.

Ông Đậu Xuân Thành - cán bộ kỹ thuật đơn 
vị thi công dự án cho hay: Việc san lấp mặt bằng 
đã thực hiện được hơn 80% khối lượng, sắp tới 
chúng tôi sẽ xây bể nước, làm đập nước để dẫn 
nước về cho đồng bào và kéo đường điện về 
khu tái định cư. Đồng thời, triển khai khu hầm 
hào để cho bà con ổn định sản xuất. 

Được biết, thiết kế nhà tại bản Rào Tre dựa 
trên những đặc điểm truyền thống về nhà của 
đồng bào dân tộc. Để vừa đảm bảo kiên cố, 
cứng hoá về tiêu chí nhà ở, vừa phù hợp với lối 
sống, phong tục của bà con từ bản vẽ đến thi 
công đều được chính những bộ đội “ba cùng”, 
nhiều năm cắm bản tham gia thực hiện. sự đồng 
hành này, không chỉ có ý nghĩa lớn với người 
dân mà còn giúp địa phương giải quyết trăn trở 
về tiêu chí nhà ở cho đồng bào. 

Có thể nói, với đồng bào Chứt, đổi thay 
đang hiện hữu từng ngày. Người Chứt giờ đây 
đã biết tiếp thu, nắm bắt và chọn lọc thông tin, 
biết lựa chọn cái hay để học. 41 hộ dân với 148 
nhân khẩu về nhận thức, sinh hoạt và lối sống 
đều đã khác xưa. sự văn minh tiến bộ đang 
ngày càng hiện rõ. Bản Rào Tre nay đã có nhà 
văn hóa, có sinh hoạt cộng đồng, bà con được 
giao lưu với nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục, 
thể thao và với đồng bào, nông thôn mới chính 
là những gì gần gũi, được bộ đội biên phòng 
hướng dẫn để làm theo.

T.M
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Mùa xuân - mùa khởi đầu một năm mới, 
mùa của đoàn tụ và cũng là mùa của lễ hội. 
Lễ hội được coi là nét văn hóa độc đáo lâu 
đời không thể thiếu của người dân Việt Nam 
mỗi dịp Tết đến Xuân về. Theo số liệu thống 
kê, cả nước có gần 8.000 lễ hội, riêng Hà 
Tĩnh hiện có 67 lễ hội được duy trì và diễn 
ra dàn trải trong năm. Nếu có dịp đến với 
Hà Tĩnh - mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, du 
khách không nên bỏ qua các lễ hội sau đây.

1. Lễ hội Chùa Hương Tích
    Chùa Hương Tích thuộc xã Thiên Lộc, huyện 
Can Lộc, được mệnh danh là “Hoan châu đệ 

nhất danh lam”, gắn với tích Công chúa Diệu 
Thiện - con gái sở Trang Vương tu hành hóa 
phật. Trước đây, hội chùa Hương vào ngày 18 
tháng 02 âm lịch nhưng những năm gần đây thì 
hội chùa bắt đầu từ ngày 06 tháng 01 âm lịch 
và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch với nhiều 
nghi lễ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao 
và trò chơi dân gian đặc sắc đậm chất truyền 
thống như: Lễ dâng hương, Lễ khai hội, hội thi 
đấu vật, kéo co, chọi gà... Lễ hội Chùa Hương 
hàng năm thu hút đông đảo du khách trong và 
ngoài tỉnh tới thắp hương, vãn cảnh.

2. Lễ hội Hàm Nghi - Sơn Phòng (Lễ 
rước sắc phong Vua Hàm Nghi)

Lễ rước sắc phong Vua Hàm Nghi diễn ra 

LÊ HOA
Lễ hội đầu năm tại Hà Tĩnh

Lễ hội chùa Chân Tiên - Lộc Hà
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vào ngày 07 tháng 01 âm lịch hàng năm, là lễ 
hội truyền thống của người dân huyện Hương 
Khê. Lễ bàn giao báu vật của Vua Hàm Nghi 
gồm: Voi bằng vàng, nghê bằng đồng, các 
thanh bảo kiếm, lục lạc bằng đồng đen, 39 đạo 
sắc phong do các triều vua ban tặng… Đoàn 
rước khởi hành từ nhà cố đạo cũ đi qua các 
đền Trầm Lâm, khu di tích sơn phòng - Hàm 
Nghi, đền Cộng Đồng rồi đến nhà cố đạo mới. 
Tại đây, cố đạo mới cùng các đệ tử làm lễ khai 
hạ cầu cho dân làng, nước nhà an khang thịnh 
vượng trong năm mới.

3. Lễ hội Đền Bích Châu
Đền Bích Châu hay còn gọi là đền Hải 

Khẩu hay là đền Chế Thắng phu nhân, thuộc 
địa phận xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh. Đền thờ 
bà Nguyễn Thị Bích Châu, cung phi của vua 
Trần Duệ Tông. Hội đền tổ chức vào ngày 
12 tháng 02 âm lịch. Trong dịp đầu năm mới, 
nhân dân khắp nơi đến đền Bích Châu cầu tài, 
cầu lộc rất đông đúc.

4. Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương 
Lê Khôi

Đền Chiêu Trưng còn gọi là đền Võ Mục 
Đại vương, thờ danh tướng Lê Khôi. Đền thuộc 
xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà. Đền Chiêu 
trưng là một trong 4 ngôi đền cổ, đẹp nhất của 
vùng đất Nghệ Tĩnh xưa. Hội đền diễn ra từ 
ngày 01 đến ngày 03 tháng 5 âm lịch.

5. Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu 
Trác

Để tỏ lòng tri ân sâu sắc Đại danh y của 
dân tộc, năm 2015, Lễ hội Hải Thượng Lãn 
Ông Lê Hữu Trác sẽ được tổ chức từ ngày 06 
đến 15 tháng 01 âm lịch với chuỗi các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể thao, y tế... Các sự 
kiện chính sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 
01 âm lịch. Lễ hội có ý nghĩa thiết thực nhằm 
tôn vinh bậc tổ nghề y của dân tộc, cầu cho 
quốc thái dân an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

6. Lễ hội Đô Đài Bùi Cầm Hổ
Đền Đô Đài thờ quan Đô Đài Ngự sử Bùi 

Cầm Hổ, thuộc phường Đậu Liêu, thị xã Hồng 
Lĩnh. Lễ hội Đô Đài là một trong những lễ hội 
lớn đã có từ xưa của vùng Nghệ Tĩnh. Lễ hội 
còn có tên “Lễ Báo ân”, được tổ chức vào ngày 
12 tháng 01 âm lịch (ngày giổ) hằng năm với 
những nghi thức như rước cỗ, chầu hầu, yết bái 
và đại tế diễn ra trong 1 ngày 1 đêm. Đại lễ hội 
50 năm tổ chức 1 lần.

7. Lễ hội chùa Chân Tiên
Chùa Chân Tiên tọa lạc trên núi Tiên An, 

thuộc xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Đến đây, 
du khách sẽ được chiêm ngưỡng quần thể tự 
nhiên đầy quyến rũ như: Giếng Tiên, Bàu Tiên, 
Động Trúc, Động Mai, Động Thạch Thất, 
Đá Ông, Đá Bà, Dấu Chân Tiên và Bàn Cờ 
Tiên.  Lễ hội chùa Chân Tiên được tổ chức vào 
ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch.

8. Lễ hội đua thuyền ở phường Trung 
Lương

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 03 - 04 tháng 
01 âm lịch. Đây là Lễ hội truyền thống trên 
dòng sông Minh, thuộc phường Trung Lương, 
thị xã Hồng Lĩnh. Lễ hội là dịp để bà con trong 
và ngoài làng giao lưu, gặp gỡ đầu xuân và 
cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa 
màng bội thu.

Ngoài ra, du khách có thể tham gia các lễ 
hội khác diễn ra trong năm như:  Lễ hội đánh 
cá Đồng Hoa (tháng 4 AL tại Xuân Viên, Nghi 
Xuân), Lễ hội cầu ngư (ngày 08/4 AL tại xã 
Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên), Lễ hội Đồng Lộc 
(tháng 7 DL tại xã Đồng Lộc, Can Lộc), Lễ hội 
khai trương mùa du lịch biển Thiên Cầm (tháng 
4 DL tại thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên)…

Dù các lễ hội khác nhau về mặt nghi thức, 
diễn ra vào thời gian không giống nhau nhưng 
ẩn chứa trong từng lễ hội là bản sắc văn hóa 
của từng vùng miền, thể hiện lòng thành kính 
đối với các bậc tiền nhân, sự cầu mong về một 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc và viên mãn.

L.H
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Mê tín dị đoan-căn bệnh trầm kha

Nhìn lại những năm qua, chúng ta dễ dàng nhận thấy nền 
kinh tế thị trường định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của 
Đảng đã tạo ra những bước phát triển mới, những thành 

tựu quan trọng của đất nước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
ngày càng được cải thiện, văn hóa-xã hội có những bước phát triển 
mạnh mẽ. Thế nhưng dân gian có câu “phú quý sinh lễ nghĩa”, cùng 
với những chuyển động tích cực là cơ bản, thì những tác động tiêu cực 
từ cơ chế thị trường vào đời sống văn hóa-xã hội cũng không hề nhỏ, rõ 
nhất là tệ nạn mê tín dị đoan, lễ hội phản cảm có chiều hướng gia tăng

Đặc biệt là sự quay trở lại của nhiều hủ tục và những hình thức sinh 
hoạt tín ngưỡng, tôn giáo lạc hậu, sự xuất hiện của những thứ tôn giáo 
lạ. Các hoạt động mang đậm màu sắc mê tín dị đoan, như: Bói toán, 
đồng bóng, gọi hồn, cúng ma... đã từng bị đẩy lùi nay có chiều hướng 
phát triển trở lại ngày càng tinh vi và khó kiểm soát. Từ suy nghĩ “trần 
sao âm vậy” nhiều người đã bị cuốn vào cuộc đua mua sắm vàng mã đắt 
tiền, xây cất mồ mả to lớn, tốn kém. Không ít người cho rằng có thánh 
thần, ma quỷ và các lực lượng siêu nhiên có khả năng sắp đặt, điều 
chỉnh đời sống con người, nên họ không lo rèn luyện phấn đấu, tính 

MINH NGọC
Tạp chí Cộng sản

Dâng lễ đầu năm tại đền Bà Hải

Ngăn chặn tệ mê tín dị đoan 
trong cán bộ, đảng viên

Sau Tết Nguyên đán 
là mùa lễ hội với nhiều 
hoạt động văn hóa-xã 

hội được tổ chức trên 
khắp đất nước. Một trong 

những vấn đề đặt ra từ 
nhiều năm qua khiến 

các nhà quản lý phải đau 
đầu, đó là tệ nạn mê tín 
dị đoan và những lễ hội 

phản cảm. Điều đáng 
ngại hơn và đã trở thành 

lực cản không nhỏ với 
cuộc đấu tranh bài trừ tệ 
nạn mê tín dị đoan và lễ 
hội phản cảm là một bộ 
phận cán bộ, đảng viên 

trực tiếp tham gia, hoặc 
gián tiếp bao che, dung 

túng cho tệ nạn này.
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toán làm ăn mà chỉ lo mời thầy cầu cúng. Nhiều 
người bị bệnh nhưng không tới bệnh viện điều 
trị thuốc thang mà chỉ lo mời thầy mo, thầy 
cúng. Không ít phong tục tập quán, sinh hoạt 
văn hóa, lễ hội tốt đẹp của cộng đồng bị lạm 
dụng, xuyên tạc, đan cài thêm những yếu tố 
mê tín dị đoan, những trò nhảm nhí, phản cảm, 
không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của 
dân tộc. Nhiều lễ hội, hình thức tín ngưỡng, tôn 
giáo chân chính bị biến tướng pha đậm màu sắc 
mê tín dị đoan, không còn ý nghĩa như xưa, trở 
thành nơi buôn thần, bán thánh. Cũng do mê tín 
dị đoan mà trong xã hội xuất hiện những tà đạo, 
những tôn giáo lạ hoạt động trái pháp luật... 

Điều đáng lo ngại, mặc dù xã hội ngày 
càng tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân ngày càng được nâng cao, nhưng 
tệ nạn mê tín dị đoan lại có chiều hướng gia 
tăng, lan rộng. Khác với trước đây chỉ tập 
trung ở những vùng nông thôn, miền núi 
thuộc thành phần có thu nhập thấp, đời sống 
vật chất, tinh thần khó khăn, nhận thức hạn 
chế thì nay mê tín dị đoan lại có chiều hướng 
phát triển mạnh ở đô thị, trong tầng lớp có 
trình độ nhận thức cao, cuộc sống khá giả. 
Nguy hiểm hơn là có một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên tham gia, bao che, dung 
túng cho tệ nạn này. Dư luận hẳn chưa quên 
câu chuyện xảy ra cách đây hơn 3 năm, tại xã 
Tam Hiệp, huyện phúc Thọ (Hà Nội), có hai 
cha con đều là đảng viên, cán bộ cấp cơ sở 
nhưng đã lợi dụng lòng tin của người dân để 
thực hiện hành vi bói toán, xem tướng ngay 
tại nhà nhằm trục lợi. Tương tự, mới đây ở 
Bệnh viện huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, 
một cán bộ chuyên viên kỹ thuật đã lợi dụng 
sự thiếu hiểu biết của bệnh nhân và người 
dân, tự xưng là “thầy phong thủy có những 
khả năng kỳ diệu” để thực hiện những hành vi 
mê tín dị đoan nhằm trục lợi... Ngay ở Trung 
ương cũng có cả cán bộ cấp vụ trưởng cũng đi 
hầu đồng... Cán bộ, đảng viên, công chức tin 
theo bói toán, tướng số thì dân cũng tin theo 

và thế là mê tín dị đoan đã trở thành căn bệnh 
trầm kha trong xã hội.

