
(Xem tiếp bìa 3)

ăm  nay (2018), năm kỷ niệm 600 năm khởi 
nghĩa Lam Sơn (1418 - 2018), 590 năm vua Lê 
Thái Tổ đăng quang, (1428 - 1018) và 585 năn 
ngày mất của Anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi 
(1433 - 2018), chúng ta thử tìm lại những dấu 

tích của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Hà Tĩnh, nơi đã từng 
có những năm tháng được Nghĩa quân chọn làm chỗ đứng chân 
và đóng đại bản doanh, đó là vùng đất Đỗ Gia, nay là Hương 
Sơn, Hà Tĩnh.

 Từ năm 1418 đến năm 1423, Nghĩa quân Lam Sơn hoạt 
động ở vùng rừng núi phía tây Thanh Hóa, đó là thời kỳ khó khăn 
nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 1424 theo kế của 
Nguyễn Chích, Nghĩa quân tiến vào Nghệ An, đây là kế sách đã 
tạo ra một bước ngoặt lớn cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đi đến 
toàn thắng.  

Cũng trong năm đó (1424), Lê Lợi sai Đinh Liệt (có sách 
viết Đinh Lễ) đưa 1000 quân từ Trà Long theo đường tắt vào 
chiếm đóng Đỗ Gia rồi đặt đại bản doanh ở vùng này. Đỗ Gia là 
đất Cổ Đỗ xưa, thời thuộc Minh chia làm hai huyện: Đỗ Gia ở 
mạn bắc, nay là huyện Hương Sơn, Thổ Hoàng ở mạn nam nay 
là các huyện Vũ Quang, Hương Khê.

 Gần sáu thế kỷ đã đi qua, nhưng những dấu tích, sự kiện, 
truyền thuyết.... mà cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nhất là những 
năm tháng đứng chân tại Đỗ Gia đã để lại trên vùng đất Hà Tĩnh 
là không thể phai mờ:

1. Động Tiên Hoa
Buổi đầu Bộ chỉ huy Lam Sơn đóng ở trại vùng quê Nguyễn 

Tuấn Thiện, làng Phúc Đậu mé tây bắc ngọn Mồng Gà. Đây là 
một vùng đồi thấp, trong đó có Động Tiên và Động Hoa Bảy, gọi 
chung là động Tiên Hoa, là nơi đặt dinh thất chính của Nghĩa 
quân, sau này, trong sách Nghệ An ký Bùi Dương Lịch chép là 
"Đảng phủ". Dấu tích của sở chỉ huy Tiên Hoa nay không còn 
nữa, nhưng một số địa danh ở đây vẫn gợi lên hình ảnh quá khứ 
như: Xóm Hào, xóm Kho, xóm Cấm, bãi Nhà Dinh, khe Tiền, bãi 
Triều, Lam Sơn Triều lĩnh...

2. Núi Sinh Cờ và núi Phù Lê 
Núi Nầm dân địa phương gọi là núi Sinh Cờ, hay Thinh Cờ, 

Tinh Kỳ, có sách chép là núi Vi Kỳ, ở địa đầu thôn Tứ Mỹ, xã Lạc 
Phố, nay là xã Sơn Châu. Trên đỉnh có khối đá đầu voi, tương 
truyền là nơi quân vua Lê dựng cờ (do đó có tên Tinh Kỳ). Mái 
núi và chân núi có hai hang lớn (sau khi núi sụt lở đã bị bồi lấp). 
Tương truyền hai hang này là nơi chứa lương thực do bà Hoàng 
hậu Bạch Ngọc và nhân dân địa phương đưa đến giúp Nghĩa 

quân. Vì vậy, núi Sinh Cờ - Tinh Kỳ được gọi là núi Phù Lê (giúp 
Nhà Lê, đến nay vẫn gọi thế).

