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HÃY GIỮ VỮNG CHÍ KHÍ CHIẾN ĐẤU - 
LỜI CĂN DẶN CUỐI CÙNG CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ 

LUÔN NHẮC NHỞ CHÚNG TA

Cuộc đời hoạt động cách mạng kiên 
cường, bất khuất của đồng chí 
Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của 

Đảng ta là tấm gương sáng ngời để chúng ta 
học tập và noi theo.

Sớm chịu ảnh hưởng của truyền thống 
quê hương, năm 18 tuổi, sau khi đỗ đầu kỳ 
thi Thành chung tại Trường Quốc học Huế, 
đồng chí Trần Phú đi làm thầy giáo ở Trường 
Tiểu học Cao Xuân Dục, Vinh. Lòng yêu nước 
thương nòi đã giúp đồng chí Trần Phú sớm 
nhận ra mục đích làm thầy giáo của mình là 
không phải để tạo ra lớp người làm “thông, 
phán”, làm tay sai cho địch, mà nhân cơ hội 
này để tạo ra lớp người có ích cho dân, cho 
nước. Và chính những ngày đi làm thầy giáo 

đã giúp cho đồng chí Trần Phú có dịp gần gũi 
để hiểu rõ nỗi cực khổ của nhân dân lao động, 
hiểu rõ sự áp bức bóc lột của giới chủ với công 
nhân, từ đó dẫn đến những cuộc đấu tranh của 
công nhân với giới chủ. Sống trong những 
ngày sôi động đó, chịu ảnh hưởng tinh thần 
đấu tranh của công nhân, đồng chí Trần Phú đã 
xin thôi nghề dạy học, đi hoạt động cách mạng.

Thời gian hoạt động cách mạng của đồng 
chí Trần Phú không dài. Kể từ khi bắt đầu tiếp 
thu chủ nghĩa Mác - Lênin qua sự truyền bá 
của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đến lúc trút hơi 
thở cuối cùng tại Nhà thương Chợ Quán do 
bị tra tấn dã man trong Khám Lớn Sài Gòn 
chỉ khoảng 5 năm, nhưng đồng chí Trần Phú, 
người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 

Vũ oaNH
Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, 

nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú       Ảnh: T.L
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Minh đã có những cống hiến bước đầu quan 
trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, 
dân tộc ta.

Để tạo điều kiện cho đồng chí Trần Phú 
nắm vững lý luận cách mạng, Lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc đã cử đồng chí Trần Phú sang học tại 
Trường Đại học Phương Đông ở Mátxcơva. 
Vốn là một thầy giáo, lại có tinh thần ham 
học, ham hiểu biết nên tuy vào học sau bạn 
bè cùng lớp ở Đại học Phương Đông gần một 
năm nhưng đồng chí Trần Phú đã khắc phục 
khó khăn và bệnh tật để theo học bằng cách 
tích cực tự học và nhờ thầy, nhờ bạn giúp đỡ. 
Thông qua việc học tập và nghiên cứu, đồng 
chí đã nắm bắt được những cơ sở lý luận của 
chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối của Quốc 
tế Cộng sản. Những điều học được tại Trường 
Đại học Phương Đông đã giúp đồng chí Trần 
Phú rất nhiều khi trở về nước tiến hành các 
hoạt động cách mạng.

Trong hoạt động thực tiễn, đồng chí Trần 
Phú rất chú trọng đến vấn đề tập hợp lực lượng 
quần chúng để thực hiện thắng lợi đường lối 
đúng đắn của Đảng. Để giúp quần chúng hiểu 
được đường lối, chính sách của Đảng, ngay 
từ những ngày đầu của cách mạng, đồng chí 
Trần Phú đã rất quan tâm đến việc học văn hoá. 
Đồng chí đã đề nghị với các cơ sở của Đảng 
phải tìm mọi cách tổ chức cho anh chị em công 
nhân học văn hoá. Nhờ đó, nhiều anh chị em 
đã biết đọc sách báo bí mật của Đảng và giác 
ngộ cách mạng.

Đồng chí Trần Phú có tác phong sâu sát, 
gần gũi quần chúng và phương pháp tổ chức 
thực hiện cụ thể. Do đó, sau khi từ nước ngoài 
trở về, đồng chí đã có những chuyến đi dài 
ngày xuống địa phương, nhà máy, hầm mỏ... 
để nghiên cứu thực tế và nắm tình hình. Mặc dù 
bị địch khủng bố rất gay gắt, đồng chí vẫn tìm 
mọi cách để tổ chức đoàn thể như: Công hội, 
Nông hội... để vừa nắm thực tiễn vừa giúp đỡ 
cơ sở hiểu rõ đường lối của Đảng và uốn nắn 
kịp thời những lệch lạc trong công tác. Chính 
nhờ đó bản Luận cương chính trị do đồng chí 

dự thảo đã phản ánh được tình hình thực tiễn 
phong trào cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của 
mình, đồng chí Trần Phú luôn nêu cao phẩm 
chất đạo đức cách mạng trong sáng, biểu 
hiện rõ nhất là lòng trung thành vô hạn với sự 
nghiệp của Đảng, của giai cấp công nhân, sự 
nghiệp giải phóng dân tộc; là tình thương yêu 
nhân dân lao động một cách sâu sắc, sự quan 
tâm chu đáo đến đồng chí, bạn bè. Trong mọi 
hoạt động, bao giờ đồng chí Trần Phú cũng gắn 
bó keo sơn với quần chúng, tin vào sự nghiệp 
cách mạng của quần chúng. Đồng chí nhận 
thức sâu sắc rằng: sự thắng lợi của cách mạng 
được quyết định bởi tinh thần chiến đấu hy 
sinh và tinh thần sáng tạo của hàng triệu nhân 
dân. Vì vậy, bất kỳ làm một việc gì cũng phải 
có nhân dân. Không có nhân dân ủng hộ thì 
không thể làm bất kỳ việc gì thành công. Đồng 
chí Trần Phú đã quán triệt sâu sắc tinh thần đó 
trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng 
của mình.

Do đó, đứng trước những khó khăn gian 
khổ, những mất mát hy sinh và ngay cả khi đối 
mặt với quân thù tàn bạo, bị tra tấn dã man, 
đồng chí Trần Phú vẫn tỏ rõ là một chiến sĩ 
kiên cường, bất khuất, tỉnh táo và lạc quan tin 
tưởng vào tương lai tươi sáng của cách mạng. 
Với phẩm chất đạo đức trong sáng ấy, bất kỳ 
ỏ đâu đồng chí Trần Phú cũng được đồng chí, 
đồng bào mến phục, tin yêu.

Các thế hệ những người cộng sản Việt 
Nam không bao giờ quên lời căn dặn cuối cùng 
của đồng chí Trần Phú: “Hãy giữ vững chí khí 
chiến đấu”.

Lời căn dặn ấy nhắc nhở chúng ta dù trong 
bất kỳ điều kiện nào, hoàn cảnh nào cũng phải 
luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của 
giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết, 
kiên cường, nhẫn nại, khắc phục mọi khó khăn 
chủ quan, khách quan mà phấn đấu để cống 
hiến thật nhiều cho Đảng, cho dân, cho nước.

V.O
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C.Mác (5/5/1818-5/5/1883).     Ảnh tư liệu

1. Cách đây 200 năm, ngày 5-5-1818, 
C.Mác chào đời trong gia đình luật sư người 
Do Thái ở Vương quốc Phổ (thuộc Cộng hòa 
liên bang Đức nay). Sinh ra và lớn lên trong 
bối cảnh chủ nghĩa tư bản phát triển và sự 
bần cùng của người lao động làm thuê sự bất 
công của xã hội, C.Mác hoài bão quyết tâm 
giải phóng giai cấp, xã hội, con người. 17 tuổi, 
C.Mác đã phê phán việc chọn nghề trên cơ sở 
quyền lợi ích kỷ hoặc thuần túy vật chất. Bởi 
vì theo C.Mác, “Lịch sử thừa nhận vĩ nhân là 
những người làm việc cho mục đích chung…, 
người nào đem lại hạnh phúc cho nhiều người 
nhất thì người đó là hạnh phúc nhất… Sự 
nghiệp của ta sẽ tồn tại, chẳng ầm ĩ, nhưng mãi 
mãi là cuộc sống có ích và trên di hài của ta sẽ 
có những con người cao quý nhỏ những giọt 
nước mắt nóng hổi”(1). 

Năm 23 tuổi C.Mác nhận học vị tiến sĩ 
triết học(2). Sau đó, ông tích cực hoạt động 

cách mạng, ông gặp Ph.Ăngghen, hai người 
trở thành đôi bạn thân thiết trong hoạt động lý 
luận và thực tiễn, cùng viết nhiều tác phẩm có 
giá trị lớn. Một trong những kết quả hợp tác đó 
là tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 
ra đời tháng 2-1848, đánh dấu chính thức xác 
lập CNXH khoa học, là cương lĩnh cách mạng 
đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế. 

C.Mác là “nhân vật tín nhiệm của phong 
trào công nhân quốc tế”(3) và là “linh hồn” của 
Quốc tế I, đưa lý luận thâm nhập vào phong 
trào công nhân; tích cực đấu tranh chống chủ 
nghĩa cơ hội, bọn vô chính phủ. Năm 1867, tập 
đầu bộ Tư bản ra đời, “giáng cho giai cấp tư sản 
một đòn chí tử trong lĩnh vực lý luận, khiến cho 
nó không bao giờ có thể hồi phục lại được”(4). 
Từ năm 1871, C.Mác sát cánh với người dân 
Pari sẵn sàng xông lên chọc trời, chứng kiến 
thành quả lý luận bước đầu đơm hoa kết trái. 

DI SẢN 
CỦA C.MÁC 

TRONG THỜI ĐẠI 
 NGÀY NAY

TS. Lê ĐứC HoàNG
Ban Tuyên giáo Trung ương
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Từ đó đến cuối đời (năm 1883), C.Mác tiếp 
tục dành toàn bộ trí lực cho lý tưởng cộng sản, 
hoàn thành các quyển tiếp theo của bộ Tư bản.

Ngày 2-12-1881, người vợ thủy chung, 
người bạn đời son sắt của Mác là Gienni qua 
đời; ngày 14-3-1883, C.Mác yên giấc nghìn 
thu trên chiếc ghế bành bên cạnh bàn làm 
việc. Trong nỗi đau buồn tiếc thương vô hạn, 
Ph.Ăngghen viết: Con người ấy mất đi, thật 
không sao có thể lường cho hết tổn thất đối 
với giai cấp vô sản chiến đấu của châu Âu và 
châu Mỹ, tổn thất đối với khoa học lịch sử...
Tên tuổi và sự nghiệp của Mác sẽ sống mãi 
nghìn thu(5).

2. C.Mác đã cống hiến trọn đời vì lý tưởng 
cộng sản. Trong di sản tư tưởng lý luận đồ sộ 
ấy để lại cho nhân loại, có phép biện chứng 
duy vật - linh hồn sống của chủ nghĩa Mác, 
là cơ sở phương pháp luận đối với nhận thức 
và hoạt động thực tiễn, trong đó có thực tiễn 
cách mạng(6). Vận dụng triết học duy vật biện 
chứng vào xem xét lịch sử xã hội, C.Mác sáng 
lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử mà như V.I. 
Lênin đánh giá: “Chủ nghĩa duy vật lịch sử của 
C.Mác là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng 
khoa học”(7). Từ quan niệm duy vật biện chứng 
về lịch sử, C.Mác xây dựng học thuyết hình 
thái kinh tế - xã hội. Vận dụng học thuyết hình 
thái kinh tế - xã hội vào phân tích xã hội tư bản, 
C.Mác tìm ra quy luật phát sinh, phát triển, diệt 
vong của nó; dự báo sự ra đời hình thái kinh 
tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn 
đầu là CNXH. C.Mác đưa ra học thuyết giá 
trị thặng dư, thực hiện cuộc cách mạng trong 
lĩnh vực kinh tế chính trị học. Nhờ đó, C.Mác 
mới có thể thuyết giải triệt để, tường minh sự 
phát sinh, phát triển, diệt vong của chủ nghĩa 
tư bản; vị trí kinh tế - xã hội của giai cấp vô 
sản trong xã hội tư bản; nội dung, bản chất sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp vô sản. C.Mác cùng 
với Ph.Ănggen sáng lập ra CNXH khoa học 
- một trong ba bộ phận của chủ nghĩa Mác-
Lênin, soi đường cho cách mạng XHCN giải 

phóng nhân loại khỏi chế độ tư hữu, áp bức, 
bất công, nghèo nàn, lạc hậu. 

Học thuyết Mác được V.I.Lênin bổ sung, 
phát triển, được các nhà mác xít vận dụng sáng 
tạo vào điều kiện cụ thể đất nước mình, đưa 
đến thành tựu CNXH hiện thực hơn 100 năm 
nay. Từ thực tiễn cách mạng ở Pháp, ra đời 
Công xã Pari năm 1871 tới thành công Cách 
mạng Tháng Mười năm 1917 và từ sau Chiến 
tranh thế giới lần thứ II, xuất hiện các nước 
XHCN ở Đông Âu, ở châu Á, châu Mỹ La 
tinh, đưa CNXH trở thành hệ thống thế giới. 
Hệ thống XHCN đứng đầu là Liên Xô sát cánh 
với phong trào cách mạng thế giới, ủng hộ vật 
chất và tinh thần, củng cố niềm tin, là tường 
thành vững chắc đối phó và ngăn cản sự chống 
phá của các thế lực đối lập. Điều này, không 
chỉ làm thay đổi diện mạo địa - chính trị thế 
giới, đảo lộn nhận thức về thế giới, thiết lập 
quan niệm sống và lối sống mới trên nguyên 
tắc độc lập, tự do, bình đẳng, xóa bỏ áp bức, 
bóc lột, bất công. Ngay cả sau khi Liên Xô 
và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, trong 
khi Mỹ và nhiều nước công nghiệp phát triển 
đương đầu với hậu quả khủng hoảng kinh tế, 
tài chính, nhiều chuyên gia kinh tế phương 
Tây tìm đến học thuyết C.Mác làm cơ sở lý 
luận và phương pháp luận để vạch chiến lược 
thoát khỏi tâm điểm khủng hoảng. 

3. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của 
đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập 
dân tộc gắn liền với CNXH. Đảng Cộng sản 
Việt Nam do Người sáng lập năm 1930, cùng 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường 
lối cách mạng Việt Nam cơ bản hình thành và 
trong quá trình vận động cách mạng, tư tưởng, 
đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát 
triển và hoàn thiện dần, trở thành ngọn đuốc 
soi đường cho cách mạng Việt Nam. 

Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác-Lênin mà 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh lãnh đạo, cách mạng Việt Nam vượt qua 
muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác. Đất nước Việt Nam 
từ nghèo nàn, lạc hậu, lệ thuộc, không có tên 
trên bản đồ thế giới đã trở thành đất nước độc 
lập, tự chủ và ngày nay đã bước vào thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trở 
thành một nước đang phát triển có thu nhập 
trung bình, có vị thế ngày càng quan trọng trên 
trường quốc tế. Dân tộc Việt Nam chưa bao 
giờ có được cơ đồ như ngày nay, triển vọng 
phát triển đất nước chưa bao giờ tươi sáng như 
trong giai đoạn hiện nay.

Kiên định lý tưởng của C.Mác, lấy chủ 
nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành 
động, trước hết chúng ta cần nhận thức đúng 
bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng 
đắn, sáng tạo trong thực tiễn cách mạng, tránh 
máy móc, giáo điều. Cần phân biệt luận điểm 
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin đã đúng 
đắn từ lúc mới ra đời và cho đến nay vẫn 
đúng; luận điểm đúng và phù hợp trong điều 
kiện lịch sử lúc đó nhưng đến nay bị thực tiễn 
vượt qua; luận điểm đúng nhưng do hiểu chưa 
đúng, chưa đầy đủ, nên vận dụng không đúng; 
vấn đề mà chủ nghĩa Mác-Lênin chưa đề cập 
đầy đủ hoặc chưa từng đề cập. Đồng thời, phải 
kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh bằng mọi giá. 

Vì thực tiễn luôn biến đổi và phát triển, 
nên lý luận Mác - Lênin cần được bổ sung, 
đổi mới, phát triển. Chính C.Mác và Ph.Ăng 
ghen chỉ rõ,“lý luận của chúng tôi là lý luận 
của sự phát triển chứ không phải là một giáo 
điều mà người ta phải học thuộc lòng và lặp 
lại một cách máy móc”(8). Từ năm 1872, hai 
ông cũng chỉ rõ sự lỗi thời một số điểm trong 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: “Vì thời đại 
công nghiệp đã có những bước tiến hết sức lớn 
trong 20 năm qua và giai cấp công nhân cũng 
đạt được những tiến bộ.... Cho nên hiện nay, 

cương lĩnh này có một số điểm đã cũ”(9). Lãnh 
tụ V.I.Lênin cũng căn dặn: “Chúng ta không 
hề coi lý luận của Mác như một cái gì đã xong 
xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng 
ta tin rằng, lý luận đó chỉ đặt nền móng cho 
môn khoa học mà những người CNXH cần 
phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ 
không muốn lạc hậu trước cuộc sống”(10). Đến 
Nguyễn Ái Quốc, từ cuối năm 1924 khẳng 
định: “Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung 
“cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách 
đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời 
mình không thể có được”(11). 

Di sản của Mác đã, đang và sẽ là tư tưởng 
chủ đạo của thời đại ngày nay. Kỷ niệm 200 
năm Ngày sinh C.Mác để chúng ta thêm một 
lần tri ân, kính trọng công lao, bảo vệ và phát 
huy di sản của C.Mác trong thời đại ngày nay. 
Chúng ta nguyện trung thành vô hạn với chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, 
đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi 
với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 
theo cương vị công tác và chức trách của mỗi 
người, tự hào là người mácxít chân chính.

L.Đ.H
-------------------------------
(1) C. Mác tiểu sử, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977, 

tr.15-18.
(2) Ê. Stêpanôva: C.Mác tiểu sử sơ lược, Nxb 

Ngoại ngữ Mátxcơva, tr.10
(3) C.Mác tiểu sử, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977, tr.417.
(4) C.Mác tiểu sử, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977, tr.414.
(5) C.Mác tiểu sử, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977, 
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Phong cách Hồ Chí Minh vừa có 
tính phổ biến ở mọi người vừa 
có tính đặc trưng riêng có của 

Hồ Chí Minh. Phong cách Hồ Chí Minh 
là một di sản để mọi người có thể học tập 
và làm theo dù là người lao động bình 
thường, nhà khoa học hay là chính khách. 
Với phương châm: “dĩ bất biến, ứng vạn 
biến”. Hồ Chí Minh đã có thể sống, làm 
việc và chiến đấu trong mọi hoàn cảnh hòa 
nhập được với mọi tầng lớp vì mục đích 
cao cả giải phóng dân tộc, giải phóng con 
người khỏi áp bức bóc lột. Để làm được 
điều đó, thực hiện lý tưởng cao đẹp của 
mình, Người đã luôn rèn luyện để có một 
phong cách sống phù hợp mang tính phổ 
biến nhưng lại rất hiện đại. Phong cách 

sống của Người là một tài sản vô giá cần 
được tìm hiểu, được đúc kết để noi theo 
một cách thiết thực nhất.