Mê tín dị đoan ảnh hưởng tiêu cực đối 
với nhiều lĩnh vực

Tuy chưa phải là nguy cơ trực tiếp đe dọa 
đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, nhưng 
mê tín dị đoan ảnh hưởng tiêu cực đối với nhiều 
lĩnh vực xã hội, từ tư tưởng, chính trị, đạo đức 
đến kinh tế, đời sống... Tệ nạn mê tín dị đoan 
đã gây ra những thiệt hại lớn và hậu quả xấu cả 
về sức khỏe, thời gian, tiền bạc, tính mạng cho 
cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Chưa có 
một thống kê cụ thể nào nhưng theo nhận định 
của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu thì trung 
bình mỗi mùa lễ hội có đến hàng chục tỷ đồng 
tiền thật đã bị thiêu đốt theo vàng mã và chi cho 
các hoạt động buôn thần, bán thánh, mê tín dị 
đoan. Cũng vì mê tín dị đoan mà không ít gia 
đình đã lâm vào cảnh ly tán, tan cửa nát nhà, 
suy kiệt về kinh tế. Bao cái chết thương tâm đã 
xảy ra mà nguyên nhân là do người dân nhẹ dạ, 
cả tin vào thầy mo, thầy cúng.

Không chỉ vậy, mê tín dị đoan còn thâm 
nhập vào tư tưởng của cán bộ, đảng viên, làm 
cho cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm 
sút ý chí, thay đổi quan điểm, lập trường cách 
mạng. Không ít cán bộ, đảng viên, công chức 
chỉ vì mê muội đã từ bỏ việc rèn luyện, tu 
dưỡng phấn đấu, vai trò tiên phong gương mẫu 
để chờ đợi vào số mệnh, sự may-rủi, cầu xin sự 
ban ơn, che chở của thần linh và các đấng siêu 
nhiên. Đặc biệt, khi mà các thế lực thù địch, 
những phần tử cơ hội chính trị phản động lợi 
dụng mê tín dị đoan để chống phá thì nó còn gây 
ra những rối ren về an ninh trật tự, ảnh hưởng 
tiêu cực đến đời sống tinh thần xã hội, đến tư 
tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân. Tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên 
tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan và 
các lễ hội phản cảm là biểu hiện cụ thể về suy 
thoái đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong dư 
luận, làm suy giảm sức chiến đấu và uy tín lãnh 
đạo của Đảng trong nhân dân, trở thành một 
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lực cản không nhỏ cho cuộc đấu tranh bài trừ 
tệ nạn này trong xã hội. Đúng như Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (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, đã chỉ rõ một trong 9 biểu hiện về suy thoái 
đạo đức, lối sống là: “Đánh bạc, rượu chè bê 
tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ 
chức tôn giáo bất hợp pháp. sa vào các tệ nạn 
xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền 
thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực 
đạo đức gia đình và xã hội”.

Phải ngăn chặn mê tín dị đoan trong cán 
bộ, đảng viên

Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc, một đời sống tinh thần phong 
phú, lành mạnh, văn minh vừa là mục tiêu, vừa 
là yêu cầu cấp thiết của cách mạng. Do vậy 
trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, công chức cũng phải là những người 
đi đầu trong việc quán triệt, triển khai những 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
của người dân và những giải pháp đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan.  

Không chỉ đến bây giờ mà ngay từ khi mới 
giành được độc lập, vấn đề đấu tranh bài trừ 
những hủ tục lạc hậu, tệ nạn mê tín dị đoan, 
tàn dư của chế độ thực dân, phong kiến trong 
Đảng, trong xã hội đã được Đảng và Nhà 
nước ta đặc biệt coi trọng. Qua từng thời kỳ 
cách mạng, Đảng và Nhà nước đều có các chủ 
trương, chính sách, phát luật phù hợp để vừa 
đấu tranh bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan, lễ hội 
phản cảm, nhưng vẫn bảo đảm quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Để đẩy lùi tiến 
tới xóa bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, lập lại trật tự xã 
hội, chúng ta phải làm nhiều việc. Nhưng trước 
hết chúng ta cần thống nhất nhận thức rằng: 
Cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mê tín 
dị đoan trong Đảng và trong nhân dân là công 
việc không thể một sớm một chiều mà cần phải 

có thời gian, phải làm kiên trì, bền bỉ. 
Mặt khác đây không phải là công việc của 

riêng cá nhân hay tổ chức nào mà cần phải có 
sự chung tay, góp sức của toàn Đảng và toàn 
xã hội. Một công việc hết sức quan trọng trước 
khi nghĩ tới việc đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ 
tệ nạn mê tín dị đoan ra khỏi đời sống xã hội, 
đó là phải loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, công chức. Niềm tin mù 
quáng, không suy xét là kết quả của nhận thức 
cảm tính thiếu lý trí, thiếu trí tuệ sáng suốt dẫn 
đến những hành vi tin vào những điều thần bí, 
nhảm nhí, không dựa trên những cơ sở khoa 
học. Do đó, để bài trừ tệ nạn này, cần phải đẩy 
mạnh tuyên truyền, giáo dục để toàn dân, trước 
hết là cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về 
mê tín dị đoan, phân biệt rõ những hiện tượng 
mê tín dị đoan với các tín ngưỡng, tôn giáo 
chân chính. 

Đi đôi với tăng cường công tác quản lý, 
giám sát, từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần 
mở rộng dân chủ, phát huy tai mắt của dân để 
kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý 
nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có biểu 
hiện mê tín dị đoan. Đảng và Nhà nước đã ban 
hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ 
đạo cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn 
mê tín dị đoan. Vai trò tiên phong gương mẫu 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên là yếu tố rất quan 
trọng để các chỉ thị, nghị quyết ấy đi vào cuộc 
sống và đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ, đảng 
viên nếu chỉ gương mẫu tránh xa mê tín dị đoan 
là chưa đủ mà còn phải có trách nhiệm tham gia 
tuyên truyền cho người thân, cho gia đình, khu 
phố, làng xóm, thôn bản hiểu bản chất phi khoa 
học và hậu quả khôn lường của tệ nạn này. Để 
giúp cán bộ, đảng viên làm tốt công việc ấy thì 
các cơ quan chức năng phải thường xuyên cung 
cấp thông tin, tài liệu phân tích rõ tính chất phản 
khoa học, diễn biến tình hình cuộc đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi tệ mê tín dị đoan và những 
ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với mỗi người, 
mỗi gia đình và toàn xã hội. 

M.N
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Đau xót nhưng phải làm nghiêm minh

Trước các sự việc trên, nhiều cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân rất 
quan tâm nhưng cũng coi đó là 

những bài học đau xót. pGs, Ts Nguyễn 
Trọng phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch 
sử Đảng nêu quan điểm: “Chúng ta cần 
nhìn nhận việc kỷ luật những cán bộ cấp 
cao vi phạm pháp luật là điều không lấy gì 
làm vui vẻ mà quan trọng hơn cần những 
thiết chế để cán bộ không dám và không thể 
vi phạm kỷ luật hay tham nhũng, tiêu cực”. 

Những việc làm cần thiết
để giữ gìn kỷ cương phép nước

CÔNG MINH
Báo Quân đội nhân dân

Thời gian qua, nhiều cán bộ bị khởi tố, 
bắt giam, trong đó có cả cán bộ cấp cao được 
dư luận hết sức quan tâm. Đông đảo cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, 
cho rằng đó là những việc làm cần thiết để 

giữ gìn kỷ cương, phép nước, tiếp tục chỉnh 
đốn, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà 

nước, cho dù, như nhiều cán bộ lão thành 
phát biểu, đây cũng là nỗi đau xót trong 
Đảng, không ai có thể vui mừng khi thấy 

đồng chí của mình bị xử lý như vậy.
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Ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ 
tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên phó 
chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi cho 
biết: “Không ai có thể vui được khi đồng 
chí của mình, đặc biệt lại là một cán bộ cao 
cấp vi phạm đến mức phải kỷ luật, bị khởi 
tố và bắt tạm giam. Một cán bộ đã trải qua 
nhiều vị trí công tác, được tôi luyện, thử 
thách qua nhiều lĩnh vực quan trọng sao lại 
mắc phải sai phạm nghiêm trọng đến như 
vậy? Qua đây cũng rút ra bài học sâu sắc 
cho nhiều cán bộ, đảng viên... Nếu chúng 
ta cứ bao che, cứ làm nhẹ tội lỗi của cán 
bộ, đảng viên vi phạm, thì dân nhìn vào còn 
biết tin ai. Mất lòng tin của dân là mất tất 
cả. Làm nghiêm không phải là không đau 
xót trước sai phạm của đồng chí mình. Đây 
là bài học cảnh tỉnh tất cả cán bộ, đảng viên 
để tự răn mình, tự biết dừng lại trước mỗi 
việc làm sai trái”.

Một cựu lãnh đạo của một tờ báo trong 
bài viết dài đã nêu quan điểm: Chúng ta 
cũng sẽ có cái nhìn tích cực trước việc 
Đảng ta rất mạnh mẽ trong xử lý những 
sai phạm gần đây. Nó sẽ là một điểm son 
trong mắt mỗi đảng viên chân chính cũng 
như người dân yêu nước, yêu chế độ. Chính 
những điều này đã giúp mọi người hồi phục 
lòng tin với Đảng hơn lúc nào hết.

Từ lời dạy của Bác Hồ: Chặt cành để 
cứu cây

Những việc làm trên là cần thiết để giữ 
nghiêm kỷ cương phép nước, để không 
ngừng làm trong sạch bộ máy của Đảng, 
Nhà nước ta. Điều đó là nhất quán trong 
quan điểm của Đảng cũng như theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh, hoàn toàn không có 
chuyện thanh trừng, đấu đá nội bộ.

Ngay từ những ngày đầu kháng chiến 
còn đầy gian khổ, thù trong giặc ngoài, 
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên 
quyết chống tham ô, tiêu cực. Năm 1950, 
vụ án Trần Dụ Châu được phát hiện từ bức 
thư của nhà thơ Đoàn phú Tứ, đại biểu 
Quốc hội khóa I gửi lên Bác Hồ. Người 
đã giao bức thư cho Thiếu tướng Trần Tử 
Bình, phó bí thư Quân ủy Trung ương, phó 
Tổng Thanh tra Quân đội yêu cầu điều tra 
làm rõ và nói: “Bác đã đọc kỹ lá thư và rất 
đau lòng”. Ít lâu sau, nhận báo cáo điều tra 
cụ thể, Bác Hồ dứt khoát nói: “Một cái ung 
nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không 
để nó lây lan, nguy hiểm”. Năm 1964, Bác 
Hồ tiếp tục nhận được ý kiến xin giảm tội 
cho một cán bộ tha hoá, biến chất là Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp Trương Việt Hùng. 
sau khi xem xét, cân nhắc, Người quyết 
định: “Thà chặt một cành sâu để cho cây 
xanh tốt”.

Thái độ của một Đảng “mạnh dạn, 
tiến bộ, chân chính”

phải xem xét, xử lý kỷ luật và truy tố 
trước pháp luật bất kỳ cán bộ, đảng viên 
nào là điều không ai mong muốn. Càng 
đau xót và đáng tiếc hơn khi đó là những 
đồng chí cán bộ cấp cao, từng kinh qua rèn 
luyện, trưởng thành và có đóng góp nhất 
định với đất nước. Nhưng Đảng ta là đảng 
cầm quyền, ngoài phấn đấu, làm việc vì lợi 
ích của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích 
nào khác. Để xứng đáng với sứ mệnh lịch 
sử của mình, Đảng phải không ngừng tự 
chỉnh đốn. Chúng ta cần ghi nhớ lời căn 
dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác 
xây dựng Đảng: “... Một đảng mà giấu giếm 
khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. 
Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm 
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của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà 
có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh 
ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa 
chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng 
tiến bộ, mạnh dạn, chân chính”. 

Đảng ta luôn khẳng định, mọi cán bộ, 
đảng viên đều bình đẳng trước pháp luật. 
Hơn thế, đảng viên vi phạm ngoài bị xử 
lý theo đúng pháp luật còn phải bị xử lý 
theo đúng kỷ luật Đảng một cách tự giác, 
nghiêm minh. Thậm chí, ở một khía cạnh 
nào đó phải được xử lý nghiêm minh hơn, 
có như vậy, mới xây dựng được xã hội 
pháp quyền, thượng tôn pháp luật, mới tạo 
được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng 
và niềm tin trong Nhân dân về một Đảng 
“mạnh dạn, tiến bộ, chân chính”. Nguyên 
tắc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được 
ghi rõ trong Quy định số 102-QĐ/TW của 
Bộ Chính trị mới ban hành gần đây đã nêu 
rõ: “Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước 
kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương 
vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều 
phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm 
minh, kịp thời”.

Để có triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác
phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về 

công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gần 
đây, Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng nêu 
lên quan điểm nhân văn nhưng cũng rất kiên 
quyết, thể hiện rõ ý chí của Đảng, Nhà nước 
ta trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu 
cực: “Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân 
ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ 
luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, 
rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ 
chung, vì để mong nhiều người không mắc 
sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một 
vài người để cứu muôn người!”.