3. Cồn Tổng binh ở xã Sơn Tân
Bị vây hãm mãi trong thành Nghệ An, khi được đạo quân 

của Lý An từ Đông Quan đi đường biển vào cứu giúp, Trần Trí 
quyết định đưa quân lên tập kích Đỗ Gia, hòng tiêu diệt bộ phận 
đầu não của Nghĩa quân Lê Lợi. Trận đánh diễn ra vào ngày 
14/5/1425 khi quân giặc ồ ạt tiến vào sông Phố, qua núi Nầm 
(Sinh Kỳ), lọt vào trận địa phục kích sẵn của Nghĩa quân ở Cửa 
Khâu nên chúng bị đánh tan tác. Quan quân Trần Trí phải tháo 
chạy, nhưng đến cửa sông Phố lại bị quân của tướng Đinh Lễ 
chặn đánh tơi bời. Chứng tích còn lại là gò đất giửa đồng làng Xa 
Lang thuộc xã Sơn Tân mà dân địa phương gọi là "Cồn Tổng 
Binh", tương truyền là mồ chôn vô số giặc Minh thuở ấy.

4. Lục niên thành 
Sau chiến thắng lớn ở Cửa Khâu, Bình Định Vương Lê Lợi 

chuyển sở chỉ huy Nghĩa quân từ "Đảng Phủ" dưới chân núi 
Mồng Gà sang thành Lục Niên. Thành xây bên mái đông bắc 
ngọn Hoàng Tâm, ở độ cao 178 mét thuộc dãy Thiên Nhẫn. Di 
tích thành còn lại hiện nay rộng 1,2 mét, có đoạn còn cao tới 2,9 
mét. Diện tích bên trong thành là 6124m2. Ở đây cũng còn lại 
dấu tích một số nền nhà xưa và một số công sự hình chữ nhật, 
hình bán nguyệt.

Theo Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn thì tên "thành Lục Niên" 
do Lê Lợi đặt để kỷ niệm sáu năm chiến đấu chống quân Minh.

5. Nguyễn Tuấn Thiện và Cây Thị ăn thề ở xã Sơn Phúc 
Được tin quan quân Lê Lợi vào Đỗ Gia, Nguyễn Tuấn Thiện 

vốn đã tập hợp quân sĩ, dấy binh từ trước, nay đưa đội quân từ 
rú Cốc ra đón mừng, cùng nhà vua "Giết ngựa trắng ăn thề" kết 
nghĩa anh em dưới gốc cây thị ở xóm Nậy, thôn Phúc Đậu, xã 
Sơn Phúc ngày nay. Vì vậy mà ở đây có sự tích "cây thị ăn thề". 

6. Đền khai quốc công thần Nguyễn Tuấn Thiện 
Nguyễn Tuấn Thiện (1401 - 1494), một vị tướng tâm đắc 

của Lê Lợi, quê làng Phúc Đậu, xã Phúc Dương, theo vua Lê 
đánh giặc Minh, sau ngày thắng lợi được phong đất ở Kẻ Sét 
(Ninh Xá), tương truyền xưa là nơi ông đóng quân. Sau khi về 
nghỉ dưỡng Nguyễn Tuấn Thiện ở lại Kẻ Sét- Ninh Xá, dựng nhà 
ở một khu vườn gần sông Phố, dân gian gọi là "Vườn Hầu" và 
chọn Kim Quy làm sinh phần. Sau khi ông mất, dân địa phương 
an táng ông ở gò Kim Quy và lập đền thờ ông ở "Vườn Hầu".

7. Đồn Núi Rộc
Dãy Thiên Nhẫn như một bức trường thành án ngự phía 

đông bắc huyện Đỗ Gia. Từ Thổ Du sang có hai lối qua núi vào 
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            Ảnh bìa 1: 
Một góc thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh

                                                                                    Ảnh: Thanh Hải

Đỗ Gia là truông Mèn và truông Trảy. Nghĩa quân đặt đồn 
Núi Rộc (Độc Sơn) ở địa phận xã Sơn Tiến bây giờ để chặn 
đường truông Mèn vào, hiện còn di tích ba lớp hào lũy trên núi. 
Đáng chú ý là gần núi Rộc ở thôn Bạch Sơn, xã Sơn Tiến, trước 
có những địa danh rất gắn bó với cuộc đời Nguyễn Trải như 
"xóm Côn Sơn", khe "Nhị Khê", "Chùa Côn Sơn" ...