Phong cách học tập
Bao trùm lên phong cách học tập của Hồ 

Chí Minh là tự học. Trong lý lịch tự khai khi 
vào Đảng cộng sản Pháp Người ghi: “Văn 
hóa, học hết lớp tiểu học”. Năm 1959 làm 
việc với thầy giáo và sinh viên trường Đại 
học Pat-gia-gia-ran (In.đô.nê.xi.a) Người 
nói: “Tôi không có điều kiện để học tập khi 
còn trẻ nhưng đã tự học tập được trong xã 
hội, trong cuộc sống để biết yêu nhân dân”. 
Mục đích học tập của Người là học để sống, 
để làm cách mạng. Với hai bàn tay không 
khi lên tàu Đô đốc Tơvêrin xuất dương sang 

TS. ĐặNG Duy BÁu
Tìm hiểu phong cách Hồ Chí Minh

Ảnh: Bác ra đồng cùng bà con nông dân.    Ảnh: T.L
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Pháp, Người đã học làm nghề phụ bếp, đốt 
lò, làm phụ lao công dưới tàu. Khi sang Pháp, 
Người đã học nghề quét tuyết, thợ sơn, chụp 
ảnh, học ngoại ngữ để làm phiên dịch, học 
viết báo để làm báo... Trong suốt thời gian 
sống và lao động, hoạt động ở nước ngoài, 
Người chỉ có tự học mà làm nên. Ở đâu, làm 
gì cũng tranh thủ học. Người tự học một 
cách kiên trì, bền bỉ, thường xuyên. Bằng sự 
miệt mài, say sưa tự học, Người đã thu lượm 
được hệ thống tri thức đồ sộ của nhân loại từ 
những sinh hoạt bình thường của người dân 
lao động đến những tinh hoa của nền văn 
minh thời đại, đồng thời có sự nhạy cảm sắc 
sảo để vận dụng sáng tạo hệ thống trí thức đó 
vào con đường cách mạng mà mình đang tìm 
kiếm phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 
Có thể nói, tự học là một phong cách rất đặc 
trưng Hồ Chí Minh, tự học là yếu tố quyết 
định tạo nên nhân cách và trí tuệ uyên thâm 
của nhà văn hóa, của lãnh tụ Hồ Chí Minh. 
Nhà nghiên cứu văn hóa Va-xi-li-ep của Nga 
đánh giá: “Hiếm có một chính khách nào 
của thế kỷ XX có thể sánh được với Hồ Chí 
Minh về trình độ học vấn, tầm hiểu biết rộng 
lớn và sự thông minh cuộc đời”.

Từ kinh nghiệm thực tế của mình, Hồ 
Chí Minh khuyên mọi người phải tự học. 
Trong tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”, 
Người viết: “Lấy tự học làm cốt”, rồi đặt ra 
câu hỏi: “Học ở đâu, học với ai”, rồi trả lời: 
“Học trong xã hội, học mỗi công tác thực tế, 
học ở quần chúng”. Đó là con đường tự học, 
phải có ý thức tìm ra nơi để học, tìm ra đối 
tượng để học, nhận ra được điều mình cần 
phải học. Cần nhận thức được rằng những 
kiến thức được trang bị trên ghế nhà trường 
để đạt được chứng chỉ này, chứng chỉ nọ 
mới chỉ là những kiến thức nền tảng về mặt 
lý thuyết, còn khi ra trường làm việc phải 
nghiên cứu không những trong sách vở mà 
còn nghiên cứu ngay trong thực tiễn công 

tác của mình, phải vừa làm vừa học. Hồ Chí 
Minh cho rằng ngoài việc học ở trường thì 
việc học trong thực tiễn, học từ công việc, 
học từ nhân dân, học đi đôi với hành, tự học 
là rất quan trọng, bởi: “Trí thức học trong 
trường chưa phải là trí thức hoàn toàn. Muốn 
thành một người trí thức hoàn toàn thì phải 
tự học tiếp để đem được trí thức đó áp dụng 
vào thực tiễn”.

Phong cách ứng xử
Điều nổi bật trong phong cách ứng xử 

của Hồ Chí Minh là ứng xử văn hóa. ứng 
xử văn hóa trước tiên phải biết mình là ai, 
mình đang làm gì, biết rõ bổn phận của mình 
để ứng xử cho phù hợp. Khi còn là anh Ba 
làm phụ bếp, anh luôn tận tụy với công việc, 
từ nấu ăn, quét dọn, lau chùi, đến sắp đặt 
ngăn nắp, gọn gàng... giữ đúng phong cách 
của người phục vụ. Khi sang Pháp hoạt động 
chính trị Nguyễn Ái Quốc thấy được vai trò 
của báo chí nên đã say sưa với việc tìm kiếm 
thông tin, học hỏi cách viết báo, nghề làm 
báo. Một mình Nguyễn Ái Quốc vừa viết 
báo, vừa làm quản trị, làm chủ bút, vừa đi bán 
báo. Nhờ thế, Người mới có phong cách già 
dặn của một phóng viên, một nhà báo. Khi 
cần đấu tranh để bảo vệ chính kiến của mình, 
Người lý giải có lý có tình nhưng rất mực 
kiên quyết. Ở Đại hội thành lập Đảng cộng 
sản Pháp, Người tuyên bố gia nhập Đảng bởi 
“Đảng ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc tôi”, khi có những bất đồng trong quan 
điểm với quốc tế cộng sản về vấn đề quan hệ 
giữa giai cấp - dân tộc, Nguyễn Ái Quốc một 
mặt vẫn giữ nguyên chính kiến, mặt khác vẫn 
chấp hành mọi sự phân công của tổ chức, giữ 
vững ý thức kỷ luật, trung thành với Quốc 
tế cộng sản. Bằng phong cách ứng xử văn 
hóa, Nguyễn Ái Quốc đã đặt lợi ích dân tộc 
lên trên hết, quy tụ được mọi lực lượng cách 
mạng trong nước để thành lập được Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Khi đã là Chủ tịch nước 
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đứng trước quốc dân đồng bào đọc Tuyên 
ngôn độc lập, Người hỏi: “Đồng bào nghe 
rõ không” sao mà gần gũi, mà thân thương, 
mà vào lòng dân đến thế. Trước khi đi Pháp, 
Người đã giao quyền cho một nhà trí thức 
không phải là đảng viên cộng sản với sự tin 
tưởng và phong cách gần gũi, nhưng rất nho 
nhã. Người đã dặn Huỳnh Thúc Kháng ở nhà 
có việc gì thì cụ nhớ cho “dĩ bất biến, ứng 
vạn biến”. Trên đường đi sang Pháp để đàm 
phán, yêu cầu Pháp rút quân, tôn trọng nền 
độc lập Việt Nam, Người giữ đúng phong 
cách của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, vừa thể hiện sự bình đẳng quốc 
thể, vừa chân tình cởi mở, vừa bình tĩnh 
toan tính từng bước đi, từng lời nói, nhưng 
lại nhanh nhẹn linh hoạt, thân thiện cởi mở. 
Vào thời điểm đó cách mạng Việt Nam gặp 
muôn vàn khó khăn, trong nước vừa qua nạn 
đói khủng khiếp lại bị giặc Pháp, quân Quốc 
dân Đảng chiếm đóng, đối ngoại thì quốc tế 
chưa hiểu gì về Việt Nam. Nước ta đang ở 
thế bị cô lập thế mà Người đã thu phục được 
nhân tâm của người Pháp bằng chính phong 
cách vừa dân dã vừa chính khách. Bằng ý 
chí và tình cảm của một người yêu nước với 
sự ứng xử chân tình, cởi mở, lịch lãm Hồ 
Chí Minh đã thuyết phục được rất nhiều trí 
thức đang thành đạt ở Pháp trở về quê hương 
“kháng chiến, kiến quốc”.

Là một Chủ tịch nước nhưng Người 
luôn nghĩ đến mình là “đầy tớ của dân” 
phải chống tư tưởng “ông vua con”. 
Người nói Chính phủ mà không phục 
vụ dân tốt thì “dân có quyền đuổi Chính 
phủ”. ứng xử văn hóa còn được thể hiện 
“nói đi đôi với làm”. Người nói ngắn gọn, 
đề ra nhiệm vụ rõ ràng để mọi người đều 
hiểu và làm được. Như là, trước bao nhiêu 
vấn đề của đất nước đặt ra sau cách mạng 
Tháng Tám, trước tình thế “ngàn cân treo 
đầu sợi tóc”, thế mà nhiệm vụ đặt ra chỉ 

gói gọn: “Diệt giặc đói, giặc dốt, giặc 
ngoại xâm”; đó là việc làm thiết thực nhất 
đặt ra cho toàn dân Việt Nam. Trước tình 
thế đế quốc Mỹ kéo vào miền Nam trên 
50 vạn quân, tập trung đánh phá miền Bắc 
“trở thành thời kỳ đồ đá”, Hồ Chí Minh 
kêu gọi cả nước chiến đấu bằng một khẩu 
hiệu: “Không có gì quý hơn độc lập tự 
do”. Về với nông dân đi thăm đồng ruộng 
Người đã cùng tát nước, về với công nhân 
trong xưởng máy Người đã trực tiếp cầm 
búa, ra trận với bộ đội Người ân cần thăm 
hỏi chiến sĩ, Người trực tiếp chỉ huy… 
Người ứng xử với mọi người, mọi tầng 
lớp vừa rất thiết thực với phong cách của 
người trong cuộc, vừa có sức lan tỏa và 
tầm ảnh hưởng của một lãnh tụ.

ứng xử văn hóa của Hồ Chí Minh là nét 
đặc trưng của một nhân cách văn hóa. Người 
là một chính khách mang tầm thời đại, nhưng 
rất Việt Nam; một nhà cộng sản nhưng mang 
dáng dấp phong cách của một nhà nho, nhà 
nho xứ nghệ; Người là lãnh tụ vĩ đại nhưng 
lại sống rất giản dị, rất gần gũi với mọi người; 
Người hòa nhập vào trong quần chúng nhân 
dân, cùng với cụ già với cháu nhỏ, với chị 
nông dân, với anh công nhân, với nhà trí 
thức, với chú bộ đội… Bởi thế mà Người đã 
là Bác của muôn người, là Cha già của dân 
tộc; cùng bắt nhịp bài ca “kết đoàn”;“Người 
cùng chúng cháu hành quân”… Với phong 
cách Hồ Chí Minh, Người đã kết hợp nhuần 
nhuyễn truyền thống văn hóa của gia đình, 
quê hương, dân tộc với tinh hoa văn hóa 
của nhân loại để biến thành một thứ vũ khí 
sắc bén thu phục được nhân tâm mọi người 
trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức 
bóc lột.

Đ.D.B
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1. Tỉnh Hà Tĩnh hiện có 20 đảng bộ trực 
thuộc, bao gồm 13 đảng bộ huyện, thành phố, 
thị xã và 07 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, 
lực lượng vũ trang; có 763 đảng bộ, chi bộ cơ 
sở, trong đó có 262 đảng bộ xã, phường, thị 
trấn; 4.520 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, với 
96.019 đảng viên. Từ thực tiễn công tác xây 
dựng Đảng về tư tưởng chính trị, nhất là từ khi 
triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI, khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng, có nhiều vấn đề về công tác tư tưởng 
cần tiếp tục được quan tâm. 

Trong những năm gần đây, nhất là giai 
đoạn 2010 - 2015, kinh tế tỉnh Hà Tĩnh có 
bước phát triển đột phá, bình quân đạt trên 

18%/năm; là 1 trong 13 tỉnh được Nhà nước 
tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất về 
thực hiện Chương trình trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới; là địa phương 
đứng thứ 9 cả nước về thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài với 17 quốc gia, vùng lãnh 
thổ đầu tư vào địa bàn. Công tác đền bù 
cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi 
trường biển năm 2016 đến nay cơ bản hoàn 
thành; Công ty Formosa đã khắc phục 52/53 
lỗi vi phạm, đi vào hoạt động ổn định, góp 
phần đáng kể tăng trưởng kinh tế của địa 
phương và cả nước. Thu ngân sách toàn tỉnh 
năm 2017 đạt gần 9 ngàn tỷ đồng, có thêm 
33 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số 

Đổi mới công tác tư tưởng ở  
Đảng bộ Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

HoàNG TruNG DũNG
UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
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xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 115 
xã, chiếm tỷ lệ 50% số xã toàn tỉnh. 

Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng 
của công nghệ thông tin và những tác động từ 
quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh 
nhà đang phải đối mặt với nhiều yếu tố chi 
phối đến nhận thức, tư tưởng. Mặt khác, sự cố 
môi trường biển, tác động của các đợt thiên 
tai... là những tiềm ẩn ảnh hưởng đến an ninh 
trật tự, an toàn xã hội, tư tưởng của Nhân dân 
trên địa bàn. 

Xác định công tác tư tưởng có vai trò hết 
sức quan trọng, tỉnh đã luôn chú trọng đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt động. Đảng 
bộ tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 
của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 
về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy xây dựng đề án đổi mới công tác Tuyên 
giáo, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh ban hành Nghị quyết đổi mới công tác tư 
tưởng trong giai đoạn hiện nay.

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng 
xã hội trong các tầng lớp Nhân dân luôn được 
quan tâm, theo đó đã phát hiện, giải quyết kịp 
thời những vấn đề tồn đọng, bức xúc trong 
Nhân dân, nhất là trong đền bù, giải phóng mặt 
bằng, hạn chế các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, 
tụ tập đông người. 

Công tác đấu tranh, phản bác các luận 
điệu sai trái, phòng, chống âm mưu của các 
thế lực thù địch đạt được những kết quả quan 
trọng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa 
bàn góp phần gìn giữ và phát huy nét đặc 
trưng văn hóa, truyền thống của quê hương, 
đóng góp tích cực vào sự  phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác tư tưởng của Đảng 
bộ tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Một số cấp 
ủy, lãnh đạo chưa tâm đúng mức đến công tác 
chính trị tư tưởng. Việc phát hiện, nắm bắt tình 
hình diễn biến tư tưởng và xử lý những vấn 

đề phát sinh về tư tưởng trong cán bộ, đảng 
viên chưa thực sự chủ động. Ý thức nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các 
cấp theo Quy định 101 của Ban Bí thư Trung 
ương (khóa XI) có nơi còn hình thức. Công 
tác giáo dục lý luận chính trị còn rập khuôn, 
máy móc, chưa mạnh dạn đổi mới; quản lý báo 
chí, mạng xã hội, nắm bắt và định hướng dư 
luận xã hội có thời điểm còn lúng túng. Phản 
bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, 
chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ chưa quyết liệt. Bản lĩnh, 
trách nhiệm đấu tranh của một số cán bộ, đảng 
viên khi thấy các hiện tượng sai trái, tiêu cực 
chưa được thể hiện rõ.

Dự báo trong thời gian tới, lợi dụng ảnh 
hưởng của sự cố môi trường biển và một số vụ 
việc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ kinh tế, xã hội của tỉnh, một số đối tượng 
cực đoan dưới sự dẫn dắt của các thế lực thù 
địch tiếp tục tìm mọi biện pháp để phá hoại 
những thành quả mà Đảng bộ và Nhân dân Hà 
Tĩnh đã đạt được.

2. Trước yêu cầu nhiệm vụ và bối cảnh 
mới, Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện tốt các 
nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực công tác tư 
tưởng như sau:

Thứ nhất, gắn kết chặt chẽ công tác tư 
tưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng 
tuyên truyền, kết hợp việc phổ biến, cập nhật 
các tri thức khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội 
và nhân văn.

Các cấp ủy phải luôn thấm nhuần quan 
điểm, thực hiện công tác tư tưởng là chức 
năng, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trách 
nhiệm chính của từng cấp ủy đảng, trong đó, 
cán bộ, đảng viên là chủ thể trực tiếp thực 
hiện. Hàng năm, các cấp ủy đảng, các ban cán 
sự đảng, đảng đoàn xây dựng kế hoạch thực 
hiện công tác tư tưởng sát với thực tiễn của 
địa phương, đơn vị. Chủ động nắm bắt, đánh 
giá, dự báo diễn biến tư tưởng trong cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân, đề ra các giải pháp hữu 
hiệu để xử lý nhanh nhạy, sát đúng, kịp thời 
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các phát sinh trong tư tưởng của cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân.

 Gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, 
đơn vị. Thống nhất quy chế định kỳ các cấp ủy 
đảng, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 
với Nhân dân để chỉ đạo các cấp, các ngành 
xem xét, xử lý các vấn đề Nhân dân phản ánh. 
Đồng thời, phát huy tốt vai trò của đội ngũ 
cộng tác viên dư luận xã hội, lắng nghe những 
tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân 
dân, để điều chỉnh phương thức lãnh đạo, chỉ 
đạo nhiệm vụ chính trị mang lại quyền, lợi ích 
thiết thực cho Nhân dân. Hàng năm, giữa cơ 
quan tuyên giáo với ủy ban nhân dân cùng cấp 
ký kết quy chế phối hợp hoạt động.

Kết hợp nội dung giáo dục chủ trương, 
chính sách, pháp luật, thông tin tình hình kinh 
tế, xã hội của đất nước, của tỉnh với việc phổ 
biến, bồi dưỡng, cập nhật các tri thức khoa học 
kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn để củng 
cố lập trường tư tưởng, thế giới quan khoa 
học cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước 
những biến động khó lường của tình hình thế 
giới và khu vực.

Hai là, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng 
với công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám 
sát, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng 
cho cán bộ, đảng viên. 

Các cấp ủy đảng cần đề ra các giải pháp cụ 
thể gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác 
tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát để xây dựng 
tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Trên cơ sở định hướng của Trung ương 
về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 
XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và 
chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, các 
địa phương, đơn vị cần cập nhật, bổ sung quy 
chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên sát yêu 
cầu, chức năng nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương 
mẫu, bản lĩnh, nói đi đôi với làm, dám chịu 
trách nhiệm, bảo vệ lẽ phải, lên án, đấu tranh 
chống các biểu hiện tiêu cực và tình trạng suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 
Thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW, 
ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 
cấp”; Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 
những điều đảng viên không được làm; Quy 
định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ 
Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. 
Từ đó, tạo niềm hứng khởi, tin tưởng để cán 
bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn tiên 
phong, gương mẫu, sống và làm việc vì lợi ích 
chung, tránh xa những cám dỗ tầm thường, 
làm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và quần 
chúng Nhân dân noi theo. 

Ba là, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 
sở, cổ vũ mạnh mẽ phong trào hành động cách 
mạng. Quan tâm hoạt động tín ngưỡng. Tăng 
cường phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chú trọng thực hiện hiệu quả quy chế dân 
chủ ở cơ sở, triển khai tốt phương châm: Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Quan tâm 
đúng mức công tác vận động quần chúng tham 
gia các phong trào thi đua yêu nước, phong 
trào hành động cách mạng. Chú ý phát hiện, 
bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố điển hình. 
Coi trọng hơn nữa tính thực chất các danh hiệu 
thi đua, tránh bệnh thành tích trong đánh giá 
ở tất cả các cấp, các ngành. Thực hiện có hiệu 
quả cơ chế giám sát của Nhân dân đối với cán 
bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo 
Quy định 625-QĐ/Tu, ngày 02/3/2018 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn tạo 
điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tín ngưỡng 
của Nhân dân theo đúng quy định của pháp 
luật. Lấy mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương 
đồng để vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo 
chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực 
hiện nhiệm vụ chính trị cần làm rõ những thủ 
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đoạn lợi dụng tôn giáo phá hoại chính sách đại 
đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, 
từ đó vận động đồng bào có đạo, chức sắc tôn 
giáo suy nghĩ, hành động vì lợi ích và sự bình 
yên của Nhân dân, không mắc mưu các thế lực 
thù địch.

Thường xuyên coi trọng đổi mới công tác 
tuyên truyền, khai thác hiệu quả những mặt 
tích cực của công nghệ thông tin, vai trò của 
các cơ quan báo chí để chuyển tải tới cán bộ, 
đảng viên các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước. 

Bốn là, xây dựng con người Hà Tĩnh 
phát triển toàn diện; góp phần phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa, nâng 
cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính 
trị và toàn xã hội về vai trò, vị trí của sự 
nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con 
người Việt Nam. Xây dựng môi trường văn 
hóa văn minh, lành mạnh. Tôn vinh hình 
ảnh con người Hà Tĩnh nêu cao ý thức bảo 
vệ và thực hiện nghiêm luật pháp; học tập, 
lao động sáng tạo; sống có văn hóa, nghĩa 
tình; có sức khỏe và năng lực cảm thụ thẩm 
mỹ; biết tiếp thu những tinh hoa văn hóa của 
nhân loại, biết bảo tồn, phát huy những giá 
trị văn hóa của quê hương như Dân ca Ví, 
Giặm, Ca trù… các di sản văn hóa đã được 
uNESCo vinh danh. 

Các cấp ủy chú trọng xử lý hài hòa mối 
quan hệ giữa kinh tế với văn hóa. Vận động 
đội ngũ văn nghệ sỹ sáng tác các tác phẩm 
văn học, nghệ thuật… phù hợp với thuần 
phong, mỹ tục của quê hương, dân tộc. 
Tránh sáng tác các tác phẩm chạy theo thị 
hiếu tầm thường, chỉ phục vụ một bộ phận 
nhỏ công chúng.

Cấp ủy, chính quyền phải luôn quan tâm 
định hướng tư tưởng, chính trị, cung cấp thông 
tin chính thống để đội ngũ trí thức hiểu đầy đủ 
thành quả của công cuộc đổi mới đất nước. 