Rồi đây, sự việc những cán bộ vi phạm 
sẽ tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý 
nghiêm minh theo đúng pháp luật. Qua mỗi 
sự việc được làm sáng tỏ, sẽ rõ hơn trách 
nhiệm của từng cá nhân, tổ chức và cũng là 
dịp để chúng ta “tự soi, tự sửa”, là dịp để 
củng cố, không để còn những lỗ hổng pháp 
lý, lỗ hổng trách nhiệm và cả “lỗ hổng lương 
tâm”, giúp bộ máy Nhà nước của chúng 
ta ngày càng hoàn thiện hơn. Cuộc chiến 
chống tham nhũng đã và đang đạt được lợi 
ích kép, vừa tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, vừa giáo dục, rèn luyện đảng 
viên tốt hơn, vừa hoàn thiện hệ thống pháp 
luật và bộ máy chứ đâu phải “chỉ có thay 
đổi thể chế mới chống được tham nhũng” 
như những luận điệu cực đoan đang rêu rao. 
Chúng ta càng không thể mơ hồ, ảo tưởng 
vào những luận điệu mị dân như phải tiếp 
cận dân chủ, nhân quyền phương Tây, “tam 
quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, thay đổi 
thể chế mới đẩy lùi được tham nhũng.

Để chống tham nhũng tốt hơn, điều quan 
trọng là giáo dục, răn đe, tạo sự chuyển biến 
trong toàn Đảng, toàn dân như Chủ tịch Hồ 
Chí Minh từng nêu quan điểm: “Trong phong 
trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu, giáo 
dục là chính, trừng phạt là phụ”; để từ đó “làm 
cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, 
quan liêu; biến hàng trăm, hàng triệu con mắt, 
lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những 
ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không 
để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ 
ẩn nấp”. Chỉ có bằng việc không ngừng xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống chính trị, giúp bộ máy Nhà nước hoạt 
động hiệu quả hơn để dân thêm giàu, nước 
thêm mạnh mới là con đường tốt nhất.

C.M
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CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Vừa qua, phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về quản lý kinh tế và chức vụ 
(pC46) đã bắt giữ admin của trang 

Facebook “Tránh chốt CsGT Hải phòng” để 
điều tra về hành vi “đưa hoặc sử dụng trái 
phép thông tin trẻn mạng máy tính, mạng viễn 
thông, mạng Internet”. Trang Facebook này 
thường xuyên đăng tải các chổt cùa CsGT để 
thông báo cho tài xế tránh, nếu vi phạm giao 
thông và nhiều video clip, hình ảnh kèm theo 
bình luận không đúng sự thật để chửi bới, xúc 
phạm công an Hải phòng.

Cũng trong thời gian này, phòng Cảnh sát 
phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công 
an Hà Nội (pC50) phát hiện và bắt giữ Nguyễn 
Văn T. (23 tuổi, sinh viên Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội) để điều tra về hành vi lập 
fanpage trên mạng xã hội Facebook nhằm bôi 
xấu các tổ chức, doanh nghiệp. Trước đó, Cơ 
quan điểu tra xác định T. sử dụng hai tài khoản 
cá nhân lập khoảng 100 fanpage khác nhau 
nhằm mục đích bán cho doanh nghiệp nhưng 
không có doanh nghiệp nào hỏi mua. Do dó, 
T. đă đổi lên những fanpage nảy với nội dung 

bôi nhọ, nói xấu doanh nghiệp, tổ chức, với nội 
dung như “Báo DT lừa đảo khách hàng”, “Hp 
Group lừa đảo khách hàng”, “VNA lửa đảo 
khách hàng”, “OB lừa đảo khách hàng”... Mục 
đích của T. là nhằm tạo áp lực, buộc các dơn vị 
này phải mua lại fanpage với giá 100.000 đến 
1 triệu đổng.

Năm 2016, Công an huyện Tân Trụ (Long 
An) đã xử phạt hành chính chị Võ Thị Mỹ ph. 
(32 tuổi) 7,5 triệu dổng về hành vi “Cung cấp, 
sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, 
nhân phẩm, uy tín cúa người khác”. Mới đây 
nhất, công an Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với 
Nguyễn Trọng T. (26 tuổi, quê Nghệ An) về 
hành vi xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức 
và danh dự, nhân phẩm cùa cá nhân.

Trước đó, ngày 7/9/2017, trên mạng xã 
hội “VũngTàu” đăng thông tin một người bị 
công an bắt giữ vì chống người thi hành công 
vụ. T dùng nickname Nguyễn Tuấn bình luận 
với nội dung nói xấu lực lượng công an. Chị 
L.T.Y.N (21 tuổi, quê Bình Thuận) cũng vào 
bình luận với nội dung của T. sau đó, T dùng 
những lời lẽ nhục mạ chị N. và người thân chị 
này. Ngày 9-11-2017, chị N. làm đơn trình báo 
Công an Tp.Vũng Tàu.

Qua những sự việc trên, có thể thấy việc sử 
dụng mạng xã hội, cụ thể là facebook, đem lại 
những tiện ích cho bản thân nhưng nếu không 
biết sử dụng đúng cách có thể dẫn đến những 
hành vi vi phạm pháp luật.

CẦN TÔN TRọNG LUẬT pHÁp Và 
sỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI VĂN MINH

Theo Điều 34, Bộ luật Dân sự năm 2015, có 
hiệu lực từ ngày 1/1/2017 quy định về Quyền 
được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín: Danh 
dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả 
xâm phạm và dược pháp luật bảo hộ; Cá nhân 
có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm 

Vì phạm pháp luật nếu xúc phạm 
người khác trên mạng xã hội 

Nhiều người dùng mạng xã hội nghĩ 
rằng, đây là trang cá nhân, “thích viết gì 
cứ viết” nên có bực tức ai đó, hay bức xúc 

chuyện cơ  quan, chuyện gia đình đều tuôn 
trên facebook, zalo với những lời chửi bới, 

chê trách nặng nề. Thậm chí có người còn 
xúc phạm, vu khống người khác. Có người 
còn hứng lên, tung tin đồn thất thiệt như 

một trò đùa để câu view. Họ không thể 
lường trước được những lời mình đã viết 

ra phải trả giả  đắt vì đó là những hành vi 
vi phạm pháp luật.

NGUYÊN Hà
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ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín 
của mình; Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh 
dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng 
tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì 
phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương 
tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này 
được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải 
được hủy bỏ.

Trường hợp không xác định được người 
đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân 
phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có 
quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó 
là không đúng; Cá nhân bị thông tin làm ảnh 
hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì  
ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó, còn 
có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin 
lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

Theo quy định nêu trên, người nào do lỗi 
cố ý hay lỗi vô ý loan truyền trên mạng Internet 
những thông tin vu khống, bôi xấu, gây thiệt 
hại đến quyền lợi, danh dự, nhân phẩm của cá 
nhân, tổ chức thì trong mọi trường hợp đều có 
trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát 
sinh cho cá nhân tổ chức đó.

Hơn nữa, nếu có căn cứ chứng minh 
người đó cố ý loan truyền các thông tin vi 
phạm pháp luật nêu trên hoặc cố ý chia sẻ các 
thông tin không có căn cứ, không rõ nguồn 
gốc, thì tùy vào hậu quả thiệt hại của hành vi 
đưa các thông tin vi phạm lên mạng Internet 
gây ra đối với tổ chức, cá nhân, người loan 
truyền các thông tin vi phạm, có thể bị xử lý 
hành chính với số tiền phạt từ 10 đến 15 triệu 
đồng (quy định tại điểm a, khoản 3 điều 64 
Nghị định 174/2013/NĐ-Cp), hoặc nghiêm 
trọng hơn, có thể bị xem xét trách nhiệm hình 
sự về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông 
tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng 
Internet theo quy định tại Điều 226 Luật sửa 
đổi bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2009.

Ngoài ra, Bộ luật Hình sự cũng nêu rõ về  
Tội làm nhục ngưòi khác: “1. Người nào xúc 
phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của 
người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm. 2. phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến ba năm: a) phạm tội nhiều lần; b) Đối với 
nhiểu người; c) Lợi dụng chức vụ, quyển hạn; 
d) Đối với người  thi hành công vụ; d) Đối với 
người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa 
bệnh cho mình. 3. Người phạm tội còn có thể 
bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm”.

Tội  vu khống được quy định trong Bộ luật 
Hình sự:

1. Người nào bịa đặt, loan truyền những 
điểu biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự 
hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của người khác hoặc bịa đặt là người khác 
phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm 
quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 
giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
hai năm.

2. phạm tội thuộc một trong các trường 
hợp sau đây, thi bị phạt tù từ một năm đến 
bảy năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn; c) Đối với nhiều người;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy 
dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh 
cho mình; d) Đối với người thi hành công vụ;

e) Vu khống người khác phạm tội rất 
nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 
từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Bên cạnh tìm hiểu và tuân thủ pháp luật, 
nhiều người cũng đưa ra lời khuyên cho 
những người sử dụng mạng xã hội rằng, hãy 
là một người cẩn trọng với lời nói của mình 
trên mạng xã hội, cần cân nhắc, suy nghĩ đúng 
đắn khi đăng tải một status. Cần cẩn trọng khi 
đánh giá về vấn đề nào đã đọc, về ai đó, về 
một bài viết nào đó. Nút chia sẻ, nút like và 
những comment trên Facebook hãy dùng đúng 
lúc, đúng việc. Hãy là một người văn minh khi 
dùng facebook.

N.H
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Xây dựng nông thôn mới năm 2017 với nhiều ‘cái’ nhất 

Năm 2017 là năm khó khăn “đều” của tỉnh Hà Tĩnh 
từ sự cố môi trường biển; thiên tai bão lũ thường 
xuyên; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; 

nguồn lực hạn chế… song Đảng bộ chính quyền và Nhân dân 
các địa phương ở Hà Tĩnh đã vào cuộc với quyết tâm cao, hoàn 
thành tốt hơn cả mong đợi các tiêu chí chương trình NTM, tổng 
số xã đạt chuẩn cao nhất từ trước đến nay, nợ xây dựng cơ bản 
thấp nhất và sự hài lòng của người dân cao nhất..

Xây dựng NTM đã từng bước đi vào chiều sâu, được Nhân 
dân tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ và tham gia một cách chủ 
động, tự giác, trách nhiệm; đời sống người dân được nâng cao; 

NÔNG THÔN MỚI HÀ TĩNH TẠO LUỒNG GIÓ MỚI…
Bài và ảnh TRà GIANG

Qua năm 2017 với bộn 
bề khó khăn, nhưng các địa 

phương ở Hà Tĩnh đã biến 
thách thức thành cơ hội, nỗ 

lực, quyết tâm để vượt kế 
hoạch đề ra. Ghi dấu chặng 

đường đã qua là sự vào cuộc 
đầy trách nhiệm của cán bộ 

và khẳng định vai trò chủ 
thể của người dân trong xây 
dựng Nông thôn mới (NTM).

Một góc nông thôn mới Tùng Ảnh (Đức Thọ)
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các mô hình sản xuất tăng nhanh về số lượng, 
đảm bảo chất lượng và phát triển đồng đều, 
đa dạng các loại hình ở nhiều vùng miền; 
đánh thức tiềm năng đất đai, lao động, trí tuệ 
và khát vọng ở khắp các miền quê.

Đến nay, toàn tỉnh có 14.445 mô hình 
sản xuất doanh thu từ 100 triệu đồng đến 
trên 1 tỷ đồng; thành lập 3.491 tổ hợp tác, 
1.186 HTX và 2.059 doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, chất lượng 
cuộc sống của người dân ở vùng nông thôn 
Hà Tĩnh cũng đã hoàn toàn thay đổi khi các 
khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ra đời xây 
dựng nên nhiều miền quê “đáng sống”. Ở 
đó, kinh tế vườn khởi sắc, hàng rào xanh 
dịu mát bao quanh từng ngôi nhà; cảnh 
quan, môi trường được cải thiện rõ nét; hạ 
tầng đường sá, mương thoát nước đồng bộ, 
các thiết chế văn hóa - thể thao được xây 
dựng đầy đủ.

Khu dân cư kiểu mẫu - từ sáng tạo riêng 
của Hà Tĩnh, qua sự đúc kết từ thực tiễn đã 
được Trung ương áp dụng, trở thành tiêu chí 
thứ 20 trong Chương trình xây dựng NTM.

Việc bỏ phiếu công nhận các xã đạt 
chuẩn được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ 
đã thêm 33 xã được công nhận đạt chuẩn, 
nâng tổng số  xã đạt chuẩn NTM lên con số 
115 xã; bằng 50% tổng số xã toàn tỉnh. Hà 
Tĩnh không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Ông Trần Huy Oánh, Chánh văn phòng 
NTM tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Năm 2017, 
XDNTM ở Hà Tĩnh được tập trung cao 
hơn và chuyển biến nhanh, mạnh hơn, nhất 
là nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm. 
Cái được lớn nhất mà Hà Tĩnh đạt được đó 
là đã chuyển biến cơ bản tư duy, nhận thức 
của đa số người dân và cán bộ về xây dựng 
NTM. Không còn tư tưởng trông chờ, ỷ 
lại người dân đã nhận thức được xây dựng 

NTM là xây dựng đời sống mới cho chính 
mình, mình là chủ thể, tự giác thực hiện. 
Đặc biệt đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến xã, 
thôn vào cuộc với tinh thần trách nhiệm 
cao, tâm huyết đây chính là nguyên nhân 
cơ bản để NTM thành công…

Nông thôn mới tạo luồng gió mới
Nông thôn mới, con người mới. Điều này 

được minh chứng rõ trong đời sống tinh thần 
của người dân nông thôn. Từ chỗ quanh năm 
“bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, người 
dân đã thay đổi lối sống, biết hưởng thụ và 
chăm sóc đời sống tinh thần nhiều hơn.