8. Đền Trúc 
Đền Trúc ở xóm 4, xã Sơn Tân. Đền thờ hai vị thần là Trần 

Lê và Trần Đạt, tướng của Bình Định Vương Lê Lợi, đóng quân 
ở Đỗ Gia. Tương truyền trong trận kịch chiến với quân Minh 
ngày 17 tháng 4 năm Ất Tỵ (14/5/1425), hai ông bị thương 
chạy đến thôn Xa Lang, tổng Đậu Xá (nay là xã Sơn Tân), máu 
chảy nhiều nên không cứu sống được. Điều kỳ lạ là nơi nào có 
máu hai ông chảy đến, nơi đó trúc mọc xanh tốt thành rừng. 
Cảm mến công lao, khí phách của hai vị tướng kiên trinh và 
quả cảm nhân dân đã lập đền thờ, tôn hai ông làm Thành 
hoàng làng và gọi là Đền Trúc. Về sau triều Lê phong hai ông là 
"Thượng đẳng tối linh thần".

9. Đền thờ Cung Từ Quốc Thái Mẫu
Ngôi đền ở xã Xuân Lam, Nghi Xuân, thờ bà Ngọc Trần, vợ 

vua Lê Lợi. Vị phi tần của vua Lê trong câu chuyện là có thật, 
nhưng đây lại là một câu chyện huyền bí nhuốm đậm màu 
huyền thoại. Bà tên là Phạm Thị Ngọc Trần (không rõ năm 
sinh). Trong khởi nghĩa Lam Sơn, nàng theo chồng bôn ba khắp 
nơi, chịu nhiều gian khó. Nàng còn thay chồng lo việc hậu cần, 
quân lương trong những thời kỳ cam go nhất. 

Ngày 10/11/1423 bà sinh con trai là Lê Nguyên Long.
Tháng 3/1425 Lê Lợi tiến quân vây đánh thành Nghệ An, 

giặc Minh ra sức chống cự quyết liệt, Lê Lợi tạm đóng quân 
doanh tại đền thờ thần Phổ Hộ bên bờ sông Lam. Một đêm ngủ 
trong đền thờ, Lê Lợi chiêm bao thấy một vị thần hiện về báo 
mộng "Tướng quân nhường cho tôi một người thiếp, tôi hứa hết 
sức phù hộ tướng quân đánh thắng giặc giữ vững nghiệp đế".

Hôm sau, Lê Lợi cho gọi tất cả những người vợ của mình 
đến hỏi: "Có ai chịu đi làm vợ thủy thần không ? Sau này khi ta 
lấy được nước sẽ lập con người đó làm thiên tử". Nghe xong, ai 
cũng im lặng đắn đo, duy chỉ có Phạm Thị Ngọc Trần khảng 
khái quỳ xuống tâu: "Nếu Minh Công giữ lời hứa thì thiếp 
nguyện xã thân, ngày sau làm nên nghiệp lớn chớ phụ con của 
thiếp". Năm đó Lê Nguyên Long con trai của Ngọc Trần và Lê 
Lợi mới vừa hai tuổi.

Hôm làm lễ tế thần, sau khi âu yếm trao đứa con trai bé 
bỏng của mình cho người hầu, bà thanh thản gieo mình xuống 
sông, đó là ngày 24/3/1425. Quả nhiên sau đó cuộc kháng 
chiến chống quân Minh của Lê Lợi vô cùng thuận lợi, đánh đâu 
thắng đó.

Sau khi hiến thân cho thủy thần, thi hài Hoàng hậu Ngọc 
Trần được vua cho đưa về quê an táng. Trên đường đi khi đến 
làng Thịnh Mỹ thì trời vừa tối, không kịp qua sông, linh cữu bà 
được đặt nghỉ tạm qua đêm. Sáng hôm sau, thật ngạc nhiên, 
nơi đặt linh cữu của Bà mối đã đùn lên lấp kín cao như một 
nấm mộ. Mọi người đều nghĩ về sự hiển linh của Bà. Vua Lê Lợi 
cũng truyền cho lập đền thờ tại đây: Núi Na, làng Quả Phẩm, 
nay là xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đền thờ được xây 
dựng vào năm 1430 theo kiểu kiến trúc tiền am hậu miếu.