Đồng thời, phải thường xuyên quan tâm 

công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xử lý kịp thời 
những sai phạm của cán bộ, đảng viên để 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ quyết 
tâm của hệ thống chính trị trong xây dựng bộ 
máy cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh.

Năm là, xây dựng và phát triển đội ngũ 
cán bộ chuyên trách; tăng cường đầu tư cơ sở 
vật chất, kỹ thuật cho công tác tư tưởng theo 
hướng hiện đại. Chú trọng tổng kết thực tiễn, 
kịp thời đề ra các kế hoạch, giải pháp công tác 
tư tưởng hiệu quả, sắc bén, phù hợp với các 
nhóm đối tượng

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
và luân chuyển đội ngũ cán bộ ngành Tuyên 
giáo các cấp, chú trọng cán bộ đã qua thực 
tiễn có triển vọng phát triển; yêu cầu đặt ra 
của cán bộ ngành Tuyên giáo phải có phẩm 
chất, đạo đức trong sáng; luôn tâm huyết, 
trăn trở với công việc, có kỹ năng nói, viết 
thuyết phục. 

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, 
giáo dục; tăng cường thông tin trực tuyến, 
sử dụng phương tiện công nghệ thông tin và 
truyền thanh, truyền hình; phát huy hơn nữa 
hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở để cung 
cấp kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp 
luật của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với 
vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Định kỳ hằng năm, các cấp ủy đảng tổ 
chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, tiến hành 
điều tra dư luận xã hội tổng thể; đánh giá, rút 
kinh nghiệm đối với từng nhiệm vụ về công 
tác tư tưởng. Từ đó, có định hướng tư tưởng 
phù hợp với từng nhóm đối tượng cho năm 
tiếp theo. 

 Tin tưởng với việc thực hiện đồng bộ các 
giải pháp trên, công tác tư tưởng của Đảng bộ 
tỉnh sẽ phát huy hiệu quả, góp phần tích cực 
vào quá trình phát triển, kinh tế, xã hội, củng 
cố quốc phòng, an ninh của Hà Tĩnh trong thời 
gian tới.

H.T.D
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Chiến dịch Điện Biên Phủ 
- đỉnh cao của chiến cuộc 
Đông Xuân 1953 - 1954. 

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình 
toàn cục, Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
và Tổng Quân ủy hạ quyết tâm chiến 
lược: “Tập trung đại bộ phận lực lượng 
chủ lực thiện chiến của ta lên mặt trận 
Điện Biên Phủ, mở chiến dịch tiến công 
tiêu diệt những lực lượng tinh nhuệ nhất 

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ -
THẮNG LỢI CỦA SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Chiến thắng Điện Biên Phủ .     Ảnh: T.L

Hà TIếN LaM
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt 
nguồn từ nhiều nguyên nhân, song sức mạnh 

của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong 
những nhân tố quyết định. Sức mạnh to lớn đó 

dựa trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo 
nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động 

địa cầu; trở thành bài học kinh nghiệm mang 
tính nguyên tắc; có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh.
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của địch trong tập đoàn cứ điểm mạnh nhất 
của chúng trên chiến trường Đông Dương”. 
Thực tiễn đã chứng minh đây là quyết định 
chính xác, thể hiện tư duy cùng tầm nhìn 
chiến lược sắc sảo của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Thực hiện quyết tâm chiến lược 
đó, quân và dân ta đã khẩn trương tiến hành 
công tác chuẩn bị mọi mặt và bước vào trận 
quyết chiến chiến lược bằng khát vọng độc 
lập dân tộc cháy bỏng cùng ý chí quyết chiến, 
quyết thắng cao độ. Với tinh thần đó, chúng ta 
đã giành thắng lợi vang dội: đập tan tập đoàn 
cứ điểm mạnh nhất của quân viễn chinh Pháp, 
tiêu diệt và bắt làm tù binh 16.200 tên, gồm 21 
tiểu đoàn, phá hủy và thu nhiều phương tiện, 
trang bị quân dụng - Chiến dịch Điện Biên 
Phủ kết thúc toàn thắng. Chiến thắng vĩ đại 
đó đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, 
đánh bại ý chí xâm lược của thực dân Pháp 
và can thiệp Mỹ, buộc họ phải ký Hiệp định 
Giơ-ne-vơ, cam kết chấm dứt chiến tranh, tôn 
trọng độc lập, chủ quyền của ba nước: Việt 
Nam - Lào - Campuchia.

Chiến thắng Điện Biên Phủ để lại nhiều 
bài học sâu sắc có ý nghĩa vô cùng quan trọng: 
bài học về đường lối cách mạng, đường lối 
tiến hành chiến tranh nhân dân đúng đắn, 
sáng tạo của Đảng ta; bài học về chỉ đạo chiến 
lược nhạy bén, sắc sảo của Đảng trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ và sự phối hợp tác chiến 
chặt chẽ giữa các chiến trường, bài học về xây 
dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững 
mạnh, đặc biệt là các đơn vị bộ đội chủ lực 
để thực hiện những đòn tiến công quyết định 
giành thắng lợi trên chiến trường; bài học về 
phát huy cao độ tinh thần quyết chiến, quyết 
thắng quân xâm lược của quân và dân ta; bài 
học về tăng cường đoàn kết quốc tế, mối quan 
hệ hữu nghị và sự liên minh chiến đấu của 
quân và dân ba nước Đông Dương... Đặc biệt, 
chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại bài học 
kinh nghiệm sâu sắc to lớn, đó là: Phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với tinh thần “Toàn dân, toàn Đảng và 
Chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện 
cho chiến dịch Điện Biên Phủ và nhất định 
làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng 
cho chiến dịch này”, quân và dân ở khắp các 
địa phương trong cả nước đều đẩy mạnh các 
hoạt động phối hợp, liên tiếp tiến công tiêu 
diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều 
vùng đất đai và nhân dân, buộc thực dân Pháp 
phải phân tán lực lượng khắp nơi để đối phó. 
Các lực lượng thanh niên, phụ nữ từ thành thị 
đến nông thôn, từ vùng núi đến đồng bằng 
tích cực tham gia nhiều cuộc đấu tranh chính 
trị, phá tề trừ gian. Đây là những hoạt động 
phối hợp kịp thời của cả nước có tác động tích 
cực tới chiến trường Điện Biên Phủ.

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra ở địa 
hình rừng núi hiểm trở, đèo cao, vực sâu, mạng 
lưới giao thông chiến lược chưa có; miền Tây 
Bắc mới được giải phóng, kinh tế chậm phát 
triển. Đảng ta đã phát huy sức mạnh tổng hợp 
của cả hậu phương và tiền tuyến nhằm cung 
cấp đầy đủ, kịp thời mọi yêu cầu của bộ đội 
trong trận quyết chiến chiến lược.

Với đường rừng núi xa từ 300 - 500 km, 
tưởng như việc tiếp tế không thể thực hiện 
được. Nhưng với tinh thần “tất cả cho tiền 
tuyến, tất cả để chiến thắng”, từ vùng tự do 
Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4, vùng mới 
giải phóng Tây Bắc cho đến vùng du kích, 
các khu căn cứ địa ở vùng đồng bằng Bắc 
Bộ, vùng Thượng Lào, tất cả đều dồn sức cho 
Điện Biên Phủ, kể cả sức người, sức của. Tính 
chung trong chiến dịch nhân dân ta đã “đóng 
góp 25,560 tấn gạo, 226 tấn muối, 1.909 tấn 
thực phẩm, 26.453 lượt công dân, 20.991 xe 
đạp thồ, 1.800 mảng nứa, 756 xe thô sơ, 914 
con ngựa thồ và 3.130 chiếc thuyền”. Để có 
lương thực kịp thời nuôi bộ đội, đồng bào 
thỏa thuận giao cả những rẫy lúa, nương ngô 
cho các đơn vị thu hoạch. Vận động đồng bào 
các dân tộc Tây Bắc đẩy mạnh sản xuất ra sức 
tiết kiệm đảm bảo lương thực tại chỗ, đồng 
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thời phát huy tối đa các lực lượng, phương 
tiện đảm bảo lương thực cho chiến dịch nhằm 
giải quyết lượng gạo cần cho chiến dịch Điện 
Biên Phủ (khoảng 16.000 tấn). Đó là công 
sức đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên 
khắp cả nước, là tinh thần cả nước một lòng, 
toàn dân đánh giặc.

Trong chiến dịch lực lượng dân công đã 
có những đóng góp to lớn: “hơn 261.653 dân 
công chủ yếu được huy động từ nhiều xã, 
huyện khác nhau; tính trung bình mỗi dân 
công đã phục vụ 100 ngày công. Một số dân 
công đã phục vụ suốt chiến dịch, kéo dài 6 
-7 tháng, trong điều kiện khó khăn gian khổ 
thiếu thốn về mọi mặt. Ngay tại hỏa tuyến, 
đồng bào Điện Biên cũng đưa 3.000 người 
đi dân công với 64.670 ngày công phục vụ. 
Hậu phương tại chỗ, khu Tây Bắc huy động 
31.818 dân công. Việt Bắc, căn cứ địa kháng 
chiến chung của cả nước cũng cung cấp cho 
mặt trận 36.518 dân công. Trong vùng địch 
hậu tỉnh Kiến an đã đóng góp 230.294 ngày 
công. Trong vùng tạm chiếm của các tỉnh 
Bắc Bộ, đồng bào đã chuyển ra vùng tự do 
hơn 20 vạn tấn thóc và 7,5 triệu ngày công 
đi dân công”. Chỉ tính 4 đợt huy động lớn 
từ tháng 10/1953 - 4/1954, các tỉnh đã cung 
cấp cho mặt trận 63.200 dân công hỏa tuyến, 
trong đó tỉnh Hà Tĩnh huy động số lượng 
nhiều nhất với 28.300 người, tỉnh Nghệ an 
huy động 18.300 người, tỉnh Quảng Bình huy 
động 16.600 người. Qua ba đợt huy động “từ 
đầu tháng 11/1953 đến ngày 15/3/1954 đã có 
9.503 thanh niên ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ 
an, Hà Tĩnh gia nhập lực lượng thanh niên 
xung phong (Thanh Hóa: 4.820 người, Nghệ 
an: 2.934 người, Hà Tĩnh: 1.749 người). 
Đến tháng 2/1954, số lượng thanh niên xung 
phong của các tỉnh miền Bắc phát triển lên 
đến 10.063 đội viên, được biên chế thành 50 
đại đội”; tham gia làm và sửa chữa hàng trăm 
kilômét đường, bến, cầu, phá bom mìn; vận 
chuyển hơn 25 nghìn tấn lương thực, thực 

phẩm, hàng nghìn tấn vũ khí trang bị, đạn 
dược tới mặt trận; giữ vững mạch máu giao 
thông quan trọng nhất của mặt trận. Hàng 
nghìn cán bộ, chiến sĩ được cứu chữa, chăm 
sóc… trở thành nhân tố quan trọng đảm bảo 
thắng lợi. Ngoài nhiệm vụ phục vụ, họ còn 
trực tiếp tham gia chiến đấu cùng các đơn vị 
quân đội. Đây là “cuộc ra quân lớn nhất” của 
cả nước kể từ đầu cuộc kháng chiến. Theo 
báo cáo ngày 10/7/1954: “Có 18.200 cán bộ, 
đội viên, thanh niên xung phong trực tiếp 
tham gia phục vụ chiến dịch. Ngoài thực hiện 
nhiệm vụ trên mặt trận giao thông vận tải, 
thanh niên xung phong đã dồn hết sức mình 
tiếp tế cho bộ đội 4.300 tấn gạo, 150 tấn thịt 
lợn, 450 tấn rau xanh phục vụ chiến dịch”…

Cùng với việc tích cực chuẩn bị cho chiến 
trường, ở hậu phương, Đảng ta tiến hành thực 
hiện chủ trương đem lại ruộng đất cho dân 
cày. Với việc làm đó đã động viên được các 
tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ở tiền 
tuyến tin tưởng vào đường lối chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo thành 
khối đại đoàn kết, dồn sức người, sức của cho 
Chiến dịch. Cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp nói chung và Chiến dịch Điện Biên 
Phủ nói riêng đã thành công trong việc vận 
động nhiều địa chủ, tư sản dân tộc cùng con 
em, gia đình họ đã tham gia kháng chiến dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Điện Biên Phủ là một trận quyết chiến 
chiến lược trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có 
ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn, “đã 
được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch 
Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa của thế 
kỷ 20, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến 
công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô 
dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”. Thắng 
lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã thể hiện 
rõ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc “cả nước 
đồng lòng, toàn dân chung sức”, “tất cả vì tiền 
tuyến, tất cả để chiến thắng”. 

H.T.L.
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Hà Tĩnh hiện có 124.130 công 
nhân viên chức lao động 
(CNVCLĐ), trong đó có 45.313 

cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc 
khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 
78.817 công nhân lao động trong các doanh 
nghiệp. Trong những năm qua, đội ngũ 
CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh 
về số lượng, tăng về chất lượng, có mặt trên 
tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt số công nhân lao 
động ở lĩnh vực công nghiệp, thương mại, 
dịch vụ tăng cao và có nhiều đóng góp to 

lớn, quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

Hiểu biết pháp luật của người lao động 
- Những vấn đề còn bất cập

Một bộ phận người lao động xuất thân 
từ nông dân, chưa được đào tạo cơ bản, hiểu 
biết về chính sách, pháp luật, ý thức tổ chức 
kỷ luật và tác phong lao động công nhiệp 
còn hạn chế, chưa nắm vững những quy định 
của pháp luật, do đó khó khăn trong việc tự 
bảo vệ quyền lợi cho bản thân mình. Người 

Tăng cường công Tác Tuyên Truyền, Tư vấn 
giám sáT cHínH sácH pHáp luậT cHo người lao Động

Tổ tư vấn pháp luật cho công nhân lao động .     Ảnh: Ái Chi 

Lê THị HảI yếN
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
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lao động chỉ quan tâm đến vấn đề tiền lương, 
tiền thưởng (lợi ích trước mắt), có việc để 
làm và không muốn đối trọng với chủ sử 
dụng lao động…

Hầu hết chủ sử dụng lao động muốn 
tận dụng thời gian để tăng gia sản xuất, 
tăng năng suất lao động, coi nhẹ việc phải 
nâng tri thức am hiểu pháp luật cho người 
lao động. Công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) từ phía các 
cơ quan chức năng còn nhiều bất cập, hạn 
chế (văn bản pháp luật sửa đổi nhiều trong 
khi kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL của đội 
ngũ làm công tác này chưa được đào tạo 
một cách bài bản; kinh phí phục vụ cho hoạt 
động còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu 
cầu nhiệm vụ…), đã gây khó khăn cho công 
tác tuyên truyền, PBGDPL trong đoàn viên, 
người lao động.

Kết quả bước đầu trong công tác tuyên 
truyền, tư vấn giám sát chính sách pháp 
luật cho người lao động

Chức năng cơ bản, quan trọng hàng đầu 
của tổ chức Công đoàn là bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn 
viên, CNVCLĐ và góp phần nâng cao chất 
lượng, xây dựng đội ngũ công nhân lao 
động đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và 
bền vững của tỉnh nhà. Trong những năm 
qua, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã thường 
xuyên quan tâm đổi mới, nâng cao chất 
lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật gắn với tư vấn, giám sát việc 
thực hiện chính sách pháp luật cho người 
lao động.

Trước những khó khăn và đặc thù của 
công tác truyên truyền, giáo dục pháp luật 
trong CNVCLĐ, đặc biệt là công nhân lao 
động trực tiếp, Công đoàn các cấp đã bằng 
nhiều hình thức để tuyên truyền như: Tiếp 
tục duy trì và phát huy có hiệu quả các hình 

thức tuyên truyền PBGDPL nhằm chuyển 
tải pháp luật đến với người lao động: Mở 
các lớp tập huấn, tuyên truyền, tọa đàm, 
hội nghị…(trung bình mỗi năm có trên 
1.500 công đoàn cơ sở đã lồng ghép tổ 
chức hơn 300 cuộc tuyên truyền, phổ biến 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật… với gần 16.000 lượt 
người tham gia). Thường xuyên tổ chức tốt 
“Ngày pháp luật” tháng, tổ chức phát động 
“Ngày Pháp luật Nước CHXHCNVN” 
hàng năm... Trong các cuộc sinh hoạt pháp 
luật tăng cường hoạt động đối thoại trực 
tiếp về những vướng mắc trong thực hiện 
chế độ, chính sách cho người lao động 
theo quy định của pháp luật giúp cho cán 
bộ, đoàn viên có kiến thức sâu hơn, hiểu 
biết pháp luật để nâng cao chất lượng công 
tác tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn cơ 
sở hoạt động có hiệu quả; các công đoàn 
cấp trên trực tiếp cơ sở lấy ngày 28 hàng 
tháng là ngày tư vấn trực tiếp về pháp luật 
cho CNVCLĐ trên địa bàn. Việc tập trung 
chỉ đạo xây dựng các tủ sách pháp luật, 
giỏ sách pháp luật tại các công đoàn cơ 
sở trong doanh nghiệp cũng là một trong 
những cách thức tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật được Liên đoàn Lao động tỉnh 
tập trung chỉ đạo. Đến thời điểm hiện nay, 
toàn tỉnh có gần 300 tủ sách pháp luật. 

Để công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật cho người lao động 
đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới, nhất là ứng dụng 
công nghệ thông tin, thông qua phương 
tiện thông tin đại chúng là một trong 
những hình thức được Liên đoàn Lao 
động tỉnh đầu tư về kinh phí, nội dung 
cũng như thời lượng. Hàng năm, có trên 
100 tin, bài thông tin về PBGDPL, gương 
người tốt, việc tốt trong việc sống, chấp 
hành Hiến pháp, pháp luật trong đoàn 
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viên, người lao động được đăng tải trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. 
Trang Facebook Liên đoàn Lao động tỉnh 
được thành lập vào tháng 9 năm 2017 đã 
trở thành kênh tuyên truyền quan trọng 
của các cấp công đoàn toàn tỉnh. Sau 
hơn 6 tháng đi vào hoạt động, đến nay 
Facebook Công đoàn Hà Tĩnh đã đăng 
tải trên 400 tin, bài trong đó tập trung 
chia sẻ bài viết, thông tin quan trọng về 
chủ trương, chính sách, pháp luật liên 
quan đến đoàn viên, người lao động.

Việc đổi mới hình thức tuyên truyền 
PBGDPL được thực hiện thông qua đội 
truyền thông pháp luật lưu động: Mở các lớp 
truyền thông pháp luật cho công nhân lao 
động trên địa bàn tỉnh bằng hình thức sân 
khâu hóa, đối thoại, trao đổi trực tiếp mang 
lại sự mới mẻ, sinh động, tạo sức hấp dẫn, 
thu hút sự tham gia nhiệt tình của công nhân 
lao động, trung bình mỗi năm Liên đoàn Lao 
động tỉnh phối hợp các công đoàn cấp trên 
trực tiếp cơ sở tuyên truyền lưu động cho 
gần 1.000 lượt công nhân lao động trực tiếp. 
Thông qua buổi truyền thông pháp luật lưu 
động, công nhân lao động được tiếp cận với 
những nội dung pháp luật mới có liên quan 
đến đặc thù công việc đang làm, được đối 
thoại trực tiếp để giải đáp những vấn đề còn 
băn khoăn, vướng mắc với Tổ Tư vấn pháp 
luật Liên đoàn Lao động tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật được thực hiện song song 
cùng với công tác giám sát việc thực hiện 
chính sách pháp luật cho đoàn viên, người 
lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh thường 
xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, 
sở ban, ngành có liên quan tổ chức các cuộc 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ 
chính sách cho đoàn viên, người lao động, 
như: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của 
tỉnh kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm 

xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật an toàn vệ sinh 
lao động, phòng chống cháy nổ tại hàng chục 
doanh nghiệp (cao điểm tổ chức vào tháng 5 
hàng năm); tổ chức khảo sát việc thực hiện 
chính sách pháp luật đối với lao động nữ tại 
một số trường học nhằm nắm bắt kịp thời 
việc thực hiện quy định của pháp luật đối với 
giáo viên đồng thời có những kiến nghị, đề 
xuất với các cơ quan chức năng trong việc 
tháo gỡ một số vấn đề còn vướng mắc, nhằm 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn 
viên, người lao động.