Từ một vùng đất “chưa mưa đã lụt”, 
đường dọc, lối ngang lầy lội, cuộc sống 
thiếu thốn đủ bề, ấy vậy mà khi thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM 
Bùi Xá đã chuyển mình một cách mạnh mẽ 
để rồi bây giờ “Ai về Bùi Xá hôm nay/Dừng 
chân ngắm cảnh đổi thay quê nhà”. 

Đúng là về Bùi Xá hôm nay, trái với 
hình ảnh thụ động trước đây, người dân đã 
cùng chung tay góp sức làm thay đổi diện 
mạo của quê hương, vườn tược, đường 
làng, ngõ xóm những mảng màu tươi mới 
đang được những bàn tay lao động cần 
mẫn thêu dệt nên. Đó cũng chính là “chìa 
khóa vàng” giúp Bùi Xá rũ bỏ cái nghèo, 
lạc hậu vươn lên phấn đấu trở thành xã 
Nông thôn mới.

Cụ phùng Văn Chính, thôn Hoa Đình, xã 
Bùi Xá, Đức Thọ năm nay đã ngoài 80 tuổi 
nhớ lại: Nằm trong vùng thường xuyên chịu 
ảnh hưởng của lũ lụt, thiên tai, người dân 
chủ yếu làm nông lại toàn người già, trẻ nhỏ 
nên dân Bùi Xá ngày xưa khổ lắm. sống đến 
bây giờ tôi không nghĩ là có ngày hôm nay 
Bùi Xá thay đổi nhiều đến vậy cũng nhờ có 
các chính sách NTM người dân được hưởng 
thụ nhiều nên bà con chúng tôi ai cũng hào 
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hứng, phấn khởi biết ơn Đảng, Nhà nước 
nhiều lắm.

Chủ tịch xã Bùi Xá Dương Đức Đồng 
vui mừng cho biết: “Bùi Xá nằm trong 
vùng khí hậu khắc nghiệt thường xuyên 
chịu ảnh hưởng của lũ lụt nên để xây dựng 
NTM thực sự là một cuộc cách mạng thay 
đổi cả nhận thức và tư duy của người dân. 
Tưởng khó, ấy vậy mà khi khí thế  ngấm 
vào tư tưởng của người dân thì phong trào 
trở nên sôi nổi, nhiều gia đình tình nguyện 
đóng góp tiền của, hiến đất, tường bao, 
cổng dậu, cây cối, ngày công lao động. 
Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, xã 
hội, y tế, giáo dục cũng có những bước 
phát triển mạnh mẽ”. 

Điều chúng tôi nhận thấy được ở Bùi Xá 
đó là sự hồ hởi, phấn khởi, cố gắng của bà 
con Nhân dân được thể hiện trên từng nét 
mặt, nông thôn mới đã thật sự mang lại lợi 
ích thiết thực.

Đến nay, sau gần 7 năm  Bùi Xá đã làm 
được 21.566 km đường, kênh mương được 
kiên cố hóa; kinh tế,chính trị ổn định, trẻ 
em được học hành, vui chơi tại ngôi trường 
khang trang và đầy đủ tiện nghi, thu nhập 
bình quân đầu người hiện nay là trên 32 triệu 
đồng/người/năm,đến thời điểm này toàn xã 
đạt 20/20 tiêu chí và đặc biệt xã không có nợ 
đọng xây dựng NTM…

Trong câu chuyện về xây dựng NTM ở 
Thạch Hà, câu nói chân tình mà chúng tôi 
nghe người dân ở các địa phương bày tỏ 
trong những câu chuyện kể về tổ công tác 
huyện cùng xã làm NTM; mỗi khẩu chỉ nộp 
mấy chục nghìn hay cán bộ, Nhân dân xã 
này sang giúp xã khác để thúc đẩy hơn nữa 
tinh thần quyết tâm của Nhân dân trong xây 
dựng NTM. Nhiều làng xã đã tạo nên được 
những kỳ tích mới trong xây dựng NTM. 

Đó là thành quả từ sức mạnh đoàn kết, đồng 
lòng từ cán bộ và Nhân dân các địa phương.

Cụ thể, xã Thạch Thắng quyết tâm về 
đích sớm NTM thì nhờ vào kinh nghiệm, 
nguồn lực từ xã Tượng sơn. Người dân 
một xã không nhiều, phải sử dụng người 
dân xã khác. Dân Thạch Kênh,Thạch Liên, 
phù Việt đã đạt chuẩn thì năm nay sang 
giúp Thạch Thanh, Thạch Vĩnh, Thạch 
Hương. Đó gọi là giúp nhau cùng hoàn 
thiện, cùng tiến bộ.

Về Thạch Hà còn nghe chuyện Nhân 
dân mỗi khẩu chỉ nộp mấy chục nghìn đến 
trên 100.000 đồng nhưng xã vẫn về đích 
“ngon lành”; phong trào hiến đất, góp tiền, 
công sức vào xây dựng NTM của người dân 
được lan tỏa ở hầu hết các địa phương. sự 
đồng thuận của người dân còn góp phần xây 
dựng nhiều nhà văn hóa, những công trình 
dân sinh quan trọng, mà ở đó, chính họ là 
chủ thể và là người hưởng lợi.

“Xây dựng NTM ở Thạch Hà, thực sự 
Nhân dân đã là chủ thể. Mọi việc đều được 
Nhân dân bàn bạc, thống nhất,đồng thuận, 
đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ủng hộ, 
sự vào cuộc của Nhân dân là sức mạnh, là 
nguồn lực, yếu tố mang tính tiên quyết đưa 
thành công, bền vững của xây dựng NTM. 
Bí thư  huyện ủy Trần Nhật Tân chia sẻ.

Khép lại một năm với bộn bề khó khăn 
nhưng bức tranh NTM Hà Tĩnh lại thêm 
những tín hiệu vui. Điều khiến cấp ủy, 
chính quyền và người dân các địa phương 
phấn khởi không phải là con số 20 tiêu chí 
đã đạt được mà là những nét mới, sự đổi 
thay trong chính cuộc sống hàng ngày của 
người dân. 

T.G
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Nhớ mẹ ru xưa
   Vũ NhaNg
À ơi tiếng mẹ ru xưa
Võng đưa kẽo kẹt giữa trưa nắng hè
Con ơi con ngủ đi nghe
Mẹ còn công việc bộn bề lo toan
Cuộc đời vất vả gian nan
Thân cò lặn lội sớm hôm nhọc nhằn
Thương con năm tháng tảo tần
Sắn khoai đắp đổi tháng lần ngày qua
Mùa đông giá lạnh cắt da
Một manh áo mỏng mẹ ra ngoài đồng
À ơi một lá trầu không
Đắng cay lòng mẹ mà đong sao đầy
Tính năm tính tháng tính ngày
Mồ hôi mẹ đổ tưởng đầy dòng sông
Đời người bao bến đục trong
Đưa con đi hết trọn vòng thời gian
À ơi con ngủ cho ngoan
Lời ru nghiêng ánh trăng vàng bên hiên
Giật mình nghe tiếng mưa đêm
Tưởng như tiếng mẹ chêng vênh cánh cò
Bồi hồi nhớ mẹ ru xưa
Mà sao chứa nặng tình quê ngọt ngào.

Khúc Hát Thanh Xuân
         Phạm TiếN DuậT

Sẽ đến lúc ta trở về già
Nhưng tới đó hãy hay, giờ ta còn trẻ chán
Bắt chước dáng cụ già không khó lắm
Đến khi già, muốn trẻ, khó làm sao
Lúc còn trẻ ra biển dễ hơn khi già ra ao
Lúc trẻ ta lội rừng dễ hơn là khi già thăm 
vườn mà mỏi gối
Với tuổi trẻ không có đêm nào gọi là đêm tối
Mưa đã là bạn ta, nắng cũng là bạn ta
Ta cày mặt đất lên trong ánh nắng chói loà
Ta gieo mạ theo đường chân trời cho lúa mọc
Cười cái cần câu, ta huơ cần trục
Lấy cân tạ ta cân và thước cây số ta đo
Nhưng ta lấy phút giây để tính thì giờ
Tình yêu sẵn trong ta đến bồn chồn biết mấy
Thân thể ta là toà lầu lộng lẫy
Ánh sáng chứa bên trong và tiếng hát tràn đầy
Ta nguyện là đầu rễ, ta nguyện là ngọn cây

Nơi ta tựa ấy thân cành vững chãi
Tuổi già vui cùng ta mà trẻ lại
Trẻ em nhìn sức vóc ta mà lớn lên
Nhưng có một điều xin bè bạn đừng quên
Là chính khúc hát thanh xuân này 

các cụ già đã hát
Ta nhẩm lại, bỗng thấy lòng dào dạt
Nên lại hát tuổi mình ở chính bàn tay.

Người đẹp và lính biên phòng
                       VươNg TrọNg

Người đẹp không ngủ trong lâu đài 
Người đẹp thức với mái sàn chờ đợi 
Lính biên phòng đêm tuần tra biên giới 
Mang gió từng lên từng bậc cầu thang. 

Người đẹp ngồi bên bếp bóc măng 
Ngọn măng trắng hay cổ tay ngần trắng 
Dao thái măng thì lưỡi dao lấp loáng 
Mắt cắt gì mà sắc thế mắt ơi! 

Lính biên phòng đùa một câu thôi 
Để được thấy người đẹp cười e lệ 
Hàm răng trắng, làn môi tươi tắn thế 
Sao bàn tay người đẹp cứ hờ che? 

Người đẹp quen đón các anh về 
Bếp lửa đỏ hong khô sương núi 
Rá sắn luộc thơm từng ngọn khói 
Bát khoai lang đảo mật, ngọt câu mời. 

Không ăn nhiều, người đẹp không vui 
Nụ cười tắt còn lửa nào sáng được 
Thì ăn thêm, đáp tấm lòng chân thật 
Đường tuần tra còn lắm dốc, đêm dài. 

Lính biên phòng lại đi vào mưa rơi 
Người đẹp xuống tận chân thang đưa tiễn 
- Noọng ngủ ngon! Người đẹp ờ một tiếng 
Nghe quen rồi cứ ngọt suốt đường biên!
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Xuân đến, nụ đào đua nhau bung nở, nhà nhà hối 
hả chuẩn bị đón xuân. Ấy là lúc nội bưng cơi 
trầu ra ngồi bậu cửa, mắt xa xăm như mong đợi 

ai về. Tôi không được sinh ra bên dòng sông Ngàn phố hiền 
hòa nhưng tuổi thơ tôi đã có những năm tháng lặn ngụp sáng 
chiều ở đó. Trong niềm tin tâm linh mơ hồ nào đó tôi luôn 
thầm cảm ơn dòng sông đã mang lại cho chúng tôi cuộc 
sống đủ đầy và chính dòng sông thơ mộng ấy đã cho nội tôi 
đủ nghị lực để vượt qua giông bão cuộc đời.

Tôi lớn lên không thấy mặt ông nội, chiến tranh đã làm 
cho bà tôi chưa đủ 30 xuân xanh đã trở thành góa phụ, tôi 
thường hình dung khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị và bờ 
vai rắn rỏi của ông qua lời kể của bà. Ông tôi thường xuất 
hiện trong câu chuyện của bà tôi giữa những đêm trăng theo 
bà đi gánh lúa, hay mỗi khi ôm em trai tôi vào lòng bao 
giờ bà cũng bấu vào má và nựng “tổ cha mi chơ răng mà 

TUYếT MÂY
Nghiêng lòng cùng phố núi...

  …Khi những nụ 
mầm đã bắt đầu hé mở đón 

hơi ấm mùa Xuân, khi những 
cơn rét ngọt đã gieo sự nồng 

đượm lên màu áo quê hương, 
ấy cũng là lúc lòng tôi chộn 
rộn mong nhớ trở về. Trong 

những phút nghiêng lòng về 
phố núi Hương Sơn ấy, dâng 

ngập trong tôi là những hoài 
niệm cũ xưa, những cảm xúc 

thanh tân, rạo rực… là niềm 
tự hào về quá khứ, là niềm 
ước vọng về một tương lai 
đang đến cùng xuân mới.
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giống nội mi ri”… Nội tôi thuộc thế hệ đầu 
của thế kỷ XX. Được hưởng trọn đặc ân của 
núi rừng sông nước, bà sở hữu một khuôn 
mặt đẹp, da trắng ngần nhưng đôi mắt đượm 
buồn, hoang hoải. Chính vẻ hoang hoải ấy 
đã hắt bóng lên cuộc đời bà. 13 tuổi mồ côi 
cha, bà phải đi ở đợ rồi bị gả chồng, từ đó coi 
như bà không có quãng thời gian mơ mộng 
của “thì con gái”. 20 tuổi bà lần lượt sinh 5 
người con thì bom đạn chiến tranh đã cướp 
mất ông tôi. Giữa thời bao cấp khốn khó nội 
tôi đã bám sông Ngàn phố để nuôi lớn cha 
tôi và các o… có lẽ trong cuộc đời dằng dặc 
những nhọc nhằn mưu sinh ấy, để con cái 
trưởng thành là niềm hạnh phúc duy nhất 
trong cuộc đời nội.

Ngàn phố - Không biết sông có từ bao 
giờ nhưng trong mông lung chuyện cũ của 
nội tôi thì xa xưa sông có tên Đỗ Gia bắt 
nguồn từ đại ngàn sơn Kim và sơn Tân 
chính là điểm cuối trước khi hợp lưu với 
“dải lụa” Ngàn sâu, khoác lên mình tên gọi 
mới La Giang. Tạo hóa đã ban cho Hương 
sơn một vị trí địa lý đặc biệt, vừa xa xôi vừa 
hiểm trở nên có câu truyền: “Thiên hạ đại 
loạn… Hương sơn độc yên”. Khi đất nước 
có chiến tranh Hương sơn trở thành đất tụ 
cư của người tứ xứ. Họ mang theo truyền 
thống văn hóa của trăm miền quê, hòa cùng 
truyền thống văn hóa của người bản địa, lâu 
dần tạo nên một sắc thái ít nhiều khác với 
các vùng quê xứ Nghệ.

Năm tháng qua đi, Hương sơn không 
chỉ được biết đến bởi những anh hùng thảo 
dã như: Nguyễn Tuấn Thiện, Cao Thắng 
và các hảo hán như Lê Hữu Tạo, Nguyễn 
Đình Kiểu… sẽ có lỗi nếu nhắc đến Hương 
sơn mà không nhắc lại tên tuổi những con 
người đã làm rạng rỡ quê hương, đất nước: 
Lê Hữu Trác, Hà Học Hải, Hà Huy Giáp, 
Nguyễn Khắc Viện, phạm song, Nguyễn 
Khắc Niêm, Đinh Việt Anh… những tên tuổi 

đã làm nên một cốt cách Hương sơn trong 
lòng người xa xứ.

Khi đã thành khách lãng du khắp phương 
trời, trong những nỗi nhớ xa xăm, Hương 
sơn thường trở về trong lòng tôi với những 
sản vật được xếp gọn gàng, tỉ mẩn trong 
quang gánh của nội mỗi phiên chợ sớm. 
Nội gánh cả ước mơ và khát vọng của cha 
tôi qua từng buổi chợ với các sản vật như: 
Nộm trám đen, nộm tro om, nộm hoa chuối 
rừng, nộp rau mít là món ăn được người dân 
Hương sơn coi là sự ưu ái ban tặng của núi 
rừng. Theo nội ngược xuôi qua nhiều phiên 
chợ tôi bắt gặp ở đó các sản vật đặc trưng 
của Hương sơn như: Cá mát, nước dam, cá 
chuối… nhiều món quà dân dã đã “ám ảnh” 
tôi suốt quãng đời thơ ấu: Bánh đa kê, kẹo 
cục múc, bánh ít, kẹo cu đơ, bánh đúc gạo 
lứt, cam bù đồi Thanh Mai… đã trở thành 
đặc sản quý của người dân Hương sơn.

Không phải ngẫu nhiên mà người dân 
Hương sơn từ xa xưa đã có câu “lắm lúa Trị 
Yên/ lắm tiền Thịnh Xá” là bởi, người dân 
Thịnh Xá (nay là sơn Thịnh) từ xa xưa đã 
có nhiều nghề thủ công, nghề nào cũng đạt 
đến trình độ kỹ xảo nên có thu nhập khá. Từ 
thượng nguồn, Ngàn phố đã mang về biết 
bao nguyên liệu để làm nên một sơn Thịnh 
nổi tiếng với nghề đan lát và làm guốc mộc. 
Cũng từ dòng chảy này, những đôi guốc 
mộc, những nong - thúng - dần - sàng... đã 
theo thuyền bè tới những vùng quê xa mang 
theo cả nét văn hóa của vùng sông núi mà 
người thợ đã gửi gắm qua đôi tay khéo léo 
của mình. Và có mấy ai hay kẹo Cu đơ - đặc 
sản của Hà Tĩnh ngày nay là khởi nguồn từ 
nhà ông Cu Hai ở bến sông Ngàn phố…

Làng mộc Xa Lang nổi tiếng khắp huyện, 
khắp tỉnh, lên cả triều đình với những người 
thợ không chỉ khéo léo mà còn có triết mỹ 
uyên thâm như bác cả Mền, phó Xuân, phó 
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Thảnh… Tương truyền cả Mền (1868 - 1933) 
là thợ cả tài hoa trong làng mộc Xa Lang. Tài 
năng và cốt cách của ông được thừa hưởng 
từ nghiệp tổ tông, từ các vị cao tổ, tằng tổ họ 
Trần vốn là những chuyên gia xây dựng kiến 
trúc có biệt tài về tạo dáng, chạm khắc tinh 
xảo, điệu nghệ và thường xuyên thiết kế, quy 
hoạch tổng thể các công trình hoành tráng. Từ 
thuở còn là thanh niên, ông đã được tôn là bậc 
thợ cả, nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh. Đôi 
bàn tay vàng và đặc biệt là cảm quan thẩm 
mỹ, những quan điểm duy mỹ vừa sáng tạo 
vừa đậm đà tính dân tộc và phong cách dân 
gian độc đáo của ông nay vẫn còn in đậm dấu 
ấn trên những công trình đền đài, lăng tẩm 
như đình Trung Cần, đình Hoành sơn, Khiêm 
cung lăng vua Tự Đức…

sông Ngàn phố là quà tặng vô giá mà 
thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất Hương 
sơn. sẽ có lỗi với miền đất dấu yêu này nếu 
những hồi ức tuyệt đẹp chỉ dừng lại ở cảnh 
sắc mà không gợi nhớ về làng khoa bảng sơn 
Hòa với 2 dòng họ danh tiếng Nguyễn Khắc và 
Đinh Nho. Linh khí của dòng sông đã hợp với 
thổ nhưỡng tạo nên chốn địa linh nhân kiệt, 
trong đó phải kể đến những tên tuổi lớn như 
Thượng thư Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm, 
Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Khắc Viện… Họ đã 
được sinh ra ở đây, uống nước khúc sông này, 
ngụp lặn và lớn lên cùng con sông quê hương 
và trở thành nguyên khí của quốc gia.

Tại ngôi chùa Tượng sơn nằm sát tả 
ngạn sông Ngàn phố (nay thuộc sơn Giang) 
đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu 
Trác đã hoàn thành 66 quyển của 28 tập bộ 
sách “Y tông tâm lĩnh” vô cùng quý giá đối 
với nền y học Việt Nam cả về y thuật lẫn y 
đức. Dẫu không được sinh ra và lớn lên ở 
đây, nhưng cuối đời ông đã tìm về với mảnh 
đất Tình Diệm (Hương sơn) quê mẹ để gửi 
gắm những tác phẩm để đời của mình. Giờ 
đây, từ lòng sông Ngàn phố có thể nhìn thấy 

rất rõ tượng đài và khu mộ đá Lãn Ông trên 
núi Minh Tự đã được tôn tạo, xây dựng. Đó 
là nơi có vị thế “Tả toàn long thu hữu toàn 
thủy” mà sinh thời bậc danh y rất giỏi thuật 
phong thủy ấy đã căn dặn con cháu mai táng 
ông ở đó khi ông qua đời. Khu du lịch sinh 
thái Hải Thượng nằm trong quần thể di tích 
được xây dựng và đưa vào khai thác đã tạo 
cho Hương sơn một địa chỉ du lịch tâm linh 
thiêng liêng và hùng vĩ.

Hương sơn - Vùng đất đầy nắng, gió và 
huyền thoại nhưng là vùng đất lắng đọng nhiều 
trầm tích văn hóa, đã từng là đất dấy nghĩa, là 
căn cứ là phên dậu, nhiều thuần phong mỹ tục 
bền vững, nhiều dòng họ nổi tiếng, nhiều danh 
nhân, khoa bảng… được gìn giữ và phát triển 
tạo nên một Hương sơn mang cốt cách vững 
vàng với những nét rất riêng của một vùng quê 
lam lũ, cần cù mà thanh lịch. Về Hương sơn. 
Thăm những trang trại bạt ngàn cây ăn quả, 
những mô hình chăn nuôi thu nhập tiền tỷ, tôi 
cảm nhận rõ cuộc sống của người dân huyện 
miền núi đang từng ngày khởi sắc. Hương sơn 
đang nỗ lực khai thác tiềm năng đất đai rộng 
lớn, phát huy thế mạnh nguồn lao động dồi 
dào, đã tạo bước đột phá trong hai mũi nhọn 
kinh tế là chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Xác 
định đột phá tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng 
thương hiệu sản phẩm quốc gia (hươu, cam 
bù), tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại gắn với 
xây dựng nông thôn mới là đòn bẩy để Hương 
sơn phát triển là bước đi đúng đắn mà huyện 
nhà đã đề ra.

Những chuyện về quê hương của những 
kẻ xa xứ cứ như thể không có hồi kết. Chuyện 
nọ nối chuyện kia, có lúc rơi vào im lặng mà 
lại ngồn ngộn cảm xúc. Đó là nơi luôn dạt 
dào hoài niệm. Tôi hiểu thêm rằng, vì sao 
người đi xuyên thời gian như nội tôi lại tần 
ngần bên cơi trầu mỗi khi Tết đến xuân về.

T.M
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Nằm ngay dưới chân đập Thủy điện Hố Hô, 
người dân xã Hương Trạch, huyện Hương 
Khê (Hà Tĩnh) gần như năm nào cũng phải 

“chạy lũ”. Lũ ở Hương Trạch không chỉ đến từ những 
cơn mưa thịnh nộ của thiên nhiên, mà còn đến từ chính 
những lần Thủy điện Hố Hô xả lũ. Với những lần đó, gần 
như người dân xã Hương Trạch “trở tay không kịp” để 
rồi nhà trôi, vườn tược bị cuốn sạch theo dòng Ngàn sâu. 
Đây là vùng đất thâm canh nhiều nhất giống bưởi phúc 
Trạch nổi tiếng, và cũng chính là nơi bị mất mát nhiều 
nhất mỗi khi lũ về, với hàng trăm ha bưởi ngã rạp theo lũ.

Hơn một năm trở lại đây, cảnh tan hoang, tiêu điều 
trong trận lũ lịch sử năm 2016 của Hương Trạch không 
còn nữa, mà giờ đây là sự trù phú, ấm no với bạt ngàn bưởi, 

BùI TIếN

Sau những khắc nghiệt 
của thiên tai, khi cái Tết 

Nguyên đán 2018 vừa đi 
qua, chúng tôi lại về thăm 

những làng quê của Hương 
Khê - nơi đã từng là tâm 
bão, rốn lũ khủng khiếp 

nhất ở miền Trung. Khung 
cảnh làng mạc xác xơ, tiêu 

điều sau ngày lũ rút nay đã 
không còn, thay vào đó là 

sức sống hồi sinh mãnh liệt 
của đất và người nơi đây.

Hoa nở trên rốn lũ

Hương Khê ngày mới
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cam và cây gió trầm vào kỳ khai thác. Bà 
Nguyễn Thị Lai, người từng có hơn 1.000 
gốc bưởi bị lũ cuốn ngã rạp năm nào, nay 
vui vẻ, hồ hởi chỉ ra những đồi bưởi xanh 
ngút tầm mắt, bắt đầu trĩu quả: “Chú xem, 
với sự giúp đỡ của Trung tâm khuyến nông, 
cũng như nỗ lực của gia đình, nhà tôi đã 
vực dậy được vườn bưởi, giờ đã bắt đầu 
cho trái và thu hoạch tốt đó chú”. Trước 
đó, trong một lần trò chuyện, ông Lê Ngọc 
Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê 
cho biết những kế hoạch, dự định trong 
việc hồi sinh những rốn lũ Hương Trạch, 
phương Mỹ… Trong đó, đáng chú ý là dự 
án phục hồi bưởi phúc Trạch, đến nay toàn 
huyện đã hồi phục gần 1.200ha bưởi đặc 
sản, đem lại sự phát triển kinh tế bền vững 
cho người dân nơi rốn lũ.

Tiếp câu chuyện, ông Lê Ngọc Huấn 
kể luôn về một điển hình hồi sinh sau lũ 
là tập thể Trường Mầm non Hương Trạch, 
nơi có 4 điểm trường đều tan hoang sau lũ, 
đồ dùng, đồ chơi của trẻ bị lũ cuốn trôi, 
nhưng nay đã có một diện mạo mới từ chính 
những đôi bàn tay khéo léo của các cô giáo 
nơi đây. Nói một cách ví von là “Mầm non 
bắt đá nở hoa”. Đá nở hoa thật! Chúng tôi 
không kìm được lòng mình, thốt lên, khi 
nhìn những lẵng hoa bằng đá pha lê được 
kết lại trông còn đẹp hơn cả hoa thật. Cả 
một rừng hoa khoe sắc trong phòng Hội 
đồng, trong các lớp học. Đi đâu cũng gặp 
không khí cô, trò vui học cùng nhau, cùng 
gắn kết những vật liệu đá pha lê, cánh hoa 
pha lê… thành những lẵng hoa rực rỡ.