Tiếp tục nâng cao công tác tuyên 
truyền, tư vấn giám sát chính sách pháp 
luật cho người lao động

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần thực 
hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh 
về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và 
tổ chức Công đoàn  Hà Tĩnh đến năm 2020 
và những năm tiếp theo”, thời gian tới, tổ 
chức công đoàn sẽ tập trung thực hiện một 
số giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng hoạt 
động đội ngũ cán bộ chuyên trách công 
đoàn, đi sâu nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu 
cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, 
người lao động, nhất là công nhân lao động 
ở những doanh nghiệp có quan hệ lao động 
phức tạp. Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo 
viên công đoàn các cấp và đội ngũ cán bộ 
chuyên trách công đoàn bằng việc tổ chức 
các diễn đàn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của nhà nước; về vai trò của 
tổ chức công đoàn; tuyên truyền nhằm nâng 
cao nhận thức về trách nhiệm của đoàn viên, 
người lao động trong chấp hành pháp luật; 

(Xem tiếp trang 21)
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Hà Tĩnh có 137 km bờ biển, với 
nhiều bãi tắm đẹp, hấp dẫn 
như Thiên Cầm, Xuân Thành, 

Quỳnh Viên - Lê Khôi, Thạch Hải, Đèo 
Con... Biển Hà Tĩnh có nhiều loại hải sản 
ngon như cá ngừ đại dương, mực nhảy, tôm 
hùm… Vùng đất này có nhiều danh lam, 
thắng cảnh, lễ hội gắn với đời sống người 
dân vùng biển như lễ hội Chèo cạn Cẩm 
nhượng, lễ hội Chiêu trưng Đại Vương Lê 
Khôi, lễ hội đền bà Nguyễn Thị Bích Châu, 
lễ hội chùa Chân Tiên... Du lịch biển kết 

nối nhiều danh thắng nổi tiếng như sông 
La - núi Hồng, hồ Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi - 
Cẩm Trang, rừng đặc dụng vườn quốc gia 
Vũ Quang, nước khoáng Sơn Kim, du lịch 
sinh thái Hải Thượng Lãn Ông, Hoành Sơn 
Quan… Cùng với lợi thế Hà Tĩnh nằm trên 
tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây với 
nước CHDCND Lào, Thái Lan, Myanma 
và các nước khác trong khối aSEaN, vì 
vậy du lịch Hà Tĩnh nói chung, du lịch biển 
nói riêng là điểm đến hấp dẫn đối với du 
khách gần xa.

Lê TrầN SÁNG
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

Biển Lộc Hà thu hút du khách.      Ảnh: P.V

Du lịch biển Hà Tĩnh
HỨA HẸN NHIỀU KHỞI SẮC
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Năm 2016, do ảnh hưởng sự cố môi 
trường biển, hoạt động kinh doanh du lịch 
Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Doanh 
thu các cơ sở kinh doanh tại các khu, điểm 
du lịch biển sụt giảm 80% - 85%, các đơn 
vị kinh doanh du lịch tại địa bàn trên trục 
Quốc lộ 1a giảm sút 40-50% so với năm 
trước. Tổng lượt khách lĩnh vực du lịch chỉ 
đạt 68,8% so với năm 2015 (giảm 31,2 %) 
và 66,5% so với kế hoạch (giảm 33,5%). 
Doanh thu đạt 80,7% so với năm 2015 
(giảm 19,3%) và 75,5% so với kế hoạch 
(giảm 24,5%). 

Năm 2017, môi trường biển đã được 
phục hồi, hoạt động du lịch nói chung, du 
lịch biển nói riêng đã có bước chuyển biến 
tích cực, số lượt khách đến nghỉ dưỡng tại 
các khu du lịch biển tăng gấp 4-5 lần của 
những năm trước, góp phần đưa ngành du 
lịch hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 
đề ra. Hà Tĩnh hiện có 07 khu du lịch biển 
(Thiên Cầm, Xuân Thành, Lộc Hà, Quỳnh 
Viên - Lê Khôi, Thạch Văn - Thạch Trị, 
Kỳ Xuân, Đèo Con); 3 điểm du lịch giải 
trí, nghỉ dưỡng cao cấp: công viên nước 
Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh, tổ hợp 
dịch vụ sân golf 18 lỗ, thể thao giải trí đua 
chó, resort Quỳnh Viên - Lê Khôi... Tổng 
lượt khách tham quan, du lịch toàn tỉnh năm 
2017 đạt hơn 3.5 triệu lượt, trong đó có 1,4 
triệu lượt khách có lưu trú, tăng 25,6% so 
với năm 2016 và ước đạt 115,1% kế hoạch 
năm, với gần 22 ngàn lượt khách quốc tế, 
tăng 21,5% so với năm 2016.

 Tiếp tục phát huy kết quả năm 2017 
và khắc phục những khó khăn, hạn chế 
do các yếu tố thời tiết bất lợi như mưa 
bão, lũ lụt, hạn hán đã làm ảnh hưởng 
đến các hoạt động du lịch, đặc biệt là đối 
với du lịch biển (một năm chỉ khai thác 
được 3- 4 tháng), ngay từ đầu năm 2018, 

ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã 
tích cực tham mưu Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 06-NQ/Tu 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về 
phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 
và những năm tiếp theo; Hội đồng nhân 
dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chính 
sách khuyến khích phát triển du lịch. Với 
những nội dung tạo đột phá như: chính 
sách khuyến khích kêu gọi các nhà đầu 
tư chiến lược, hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao 
thông, điện ngoài hàng rào; hỗ trợ lãi suất 
vay ngân hàng khi đầu tư các dự án du 
lịch, mua phương tiện vận tải du lịch; hỗ 
trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực; công 
tác xúc tiến quảng bá du lịch... Trên cơ sở 
những chính sách đó, từ những ngày đầu 
năm, ngành đã tăng cường các hoạt động 
kết nối, xúc tiến quảng bá đến những thị 
trường có tiềm năng như Thành phố Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, các tỉnh 
vùng Đông bắc Thái Lan, Lào…; Tham 
gia các hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội, 
Huế, Đà Nẵng… 

Cùng với việc tăng cường xúc tiến 
quảng bá, từ đầu mùa du lịch, ngành đã tổ 
chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỷ 
năng kinh doanh phục vụ cho hàng trăm 
đối tượng kinh doanh du lịch ở các doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh du lịch biển; tổ chức 
cuộc thi ẩm thực để nâng cao tay nghề cho 
nhân viên đầu bếp các nhà hàng, khách sạn 
và giới thiệu các món ăn đặc sản của địa 
phương. Xúc tiến kêu gọi nhiều nhà đầu tư 
có tiềm năng về nguồn lực tài chính và kinh 
nghiệm trên lĩnh vực du lịch về đầu tư phát 
triển hạ tầng ở khu du lịch biển Xuân Thành, 
Lộc Hà, Thiên Cầm… Các địa phương rà 
soát quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết các 
khu du lịch trọng điểm như: Khu du lịch 
Xuân Thành, Lộc Hà, Văn Trị, Thiên Cầm 
và biển Kỳ Xuân gắn kết với quy hoạch 
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nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, 
ngăn ngừa thủ đoạn của các thế lực thù địch 
có ý định lôi kéo, lợi dụng đoàn viên, người 
lao động nhằm thực hiện mưu đồ  xấu. Đẩy 
mạnh việc ứng dựng mạng xã hội trong 
công tác tuyên truyền, thông tin, tư vấn, hỗ 
trợ người lao động; đồng thời phản biện kịp 
thời những thông tin có nội dung chống phá 
Đảng, Nhà nước.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tư vấn 
pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người lao 
động; thực hiện tốt chức năng giám sát 
việc thực thi pháp luật nhằm kịp thời phát 
hiện, phối hợp xử lý những hành vi vi 
phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền 
lợi của người lao động. Tăng cường phối 
hợp với các cơ quan chức năng, các sở, 
ban, ngành có liên quan để cùng nâng cao 
ý thức thực hiện pháp luật từ phía chủ sử 
dụng lao động, nhằm đảm bảo môi trường 
làm việc công bằng, an toàn, đúng quy 
định của pháp luật cho người lao động.

Với phương châm hướng về đoàn viên, 
người lao động, các cấp công đoàn Hà Tĩnh 
sẽ tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức vì 
người lao động, bằng nhiều hoạt động cụ 
thể, thiết thực đồng hành, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên 
và người lao động, đặc biệt là tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, 
giúp người lao động biết tự bảo vệ mình, 
xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn 
định, tiến bộ.

L.T.H.Y

chi tiết du lịch sinh thái hồ Kẻ Gỗ, Khu 
lưu niệm Nguyễn Du, Chùa Hương Tích 
để tạo mối liên kết với các địa phương, 
các ngành và liên kết vùng. Tăng cường 
công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh 
doanh về chất lượng phục vụ, an toàn vệ 
sinh thực phẩm, sử dụng lao động, niêm 
yết giá, vệ sinh môi trường, an ninh trật 
tự; giải quyết dứt điểm tình trạng ăn xin, 
chèo kéo khách tại khu du lịch biển.

 Việt Nam đang trong thời kỳ hội 
nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 
rộng, đặc biệt nước ta đã tham gia vào 
“Chiến lược phát triển du lịch aSEaN 
giai đoạn 2016 - 2025”, sẽ mở ra nhiều 
cơ hội cho du lịch cả nước nói chung, 
du lịch Hà Tĩnh nói riêng, tạo bước phát 
triển bền vững trong thời kỳ mới. Trên 
cơ sở thực hiện Nghị quyết 08 - NQ/TW 
của Bộ Chính trị về phát triển du lịch 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị 
quyết 103-NQ/CP của Chính phủ về 
chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết 08 của Trung ương và Nghị quyết 
06-NQ/Tu của Tỉnh ủy, du lịch Hà Tĩnh 
năm 2018 phấn đấu hoàn thành và vượt 
chỉ tiêu trên 4 triệu lượt khách, trong đó 
khách lưu trú trên 1,5 triệu và doanh thu 
ngành du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo 
việc làm, nâng cao thu nhập người dân, 
nhằm thực hiện thành công Nghị quyết 
Đại hội tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 
2015 - 2020 “phát triển dịch vụ thương 
mại du lịch trên cơ sở phát huy tiềm 
năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, 
liên kết khu vực”.

                                                                                                        L.T.S

Các cấp công đoàn...
(Tiếp theo trang 18)
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Ngay từ khi mới triển khai, chủ trương xây 
dựng Khu dân cư NTM mới kiểu mẫu, vườn 
mẫu nhanh chóng được người dân hưởng 

ứng, tự giác tham gia và trở thành phong trào có sức lan 
tỏa nhanh, trên diện rộng. Từ xây dựng mô hình điểm 
vào năm 2014, đến nay toàn tỉnh có 1.116/1.802 thôn 
triển khai xây dựng (chiếm 62% tổng số thôn), trên 8.000 
vườn triển khai thực hiện, trong đó có 228 khu dân cư, 
2.300 vườn mẫu đạt chuẩn, có trên 1.200 vườn doanh 
thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có 261 vườn 
doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Nhiều khu dân cư kinh tế 
phát triển, môi trường tốt, cảnh quan đẹp, văn hóa được 
phát huy, đã trở thành vùng quê “trù phú - an lành”, là 
“nơi đáng sống” như các thôn: Nam Trà - xã Hương Trà, 
huyện Hương Khê, Hà Thanh - xã Tượng Sơn, huyện 
Thạch Hà, Phong Giang - xã Tiên Điền, huyện Nghi 
Xuân, Châu Nội - xã Tùng ảnh, huyện Đức Thọ, yên 
Mỹ - xã Cẩm yên, huyện Cẩm Xuyên, Sơn Bình - xã 
Thượng Lộc, huyện Can Lộc... 

TrầN Huy oÁNH
Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 

xây dựng NTM tỉnh

    Ảnh: Thanh Hoài

sức lan tỏa từ cuộc thi Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Sau gần 4 năm triển khai xây 
dựng tiêu chí thứ 20 - Khu dân cư 

nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, 
vườn mẫu của tỉnh Hà Tĩnh đã cho 
thấy đây là chủ trương đúng, góp 

phần xây dựng NTM toàn diện, phát 
triển bền vững, gắn phát triển sản 

xuất với bảo vệ môi trường, gìn giữ 
bản sắc văn hóa vùng nông thôn. 
Nhằm nâng cao hơn nữa đời sống 

vật chất, tinh thần của người dân; 
đặc biệt nâng cao vai trò chủ thể của 

người dân và cộng đồng trong xây 
dựng NTM. Cuộc thi “Khu dân cư NTM 

kiểu mẫu, vườn mẫu” lần thứ nhất, 
thu hút hơn 1.000 Khu dân cư, gần 

17.000 vườn tham dự.
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Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt 
được, đưa phong trào xây dựng Khu dân cư 
NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đi vào chiều sâu, 
Ban Chỉ đạo NTM tỉnh đã phát động và tổ 
chức Cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu, 
vườn mẫu lần thứ nhất”. Cuộc thi được tiến 
hành ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) và nhận được 
sự hưởng ứng tích cực, tham gia đông đảo của 
người dân và cộng đồng thôn, xóm. Tại cấp xã 
có 1.015 khu dân cư, 16.831 vườn tham dự; 
cấp huyện có 227 khu dân cư, 1.086 vườn hộ 
tham dự. Tại cuộc thi cấp tỉnh, có 58 khu dân 
cư tham dự; kết quả, có 34 khu dân cư NTM 
kiểu mẫu đạt giải, gồm: 01 giải đặc biệt, 8 giải 
a, 10 giải B, 10 giải C và 5 giải khuyến khích; 
có 181 vườn đạt giải, gồm: 01 giải đặc biệt; 30 
giải a; 50 giải B; 70 giải C và 30 giải khuyến 
khích với tổng kinh phí giải thưởng toàn tỉnh 
là 15.353 triệu đồng.

Với cơ cấu giải thưởng khá lớn, về thực chất 
là chính sách khuyến khích phong trào xây dựng 
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, 
cuộc thi đã khơi dậy động lực, huy động được 
nguồn lực xã hội hóa khá lớn, trong một thời 
gian ngắn, góp phần đẩy nhanh tiến độ, tạo sự 
bền vững trong xây dựng NTM. 

Cuộc thi đã giúp cho người dân, cộng đồng 
thôn xóm hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, 
lợi ích thiết thực của việc xây dựng Khu dân cư 
NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; tạo ra động lực trực 
tiếp và khơi dậy được tinh thần “tự tôn, tự tin 
và tự chủ” của người dân và cộng đồng. Từ yêu 
cầu của Chương trình, trở thành nhu cầu đòi hỏi, 
khát vọng của người dân. Chính vì vậy, cuộc thi 
đã huy động được tối đa sự vào cuộc của người 
dân, từ đó quyền chủ thể của người dân và cộng 
đồng dân cư được phát huy một cách cao nhất. 
Cuộc thi cũng tạo nên phong trào thi đua sôi nổi 
giữa các hộ gia đình, các cộng đồng thôn xóm, 
các địa phương; tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong thực hiện chủ trương xây dựng Khu dân 
cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa 
bàn toàn tỉnh. 

Qua phong trào xây dựng Khu dân cư 
NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và tổ chức Cuộc thi 
đã phát hiện nhiều cách làm hay từ thực tiễn, 
định hướng cho việc thực hiện chủ trương này 

trong thời gian tới ngày càng hoàn thiện hơn, 
góp phần xây dựng NTM tiến tới xã nông thôn 
mới kiểu mẫu theo phương châm “thôn vững, 
xã chắc”, đảm bảo xây dựng NTM toàn diện, 
phát triển bền vững, gắn phát triển sản xuất 
với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa 
vùng nông thôn.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng 
Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, diễn ra 
từ ngày 14-15/4/2018, Phó Thủ tướng Vương 
Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các 
Chương trình MTQG đánh giá: Thực tiễn hiện 
đã đi trước chính sách. Hà Tĩnh đã triển khai tiêu 
chí 20 - Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu 
từ năm 2014, đây là cách làm sáng tạo, hiệu quả 
trong xây dựng NTM. Qua cuộc thi Khu dân cư 
NTM kiểu mẫu, vườn mẫu của Hà Tĩnh cho thấy 
vai trò chủ thể của người dân, sự chung tay vào 
cuộc của cả cộng đồng, cấp ủy chính quyền, tổ 
chức đoàn thể rất cao.

Để triển khai chương trình, trong thời gian 
tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 
yêu cầu các Bộ, ngành cần xác định rõ nội dung, 
làm rõ nội hàm của xây dựng khu dân cư NTM 
kiểu mẫu, vườn mẫu. Phó Thủ tướng cũng đề 
nghị cần nghiên cứu đặc điểm vùng miền, khả 
năng kết nối giữa NTM với đô thị hóa để tránh 
tiêu tốn nhiều nguồn lực... Phó Thủ tướng giao 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức triển khai 
nhân rộng việc xây dựng Khu dân cư NTM kiểu 
mẫu, vườn mẫu và đề xuất 2-3 năm tổ chức Cuộc 
thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu 1 lần 
trên phạm vi toàn quốc.

Có thể khẳng định, xây dựng các Khu 
dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu sẽ tạo tiền 
đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất 
lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông 
thôn mới tại các xã; tạo ra xã đạt chuẩn NTM 
thuyết phục hơn, là cơ sở quan trọng để Hà 
Tĩnh phấn đấu có nhiều xã đạt NTM kiểu mẫu, 
huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và tỉnh đạt 
chuẩn NTM giai đoạn 2020 - 2025 một cách 
thiết thực, bền vững. 

T.H.O 
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Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW 
ngày 25/01/2002 và các chủ trương 
về việc luân chuyển cán bộ lãnh 

đạo, quản lý, từ năm 2010 đến nay, huyện 
Thạch Hà đã tăng cường 13 cán bộ về các địa 
phương công tác, đảm nhận các vị trí chủ trì. 
Phần lớn cán bộ huyện được tăng cường đã có 
sự sáng tạo trong cách làm để tạo sự chuyển 
biến đồng đều trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, đặc biệt là khai thác được mọi nguồn lực 
đưa địa phương hoàn thành các tiêu chí nông 
thôn mới theo kế hoạch như các xã: Thạch 
Long, Phù Việt, Thạch Khê, Thạch Thanh, 
Việt Xuyên, Thạch Hương... Những cán bộ đã 
kinh qua nhiều vị trí công tác, được cấp ủy cấp 
trên nhìn nhận đánh giá về năng lực, uy tín, 

đạo đức, có tầm nhìn khi được phân công về 
chủ trì ở cơ sở, đảm nhận vai trò đứng đầu, quy 
tụ được sức mạnh, sự ủng hộ của cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân để truyền lửa, tạo bước đột 
phá cho phong trào. 

Những người truyền lửa cho phong trào
Là cán bộ nữ duy nhất được điều chuyển 

tăng cường về làm Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy xã Thạch Hương năm 2017, ban đầu, 
đối với đồng chí Huỳnh Thị Ánh Diệu cũng 
gặp không ít khó khăn bởi khối lượng công 
việc để xã hoàn thành 20 tiêu chí nông thôn 
mới là rất lớn, bản thân lại chưa có kinh nghiệm 
trong công tác Đảng. Dù địa bàn có đông đảo 
bà con theo đạo Thiên chúa nhưng khối đoàn 
kết lương giáo luôn được duy trì, củng cố vững 

Bài và ảnh: THIêN NHẫN

 Đồng chí Trần Xuân Hòa (ngoài cùng, tay phải) - Chủ tịch UBND xã Thạch Thanh, người được luân chuyển về cơ sở.

Khi cán bộ huyện
ĐưỢC TĂNG CưỜNG VỀ CHỦ TRì CẤP Cơ SỞ
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chắc. Đội ngũ cán bộ công chức cơ bản có ý 
thức, kỷ luật kỷ cương… đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ. Từ thực tiễn chuyên môn từng là 
cán bộ phụ trách trên lĩnh vực nông nghiệp, 
phó chánh văn phòng nông thôn mới của 
huyện, bên cạnh tiếp tục nghiên cứu các văn 
bản trên lĩnh vực công tác Đảng, đồng chí đã 
tích cực tham mưu cho cấp ủy nhiều nội dung 
mới trong điều hành, chỉ đạo để đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng nông thôn mới. Chẳng hạn như 
tham mưu phân công lại việc phụ trách tiêu 
chí, địa bàn thôn cho ban chỉ đạo nông thôn 
mới và toàn thể cán bộ xã nhằm khắc phục tình 
trạng trước đây toàn bộ cán bộ chỉ tập trung về 
thôn mẫu khiến phong trào giữa các thôn khác 
bị lắng xuống. Theo đó, mỗi thôn bình quân 
có 3 cán bộ công chức, chuyên trách và bán 
chuyên trách phụ trách. Lấy con người để đặt 
việc, mỗi người phụ trách 1 tiêu chí tùy theo 
chuyên môn, không để mỗi cán bộ phải phụ 
trách quá nhiều việc, nhiều tiêu chí. Phân công 
cụ thể, rõ ràng, hợp lí nên hoạt động của ban 
chỉ đạo nông thôn mới thông suốt, nhịp nhàng, 
cán bộ bám sát địa bàn, chỉ đạo các thôn thực 
hiện nhiệm vụ từng tuần và đăng kí nhiệm 
vụ tuần tiếp theo. Nhờ phát huy nhân tố con 
người, đổi mới trong phương pháp điều hành 
lãnh đạo, chỉ đạo vừa linh hoạt, sâu sát đã góp 
phần giúp xã Thạch Hương khơi dậy sức dân, 
đoàn kết lương giáo để hoàn thành kế hoạch 
về đích.

Khác với những lợi thế về công tác cán bộ 
ở Thạch Hương, xã Việt Xuyên là một trong 
những xã được chọn phấn đấu về đích nông 
thôn mới năm 2017, song giai đoạn đầu có 
biểu hiện trì trệ, người đứng đầu chưa phát huy 
được vai trò, trách nhiệm dẫn đến chưa quy 
tụ được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. 
Vào thời điểm này, một đồng chí phó bí thư 
thường trực của xã nghỉ chế độ, Ban Thường 
vụ Huyện ủy nhận thấy cần phải giúp địa 
phương kiện toàn lại đội ngũ cán bộ. Huyện 
đã quyết định tăng cường chỉ định đồng chí 
Phạm Nam anh- Ủy viên ban chấp hành, Phó 
trưởng ban Tổ chức Huyện ủy về làm bí thư 

Đảng ủy, đồng thời điều chuyển biệt phái đồng 
chí nguyên bí thư Đảng ủy xã về huyện. Có 
thâm niên về công tác tổ chức, nắm rõ các 
quy định, hướng dẫn trên lĩnh vực xây dựng 
Đảng, song đồng chí cũng xác định khi giữ 
trọng trách mới có nhiều đầu việc và thường 
xuyên phải giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn 
phát sinh hết sức phức tạp. Để khơi thông mọi 
nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ xuyên suốt, 
trọng tâm của địa phương là về đích nông thôn 
mới năm 2017, việc làm đầu tiên mà đồng chí 
anh xác định đó là phải tạo được sự thống nhất 
về chủ trương, kế hoạch thực hiện các tiêu chí 
trong cấp ủy, đảng viên và toàn thể cán bộ, 
công chức. Sau đó là phải đổi mới, nâng cao 
chất lượng các cuộc họp, thực hiện tốt kỷ luật, 
kỷ cương trong hội họp tránh hình thức, qua 
loa, chiếu lệ. Theo đó, các cuộc họp bàn nội 
dung xây dựng nông thôn mới đều được tiến 
hành nghiêm túc, phát huy ý kiến, trí tuệ của 
tập thể, thống nhất phương án triển khai, hạn 
chế tối đa ý kiến trái chiều khi thực hiện. Sau 
mỗi cuộc họp đều có thông báo kế hoạch làm 
việc theo tuần và báo cáo kết quả cuối tuần nhờ 
đó tiến độ công việc khá trôi chảy. Huy động 
sức dân góp công, góp của xây dựng nông 
thôn mới là một nhiệm vụ hết sức khó. Ngoài 
thường xuyên tuyên truyền, cử cán bộ bám sát 
địa bàn theo dõi, hướng dẫn thông qua các tổ 
chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ…, Đảng 
ủy đều phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên 
theo tổ về các thôn ra quân làm vệ sinh môi 
trường, phát quang, giải tỏa các tuyến đường, 
hội quán… Đã có trên 5.000 lượt cán bộ, đoàn 
viên hội viên công tác ở các đơn vị trên địa bàn 
huyện, tỉnh về tham gia lao động giúp xã. Nhờ 
đó đã làm thay đổi ý thức, sự vào cuộc thực 
sự của người dân với khoảng trên 20.000 lượt 
người đóng góp ngày công, tạo ra khí thế thi 
đua sôi nỗi của từng hộ, từng tổ liên gia, từng 
thôn để đẩy nhanh tiến độ các công trình. Cùng 
với ban hành kịp thời cơ chế, chính sách hỗ trợ 
sản xuất, thực hiện tiêu chí… đã giúp cho địa 
phương tạo được phong trào đồng đều, phát 
huy được tiềm năng. Việt Xuyên cũng là xã 
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có nhiều mô hình dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ 
công nghiệp với nhiều sản phẩm nổi tiếng như 
kẹo lạc Tố uyên, miến Thanh Hương, bánh đa, 
bánh đúc, dép tông… 

Không chỉ ở Thạch Hương, Việt Xuyên, 
bài học kinh nghiệm chỉ đạo thành công về 
đích từ các đồng chí được tăng cường về cơ sở 
giữ vai trò chủ trì ở các địa phương khác đó là 
biết bổ sung những kinh nghiệm mới trên cơ 
sở phát huy được nền tảng phong trào, sự đóng 
góp của nhân dân. Dù chặng đường xây dựng 
NTM ở các xã đã về đích vẫn còn nhiều phần 
việc phải làm song những nỗ lực, kết quả đạt 
được đó có vai trò quan trọng của những cán 
bộ được tăng cường.

Những thành công nhờ phát huy vai trò 
công tác cán bộ ở các địa phương đã về đích là 
kinh nghiệm quý để đồng chí Võ Tá Duy - Chủ 
tịch uBND xã Thạch Ngọc tạo đột phá thúc 
đẩy phong trào đưa Thạch Ngọc cán đích nông 
thôn mới trong năm 2018. Từ cuối năm 2017 
đến nay, dù thời gian đảm nhận công việc chưa 
nhiều song đồng chí Duy đã nắm đầu việc một 
cách cụ thể, thay đổi trong quản lí, điều hành. 
Trước tiên, phát huy vai trò tiên phong, gương 
mẫu của người đứng đầu, Ủy ban nhân dân xã 
đã thực hiện nghiêm cải cách hành chính, kỷ 
luật, kỷ cương trong cán bộ công chức, tiến 
hành nhắc nhở, kỷ luật 9 cán bộ công chức vi 
phạm kỷ luật hành chính. Với quan điểm tháo 
gỡ những vướng mắc, khuyến khích phát triển 
sản xuất, đồng chí đã chỉ đạo bộ phận chuyên 
môn hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giao đất, thành 
lập 3 mô hình trang trại tổng hợp, thanh long 
ruột đỏ, rau củ quả, đồng thời tranh thủ tối đa 
các chương trình, dự án thu hút đầu tư xây 
dựng 8 công trình hạ tầng từ các nguồn ngân 
sách trị giá 28,7 tỷ đồng, xóa 14 nhà tranh tre... 
Đây là những khởi đầu tích cực để xã Thạch 
Ngọc phấn đấu hoàn thành 20/20 tiêu chí về 
đích trong năm. 

Những băn khoăn cần tháo gỡ
Đưa cán bộ tăng cường về cơ sở vừa khai 

thác nguồn lực, tạo đột phá cho phong trào ở 

cơ sở, vừa là môi trường tốt để đào tạo giúp 
cho cán bộ trưởng thành về mọi mặt. Tuy 
nhiên, băn khoăn của một số đồng chí được 
tăng cường trong quá trình giải quyết những 
vấn đề nảy sinh ở cơ sở, một bộ phận cán bộ 
cấp dưới sợ ảnh hưởng đến quyền lợi, mang 
tư tưởng, tâm lí e dè, tinh thần, thái độ trong 
hợp tác, tham mưu triển khai giải quyết nhiệm 
vụ chưa cao, có biểu hiện đùn đẩy. Một số địa 
phương, cán bộ chủ trì không chịu kế thừa, 
phát huy kết quả đạt được dẫn đến sau khi cán 
bộ tăng cường rút làm phong trào đi xuống. 
Một số ban, phòng, ngành cấp huyện chưa 
thực sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để cán 
bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính sách cán 
bộ, cộng với các cơ chế khuyến khích, đãi ngộ 
đối với cán bộ tăng cường về cơ sở còn bất 
cập. Từ những băn khoăn đó, thiết nghĩ, không 
những ở Thạch Hà mà các địa phương trên 
toàn tỉnh đã, đang thực hiện chủ trương cần 
tiếp tục đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, 
xây dựng quy chế rõ ràng, cụ thể, trong đó xác 
định được các tiêu chí để đánh giá chức danh, 
vị trí cán bộ trong diện được luân chuyển cũng 
như thời gian, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
sau thời gian được luân chuyển, trên cơ sở kết 
quả hoàn thành nhiệm vụ, năng lực cán bộ để 
bố trí cho cán bộ đảm nhận vị trí phù hợp, có 
thể cao hơn so với trước lúc tăng cường, đi 
kèm theo đó là các chế độ chính sách đãi ngộ 
phù hợp nhằm tạo động lực, niềm tin cho cán 
bộ yên tâm công tác, cống hiến.

Để thực hiện có hiệu quả chủ trương luân 
chuyển cán bộ về cơ sở, đòi hỏi những chính 
sách, quan điểm khách quan của cấp trên trong 
công tác cán bộ và chính nỗ lực của người cán 
bộ được tăng cường, đó là xác định rõ tâm thế, 
trách nhiệm, tinh thần không ngừng học hỏi, 
linh hoạt, đổi mới, phát huy vai trò người đứng 
đầu, sự đồng thuận bên trong, tranh thủ tối đa 
nguồn lực bên ngoài, tạo lực đẩy cho phong 
trào, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

T.N
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Thiếu lao động nghề biển…

Đã gần nửa tháng nay, tàu cá mang 
biển hiệu HT 96727 của ngư dân 
Trần Quốc Dũng ở xã Xuân Hội, 

huyện Nghi Xuân vẫn chưa thể ra khơi vì 
thiếu lao động đi biển. Với con tàu này, mỗi 
chuyến ra khơi đánh bắt phải cần ít nhất 25 
lao động, bởi lẽ đánh bắt vùng khơi tận đảo 
Bạch Long Vĩ, Hòn Ngư cần có đủ người 
để đảm bảo khối lượng công việc lớn. Tuy 
nhiên, do nguồn lao động khan hiếm nên mỗi 
chuyến ra khơi tàu chỉ đáp ứng được 80% 

nhu cầu công việc. Có những vị trí công việc 
từ 1 phải gánh sang 2, chưa kể đến thiếu một 
số lao động có tay nghề cao để phục vụ khai 
thác, đánh bắt hiệu quả. 

anh Dũng cho biết: Mỗi chuyến ra 
khơi nhiều gian nan lắm. Nào là thiếu lao 
động, nhất là lao động có tay nghề cao để 
đánh bắt hiệu quả. Như tàu chúng tôi cần 
25 lao động, nhưng giỏi lắm cũng chỉ huy 
động được khoảng 18 - 20 người, vì thanh 
niên ở đây giờ người ta đi xuất khẩu lao 
động sang Đài Loan, Hàn Quốc hết cả rồi, 

NAN GIẢI CÂU CHUYỆN 
THIẾU LAO ĐỘNG NGHỀ BIểN

Ra khơi.       Ảnh: Nguyễn Phong Hoàng

HảI THuậN
Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh
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làm lương cao nên họ không mặn mà với 
việc đi biển nữa.

Còn ngư dân Trần Văn Quyết, một trong 
những chủ tàu gắn bó lâu năm tại cảng cá 
Xuân Hội, huyện Nghi Xuân chia sẻ: Câu 
chuyện thiếu lao động đi biển đang là một 
thực tế khá phổ biến tại xã. Mặc dù đây là 
thời gian cao điểm khai thác thủy, hải sản, 
thế nhưng rất nhiều tàu thuyền đang phải 
nằm lại khu neo đậu cảng cá. Một phần do 
tác động sau sự cố môi trường biển, phần 
nữa vì thiếu lao động, thiếu kỹ thuật đánh 
bắt, nên có nhiều tàu thuyền sau mỗi chuyến 
ra khơi thường trở về thua lỗ, không có lợi 
nhuận để chia cho anh em. Vậy là tàu lại 
phải trở về nằm im tại cảng.  

Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân hiện 
có số lượng tàu thuyền tương đối lớn với 
gần 100 tàu thuyền, các loại, trong đó có 26 
tàu công suất trên 90 CV,  số còn lại công 
suất dưới 90 CV. Như vậy, với mỗi chuyến 
ra khơi, tàu công suất lớn cần 15 - 20 lao 
động, tàu công suất vừa và nhỏ, cần từ 6 - 8 
lao động cho 1 chuyến biển. Tính tổng cũng 
cần phải có khoảng gần 1.000 lao động trên 
các tàu cá. Tuy nhiên, với đặc trưng của 1 
địa phương có số lượng người đi xuất khẩu 
lao động chiếm hơn 60% tổng số dân trong 
những năm gần đây, thì tỷ lệ lao động sống 
bằng nghề đi biển chỉ đáp ứng được một số 
lượng rất ít. 

Ông Trần Song Hương, Chủ tịch uBND 
xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân cho biết: 
Những năm qua, xã đã phát triển đội tàu 
đánh bắt xa bờ, nhưng việc thiếu lao động 
đang khiến các chủ tàu gặp rất nhiều khó 
khăn. Để giải bài toán này, phần lớn chủ tàu 
phải thuê lao động đến từ các tỉnh bạn. Vấn 
đề này đang gây trở ngại lớn cho địa phương 
chúng tôi.

Và thiếu cả lao động có tay nghề cao
Không chỉ thiếu lao động đi biển, mà tại 

các vùng biển Hà Tĩnh, tình trạng thiếu lao 
động có tay nghề cao đã và đang ảnh hưởng 
rất lớn đến hiệu quả đánh bắt thủy hải sản 
trong thời gian qua. Ngư dân Phan Văn Toài, 
ở xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên cho chúng tôi 
biết: Hôm nay thời tiết nắng đẹp, tàu công 
suất 429 CV của ngư dân  Phan Văn Toài ở 
xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên chuẩn bị cho 
chuyến ra khơi dài ngày. Bạn thuyền thì đã 
đủ, nhưng anh Toài vẫn còn băn khoăn, vì số 
lao động này còn quá trẻ và không ổn định, 
kinh nghiệm chưa có nhiều, nhất là việc sử 
dụng máy móc trên tàu như máy dò ngang, 
định vị vẫn còn nhiều hạn chế…. Cũng chính 
vì thế,  tàu anh sau nhiều chuyến ra khơi trở 
về cũng không thu được mấy kết quả. 

Xã Cẩm Lộc, một trong những nơi có số 
lượng tàu thuyền lớn nhất của tỉnh.  Đội tàu 
đánh bắt xa bờ của Cẩm Lộc được phát triển 
bắt đầu từ năm 2013 đến nay, trung bình mỗi 
năm đóng mới từ 10 - 12 chiếc. Đến thời 
điểm hiện tại, toàn xã có 183 tàu thuyền các 
loại, trong đó có 34 tàu đánh bắt xa bờ, chủ 
yếu có công suất 150 CV trở lên, số còn lại 
dưới 90 CV và tàu không lắp máy. Với số 
lượng tàu thuyền lớn, nhất là tàu công suất 
lớn được đóng theo Nghị định 67 của Chính 
phủ và sự hỗ trợ của uBND tỉnh thì việc 
đánh bắt xa bờ đã trở thành mũi nhọn kinh tế 
của địa phương. 

Tuy nhiên việc thiếu lao động đi biển 
không phải là câu chuyện đáng bàn ở đây, 
bởi lẽ Cẩm Lộc có hơn 50% con em giáo 
dân đều sống bằng nghề đi biển. Vấn đề đặt 
ra là trong số lao động đó, chủ yếu vẫn dựa 
vào kinh nghiệm đánh bắt thủ công, truyền 
thống, chứ chưa thể áp dụng được các kỹ 
thuật đánh bắt hiện đại. 

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Chủ tịch 
uBND xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên chia 
sẻ: Mặc dù trong thời gian qua, ngành thủy 
sản đã có những chương trình tập huấn, đào 

(Xem tiếp trang 38)
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Ta nhận vào ta
phẩm chất của Người
   chế lan viên

Bác nằm đấy chỗ Ba Đình khai sáng nước
Người nghỉ yên nơi Người đã bắt đầu
Xưa Bác về một bộ áo quần nâu
Nay giản dị ra đi màu sắc trắng.
Ngọn suối của một đời trong sáng
Nay kết tinh thành khối thủy tinh trong
Ta đi qua như qua xứ tinh thần
Nín tiếng khóc để lòng ta hiểu Bác.
Trăm hình ấy đâu mới là Bác nhất?
Người thủy thủ vượt xong những trùng 
dương sóng bạc ngất trời
Nay về nằm nghỉ trên võng thiên thu 

bên bể loài Người
Trong giấc ngủ còn nghe bể thở.
Người thợ ảnh của loài người cùng khổ
Không nỡ chụp con người 

trong những dáng cô đơn
Đã mở non sông, đã mở tâm hồn
Chụp xong ảnh, bây giờ Bác nghỉ.
Của trăm chiến trường, đây người chiến sĩ
Từng xông pha bão tuyết châu Âu 

đến tù ngục phương Đông
Một viên gạch hồng, một trái tim hồng
Một chân lý hồng, một ngọn cờ hồng 

làm sức mạnh.
Nay nằm nghỉ giữa hai chừng trận đánh
Và vầng trăng đâu đó đến thăm Người
Thăm nhà thơ từng để lại cho đời
Những tứ tuyệt có trăng vàng soi tỏ
Nghiêng xuống nghiên soi, trăng dòm cửa sổ
Trên đèo đi chiến dịch lại vầng trăng
Thơ vừa xong, đời sắp sửa Rằm

Trung thu ấy là quà Người cho các cháu.
Ôi bao giờ nhân loại cười như trẻ thơ hồn hậu
Với tất cả chúng ta Bác là một người ông
Râu như bông mà tóc trắng như bông
Màu tinh khiết một đời đạm bạc
Đây cũng là nhà hiền triết hiểu chỗ đến 

chỗ đi sự vật
Người về nơi phải về, Người rất ung dung.
Người trồng cây suốt một đời trồng
Chỗ Người khổ công gieo, ta sẽ hái
Nhân loại biếc màu xanh Người để lại
Trong thế giới bạo tàn này. 

Người là những bóng cây xanh.
Trong thế giới bạo tàn này. 

Người cũng là vị tướng Hồ Chí Minh
Lòng yêu đời là một thanh kiếm sắc
Không thể nhân danh tình thương vứt vũ 
khí vào bể đông nước mắt
Trận tuyến miền Nam là trận tuyến của Người
Bác nằm đây mắt dõi đến chân trời
Bác đã nhìn thế suốt một phần tư thế kỷ
Những trận đánh và ngọn cờ chân lý
Giữa sự vật ngả nghiêng và nhân thế đổi dời.
Bác nằm kia như một sự kết tinh
Trăm cuộc sống. Cuộc sống nào cũng đẹp
Bác nằm đấy như cái gì nối tiếp
Giữa núi sông với núi sông, con người

lại con người
Bác nằm kia, tinh khiết tuyệt vời
Như vật chất hóa tinh thần. Bát ngát
Người lọc hết bụi trần và thể xác.
Ta đi qua, đau khổ, trước di hài
Sợ lòng ta còn quá nhiều lời
Nhiều gợn cặn buồn vui nhỏ nhặt
Quá nhiều bóng đêm, quá nhiều màu sắc
Ta rách xé trong riêng tây mà 

Người cao cả anh hùng
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Người trong veo mà ta chưa giản dị 
được trong lòng

Nay là lúc con đi qua trong tình thương của Bác
Qua xứ tinh thần nơi gạn lọc
Qua khí hậu thanh cao, ngọn lửa tuyệt vời
Nhận vào ta phẩm chất của Người
Ngỡ như cả tâm hồn ta đổi khác
Đã lớn dậy theo Người và Tổ quốc
Mắt dào lệ thương đau nhưng lòng 

đã mỉm cười.
C.L.V

                                                                     1971

Bắt đầu và kết thúc
   trương ngọc ánh

Hành trình suốt 30 năm
Chiến tranh có bắt đầu và kết thúc
Bắt đầu từ Pháo Đài Láng
Đạn pháo nã xuống những tên lính Lê Dương
Bom ba càng cảm tử quân lao vào xe tăng địch
Thủ đô rực lửa căm hờn
Ròng rả chín năm trường kỳ kháng chiến
Hơn 20 năm băng qua lửa đạn
Sông Bến Hải cuộn nỗi đau chia cắt
Sóng oằn lên bọt máu đau thương
Băng qua Mậu Thân qua Cổ Thành Quảng Trị
Những viên gạch kết máu xương trải dọc 

khúc quân hành
Năm cánh quân reo xốc tới đô thành
Trưa nay 30 tháng 4 kết vành hoa lửa
Xích xe tăng rạn vỡ Sài Gòn
Mộng xâm lăng tan thành mây khói
Khúc khải hoàn kết thúc chiến tranh
Bắt đầu và kết thúc
Máu Việt Nam kết thành hoa
Trên kỳ đài tự do độc lập.