Cô Lê Thị Hải Yến - Hiệu trưởng cho 
biết, Trường mầm non Hương Trạch có 17 
nhóm lớp với hơn 600 học sinh ở 4 điểm 
trường, là trường có số lớp, số học sinh 
đông nhất của huyện. Nằm bên sông Ngàn 

sâu nên năm nào các điểm trường cũng 
bị ngập lụt, cơ sở vật chất xuống cấp, đồ 
dùng, đồ chơi trang bị được cái nào, hư 
hỏng cái đó vì nước lũ, trong lúc ngân sách 
khó khăn. Quyết không để cô, trò thiếu 
dụng cụ học tập, đồ chơi trực quan sinh 
động, tập thể các cô giáo đã bàn nhau mua 
các vật liệu làm hoa đá pha lê về kết thành 
các lẵng hoa. Hoạt động này giúp các cô, 
trò vừa học vừa chơi, nhưng cũng giúp nhà 
trường tăng thêm ngân quỹ, phụ thêm vào 
bữa ăn, hộp sữa cho các cháu, khi rất nhiều 
lẵng hoa đẹp được các doanh nghiệp, cá 
nhân đặt mua để chưng Tết.

Ngắm nhìn những khuôn mặt trẻ thơ 
chăm chú dõi theo bàn tay các cô giáo đang 
thoăn thoắt kết hoa trong giờ chơi, chúng 
tôi thấy niềm vui sáng bừng lên trong ánh 
mắt các cháu. Nhiều cháu lớp lớn cũng rất 
hào hứng vào ngồi kết hoa cùng các cô. 
Những bàn tay bé xinh đang “bắt đá nở 
hoa”, kết lên những niềm vui từ rốn lũ. 
Nơi đây, cô và trò đã khuất phục được sức 
tàn phá của thiên nhiên, bằng chính bàn 
tay, khối óc của mình.

sông Ngàn sâu đã xanh trở lại, những 
gợn sóng hiền hòa êm ả, những nụ cười 
hạnh phúc lại hiện hữu trên khuôn mặt 
của những người dân nơi đây... Tất cả 
báo hiệu một cái Tết ấm no, an lành, hạnh 
phúc cho mọi người, mọi nhà, ở nơi mà 
lũ dữ đã từng quần nát và cuốn đi tất cả. 
Ý chí, sức người ở những nơi bão, lũ đi 
qua đã chiến thắng sự nghèo đói, biến 
“không” thành “có”. Đất và người nơi 
đây đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” trong 
sáng Xuân nay!

B.T
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Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cẩm 
Xuyên Hà Huy Hải cho biết, năm 2016, khi triển khai 
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ 
đã chọn việc học phong cách sát dân, gần dân của Bác làm trọng 
tâm. Trước kia, Chi cục có năm đội liên xã, do yêu cầu tinh giản 
biên chế, nay chỉ còn hai đội. Ðịa bàn rộng, dân số đông, nhiều 
ngành nghề, lĩnh vực cho nên công tác của cán bộ cơ quan vất 
vả hơn. Nhưng từ khi chi bộ phát động làm theo gương Bác, ai 
cũng nỗ lực nắm địa bàn, bám dân để tuyên truyền giải thích với 
phương châm “thu thuế thu được lòng dân”.

Cán bộ Chi cục thuế 
huyện Cẩm Xuyên làm tốt lời Bác dạy

Thời gian qua, cán 
bộ, nhân viên Chi cục Thuế 

huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 
đã nỗ lực sửa đổi lối làm 

việc, cải cách hành chính, 
góp phần giúp người dân, 

cơ quan, doanh nghiệp 
trên địa bàn thuận tiện hơn 

trong thực hiện nghĩa vụ 
thuế với Nhà nước.

Học tập và làm tHeo tư tưởng, đạo đức, pHong cácH Hồ cHí minH

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hướng dẫn người dân quy trình, thủ tục kê khai, nộp thuế

Bài và ảnh: ĐỨC HUY
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HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN
Ban Biên tập Tạp chí Thông tin - Tư tưởng của BCH Đảng bộ tỉnh đã nhận được tin, bài, ảnh của 

các cộng tác viên: Phan Hương, Trương Ngọc Ánh, Quang Vinh, Lê Anh Thi, Anh Hùng, Văn Toán, Thanh 
Hoàng, Mỹ Hạnh, Nguyễn Trung, Hoàng Tám, Quốc Cường, Minh Tâm... Do khuôn khổ có hạn, trong số 
này, Tạp chí chỉ đăng một số bài, những bài viết còn lại Ban Biên tập sẽ lựa chọn đăng vào các số tiếp 
theo.

Trân trọng cảm ơn và mong các cộng tác viên tiếp tục gửi tin, bài, ảnh cho Tạp chí. Tin, bài, ảnh 
ghi đầy đủ họ tên, điện thoại, gửi theo địa chỉ: Tạp chí Thông tin - Tư tưởng, số 6 - Ngyễn Thiếp - Tp 
Hà Tĩnh hoặc qua Email: thongtintuht@gmail.com hoặc Email: tcthongtintutuong@hatinh.dcs.vn.

BAN BIÊN TẬP

Chi bộ cũng tổ chức nhiều buổi sinh hoạt 
chuyên đề bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn 
trong công tác quản lý thuế, thu ngân sách. 
Qua ý kiến các đảng viên, Chi cục đã tham 
mưu cho Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo 
chống thất thu thuế; phối hợp Ðài phát thanh 
truyền hình huyện mở chương trình phổ biến 
về chính sách thuế; lập các tổ tư vấn xuống trực 
tiếp giải thích, phổ biến, công khai, đầy đủ kịp 
thời các loại thuế, số thuế phải nộp để người 
nộp thuế biết và chấp hành. Cơ quan cũng thiết 
lập đường dây nóng công khai và thông báo 
đến tận doanh nghiệp. Hằng quý, Chi cục Thuế 
tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế, 
cùng bàn bạc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. 
Ông Lê Văn Tuấn, chủ trang trại chăn nuôi ở 
xã Cẩm sơn chia sẻ: Cán bộ thuế của huyện 
luôn nhiệt tình giải đáp thắc mắc nên người 
dân cảm thấy tin tưởng, yên tâm khi thực hiện 
nghĩa vụ đóng thuế.

Ðể gắn việc học tập và làm theo Bác với 
triển khai Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây 
dựng, chỉnh đốn Ðảng, Chi bộ Chi cục Thuế 
huyện Cẩm Xuyên tập trung chấn chỉnh lề lối 
tác phong cán bộ, nhân viên; cải cách, rút ngắn 
các thủ tục hành chính. Ðối với cơ quan, Chi 
cục duy trì đều đặn chế độ chào cờ, sinh hoạt 
đầu tuần, trong đó nhấn mạnh đánh giá kết quả 
công việc, nhận xét lề lối, tác phong của cán bộ.

Hằng ngày, Chi cục dành thời gian để cán 
bộ, nhân viên học tập các văn bản, quy trình 
nghiệp vụ. sau ba tháng, Chi cục gửi phiếu xin 
ý kiến đóng góp đến các doanh nghiệp để lấy 
ý kiến đánh giá tác phong, đạo đức của cán bộ 
thuế. Qua hơn một năm tập trung chấn chỉnh, 
lề lối làm việc của cán bộ, nhân viên Chi cục 
chuyển biến rõ rệt. Không còn cán bộ đi muộn 
về sớm, chểnh mảng công việc. Hơn 70% ý 
kiến đánh giá của doanh nghiệp và người dân 
trên địa bàn hài lòng với tác phong của đội ngũ 
cán bộ Chi cục. 

Theo phó Bí thư Chi bộ Chi cục Thuế 
huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Dũng, thời 
gian qua, Chi cục tập trung cải cách các thủ 
tục hành chính và đã mang lại hiệu quả rõ rệt; 
đề xuất lãnh đạo Cục Thuế Hà Tĩnh rà soát cắt 
giảm nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn 
thời gian, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 
Ðảng viên trong Chi bộ nghiên cứu và ứng 
dụng nhiều kỹ thuật trong công tác, nổi bật là 
phần mềm ứng dụng khai báo và đóng thuế 
qua mạng cho doanh nghiệp, được Cục Thuế 
tỉnh biểu dương, khen thưởng. Các sáng kiến 
của Chi cục giúp người dân, doanh nghiệp trên 
địa bàn rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục 
kê khai, nộp thuế.

Đ.H
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Ông Luyện lại gần cầm túi xách lên và đứng 
chờ đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy 
người nào đến nhận lại. Lúc này, trời càng 

về chiều tối lại không có người đến nhận, nên ông 
Luyện đã mang chiếc túi xách về nhà thông báo với 
người thân và lãnh đạo xã đến kiểm tra, niêm phong 
cẩn thận.

Qua kiểm tra bên trong túi xách có số tiền 20 triệu 
đồng, 2 chiếc thẻ ATM, vé máy bay và một số tài sản 
có giá trị khác. Ngay sau đó, con trai là anh Lê Xuân 
Đức chụp hình số tài sản có trong chiếc túi để đăng 

Cụ Luyện “Tuổi cao đức sáng”

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 
19-2, cụ ông Lê Xuân Luyện (68 tuổi, 

trú ở xóm 9, xã Hương Long, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), sau khi đi 

động viên đội đánh bóng chuyền đầu 
xuân năm mới Mậu Tuất 2018 về trên 

đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn 
xóm 9, xã Hương Long, cạnh điểm chờ 

xe buýt, ông Luyện đã bất ngờ phát 
hiện được một chiếc túi xách màu xanh 

bị ai đó để quên.

Bài và ảnh: HỮU TÂN-ANH THƠ

 Đại tác Trần Văn Sơn - UVBTVTU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh gặp gỡ tặng quà và bày tỏ tình cảm trân trọng nghĩa cử cao đẹp của cụ Luyện
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lên facebook nhằm tìm người trả lại. Ngay lập 
tức, tài khoản facebook của anh Đức nhanh 
chóng nhận được rất nhiều chia sẻ. Nhiều 
người bình luận thể hiện sự cảm phục trước 
nghĩa cử cao cả của cụ Luyện, “tuổi cao đức 
sáng”.  Rất nhiều tài sản có giá trị được cụ 
Luyện trả lại cho người đánh rơi. sau khi 
thông tin được chia sẻ, chị Nguyễn Thị Trúc, 
sinh năm 1987, nguyên quán xã Thanh Đồng, 
huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (trú tại 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là chủ nhân 
của chiếc túi xách nói trên đã liên hệ lại và 
cùng người thân tìm đến gặp ông Luyện để 
xin nhận lại tài sản. phấn khởi khi không ngờ 
nhận lại được toàn bộ tài sản mà cứ nghĩ rằng 
đã mất, chị Trúc và người thân xin gửi tặng lại 
một số tiền cho ông Luyện để bày tỏ lòng cảm 
ơn, tuy nhiên ông Luyện từ chối không nhận.

Trao đối với chúng tôi, ông Nguyễn 
Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 
Đảng ủy, UBND xã Hương Long sẽ tổ chức 
biểu dương và trao tặng giấy khen cho ông 
Lê Xuân Luyện về hành động rất cao đẹp khi 
nhặt được của rơi với giá trị lớn tìm người 
trả lại và ông Nguyễn Quốc Việt cũng cho 
biết: trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp của 
ông Luyện, Đại tá Trần Văn sơn - UVBTV 
Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCHQs tỉnh đã trích 
5 triệu đồng từ tiền lương của mình tặng ông 
Luyện. Đại tá Trần Văn sơn cho rằng: đây là 
hành động có tính giáo dục cao đối với cán 
bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh...

Được biết ông Trần Văn Luyện đã làm 
Hội trưởng Hội Người cao tuổi xã Hương 
Long gần 6 năm nay. Con cái ông đều thành 
đạt, gia đình là tấm gương của người dân 
địa phương.

H.T-A.T

Ý kiến thứ hai: Chi bộ vẫn tiến hành 
xem xét, xử lý kỷ luật vì đảng viên đó 
không nghiêm túc chấp hành quy định 
của Đảng. Vậy, trong hai ý kiến nêu trên 
thì ý kiến nào đúng?

Trả lời:
Tại Tiết 1.1, Khoản 1, Điều 35, Quy 

định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 về thi 
hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ 
Đảng, quy định: Tất cả đảng viên đều bình 
đẳng trước kỷ luật của Đảng, nếu vi phạm 
đến mức phải kỷ luật đều phải xử lý kỷ 
luật nghiêm minh”.

Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 
15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ 
luật đảng viên vi phạm, tại Khoản 1, Điều 

27 quy định: “Đảng viên vi phạm trong 
trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường 
hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ 
luật bằng hình thức khiển trách”; hiện nay 
chưa có quy định nào của Đảng thay thế 
quy định này.

Như vậy, mặc dù Nghị quyết Trung 
ương 6 (Khoá XII) về “Công tác dân số 
trong tình hình mới” có nêu như trên, 
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã bãi bỏ Quyết định 
77/2014/QĐ-UBND, nhưng hiện nay tất 
cả đảng viên đều phải thực hiện Quy định 
số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ 
Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi 
phạm.Trong trường hợp này, ý kiến thứ 
hai là đúng.  

N.V.L

Mục hỏi - đáp công tác kiểm tra...         (Tiếp theo trang 36)
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I. MỘT SỐ KẾT QUẢ QUAN 
TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA 
CỦA ĐẢNG NĂM 2017

 Thứ nhất, Ngành đã làm tốt công tác 
tham mưu, hoàn thiện một số quy định 
của Đảng, làm cơ sở cho việc thực hiện 
hiệu quả hơn 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: ban hành Quy 
định về trách nhiệm, thẩm quyền của uỷ 
ban kiểm tra các cấp trong công tác đấu 
tranh, phòng, chống tham nhũng; Hướng 
dẫn thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW, 
ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử 
lý kỷ luật đảng viên vi phạm; sửa đổi, 
bổ sung Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 
08/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ 
luật tổ chức đảng vi phạm; Chương trình 
kiểm tra, giám sát năm 2017, trọng tâm là 
kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo 
sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm 
sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình 
theo Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII.