Anh đừng buồn vì có vợ 
là công nhân
   tú vân

Anh đừng buồn vì có vợ là công nhân
Tâm hồn em đã chai dần theo năm tháng
Không dám ước mơ vào những gì lãng mạn
Học người ta tạo mặt nạ cho đời.

Cuộc sống này vất vả lắm anh ơi!
Ngày tám tiếng vài ba củ khoai lót dạ
Nhiều lúc tăng ca mệt nhoài đói lã
Bữa cơm chiều không thể nấu cho con.

Chiếc áo công nhân theo năm tháng cũ vai mòn
Công việc hằng ngày cứ lập đi lập lại
Bàn tay em đâu còn mềm mại
Lau cho chồng những giọt mồ hôi.

Đường kim mối chỉ được định sẵn một đôi
Nhờ có người công nhân đổ từng giọt

 mồ hôi vất vả
Em hiểu thế nên yêu cuộc đời đến lạ
Anh cũng đừng buồn vì có vợ là công nhân.
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Trong suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
là tấm gương sáng về phương 

pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết 
thực, hiệu quả. Người cũng thường xuyên 
quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, rèn 
luyện phương pháp, tác phong làm việc của 

đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng với 
yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Việc học tập 
và làm theo phong cách, tác phong công tác 
của Người không chỉ mang tính lý luận mà 
còn có giá trị thực tiễn vô cùng phong phú 
cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện 
nay. Với riêng tổ chức Đoàn, việc xây dựng 

  Từ CHUYÊN ĐỀ HọC TậP VÀ LÀM THeO Tư TưỞNG, 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 

NGHĩ VỀ VIỆC xÂY DựNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG 
CÔNG TÁC CỦA NGưỜI CÁN BỘ ĐOÀN HIỆN NAY

NGuyễN THế HoàN
TUV, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
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phong cách, tác phong công tác của người 
cán bộ Đoàn còn có ý nghĩa hết sức quan 
trọng, bởi với vai trò là người thủ lĩnh thanh 
niên, mỗi hành động, lời nói, tác phong của 
người cán bộ Đoàn đều phải là hình mẫu, là 
tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên 
noi theo và học tập.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” gắn với Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN 
của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về 
“Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện 
lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, tổ chức 
Đoàn các cấp đã cụ thể hóa, tổ chức triển 
khai nhiều giải pháp phù hợp và đạt được 
những kết quả thiết thực, cụ thể. Đội ngũ cán 
bộ Đoàn toàn tỉnh đã có những chuyển biến 
tích cực, đa số các đồng chí cán bộ Đoàn các 
cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, đổi mới phong cách làm việc khoa 
học, sâu sát cơ sở, gần gũi, chăm lo đến 
quyền, lợi ích chính đáng, nâng cao đời sống 
vật chất tinh thần của đoàn viên, thanh niên. 
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tiếp 
tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, 
lối sống, vai trò nêu gương trong thực hiện 
chức trách nhiệm vụ, nói đi đôi với làm. Tuy 
nhiên, vẫn còn tình trạng một số đồng chí 
cán bộ Đoàn chưa thực sự gương mẫu, còn 
có biểu hiện quan liêu, xa rời tổ chức, xa rời 
thanh niên, chưa thực sự sâu sát thực tế cơ 
sở; nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm 
ít chậm được khắc phục. 

Với 4.905 tổ chức Đoàn các cấp và 5.353 
cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh (trong đó có 55 
cán bộ Đoàn cấp tỉnh, 417 cán bộ Đoàn cấp 
huyện và tương đương, 654 bí thư Đoàn cấp 
cơ sở, 4.227 bí thư các chi Đoàn), việc xây 
dựng phong cách, tác phong công tác của 
người cán bộ Đoàn là nhiệm vụ quan trọng, 

cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả 
hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi tỉnh nhà. Năm 2018, nhằm cụ thể 
hoá chuyên đề “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” 
và tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 01 
của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh 
Đoàn đã đề ra các giải pháp xây dựng phong 
cách, tác phong công tác của người cán bộ 
Đoàn hiện nay như sau:

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ 
Đoàn sâu sát, gần gũi, gắn bó mật thiết với 
đoàn viên, thanh niên và nhân dân; thường 
xuyên gặp gỡ, nắm chắc tình hình đoàn viên, 
thanh niên tại địa bàn mình phụ trách và nơi 
ở; định kỳ tham gia sinh hoạt chi Đoàn, đi 
cơ sở, tham gia hoạt động với đoàn viên, 
thanh niên; chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện 
vọng, quan tâm đến mọi mặt đời sống đoàn 
viên, thanh niên; lắng nghe ý kiến và giải 
quyết những kiến nghị chính đáng, sẵn sàng 
tiếp thu phê bình của đoàn viên, thanh niên 
và sửa chữa khuyết điểm của mình. Học tập 
phong cách dân chủ, quần chúng của Bác, 
người cán bộ Đoàn, nhất là người đứng đầu 
phải tạo ra được không khí dân chủ, đoàn 
kết thực sự trong nội bộ bằng cách thành 
tâm lắng nghe và khơi gợi cho cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên nói hết quan điểm, ý kiến 
của mình, khơi nguồn sáng tạo, phát huy 
tinh thần cống hiến của cán bộ Đoàn, đoàn 
viên, thanh niên trong việc phát triển phong 
trào chung. Tuy nhiên, phong cách dân chủ 
phải có định hướng, dân chủ phải đi đến 
sự tập trung chứ không phải dân chủ vô 
tổ chức; người cán bộ Đoàn phải nắm bắt, 
định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh 
niên phù hợp với lợi ích của Nhà nước, lợi 
ích của Đảng, của cách mạng và tổ chức 
Đoàn. 
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Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn 
có phương pháp, tác phong làm việc khoa 
học, thiết thực, hiệu quả; khi làm việc phải 
có mục đích và kế hoạch rõ ràng, xem xét 
và quyết định mọi việc đều phải điều tra, 
nghiên cứu, phân tích toàn diện, phải tôn 
trọng quy trình ra quyết định, tranh thủ ý 
kiến của tập thể; vận dụng sáng tạo những 
tri thức lý luận vào thực tế để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như tổ chức 
các hoạt động của Đoàn; tích cực hiến kế, 
đóng góp các giải pháp nâng cao chất lượng 
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 
nhi; nhạy bén trong nắm bắt tình hình thời 
sự, chính trị trong nước và thế giới; năng 
động, kịp thời xác định phương châm hành 
động cho bản thân và tập thể của mình. Đặc 
biêt, người cán bộ Đoàn phải biết quý trọng 
thời gian, biết giờ nào làm việc ấy và có 
năng lực giải quyết công việc một cách tốt 
nhất trong một thời gian ngắn nhất; phải 
luôn thực hiện tôn chỉ “họp ít, nói thuyết 
phục, làm hiệu quả”.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn 
trở thành tấm gương sáng trong cuộc sống; 
gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, 
Nhà nước, tổ chức Đoàn và các tổ chức, 
đoàn thể mà mình tham gia; làm tốt công 
tác phát hiện, xây dựng, tuyên dương, 
tuyên truyền và nhân rộng các điển hình 
tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình mới, 
cách làm hay trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, phù 
hợp trong thanh thiếu nhi và cộng đồng xã 
hội. Trước hết, coi trọng và thường xuyên 
giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
gương mẫu: Cán bộ Đoàn nêu gương 
cho đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn 
cấp trên nêu gương cho cán bộ Đoàn cấp 
dưới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn 
dặn: “Một tấm gương sáng hơn trăm bài 

diễn thuyết”, ngay từ đầu năm 2018, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai chuyên 
mục “mỗi ngày một tấm gương người tốt, 
mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đăng tải 
trên trang Website, Facebook của tổ chức 
Đoàn các cấp nhằm lan tỏa những giá trị 
sống tốt đẹp. Thông qua những gương cán 
bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu sẽ 
tạo thành sức mạnh to lớn trong đấu tranh 
với cái xấu, cái tiêu cực đang tồn tại, định 
hướng cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong 
suy nghĩ và hành động.

Để thực hiện thành công các giải pháp 
đó, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp 
tục quán triệt sâu sắc việc thực hiện học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong 
cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên 
phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở. Xác định 
đây là nội dung trọng tâm trong chương 
trình hành động của các cấp bộ Đoàn, đưa 
nội dung giáo dục về xây dựng phong cách, 
tác phong làm việc của Hồ Chí Minh vào 
các chương trình đào tạo, tập huấn, chuyên 
đề sinh hoạt của tổ chức Đoàn; tổ chức 
các hội nghị, diễn đàn, các kênh thông tin, 
mạng xã hội… nhằm lắng nghe, tiếp thu, 
tổng hợp ý kiến và xây dựng các nội dung 
rèn luyện phong cách, tác phong công tác 
cán bộ Đoàn một cách thiết thực, hiệu quả; 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện; tuyên truyền và khuyến khích 
đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt chức 
năng giám sát, phản biện, góp ý với những 
sai phạm, hạn chế trong thực hiện phong 
cách, tác phong công tác của cán bộ Đoàn; 
kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân 
rộng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt 
và kiểm điểm, xử lý nghiêm những tập thể, 
cá nhân vi phạm. 

N.T.H
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Thôn Thanh Tiến là thôn đông dân nhất của xã Thạch Môn 
với 259 hộ dân. Những năm qua, thôn Thanh Tiến luôn đi 
đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của 

xã Thạch Môn và là một trong những đơn vị điển hình, đạt chuẩn 
nông thôn mới của thành phố Hà Tĩnh. Đặc biệt, năm 2017, thôn 
Thanh Tiến vinh dự được nhận giấy khen của Thành ủy trong phong 
trào xây dựng nông thôn mới. Đóng góp vào thành tích chung đó phải 
kể đến vai trò, sự gương mẫu, nhiệt tình, hết lòng vì tập thể của Bí thư 
chi bộ Trương Khánh Lý.

Đồng chí Trương Khánh Lý sinh năm 1959. Khi vừa tròn 20 tuổi, 
đồng chí đã lên đường nhập ngũ và đóng quân tại đặc khu Quảng 
Ninh. Đến năm 1982, đồng chí về học tập, công tác tại Học viện 
Chính trị, sau đó chuyển về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà. 
Năm 2008, đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ. Trở về quê hương, 
bên cạnh tích cực phát triển kinh tế gia đình, đồng chí còn nhiệt tình 
tham gia công tác xã hội ở địa phương. Vì vậy, tháng 9/2009, đồng 

Với cương vị là Bí thư 
chi bộ thôn Thanh Tiến, 

xã Thạch Môn, thành phố 
Hà Tĩnh, đồng chí Trương 

Khánh Lý luôn tận tụy, 
hết lòng với công việc 

chung. Đặc biệt, trong 
Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, đồng 
chí đã giành nhiều tâm 

huyết và có cách làm hay 
trong vận động Nhân 

dân tích cực góp sức cùng 
địa phương hoàn thành 

các tiêu chí của chương 
trình này.

Bài và ảnh: NGuyễN NGa

người Bí thư chi bộ thôn tâm huyết 
với xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Trương Khánh Lý phát biểu tại hội nghị. 
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chí được bầu làm Bí thư chi bộ thôn Thanh 
Tiến cho đến nay. Với nhiệm vụ được cấp uỷ 
và Nhân dân giao phó, đồng chí luôn tận tụy, 
hết lòng với công việc, lãnh đạo Nhân dân trong 
thôn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua 
yêu nước do các cấp phát động. Đặc biệt, trong 
phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng chí 
rất tâm huyết, có nhiều cách làm hay, mang lại 
hiệu quả thiết thực. 

Năm 2014, xã Thạch Môn đăng ký về đích 
xây dựng nông thôn mới. Trước tình hình đó, 
đồng chí đã chỉ đạo họp chi bộ thôn, lắng nghe 
tâm tư, nguyện vọng của người dân để cùng 
nhau tháo gỡ khó khăn. Qua các cuộc họp chi 
bộ, đồng chí cùng cấp ủy xác định được ba tiêu 
chí mà thôn gặp khó khăn là giao thông nội 
đồng, môi trường, giao thông nông thôn. Từ sự 
kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động 
Nhân dân, đồng chí đã cùng với các cán bộ đoàn 
thể trong thôn bám sát cơ sở, sâu sát, gần gũi với 
người dân, huy động được sức mạnh nội lực của 
Nhân dân trong việc hiến đất, tiền của, cùng địa 
phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới.

Đối với tiêu chí về giao thông nội đồng, 
thôn đã đổ bê tông cứng hóa mặt đường 3m/5m 
với tổng chiều dài các tuyến là 1.064 m gồm 
đường vành đai nghĩa trang, Đập Cúi Đồng Lày, 
Đất Đỏ, Đập Mới. Đặc biệt, bằng nguồn vốn xã 
hội hóa được huy động trong nhân dân, thôn đã 
làm mái che nhà văn hóa với diện tích 185 m2 trị 
giá 97.000.000 đồng, đổ mái sân bóng chuyền 
tại khu trung tâm văn hóa thôn với diện tích 444 
m2, xây dựng mương thoát sân bóng đá 135 m. 

Đối với tiêu chí về vệ sinh môi trường, đây 
là một tiêu chí khó vì thôn Thanh Tiến là một 
thôn chủ yếu làm nông nghiệp, có 2 vùng rào 
bao quanh thôn. Trước tình hình đó, đồng chí 
đã họp chi bộ bàn bạc và đưa ra biện pháp vận 
động nhân dân xây dựng mương thoát bẩn, làm 
sạch môi trường khu vực 2 vùng rào. Nhờ làm 
công tác tuyên truyền, nhân dân trong thôn đã 
thông suốt mục đích và nhận thức được người 
hưởng thụ là chính họ, nên Nhân dân trong thôn 
đã tích cực tham gia ngày công, đóng góp tiền 

của. Kết quả, thôn đã xây mới được trên 1.000 
m mương thoát bẩn có nắp đậy kiên cố, kết hợp 
với điện thắp sáng trên các tuyến đường và tổ 
liên gia. Đặc biệt, với sự hỗ trợ đắc lực của con 
em xa quê, các doanh nghiệp, doanh nhân và sự 
tích cực vào cuộc của Nhân dân đã làm sạch vệ 
sinh môi trường 2 vùng rào, trả lại môi trường 
sinh thái cho khu trung tâm văn hóa thôn. Đây 
là việc làm hết sức có ý nghĩa trong việc bảo vệ 
môi trường bền vững cho thôn.

Đối với tiêu chí giao thông nông thôn, bên 
cạnh những đoạn đường được cấp kinh phí, với 
tinh thần chủ động, đồng chí Lý đã vận động 
nhân dân tự đóng góp ngày công, hiến đất. Kết 
quả, thôn đã triển khai làm mới gần 1 km đường 
trục chính rộng 7m và 113 m đường nhánh rộng 
3 - 5 m. Với sự nỗ lực của cả cấp ủy và nhân 
dân, đặc biệt vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ, 
thôn Thanh Tiến trở thành đơn vị điển hình của 
xã Thạch Môn, góp phần đưa xã Thạch Môn về 
đích nông thôn mới cuối năm 2014.

Đồng chí Lý cởi mở chia sẻ: “Được chính 
quyền và Nhân dân trong thôn tín nhiệm, tôi 
luôn tâm niệm mình cần phải gương mẫu, nói 
cần đi đôi với làm trong mọi hoạt động của thôn, 
cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt, 
tôi thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, 
nguyện vọng của quần chúng nhân dân trong 
thôn, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
phân công các đoàn thể giúp đỡ các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, vận động mọi người tích 
cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

Về thôn Thanh Tiến hôm nay, chúng ta cảm 
nhận được sự đổi thay trong từng đường làng, 
ngõ xóm. Hơi thở của cuộc sống nông thôn mới 
đang dần hiện hữu. Diện mạo của thôn ngày 
càng khởi sắc, đời sống của người dân không 
ngừng được nâng cao. Chính sự gương mẫu, 
nhiệt tình và trách nhiệm của người Bí thư chi 
bộ mà nhiều năm qua thôn Thanh Tiến trở thành 
đơn vị dẫn đầu của xã Thạch Môn trong phong 
trào xây dựng nông thôn mới cũng như các 
phong trào khác.

N.N
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Cùng với sự phát triển về kinh tế, văn 
hóa, xã hội, những năm qua, giáo 
dục Việt Nam có những chuyển 

động tích cực và chuyển biến tiến bộ về nhiều 
mặt. Chính những thành tựu to lớn về giáo dục 
không chỉ là một trong những động lực thúc 
đẩy đất nước đi lên, mà góp phần làm cho diện 
mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Tuy 
nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng một số vụ 
việc đơn lẻ xảy ra trong ngành giáo dục, một 
số người có cái nhìn chưa khách quan, toàn 
diện, thậm chí phủ nhận những thành tựu của 
nền giáo dục Việt Nam.

Những liên tưởng sai trái và xuyên tạc 
trơ trẽn 

Những ngày gần đây, xã hội nói chung, 
những người tâm huyết với sự nghiệp “trồng 
người” nói riêng không khỏi băn khoăn, chạnh 

lòng khi nghe thông tin về trường hợp một 
nữ giáo viên bậc tiểu học ở tỉnh Long an bị 
phụ huynh tạo áp lực phải quỳ gối trước học 
sinh trong vòng 40 phút. Đây là một vụ việc 
hy hữu, rất đáng lên án vì nó làm tổn thương 
nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm giá 
của các thầy, cô giáo. Sau khi vụ việc xảy ra, 
các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ 
tính chất, mức độ, hậu quả vụ việc để có hướng 
xử lý phù hợp. Người gây áp lực bắt nữ giáo 
viên phải quỳ đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Trong khi nhiều cơ quan báo chí, nhiều luật 
sư, nhiều nhà giáo lên tiếng kịp thời, phân tích 
thấu đáo, bình luận có lý, có tình nhằm giúp 
công luận có một cái nhìn đúng đắn, khách 
quan về vụ việc, thì đáng tiếc vẫn có những 
ý kiến nhìn nhận vấn đề mang nặng tính áp 
đặt chủ quan, thiếu thiện chí, thiếu nhân văn, 

 những cái nhìn sai trái
về nền giáo dục việt nam

THIệN VĂN
Báo Quân đội Nhân dân

Đổi mới phương pháp dạy học:    Ảnh minh họa
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thậm chí đánh đồng hiện tượng với bản chất 
theo kiểu “vơ đũa cả nắm”, từ đó có những liên 
tưởng, suy diễn không đúng mực về nhà giáo, 
về ngành giáo dục Việt Nam. Cá biệt có trường 
hợp lợi dụng vài ba vụ việc đơn lẻ xảy ra trong 
hoạt động giáo dục để xuyên tạc mục tiêu, bản 
chất tốt đẹp của nền giáo dục cách mạng Việt 
Nam. Ví như họ coi ngành giáo dục là “ngành 
ăn mày xã hội”, viễn cảnh giáo dục Việt Nam 
như một bức màn “màu đen xám xịt”, đó là 
“nền giáo dục ngu dân do độc đảng cai trị” (!).

Viết về giáo dục mà bằng những lời lẽ vô 
văn hóa, phản giáo dục như vậy đã bộc lộ rõ 
“tim đen” của những người bình luận. Mặt 
khác, cách nhìn nhận, đánh giá về giáo dục 
Việt Nam kiểu đó chẳng khác nào cách liên 
tưởng bằng con mắt “mù màu”, bằng những 
lời xuyên tạc trơ trẽn. Vì thế, không những 
không được hầu hết người dân Việt Nam chấp 
thuận, mà cũng khó có thể làm lung lay nền 
tảng vững chắc của nền giáo dục cách mạng 
Việt Nam đã được vun trồng, bồi đắp bền 
bỉ hơn 7 thập niên qua dưới chế độ giáo dục 
XHCN đầy tính nhân văn, ưu việt. 