Thứ hai, Ngành đã chủ động, tích 
cực kiểm tra, công khai, minh bạch nhiều 
vụ việc sai phạm nghiêm trọng, dư luận 
xã hội quan tâm: Kiểm tra đối với Ban 
Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm 

kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
Vĩnh phúc, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập 
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Ban 
Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất 
Việt Nam, Ban cán sự đảng UBND tỉnh 
Quảng Nam, Hà Tĩnh, Ban cán sự đảng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan 
Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. 
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành 
kỷ luật và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với 
các cán bộ, đảng viên vi phạm, kể cả cán 
bộ cao cấp của Đảng, đồng thời chỉ đạo 
cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới làm rõ và 
xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có 
liên quan và kiến nghị thu hồi cho ngân 
sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng…; 
xem xét lại việc thi hành kỷ luật của Tỉnh 
uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Thứ ba, Ngành đã thực hiện toàn 
diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 
lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng 
tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức 
đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, 
qua đó góp phần xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng, tạo được niềm tin trong nhân dân. 
UBKT Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức 
đảng và 16 đảng viên, trong đó có 3 đồng 
chí là Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm 
kỳ Đại hội XI, XII. Qua kiểm tra đã thi 
hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 18 
đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung 

THÔNG TIN PHỤC VỤ sINH HOẠT CHI BỘ 
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ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành 
kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức 
cảnh cáo và 10 đảng viên từ cảnh cáo đến 
cách chức; UBKT các cấp kiểm tra khi có 
dấu hiệu vi phạm 3.601 tổ chức đảng và 
10.379 đảng viên; thi hành kỷ luật 4.300 
đảng viên. 

II. TÌNH HÌNH VỀ CÔNG TÁC 
PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM 
NĂM 2017 

(1) Về tội phạm hình sự: Đã điều tra, 
khám phá 42.577 vụ, bắt, xử lý 83.475 
đối tượng, đạt tỷ lệ 80,41% (cao hơn 
2,47% so với 2016); các vụ án rất nghiêm 
trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khẩn 
trương điều tra làm rõ, việc điều tra các 
vụ xâm hại trẻ em kết quả tốt hơn, được 
dư luận đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, diễn 
biến tình hình tội phạm hình sự còn nhiều 
phức tạp, tính chất, mức độ nguy hiểm 
gia tăng. Hoạt động của các băng nhóm 
tội phạm manh động hơn, có lúc, có nơi 
gây bức xúc dư luận xã hội... 

(2) Tội phạm về kinh tế: phát hiện 
17.159 vụ (nhiều hơn 2% so với năm 
2016), tội về tham nhũng phát hiện 185 
vụ (ít hơn 24,1% so với năm 2016), buôn 
lậu phát hiện 3.945 vụ (nhiều hơn 18,8% 
so với năm 2016)... Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Bộ Công an đã thụ lý 17/19 vụ án 
và 03/04 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
chỉ đạo. Đã hoàn thành kết luận, chuyển 
truy tố xét xử 12 vụ án trọng điểm theo 
kết luận tại phiên họp thứ 11 của Ban chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng...

 (3) Tội phạm sử dụng công nghệ 

cao: phát hiện 944 vụ, tăng 41% so với 
năm 2016. Nhìn chung, tội phạm sử dụng 
công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều 
phương thức, thủ đoạn tinh vi, chủ yếu 
là lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng 
internet, như tổ chức đánh bạc, hoạt động 
bán hàng đa cấp, giao dịch tiền điện tử 
(onecoin, bitcoin…), tiềm ẩn nhiều vi 
phạm.

 (4) Tội phạm, vi phạm pháp luật về 
môi trường: Công an phát hiện, xử lý 
19.403 vụ, nhiều hơn 10% so với năm 
2016. Qua đấu tranh cho thấy tội pham, 
vi phạm pháp luật về môi trường vẫn 
diễn ra phổ biến trên các lĩnh vực của đời 
sống xã hội, nhất là vi phạm trong lĩnh 
vực an toàn vệ sinh thực phẩm (nhập lậu 
thực phẩm từ Trung Quốc, Thái Lan, Lào, 
Căm-pu-chia; sử dụng chất cấm trong sản 
xuất thức ăn chăn nuôi; sử dụng nguyên 
liệu, phụ gia không được phép…). 

 (5) Tội phạm về ma túy: Bắt giữ 
21.471 vụ, 32.950 đối tượng phạm tội về 
ma túy; thu giữ 1.087kg heroin, 1.047kg 
và 1.003.718 viên ma túy tổng hợp, 
10.702kg thuốc phiện. Mặc dù đã đấu 
tranh quyết liệt, nhưng hoạt động của tội 
phạm ma túy vẫn diễn ra rất phức tạp, 
các đường dây mua bán, vận chuyển ma 
túy lớn vẫn hoạt động mạnh, ma túy được 
mua bán, vận chuyển từ nước ngoài vào 
Việt Nam chủ yếu qua các tuyến biên giới 
đường bộ giữa Việt Nam với Lào, Trung 
Quốc, Căm-pu-chia và một phần qua 
tuyến đường hàng không, đường biển. 

III. NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH 
VỚI CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH 
LỢI DỤNG “XÃ HỘI DÂN SỰ” ĐỂ 
CHỐNG PHÁ NƯỚC TA
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Trong những năm qua, các thế lực 
thù địch triệt để lợi dụng “xã hội dân sự” 
(XHDs) để “diễn biến hòa bình” chống 
phá nước ta. Chúng tập trung vào một số 
hoạt động cơ bản sau: 

(1) Tuyệt đối hóa tính độc lập tương 
đối của XHDs nhằm từng bước làm cho 
các tổ chức XHDs trở thành tổ chức 
chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước ta. 
Ra sức tuyên truyền XHDs là hiện thân 
của tự do, dân chủ. Đã kích, xuyên tạc, 
phủ nhận bản chất tốt đẹp của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong lịch sử và 
hiện tại, coi đó là mô hình nhà nước độc 
tài, không có khả năng điều hành xã hội, 
không phát huy dân chủ...; thổi phồng 
những tiêu cực, hạn chế của mặt trái nền 
kinh tế thị trường ở nước ta, nhằm hạ 
thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, 
Nhà nước ta. Với lập luận, XHDs là “đối 
quyền của quyền lực nhà nước” để tập 
trung đòi thực hiện trách nhiệm xã hội, 
chia sẻ quyền lực chính trị cho XHDs; 
thực chất là cổ vũ tư tưởng coi nhà nước 
đối lập với XHDs; kích động thái độ vô 
chính phủ, lấy phá hoại thay cho xây dựng 
với ý đồ từng bước đưa XHDs thành lực 
lượng đối trọng với Đảng, Nhà nước ta.

(2) Các thế lực thù địch lợi dụng 
XHDs để gây sức ép về dân chủ, nhân 
quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của 
ta; cổ súy tự do cá nhân thông qua thực 
hiện quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, 
tự do biểu tình,… Chúng đặc biệt cổ súy 
quyền bày tỏ chính kiến không giới hạn 
và liên kết hình thành các tổ chức “độc 
lập” tham gia vào đời sống cộng đồng, 
thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý của Nhà nước; lập các hội, nhóm 

với tên gọi rất “câu khách” với mục đích 
thu hút được nhiều người tham gia, như: 
“Hội phụ nữ nhân quyền”, “Hội nhà báo 
độc lập”, “Hội anh em dân chủ”,… 

(3) Các thế lực bên ngoài tìm cách 
xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ 
chức chính trị, xã hội ở nước ta hòng “phi 
chính trị hóa” các tổ chức này, từng bước 
biến chúng thành các tổ chức XHDs theo 
tiêu chí phương Tây. Thông qua triển 
khai dự án tài trợ, các tổ chức phi chính 
phủ (NGO) đã tìm cách tiếp xúc, móc nối, 
mua chuộc, kích động tâm lý bất mãn, lôi 
kéo một số người thoát ly khỏi sự lãnh 
đạo của Ðảng và Nhà nước. Chúng khai 
thác, lợi dụng mạng xã hội, internet,… để 
phát tán đưa thông tin thất thiệt, bịa đặt, 
bôi nhọ Đảng, chính quyền và các đồng 
chí lãnh đạo; phủ nhận, xét lại lịch sử và 
giá trị văn hóa dân tộc, làm phai nhạt lý 
tưởng cách mạng, giảm sút lòng tin của 
các cán bộ, đảng viên đối với Đảng, Nhà 
nước, từ đó làm “đổi màu” các tổ chức 
chính trị, xã hội. 

(4) Thông qua các tổ chức quần chúng 
trong nước để tổ chức các hội thảo, tọa 
đàm, diễn đàn có nội dung đòi hỏi thực 
hiện quyền con người như: Quyền tự do 
dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập 
hội,… theo tiêu chí phương Tây. Chúng 
tìm ra cái gọi là “Bản tuyên cáo” của các 
tổ chức XHDs “Hiệp hội Giáo dân Cồn 
Dầu”, “Nhóm người bảo vệ nhân quyền”, 
“Hội Dân oan đòi quyền sống”, “Tuyên 
bố thực thi quyền dân sự và chính trị” để 
kêu gọi, khởi xướng “diễn đàn” nhằm tập 
hợp ý kiến quần chúng đòi chuyển đổi thể 
chế chính trị ở nước ta... 

Để đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, 
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thủ đoạn lợi dụng XHDs thực hiện “diễn 
biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà 
nước ta, các ban, bộ, ngành, địa phương 
cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ 
trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nước đối với hoạt động của các hội, đoàn 
quần chúng và các tổ chức phi chính phủ 
(NGO) đang hoạt động ở nước ta. Giữ 
vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, 
toàn diện đối với cả hệ thống chính trị, 
trong đó có các tổ chức chính trị, xã hội. 
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị, xã hội, tổ chức quần chúng, góp 
phần xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Thứ hai, tăng cường, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân về bản chất XHDs, 
âm mưu, hoạt động lợi dụng XHDs của 
các thế lục thù địch tác động, chuyển hóa 
chế độ chính trị ở nước ta hiện nay. 

Thứ ba, thường xuyên nắm chắc tình 
hình hoạt động của các tổ chức XHDs 
để chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn 
chặn kịp thời âm mưu, hoạt động lợi dụng 
XHDs xâm phạm an ninh chính trị, trật 
tự xã hội. Kiên quyết xử lý các hội, đoàn 
thể, các tổ chức NGO hoạt động vi phạm 
pháp luật. 

Thứ tư, tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ 
thống văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh 
hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, hội 
nhóm phù hợp với định hướng phát triển 
đất nước, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng 

hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đổi 
mới cơ chế quản lý nhằm tạo điều kiện 
cho các tổ chức xã hội hoạt động theo 
đúng đường lối của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

IV. MỘT SỐ NÉT NỔI BẬT VỀ 
CỤC DIỆN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI 
NĂM 2017; THỜI CƠ VÀ THÁCH 
THỨC ĐỐI VỚI NƯỚC TA

(1) Về mô hình và cấu trúc kinh tế 
của một số nước: 

Mỹ đi đầu về kinh tế số và đã thu 
được nhiều kết quả tích cực, FDI vào Mỹ 
năm 2017 tăng cao hơn năm 2016 (385 
tỷ UsD) do Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc đều tăng đầu tư vào Mỹ. Tuy nhiên, 
mức tăng trưởng của Mỹ chỉ đạt khoảng 
2,5% so với kỳ vọng 3%.

Trung Quốc dẫn đầu phát triển kinh 
tế hỗn hợp. Tăng trưởng 2017 đạt 6,8%. 
Dù mức GDp mới chỉ bằng hơn 60% của 
Mỹ nhưng Trung Quốc vẫn đóng góp vào 
tăng trưởng toàn cầu 35% (lớn hơn Mỹ), 
đang dẫn đầu thế giới về xây dựng đường 
sắt cao tốc, điện mặt trời, điện gió và 
robot và có khả năng cạnh tranh với Mỹ 
trên một số lĩnh vực khác. 

Abenomics của Nhật Bản vẫn chưa có 
đột phá, tăng trưởng 2017 đạt 1,8%. EU 
hậu Brexit đang lấy lại đà tăng trưởng và 
có thể đạt 2,3%. Kinh tế Ấn Độ suy giảm 
còn ở mức 6,7% do đổi tiền và cải cách 
thuế. Nga đã chặn được suy thoái kinh tế, 
tăng trưởng 2017 trên 1,5%, đứng đầu thế 
giới về xuất khẩu lúa mỳ. 

(2) Quan hệ nước lớn và trật tự thế 
giới
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Nước Mỹ vẫn là siêu cường toàn diện 
duy nhất, chưa có đối thủ sánh ngang, 
nhưng ảnh hưởng và vai trò quốc tế suy 
giảm thêm do Tổng thống Đô-nan Trăm 
theo đuổi chủ nghĩa biệt lập mới “Nước 
Mỹ trên hết”.

Trung Quốc, tuy chưa thu hẹp đáng 
kể khoảng cách kinh tế và quân sự với 
Mỹ, nhưng trong nhiệm kỳ Đại hội XVIII 
đã vượt hẳn lên trở thành cường quốc 
thế giới. sau Đại hội XIX, Trung Quốc 
đang nỗ lực để “ngày càng đến gần trung 
tâm vũ đài thế giới” trong khi Mỹ lại có 
khuynh hướng “biệt lập mới” tạo tiền đề 
cho hình thái trật tự hai cực Mỹ - Trung 
trong tương lai.