Những gam màu tươi sáng của giáo dục 
Việt Nam 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, 
suốt 73 năm qua kể từ khi nước Việt Nam 
giành được độc lập, Đảng Cộng sản và Nhà 
nước Việt Nam ngày càng quan tâm đến lĩnh 
vực giáo dục, vì giáo dục liên quan đến sức 
mạnh, sự trường tồn, hưng thịnh của quốc 
gia. Đảng ta nhiều lần khẳng định, giáo dục 
và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho 
giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển. Vì 
vậy, trong từng thời kỳ cách mạng, giáo dục 
Việt Nam luôn có sự cải cách, đổi mới để theo 
kịp sự phát triển của thời đại và nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những thành tựu lớn nhất trong 
hơn 30 năm đổi mới được cộng đồng quốc 
tế ghi nhận là nền giáo dục Việt Nam có sự 

phát triển cả về lượng và chất. Chúng ta không 
chỉ hoàn thành mục tiêu đưa hầu hết trẻ em 
đúng độ tuổi được đến trường học tập và đến 
nay cơ bản hoàn thành phổ cập THCS ở khắp 
các địa phương trong cả nước, mà chất lượng 
giáo dục cũng ngày càng có nhiều chuyển biến 
tích cực ở tất cả đối tượng học sinh và các cấp 
học, bậc học. Điều này được bà Irina Bokova, 
Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học 
và Văn hóa của Liên hợp quốc (uNESCo) 
nhìn nhận trong chuyến thăm Việt Nam vào 
dịp tháng 8-2017: “Trong lần thứ ba đến Việt 
Nam, tôi thấy Việt Nam có nhiều thay đổi, nhất 
là sự phát triển tích cực về kinh tế cũng như 
chất lượng giáo dục, trong đó có thành tựu về 
đào tạo giáo viên và thúc đẩy sự công bằng, 
bình đẳng về giáo dục”. Không ngẫu nhiên 
mà người đứng đầu uNESCo ghi nhận về 
thành tựu giáo dục Việt Nam như vậy. Vài dẫn 
chứng sau đây phần nào minh chứng điều đó. 
Đến nay, các trường đại học ở Việt Nam đã 
có hơn 500 chương trình đào tạo quốc tế với 
các trường đại học ở nhiều nước trên thế giới; 
chưa kể hàng chục chương trình đào tạo kỹ sư 
chất lượng cao, cử nhân tài năng, chương trình 
tiên tiến theo chuẩn quốc tế, chương trình đào 
tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng 
(PoHE)… Những năm gần đây, Việt Nam 
cũng trở thành một trong những điểm sáng trên 
bản đồ giáo dục thế giới khi đăng cai và tổ chức 
thành công nhiều kỳ thi quốc tế, như: olympic 
Vật lý châu Á 2004, olympic Toán học quốc tế 
2007, olympic Vật lý quốc tế 2008, olympic 
Hóa học quốc tế 2012, olympic Sinh học quốc 
tế 2016. Đặc biệt, thành tích của các đội tuyển 
học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi olympic 
quốc tế cũng rất nổi bật, được bạn bè quốc tế 
ngưỡng mộ. Năm 2017, đội tuyển olympic 
quốc tế các môn Toán, Vật lý, Hóa học của 
Việt Nam được đánh giá là giành thành tích 
cao nhất trong lịch sử tham dự olympic bởi cả 
số lượng, chất lượng huy chương mang về cho 
Tổ quốc. 4/4 thí sinh dự thi olympic Hóa học 
đều giành huy chương (gồm 3 Huy chương 
Vàng, 1 Huy chương Bạc). Đội tuyển olympic 
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tạo nâng cao tay nghề, kỹ thuật khai thác, 
đánh bắt, nhất là đối với đội ngũ thuyền 
trưởng, máy trưởng, nhưng vì chính các 
ngư dân chưa mặn mà, thêm vào đó là các 
chương trình tập huấn vẫn chưa được quan 
tâm đúng mức nên hiệu quả vẫn chưa cao. 
Điều này đã và đang gây trở ngại lớn cho 
việc khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản - 
vốn là thế mạnh của địa phương chúng tôi.

Câu chuyện thiếu lao động nghề biển, 
lao động có tay nghề cao cũng đang là thực 
tế khá phổ biến tại các vùng biển khác như 
Thạch Kim (Lộc Hà), Cẩm Nhượng (Cẩm 
Xuyên) hiện nay. 

Ông Nguyễn Tông Thắng, Phó Chi cục 
trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết 
thêm: Hiện nay, toàn tỉnh có gần 4.000 
phương tiện nghề cá, trong đó 372 tàu cá 
xa bờ có công suất trên 90 CV, số còn lại 
từ 20 đến dưới 90 CV. Từ năm 2012 đến 
nay, uBND tỉnh đã có các cơ chế, chính 
sách hỗ trợ đào tạo cho ngư dân để nâng 
cao năng lực, trình độ khai thác, đánh bắt 
nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đánh bắt 
hiện đại. Tuy nhiên, phần vì trách nhiệm, 
phần vì nhu cầu học của người lao động 
chưa cao, nên việc áp dụng để khai thác 
hiệu quả vẫn còn nhiều hạn chế. Bên cạnh 
đó, cũng cần phải thừa nhận: nghề biển vẫn 
là một nghề bấp bênh, nhiều rủi ro và thu 
nhập chưa tương xứng nên ngư dân đang 
dần có xu hướng lựa chọn công việc phù 
hợp, có thu nhập cao hơn ở các vùng miền 
trong và ngoài nước… Chính vì vậy, câu 
chuyện thiếu và yếu về lao động nghề biển 
vẫn đang là một câu chuyện dài cần được 
các cấp, các ngành quan tâm tháo gỡ.

H.T

Nan giải câu chuyện...
(Tiếp theo trang 28)

Vật lý Việt Nam đoạt 4 Huy chương Vàng, 
1 Huy chương Bạc, đứng thứ 5/86 quốc 
gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Nga và Singapore. 6/6 
thí sinh Việt Nam đều giành huy chương 
(4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 
1 Huy chương Đồng) cuộc thi olympic 
Toán học quốc tế, xếp thứ 3/112 quốc gia 
và vùng lãnh thổ tham dự, chỉ sau Hàn 
Quốc và Trung Quốc. 

Đó là minh chứng sinh động thể hiện 
giáo dục Việt Nam đang chủ động hội nhập 
thế giới, không ngừng tiếp cận chuẩn mực 
giáo dục quốc tế để làm mới, làm giàu cho 
nền giáo dục của quốc gia mình. Đó cũng 
là gam màu tươi sáng thể hiện bức tranh 
giáo dục Việt Nam đang trên đà khởi sắc.

Đối với nhà giáo, từ lâu dân tộc Việt 
Nam đã có truyền thống tôn sư trọng đạo, 
mọi người, mọi nhà luôn trân trọng những 
người làm nghề dạy học. Đảng, Nhà nước 
Việt Nam đã có nhiều chính sách hợp lý 
để bảo đảm cho đội ngũ nhà giáo yên tâm 
gắn bó với nghiệp “trồng người”, góp phần 
thúc đẩy sự nghiệp giáo dục nước nhà phát 
triển. Hầu hết các thầy, cô giáo đều yêu 
nghề, yêu người, không ngừng rèn luyện, 
phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả 
của mình, xứng đáng với lòng tin của toàn 
xã hội. Những thành tựu của giáo dục Việt 
Nam thời gian qua có một phần đóng góp 
quyết định của đội ngũ nhà giáo trên khắp 
mọi miền đất nước.

Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa 
nền giáo dục Việt Nam chỉ toàn “màu 
hồng”, mà Việt Nam cũng đang gặp những 
khó khăn, thách thức phải vượt qua. Điều 
này đã được Đảng Cộng sản Việt Nam 
nhận định sâu sắc tại Nghị quyết 29-NQ/
TW khóa XI, từ đó đưa ra những giải pháp 
căn cơ, đồng bộ để đổi mới căn bản, toàn 
diện nền giáo dục nước nhà trong thời 
gian tới.

T.V
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TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, LÃNH ĐẠO việC Tổ CHứC CáC CuộC 
Hội NGHị, Họp; Lễ kỷ Niệm; Lễ kHởi CôNG, kHáNH THàNH 

CáC CôNG TrìNH, dự áN Từ vốN NGâN SáCH TrêN Địa bàN TỈNH

Thời gian qua, công tác tổ chức các cuộc hội nghị, họp; lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành ở 
Hà Tĩnh được thực hiện khá nền nếp; hình thức, phương pháp tổ chức có nhiều đổi mới, trang trọng, 
tiết kiệm, nghiêm túc. Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Số 
lượng các cuộc hội nghị, họp và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành có xu hướng 
gia tăng, thành phần mời tham dự rộng, một số cuộc còn có biểu hiện phô trương, hình thức, nội 
dung không phù hợp với đối tượng dự họp, ý kiến tham gia không trọng tâm, chất lượng, chủ trì hội 
nghị điều hành thiếu khoa học gây lãng phí về thời gian, kinh phí làm ảnh hưởng đến công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

Để công tác tổ chức hội nghị, họp, tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành ở các 
cấp, các ngành đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu cải 
cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ 
thị 28 - CT/TU ngày 09/4/2018 về việc tổ chức các cuộc hội nghị, họp; lễ kỷ niệm; lễ khởi công, khánh 
thành các công trình, dự án từ vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, chính 
quyền, các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tổ chức họp, hội nghị, các 
ngày lễ kỷ niệm, lễ khởi công theo các quy định của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, yêu cầu không tổ 
chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa 
quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương (các công trình dự án nhóm A được quy 
định tại Phụ lục 1: Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình, ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/
NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ).

Chỉ thị yêu cầu, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu (chủ trì hội nghị) phải chịu hoàn 
toàn trách nhiệm trong công tác tổ chức hội nghị, họp, tổ chức các ngày lễ kỷ niệm. Tùy theo tính chất, 
nội dung, mục đích, yêu cầu để quyết định thành phần, số lượng người tham dự đảm bảo hiệu quả, 
tránh phô trương, hình thức; nếu mở rộng thành phần, nhất là liên quan đến đồng chí thường trực 
cấp ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân, thủ trưởng các sở, ban, ngành thì phải xin ý kiến và được sự đồng 
ý của cấp trên quản lý trực tiếp. Người điều hành hội nghị phải đảm bảo nghiêm túc, khoa học, dân 
chủ nhằm khơi dậy được trí tuệ của tập thể đóng góp được nhiều ý kiến trọng tâm, sâu sắc đối với nội 
dung, chủ đề của hội nghị. Người kết luận hội nghị phải chuẩn bị kỹ nội dung, lắng nghe ý kiến đại 
biểu, tổng hợp kết luận gắn gọn, súc tích, trọng tâm, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện. 

Đối với công tác tổ chức họp, hội nghị: phải bảo đảm giải quyết công việc đúng thẩm quyền 
và phạm vi trách nhiệm được phân công; cấp trên không can thiệp, giải quyết công việc thuộc thẩm 
quyền của cấp dưới và cấp dưới không đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải 
quyết. Chỉ tiến hành tổ chức hội nghị, họp khi thực sự cần thiết để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ 
công tác quan trọng. Các cuộc họp, hội nghị phải có trong chương trình công tác, hạn chế tối đa cuộc 
họp phát sinh và ban hành giấy mời hỏa tốc. Trước khi tổ chức họp, hội nghị phải xác định rõ mục 
đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự. Chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị, họp; đề 
cao và thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm cá nhân trong phân công và xử lý công việc, bảo đảm 
tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất, thông suốt 
của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn 
vị, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác nhằm chủ động thực hiện nhiệm 
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vụ, giảm tổ chức họp. Chú trọng lồng ghép các cuộc họp có nội dung, thành phần tham dự giống 
nhau. Đẩy mạnh việc lấy ý kiến bằng văn bản và trao đổi thông tin qua hệ thống mạng để giải quyết 
các vấn đề liên quan.  Tăng cường hình thức hội nghị, họp trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi 
phí. Chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển 
khai thực hiện nhiệm vụ.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các 
kết luận, thông báo kết luận, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của chủ trì cuộc hội nghị, họp. Tập trung 
hướng về cơ sở để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo giải quyết; tăng cường công tác đối 
thoại và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu; hạn chế tối đa việc cấp cơ sở đề xuất họp để giải 
quyết những vấn đề nằm trong thẩm quyền quyết định của cấp cơ sở. 

 Đối với việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm: Thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW, 
ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị khóa X về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi 
thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao. 

 Chỉ thị yêu cầu: Giảm tần suất, quy mô, cấp độ tổ chức các ngày lễ kỷ niệm đối với ngày kỷ 
niệm: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày 
Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954); 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(02/9): Tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 10 năm/1 lần (năm chẵn) ở cả cấp Trung ương và cấp địa phương 
có liên quan đến sự kiện. Không tổ chức diễu binh, diễu hành, duyệt binh trong các 1ễ kỷ niệm (khi cần thiết 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định); Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tổ chức tại Hà Nội; Kỷ niệm năm chẵn các ngày lễ lớn và các 
ngày kỷ niệm khác tổ chức ở địa phương, bộ, ban, ngành gắn với sự kiện đó.

 Kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của lãnh tụ, danh nhân, nhân vật lịch sử, đồng chí lãnh đạo tiền bối 
tiêu biểu của Đảng, Nhà nước: Thời gian tổ chức kỷ niệm lần đầu là khi tròn 100 năm, các lần tiếp theo 1à 
10 năm/1 lần, giao địa phương, nơi sinh của lãnh tụ, danh nhân... tổ chức.

 Kỷ niệm năm chẵn: Ngày sinh C.Mác, Ph.Ăng - ghen, V.I.Lê nin, Cách mạng Tháng Mười Nga, Học 
viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội 
thảo khoa học, tổ chức lễ kỷ niệm. Năm chẵn ngày kỷ niệm quốc tế khác, các ban, bộ, ngành, các tổ chức 
chính trị - xã hội liên quan tổ chức kỷ niệm.

 Hàng năm, vào dịp các ngày kỷ niệm (năm tròn, năm lẻ), tuy không tổ chức 1ễ mít tinh kỷ niệm 
nhưng phải tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về các sự kiện đó trên các phương tiện thông tin đại 
chúng và các hoạt động tuyên truyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan đến sự kiện kỷ niệm...

Chỉ thị 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận danh 
hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao mà kết hợp tổ chức cùng với các lễ kỷ niệm 
ngày thành lập, ngày truyền thống của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị; không tổ chức đón, rước 
khi nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; không tặng quà và chiêu đãi; 
giảm bớt việc huy động quần chúng tham gia, khách mời dự lễ kỷ niệm; việc mời khách tham dự các 
hoạt động kỷ niệm phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Tùy theo mức độ quan trọng của các 
ngày lễ kỷ niệm, Thường trực cấp ủy các cấp thống nhất bố trí, phân công thành phần tham dự phù 
hợp.  Việc tổ chức các ngày kỷ niệm phải đảm bảo thiết thực, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, 
không phô trương, hình thức, gây lãng phí, tốn kém; phải gắn kết với thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các 
phong trào thi đua yêu nước và giáo dục truyền thống; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hoá 
cho nhân dân; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân 
trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

_____________
    
(*)  Trích Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh
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Những kết quả đạt được

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 
tháng đầu năm nhìn chung ổn định, có 
diễn biến tích cực.

Sản xuất nông nghiệp: cơ cấu cây trồng chuyển 
dịch theo hướng hiệu quả kinh tế. Vụ Xuân gieo cấy 
lúa 59.129 ha, đạt 100,81% kế hoạch, 100,45% so 
với vụ Xuân 2017. Diện tích gieo trỉa cây trồng cạn: 
ngô lấy hạt 4.042 ha, đạt 125% kế hoạch; rau các 
loại 4.943 ha, đạt 104% kế hoạch. Diện tích trồng 
rừng tập trung đạt 1.113 ha, bằng 124,92%, tăng 
222 ha so với cùng kỳ năm 2017. Chăn nuôi từng 
bước khắc phục khó khăn và có bước điều chỉnh 
theo thị trường; thủy sản tăng trưởng cao cả về sản 
lượng nuôi trồng và khai thác, tiêu thụ tốt. Tổng sản 
lượng thủy sản ước đạt 8.914 tấn, bằng 109,85% so 
với cùng kỳ năm 2017.

Công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi 
trường biển được quan tâm. Đã thẩm tra, phê duyệt 
39 đợt với số tiền 1.743,9 tỷ đồng cho trên 60.872 
đối tượng; đến nay đã cơ bản hoàn thành việc bồi 
thường, hỗ trợ, chi trả cho người dân; còn khoảng 
30,6 tỷ đồng chưa chi trả (số mới phê duyệt đợt 39 
và các đối tượng còn lại vướng mắc do không có 
mặt tại địa phương, có ý kiến phản ánh của cộng 
đồng dân cư).

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh được các ngành, địa phương vào cuộc 
tích cực; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu, vườn mẫu triển khai khá đồng đều và kết 
quả rõ hơn. 3 tháng đầu năm nâng cấp 33,68 km 
mặt đường cấp phối, làm 16 km đường giao thông 
nông thôn, sửa chữa nâng cấp 26 nhà văn hóa và 
22 khu thể thao thôn; thêm 176 thôn triển khai xây 
dựng khu dân cư kiểu mẫu, 178 vườn xây dựng 
vườn mẫu. Tổ chức Cuộc thi Khu dân cư kiểu mẫu, 
vườn mẫu lần thứ nhất.

Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 
160,51%, cao nhất cả nước (cả nước tăng 11,6%, 
Bắc Ninh đứng thứ 2 với mức tăng 38%, Hải Phòng 
tăng 22,6%).

Thương mại dịch vụ phục hồi và duy trì tăng 
trưởng liên tục, nhất là khu vực bán lẻ hàng hóa, 
sức mua tiêu dùng tăng. Kim ngạch xuất khẩu, 

vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới, 
tổng khách du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm 
2017. Thu hút đầu tư nước ngoài có tín hiệu tích 
cực. Chấp thuận chủ trương đầu tư 22 dự án trong 
nước, tổng vốn đăng ký 3.512 tỷ đồng, 4 dự án có 
vốn đầu tư nước ngoài vốn đăng ký 22,472 triệu 
USD. Một số dự án đầu tư quy mô lớn: Dự án sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao FLC-Hà Tĩnh vốn 
đầu tư 300 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất gỗ OKAL, 
OSB tại Vũng Áng công suất 180.000 m3 sản phẩm/
năm vốn đầu tư 2.343 tỷ đồng; Trung tâm dịch vụ 
tổng hợp tại Khu kinh tế Vũng Áng của nhà đầu tư 
Đài Loan vốn đầu tư 15,152 triệu USD. 

Tổng thu ngân sách quý I đạt 2.390,3 tỷ đồng, 
đạt 25,43% dự toán năm, tăng 28,18% so với cùng 
kỳ năm 2017. Thu nội địa loại trừ tiền đất tăng so 
với cùng kỳ là yếu tố tích cực; phần lớn các sắc thuế, 
phí đều tăng so với cùng kỳ, nhất là thu khu vực 
ngoài quốc doanh có tín hiệu khởi sắc (thu ngoài 
quốc doanh bằng 104% kế hoạch quý, tăng 17% so 
với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2017 thu từ khu vực này 
giảm 38%); số thu của thị xã Kỳ Anh tăng 34% so 
với cùng kỳ 2017).

Chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh PCI 2017 
của Hà Tĩnh tăng 6 bậc, xếp hạng 33/63; các chỉ 
số hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động và tính 
năng động tiên phong tăng điểm và tiếp tục củng 
cố vị trí cao trong bảng xếp hạng. Hà Tĩnh đứng thứ 
2 sau Bạc Liêu, cùng với Quảng Ninh, Thái Bình và 
Long An được VCCI đánh giá là nhóm 5 tỉnh có sự 
cải thiện tốt nhất chất lượng điều hành, được phản 
ánh qua việc cải thiện điểm số PCI gốc theo thời 
gian (2007-2017)

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả 
tích cực. Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh 
đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 
2017-2018 với 85/96 học sinh đạt giải (tăng 8 giải 
so với năm học 2016-2017), 9 học sinh được chọn 
đội tuyển dự thi quốc tế. Xây dựng Kế hoạch lập hồ 
sơ quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh; 
công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý vệ sinh 
an toàn thực phẩm được tăng cường, số ca ngộ độc 
thực phẩm giảm mạnh so với cùng kỳ; bảo đảm an 
sinh xã hội, nhất là chính sách người có công, đối 
tượng bảo trợ xã hội; đời sống nhân dân ổn định. 