Nước Nga có sức mạnh quân sự, 
nhưng vẫn ở tầm cường quốc khu vực. 
sau 3 năm bị cấm vận, Nga đã tự khẳng 
định được năng lực tự lực, tự cường, có 
ảnh hưởng lớn hơn so với Mỹ trong cuộc 
chiến chống Is ở Xy-ri. Ấn Độ đang trỗi 
dậy về kinh tế, nhưng GDp mới chỉ đạt 
khoảng 2.300 tỉ UsD và vẫn tăng trưởng 
theo chiều rộng, trong quan hệ đối ngoại 
Ấn Độ quyết đoán với Trung Quốc hơn, 
song ảnh hưởng có giới hạn. Yêu cầu 
đồng minh có trách nhiệm, đối tác có 
nghĩa vụ của Tổng thống Đô-nan Trăm 
buộc EU phải điều chỉnh lại chính sách 
an ninh - đối ngoại theo hướng “tự cứu”.

 (3) Khủng hoảng và nguy cơ chiến 
tranh

Cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân 
Bắc Triều Tiên cho thấy rõ hơn khả năng 
nâng cao năng lực tên lửa hạt nhân và 
tính toán chiến lược của Triều Tiên, ý đồ 
và giới hạn hành động của Trung Quốc 

và Mỹ. Các bên đều đang tiến hành cuộc 
chơi theo cách của mình và đều không 
muốn chiến tranh xảy ra vì quá rủi ro. 

Tình hình Trung Đông vẫn bùng 
nhùng, riêng Is đã bị tiêu diệt ở vùng đất 
thánh Xy-ri và Irắc, nhưng lại xảy ra các 
vụ khủng bố mới của Is ở Bắc phi, châu 
Âu, Đông Nam Á, Ápganixtan và Thổ 
Nhĩ Kỳ. 

Tình hình khu vực châu Á, Mỹ đã 
tiến hành một số chuyến tuần tra trên 
biển Đông, nhưng vì tập trung vào vấn 
đề tên lửa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, 
nên vấn đề Biển Đông bị sao lãng và 
Trung Quốc tiếp tục quân sự hoá củng cố 
nguyên trạng mới. Việc Tổng thống Đô-
nan Trăm coi trọng song phương, coi nhẹ 
đa phương, không nhắc tới Cam-pu-chia, 
Lào, Mi-an-ma và Bru-nây trong phát 
biểu ở Diễn đàn Cấp cao ApEC Đà Nẵng 
làm cho AsEAN bị chia rẽ thêm. 

(4) Đối với Việt Nam, thời cơ và thách 
thức luôn đan xen. Nhận diện đúng tương 
tác Mỹ - Trung - Việt trong cục diện thế 
giới đang thay đổi có tính bước ngoặt là 
điều kiện tiên quyết cho hoạch định chính 
sách, lựa chọn biện pháp và sách lược để 
vượt thách thức, đón thời cơ mới ở khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
Trong thời gian tới, Việt Nam vừa tham 
gia Tpp11 và vừa có FTA với Mỹ; tranh 
thủ các cơ hội từ cách mạng công nghiệp 
4.0; độc lập và thăng bằng chiến lược 
trong cục diện mới đòi hỏi Việt Nam phải 
có quan hệ đối tác chiến lược với tất cả 
các nước Ủy viên Thường trực của Hội 
đồng bảo an Liên Hợp quốc.

V. VĂN BẢN MỚI
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Từ ngày 01/01/2018, một số quy định 
về lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) 
được nêu trong Luật Hình sự năm 2015, 
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các 
Thông tư liên quan bắt đầu có hiệu lực.

Thêm 02 nhóm đối tượng tham gia 
BHXH bắt buộc

Theo quy định của Luật BHXH 
2014, từ 01/01/2018 người lao động có 
hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 
3 tháng và người lao động là công dân 
nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có 
giấy phép lao động được cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp, hoặc giấy phép 
hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam cấp, được tham gia BHXH bắt 
buộc theo quy định của Chính phủ.

Điều chỉnh chế độ hưu trí mới
Từ ngày 01/01/2018, lao động nữ nghỉ 

hưu khi đóng đủ 15 năm BHXH hưởng 
lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền 
lương tháng đóng BHXH. Từ năm thứ 16 
trở đi, mức hưởng BHXH tăng thêm 2%; 
đóng đủ 30 năm được hưởng lương hưu 
tối đa 75% thay vì 25 năm như hiện nay.

Hiện lao động nam đóng 15 năm 
BHXH hưởng lương hưu 45% bình 
quân tiền lương tháng đóng BHXH. Từ 
01/01/2018, để hưởng mức trên, lao 
động nam phải đóng đủ 16 năm; tới 
2022 phải tham gia 20 năm BHXH mới 
được hưởng mức 45%. Muốn hưởng 
lương hưu ở mức tối đa 75%, lao động 
nam phải đóng bảo hiểm 35 năm, thay vì 
30 năm như hiện nay.

Lao động nam nghỉ hưu trong năm 
2018 đóng đủ 31 năm BHXH hưởng lương 
hưu tối đa 75% bình quân tiền lương tháng 

đóng BHXH. Nếu lao động nam nghỉ hưu 
từ năm 2019, 2020, 2021 và 2022 trở đi 
phải đóng tương ứng từ 32 đến 35 năm 
BHXH mới được hưởng 75%.

Muốn hưởng lương hưu tối đa 75%, 
người lao động đóng BHXH thêm 5 năm 
nữa so với hiện nay. Mỗi năm nghỉ hưu 
trước tuổi theo quy định thì bị trừ 2%.

Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH 
cho người tham gia BHXH tự nguyện

Từ ngày 01/01/2018, ngân sách nhà 
nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người 
tham gia BHXH tự nguyện. Người tham 
gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ 
trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm mức 
đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn 
hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể: 
bằng 30% đối với người tham gia BHXH 
tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối 
với người tham gia BHXH tự nguyện 
thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với 
các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy 
thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự 
nguyện thực tế của mỗi người nhưng 
không quá 10 năm (120 tháng).

Người tham gia BHXH tự nguyện 
thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền 
đóng BHXH phần thuộc trách nhiệm 
đóng của mình cho cơ quan BHXH hoặc 
đại lý thu. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 
12 tháng, cơ quan BHXH tổng hợp số đối 
tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối 
tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ 
trợ theo mẫu, gửi cơ quan tài chính để 
chuyển kinh phí vào quỹ BHXH...

H.T (tổng hợp)
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MỤC HỏI - ĐáP CÔNG TáC kIểM TRA, GIáM sáT 
VÀ THI HÀNH kỷ LUậT CủA ĐẢNG

Câu 1
Ở Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ B, sau 

khi kết thúc thẩm tra, xác minh kiểm 
tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 
đảng viên A, phát hiện đảng viên A có 
vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, nên 
trong báo cáo kết quả kiểm tra trình uỷ 
ban kiểm tra đảng uỷ, Tổ kiểm tra  đề 
nghị Uỷ ban Kiểm tra cho thực hiện quy 
trình kép để xem xét, xử lý kỷ luật đối 
với đảng viên A.

Đề nghị của Tổ kiểm tra như vậy 
đúng hay sai?

Trả lời:
Trong quy trình kiểm tra đảng viên 

khi có dấu hiệu vi phạm ban hành kèm 
theo Quyết định số 117-QĐ/UBKTTU, 
ngày 21/11/2017 của Uỷ ban Kiểm tra 
Tỉnh uỷ, tại Mục (Bước tiến hành), Điểm 
2 (Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác 
minh), nêu rõ: Trong quá trình thẩm tra, 
xác minh, “Trường hợp đoàn kiểm tra thấy 
vi phạm của đối tượng kiểm tra đã rõ, đến 
mức phải thi hành kỷ luật hoặc đối tượng 
kiểm tra tự nhận có vi phạm thì báo cáo 
thường trực ủy ban kiểm tra (hoặc ủy ban 
kiểm tra) xem xét, quyết định cho kết hợp 
thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật 
cùng với quy trình kiểm tra (gọi tắt là quy 
trình kép). 

Tại Điểm 3, Mục II nói trên quy định: 
Tổ chức đảng quản lý đảng viên tổ chức 
hội nghị với nội dung: đảng viên được 
kiểm tra báo cáo giải trình, tự nhận hình 
thức kỷ luật (nếu có); đoàn kiểm tra thông 
qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; hội 
nghị thảo luận, nhận xét và đề nghị; bỏ 
phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nếu có).

 Như vậy, trong quy trình kép, việc 
xem xét, (đề nghị) xử lý kỷ luật đối với 
đảng viên được thực hiện trong quá trình 
kiểm tra; khi tổ chức các hội nghị để thông 
qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra thì 
đồng thời thực hiện quy trình xem xét, (đề 
nghị) xử lý kỷ luật. Trường hợp của Uỷ 
ban Kiểm tra Đảng uỷ B nêu trên là khi Tổ 
kiểm tra đã thực hiện xong thẩm tra, xác 
minh, đã ban hành báo cáo kết quả kiểm 
tra chính thức của Tổ. Do đó, đề nghị của 
Tổ kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ 
B như trường hợp trên đây là không đúng 
quy định về thực hiện quy trình kép trong 
thực hiện công tác kiểm tra của Đảng.

Câu 2
Ở Chi bộ, khi xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, giám sát hằng năm, có hai ý 
kiến khác nhau:

Ý kiến thứ nhất: Kế hoạch kiểm tra, 
giám sát là của chi uỷ, do chi uỷ ban 
hành và tổ chức thực hiện, chứ không 
phải của chi bộ.

NGUYễN VĂN LỰU
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 



thông tin - tư Liệu 

tạp chí thông tin - tư tưởng44
Số 61 (Tháng 3/2018)

Ý kiến thứ hai: Chi uỷ không phải 
là chủ thể kiểm tra, giám sát nên không 
thể ban hành kế hoạch kiểm tra, giám 
sát; chi bộ mới là chủ thể kiểm tra, giám 
sát nên kế hoạch kiểm tra, giám sát là 
do chi bộ ban hành.

Vậy, ý kiến nào đúng?
Trả lời:
Tại Tiết 1.1.1 Khoản 1, Điều 30, Quy 

định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của 
Ban Chấp hành Trung ương quy định thi 
hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ 
Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 
luật của Đảng, quy định chủ thể kiểm tra, 
giám sát gồm: “Chi bộ, đảng uỷ bộ phận, 
ban thường vụ đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ cơ 
sở; cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ từ cấp 
trên cơ sở trở lên; uỷ ban kiểm tra; các ban 
đảng, văn phòng cấp uỷ (gọi chung là các 
cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ); 
ban cán sự đảng, đảng đoàn (chỉ là chủ thể 
kiểm tra). 

Điểm d, Tiết 2.2.1, Mục 2.2, Khoản 
2, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW quy 
định: “Chi bộ xây dựng kế hoạch và tiến 
hành kiểm tra đảng viên trong việc thực 
hiện nhiệm vụ đảng viên...”. Tiết 2.3.4, 
Mục 2.3, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/
TW: “Chi bộ giám sát đảng viên trong việc 
thực hiện nhiệm vụ đảng viên” 

Vậy, theo quy định nêu trên thì ý kiến 
thứ hai là đúng.

Câu 3
Khi thực hiện giám sát chuyên đề, đoàn 

giám sát của uỷ ban kiểm tra có được tiến 
hành thẩm tra, xác minh hay không?

Trả lời:
Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 

01/6/2017 về giám sát trong Đảng, tại 

Điểm d, Khoản 2, Điều 11, quy định: 
“Đoàn giám sát nghiên cứu, xem xét các 
báo cáo, tài liệu; làm việc với các tổ chức, 
cá nhân có liên quan; chuẩn bị dự thảo báo 
cáo kết quả giám sát. Khi cần thiết thì thực 
hiện thẩm tra, xác minh”. Hướng dẫn số 
02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 của 
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn 
thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 
01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát 
trong Đảng, tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 
11 quy định: “Khi đoàn giám sát nhận thấy 
còn có nội dung giám sát chưa rõ, chưa 
đủ cơ sở để xem xét, đánh giá thì trưởng 
đoàn giám sát quyết định việc thẩm tra, 
xác minh”.

Vì vậy, trong thực hiện giám sát chuyên 
đề, đoàn giám sát của UBKT được tiến 
hành thẩm tra, xác minh theo quy định. 

Câu 4
Ở chi bộ A có đảng viên vi phạm 

chính sách dân số - kế hoạch hoá gia 
đình (sinh con thứ 3) không thuộc đối 
tượng pháp luật có quy định khác, khi 
chi bộ đưa ra hội nghị xem xét, xử lý kỷ 
luật, có hai loại ý kiến khác nhau.

Ý kiến thứ nhất: Không xem xét, 
xử lý kỷ luật vì trong Nghị quyết Trung 
ương 6 (Khoá XII) về “Công tác dân số 
trong tình hình mới” có ghi: Rà soát, 
điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định 
về xử lý vi phạm trong công tác dân số” 
và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã bãi bỏ Quyết 
định 77/2014/QĐ-UBND quy định tạm 
thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 
viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang 
sinh con vi phạm chính sách dân số - kế 
hoạch hoá gia đình. 

(Xem tiếp trang 36)