Tình hình kinh tế - xã hội 
của Hà Tĩnh quý I năm 2018
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An ninh trật tự được giữ vững; khiếu nại tố cáo 
giảm nhiều so với cùng kỳ. Các hoạt động hợp tác 
đối ngoại tiếp tục được củng cố, phát huy.

Một số khó khăn, hạn chế
Về tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng khu vực 

công nghiệp và dịch vụ đạt cao là do so sánh với 
mức tăng trưởng thấp (cùng kỳ quý I/2017). Để đạt 
mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 19% cần 
thúc đẩy sản xuất, triển khai quyết liệt các nhiệm 
vụ, tập trung chỉ đạo đưa lò cao số 2 sớm đi vào 
hoạt động và xúc tiến triển khai dự án Nhiệt điện 
Vũng Áng II để tiếp tục tạo động lực tăng trưởng.

Trong sản xuất nông nghiệp tiềm ẩn nguy cơ 
phát sinh dịch bệnh gây hại cây trồng vật nuôi, 
nguy cơ bùng phát dịch bệnh đạo ôn cổ bông khi 
gặp thời tiết thuận lợi giai đoạn lúa trổ; khu vực 
chăn nuôi đang còn khó khăn, thị trường chưa ổn 
định; các dự án chăn nuôi bò tiếp tục giảm quy mô 
sản xuất (dự án chăn nuôi bò Bình Hà hiện còn 490 
con, dự án bò giống Mitraco hiện còn 385 con bò 
cái và 230 con bê).

Về xây dựng NTM, phát triển mô hình sản xuất, 
các loại hình tổ chức sản xuất còn hạn chế (212/230 
xã không thành lập mới được mô hình sản xuất có 
hiệu quả, 224/230 xã không thành lập mới được 
tổ hợp tác; 226/230 xã không thành lập mới được 
hợp tác xã; 216/230 xã không thành lập mới được 
doanh nghiệp); phát động và tổ chức cuộc thi khu 
dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu một số địa phương 
chưa đạt yêu cầu, chưa tạo được phong trào. 

Công nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng mạnh 
đang chủ yếu dựa vào sản xuất thép (Theo Cục 
Thống kê, nếu loại trừ yếu tố sản xuất của Formosa 
(than cốc, điện sản xuất, đặc biệt là thép) thì tăng 

trưởng sản xuất công nghiệp quý I tăng 15,58% so 
với cùng kỳ năm 2017; theo số liệu xuất khẩu, nếu 
loại trừ xuất khẩu từ Formosa thì kim ngạch xuất 
khẩu quý I giảm so với cùng kỳ năm 2017). Một số 
sản phẩm công nghiệp chủ lực như vật liệu xây 
dựng, chè, sợi, thức ăn gia súc, may mặc giảm so 
với cùng kỳ.

Tiến độ thu nội địa chưa đạt kế hoạch quý; thu 
từ doanh nghiệp nước ngoài sụt giảm so với cùng 
kỳ; tổng số thu của các huyện, thị xã, thành phố 
mớiđạt 88% cùng kỳ và 88% kế hoạch quý; có 9/13 
địa phương chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, 
trong đó thành phố Hà Tĩnh mới đạt 62%, thị xã Kỳ 
Anh đạt 57% kế hoạch quý I.

Một số vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài chưa 
thể xử lý dứt điểm theo lộ trình. An ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
gây mất ổn định tình hình. Tai nạn giao thông tăng 
cả số vụ và người chết, xảy ra các vụ tai nạn giao 
thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả 
đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu 
trên, các ngành, địa phương cần rà soát đánh giá 
thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu thuộc phạm vi lĩnh vực 
quản lý, nhất là các chỉ tiêu đã được thông qua 
Nghị quyết HĐND, phân tích làm rõ nguyên nhân 
đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt, chưa hoàn 
thành trong kế hoạch quý, còn đạt thấp so với kế 
hoạch năm, nắm sát tình hình để tập trung chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong quý II/2018 
đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tổng hợp

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: GS.TS Trần Văn Bính, GS.TS Vũ Văn Hiên, TS Đặng Duy Báu, TS. Lê Đức Hoàng, Lê Trần Sáng, 
Lê Thị Hải Yến, Phan Bá Linh, Thiện Văn, Trà Giang, Phan Hương, Bùi Ngọc Hồng, Dương Chí Tâm, Hoàng 
Xuân Quyến, Hà Linh, Hải Thuận, Trương Ngọc Ánh, Lê Văn Vỹ, Quang Vinh, Minh Chiến, Hương Thành, 
Nguyễn Nga, Nguyễn Huy Lập, Nguyễn Hà Giang... 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 - Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh 
hoặc qua Email: thongtintuht@gmail.com hoặc Email tcthongtintutuong@hatinh.dcs.vn.

BAN BIÊN TẬP
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THÔNG TIN PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5/2018
1. TìNH HìNH aN NiNH và CôNG TáC pHòNG CHốNG THam NHũNG:
* Ngành Công an triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh 

Tổ quốc trong tình hình mới: Bộ Công an đang chủ động xây dựng “Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và sẽ triến khai thực hiện đề án 
nhằm xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường cho cơ sở theo hướng “Bộ tinh, Tỉnh mạnh, Huyện toàn diện, Xã bám 
cơ sở”, không tổ chức cấp trung gian; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, báo chí, y 
tế trong Công an nhân dân. Thông qua đó, để điều chỉnh lại, tăng cường lực lượng về cơ sở và từng bước 
bố trí công an xã chính quy; từ đó lực lượng Công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình 
và giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đây là một công việc hệ trọng, đòi hỏi lãnh đạo Bộ Công an, các cấp, các ngành liên quan phải vào 
cuộc. Trước hết phải chú trọng công tác tư tưởng chính trị trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân 
dân và toàn xã hội, tránh để phát sinh tình huống phức tạp; đồng thời phải chủ động đấu tranh, phản 
bác, làm thất bại mọi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị hòng lợi dụng việc triển 
khai Đề án của Bộ Công an để chống phá Đảng, Nhà nước, gây phân tâm lòng dân với lực lượng Công an 
nhân dân.

* Cần cảnh giác và có biện pháp xử lý nghiêm hoạt động lừa đảo theo hình thức kinh doanh tiền ảo 
trên mạng: Thời gian gần đây, dư luận xã hội, đặc biệt ở khu vực các tỉnh, thành phía Nam rất quan tâm 
đến các thông tin Công ty cổ phần Modem Tech huy động số tiền lên đến hơn 15.000 tỷ đồng. Thực tế cho 
thấy, với những vụ án lừa đảo dưới hình thức kinh doanh đa cấp, thường để lại những hậu quả khá nặng 
nề, bởi số lượng người tham gia rất đông, tại nhiều tỉnh, thành phố, đa số ở nông thôn, thu nhập thấp. 
Người tham gia thường chọn người thân, họ hàng, nên khi hệ thống đa cấp bị đổ vỡ, thì chính gia đình, 
dòng tộc, làng xóm bị tác động dây chuyền, ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh xã hội. 

* Lại thêm những “con sâu làm rầu nồi canh”: Chỉ 03 ngày sau khi bắt giam ông Phan Văn Vĩnh 
(nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan chức 
năng tiến hành bắt, khám xét một số đối tượng phạm tội liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc, mua bán 
trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng mạng 
Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (đường dây đánh bạc RIKVIP). Vụ án này tác động sâu sắc 
đến nhận thức xã hội về cán bộ ngành công an; dư luận xã hội mong muốn các cơ quan tiếp tục điều tra 
mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy 
định của pháp luật.

2. mộT Số CHíNH SáCH mới Có Hiệu LựC Từ THáNG 4/2018
* Phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam:
Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao 

thông trong lãnh hải Việt Nam (có hiệu lực từ 01/4/2018). Theo đó, tàu thuyền đi qua lãnh hải Việt Nam 
nhưng không đi vào nội thủy Việt Nam thực hiện hành trình theo tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam 
đã được công bố.

* Quy định công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước:
Nghị định số 21/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về công tác bảo vệ vận 

chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ (có 
hiệu lực từ 10/4/2018). Hàng đặc biệt do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận 
chuyển gồm: Tiền mặt (tiền đồng Việt Nam), giấy tờ có giá (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, công trái và các 
loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà 
nước; tài sản quý (vàng, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ tiền mặt và các loại tài sản quý khác) trong hệ thống 
Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước.

* Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan:
Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 
năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan (có hiệu lực từ 10/4/2018).

* Mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc:
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Theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ 
bắt buộc (có hiệu lực từ 15/4/2018), đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số 
tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí bảo hiểm được xác định 
bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại Nghị định.

* Trình tự khiếu nại trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp:
Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/2/2018 quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực 

lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 
họp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực từ ngày 15/4/2018).

3. vài NéT pHáC Họa bứC TraNH kiNH Tế THế Giới quý 1/2018
Quý 1/1018, kinh tế thế giới tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng tích cực song vẫn còn nhiều rủi ro, 

thách thức. Các nền kinh tế lớn là Mỹ, Trung Quốc, khu vực châu Âu vẫn giữ nhịp tăng trưởng ổn định nhờ 
sự tăng trưởng thương mại và đầu tư toàn cầu cũng như sự tăng trưởng về nhu cầu tiêu dùng cá nhân và 
sự cải thiện của thị trường việc làm; các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển cũng duy trì được đà tăng 
trưởng của mình. Đà tăng trưởng năm 2018 được hỗ trợ bởi chu kỳ tăng trưởng: sự gia tăng đầu tư vào 
nguồn nhân lực góp phần tăng năng suất lao động, nhất là ở các nền kinh tế phát triển như Mỹ và châu 
Âu; tăng trưởng đầu tư được duy trì thông qua việc cải thiện “chất lượng” vốn, dựa trên đầu tư nhiều hơn 
vào công nghệ, máy móc và thiết bị, đặc biệt là các tài sản và dịch vụ kỹ thuật số. Quý I, các tổ chức quốc 
tế như IMF, WB đều nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2018, là mức tốt nhất trong 10 năm 
trở lại đây (3,9% theo IMF và 3,1% theo WB)

Tuy nhiên, rủi ro đối với kinh tế thế giới ngày càng trở nên hiện hữu khi nhiều nước áp dụng các biện 
pháp bảo hộ thương mại, nguy cơ chiến tranh thương mại (đặc biệt là giữa các nền kinh tế lớn như Mỹ và 
Trung Quốc) ngày càng rõ nét; đồng thời, việc ngân hàng trung ương các nước bắt đầu thắt chặt tiền tệ, 
trong đó Fed tiếp tục tăng lãi suất, tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất và thanh khoản thị trường tài chính 
toàn cầu. Chính sách của Tổng thống Mỹ Donal Trump vẫn rất khó lường, có thể ảnh hưởng tới tình hình 
kinh tế, chính trị tại nhiều nước và trong khu vực.

Kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng ổn định
Sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốt, thị trường lao động tiếp tục được cải thiện, khiến nhu cầu nội 

địa tăng và lạm phát xoay quanh mức mục tiêu 2%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2018 tăng 4,4% 
so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 3,5% so với cùng kỳ trong tháng 1/2018. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cuối 
tháng 2/2018 ở mức 4,1%, mức thấp nhất trong vòng 17 năm và được Fed dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống 
3,8% trong năm 2018. Triển vọng kinh tế tăng trưởng tốt, lạm phát gia tăng và tỷ lệ thất nghiệp cải thiện 
là yếu tố khiến Fed đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25% lên mức 1,5-1,75% trong tháng 3/2018, theo 
đúng lộ trình. Hiện Fed dự báo tăng trường GDP 2018 ở mức 2,1%; và tốc độ tăng trưởng trung bình trong 
dài hạn là 1,8%/năm. Các chuyên gia kinh tế nhận định, tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, thị trường 
lao động cải thiện và lạm phát tăng nhanh khiến lộ trình tăng lãi suất của Fed trong năm 2018 và các năm 
tiếp theo trở nên rõ nét hơn.

Kinh tế châu Âu có dấu hiệu khởi sắc
Hoạt động sản xuất công nghiệp của khu vực châu Âu tăng trưởng tích cực khi chỉ số công nghiệp 

tháng 1/2018 tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 1/2018 của khu vực Eurozone giảm về 
mức 8,6%, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009. Tuy nhiên, lạm phát khu vực vẫn tăng thấp khi chỉ số CPI 
tháng 2/2018 chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ. Lạm phát tăng chậm là nguyên nhân khiến Ngân hàng Trung 
ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức thấp và duy trì chương trình mua trái 
phiếu doanh nghiệp và chính phủ trị giá 30 tỷ EUR (37,2 tỷ USD)/tháng đến ít nhất là tháng 9/2018. Bên 
cạnh đó, đồng EUR tăng giá cũng khiến xuất khẩu của khu vực EU bất lợi. ECB tháng 3/2018 dự báo kinh tế 
Eurozone sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm 2018 và 2,1% trong năm 2019. WB và IMF (tháng 1/2018) dự báo 
GDP khu vực Euzone chỉ tăng 2,1% - 2,2% trong năm 2018 trước rủi ro Anh và Liên minh châu Âu không 
thể đạt được thỏa thuận tích cực về việc Anh rời EU.

Kinh tế Trung Quốc đạt được nhiều kết quả tích cực
Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc vẫn duy trì được đà tăng khi chỉ số sản xuất công nghiệp của Trung 

Quốc 2 tháng đầu năm 2018 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Điểm đáng lưu ý là việc ông Tập Cận 
Bình tái đắc cử Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 2, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua việc bỏ quyết định tối 
đa không quá 2 nhiệm kỳ đối với Chủ tịch nước trong Hiến pháp. Điều này cũng gây lo ngại về đường lối, 
chính sách kinh tế của Trung Quốc ương 10-20 năm tiếp theo.

H.T (Tổng hợp)
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mụC Trả LỜi bẠN ĐọC về CôNG TáC kiểm Tra, Giám SáT
NGuyễN vĂN Lựu

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Câu 1
Hỏi: ở Đảng bộ xã a có đảng viên b vi phạm chính sách dân số - kế hoạch gia đình (sinh con thứ 

ba) không thuộc đối tượng pháp luật có quy định khác. Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành 
kỷ luật của chi bộ và căn cứ quy định 102-qĐ/TW ngày 15/11/2017 của bộ Chính trị về xử lý kỷ luật 
đảng viên vi phạm, uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã a đã ban hành quyết định kỷ luật đảng viên b bằng 
hình thức khiển trách.

việc uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã a xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng viên b 
như trên đã đúng quy định chưa?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 36, Điều lệ Đảng thì chỉ có các tổ chức đảng sau đây mới có thẩm quyền thi 

hành kỷ luật đảng viên vi phạm: Chi bộ; Đảng uỷ cơ sở; Cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, thành, huyện, 
quận và tương đương; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện, 
quận và tương đương trở lên.

Tại Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung 
ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng, quy định: “Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở không 
có thẩm quyền kỷ luật đảng viên nhưng có trách nhiệm xem xét, kết luận, đề xuất đảng uỷ cơ sở và uỷ ban 
kiểm tra cấp trên xem xét, quyết định.

Theo các quy định trên, việc Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã A quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức 
khiển trách đối với đảng viên B là trái với quy định của Đảng.

Câu 2
Hỏi: Hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức và đảng viên dự bị có khác nhau không?
Trả lời:
Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương 

VII và Chương VIII Điều lệ Đảng quy định về hình thức kỷ luật đối với đảng viên như sau:
“Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ”.
“Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo”.
Tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung 

ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng, quy định: “Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải 
kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng 
viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xoá tên trong danh sách đảng viên”.

Như vậy, đảng viên chính thức có 04 hình thức kỷ luật là: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. 
Đảng viên dự bị có 02 hình thức kỷ luật là: Khiển trách, cảnh cáo. Nếu trường hợp đảng viên dự bị vi phạm 
đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xoá tên trong danh sách đảng viên, không áp dụng hình 
thức khai trừ.

Câu 3
Hỏi: Chi bộ họp biểu quyết kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong chi bộ có một đảng viên đã chuyển 

sinh hoạt đảng tạm thời sang đảng bộ khác. vậy, đảng viên đó có được biểu quyết kỷ luật đảng viên 
vi phạm ở chi bộ sinh hoạt chính thức không?

Trả lời:
Tiết b và Tiết c, Điểm 6.3.2, Khoản 6.3, Điều 6, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp 

hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng quy định:



thông tin - tư liệu 

tạp chí thông tin - tư tưởng46
Số 63 (Tháng 5/2018)

“b) Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời có nhiệm vụ và quyền hạn: Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện 
đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2 và Điều 3, Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ 
quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử”.

c) Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà 
tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức; đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời”.

Như vậy, trong trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên đã chuyển sinh hoạt đảng tạm thời sang đảng bộ 
khác thì vẫn được tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức và vẫn có quyền biểu quyết kỷ 
luật đảng viên vi phạm ở chi bộ mà đảng viên đó sinh hoạt chính thức.

Câu 3
Chi bộ a thực hiện kiểm tra đối với đảng viên b về việc thực hiện những điều đảng viên không 

được làm. Sau khi kết thúc kiểm tra, Chi bộ ban hành Thông báo kết luận kiểm tra đối với đảng viên 
b và công bố trước chi bộ.

Hỏi: việc Chi bộ a sau khi kiểm tra ban hành Thông báo kết luận kiểm tra như đã nêu trên có 
đúng với quy định hay không?

Đáp án:
Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 9, Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư quy định: “Chi bộ 

cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận có thẩm quyền ban hành các văn bản: Nghị quyết; 
Quyết định; Báo cáo; Kế hoạch; Quy hoạch; Chương trình; Đề án; Phương án; Dự án; Tờ trình; Công văn; Biên 
bản”.

Theo quy định nêu trên thì sau khi kết thúc kiểm tra, Chi bộ A ban hành Thông báo kết luận kiểm tra 
là không đúng thẩm quyền ban hành văn bản theo quy định của Trung ương. Tuy nhiên, quá trình kiểm 
tra đối với đảng viên B, Chi bộ A có thể lập biên bản kiểm tra những nội dung cần thiết (nếu có) và trình 
báo cáo kết quả kiểm tra trước chi bộ để chi bộ thảo luận cho ý kiến về các nội dung được kiểm tra. 

Câu 4
Thời hạn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên tình từ ngày nào đến ngày nào? Đảng viên bị kỷ 

luật đảng khiếu nại, trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại thì qua đời, con của đảng viên đó có 
quyền đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền cho biết kết quả giải quyết khiếu nại hay không?

Đáp án:
Tiết 5.2.1, Điểm 5, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành 

Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của 
Đảng quy định: “Đảng viên bị kỷ luật không đồng ý với quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu 
nại kỷ luật được khiếu nại lên các tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết cấp trên. Thời hạn khiếu nại trong 
vòng 30 ngày làm việc, tính từ ngày đảng viên vi phạm được tổ chức đảng có thẩm quyền công bố quyết định 
kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (căn cứ biên bản công bố) đến này đảng viên bị kỷ luật gửi 
đơn khiếu nại trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện”.

Tiết 5.2.2, Điểm 5, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành 
Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của 
Đảng quy định: “Đảng viên bị kỷ luật có khiếu nại chưa được giải quyết hoặc đang giải quyết đã qua đới thì 
tổ chức đảng vẫn phải xem xét, giải quyết; nếu thân nhân (cha, mẹ, vợ, hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột) đề 
nghị cho biết kết quả thì thông báo kết quả giải quyết khiếu nại bằng văn bản cho tổ chức đảng nơi cư trú và 
thân nhân người đó biết”.

Theo các quy định trên, thời hạn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên là 30 ngày làm việc kể từ ngày 
công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (căn cứ vào biên bản công bố) đến 
này đảng viên bị kỷ luật gửi đơn khiếu nại trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện của nơi người gửi đơn khiếu 
nại. Trường hợp đảng viên đã gửi đơn khiếu nại mà qua đời thì tổ chức có thẩm quyền vẫn phải giải quyết 
và con của đảng viên đó đề nghị cho biết kết quả thì tổ chức đảng có thẩm quyền có trách nhiệm thông 
báo kết quả giải quyết khiếu nại bằng văn bản cho tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú và con của đảng 
viên đó biết theo đúng quy định của Đảng.

N.v.L
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