Sau này khi Lê Thái Tổ băng hà, Nguyên Long được nối 
ngôi trở thành vua Lê Thái Tông, ông truy phong cho mẹ mình 
làm Cung Từ Quốc Thái Mẫu, rồi Cung Từ Quang Mục Hoàng 
Thái Hậu.

10. Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương: 
Chiêu Trưng Đại vương - Lê Khôi, người gọi Lê Lợi là chú 

ruột, vị khai quốc công thần tham gia từ ngày đầu của khởi 
nghĩa Lam Sơn, người đã từng có mặt trong hội thề Lũng Nhai. 
Công lao chiến tích rất vẻ vang của ông đã được sử sách ghi 
rõ. Ông làm quan trải ba triều vua: Thái Tổ, Thái Tông, Nhân 
Tông. Đền thờ ông hiện nằm trên đỉnh Long Ngâm, thuộc xã 
Thạch Bàn, huyện Thạch Hà. Đền cấu trúc theo kiểu tiền miếu 
hậu lăng. Các tòa điện thờ được chạm trổ, điêu khắc rất tinh 
xảo... Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương đã được công nhận là "Di 
tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia"

11. Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương 
Đây là một lễ hội lớn ở Hà Tĩnh được duy trì từ hàng trăm 

năm nay. Năm 2018 Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương đã 
được công nhận là "Di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia".

12. Chùa Diên Quang 
Theo Nham cảo chùa Diên Quang thì Hoàng hậu Bạch Ngọc là 

người lập chùa. Bà tên là Trần Thị Ngọc Hào, vợ vua Trần Duệ Tôn 
(?). Sau khi nhà Trần mất ngôi, nhà Minh mượn cớ phù Trần diệt 
Hồ để cướp nước ta. Bà đưa  con gái Huy Chân công chúa Trần Thị 
Ngọc Hiền chạy về Nghệ An, cùng gia thần khai hoang lập ấp trên 
đất phủ Đức Quang  (vùng thượng Đức Thọ, hạ Hương Khê). Khi Lê 
Lợi tiến quân vào Đỗ Gia, bà xin được yết kiến Bình Định Vương, rồi 
tự nguyện đem số lương thực dự trử cung cấp cho nghĩa quân Lam 
Sơn ở căn cứ Đỗ Gia. Công chúa Huy Chân được Bình Định Vương 
chọn làm cung phi, sinh được công chúa Trang Từ Lê Thị Ngọc 
Châu. Sau ngày đại định bà Bạch Ngọc xin vua cho lập ngôi chùa 
ở rú Am và xuất gia tu hành. Về sau công chúa Huy Chân cũng về 
tu ở chùa này. Công chúa Trang Từ sau khi chồng là quận công Bùi 
Ban tử trận, tái giá với quận công Trần Hồng rồi cuối cùng cũng về 
đây tu với bà và mẹ.....

Chùa Diên Quang đã được xếp hạng "Di tích kiến trúc nghệ 
thuật quốc gia".

Ngoài ra nhiều nơi trong tỉnh còn có các ngôi đền thờ các 
"Đại vương linh thần", những người có công tích trong sự 
nghiệp bình Ngô, về sau đều có sắc phong, hoặc được ban 
"quốc tế" (lễ tế cấp nhà nước) như:

Đền Linh Cảm Đại vương - Đinh lễ ở núi Tùng, Đức Thọ 
(Nay đã chuyển dời)

Đền Văn Lôi Đại vương linh thần tại thôn Yên Phú, xã Ngũ 
Phúc huyện La Sơn. 

Đền Thái phó Đại vương linh thần tại thôn Hữu Lệ, xã Cấp 
Đẫn, huyện Kỳ Hoa (nay thuộc Kỳ Anh). 

ĐềnThượng tướng đại vương linh thần ở thôn Hầu Thượng, 
tổng Vân Tán, huyện Kỳ Hoa (nay là Kỳ Anh). v...v...

Trên đây là một số dấu tích, trên đất Hà Tĩnh liên quan đến 
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Bình Định vương Lê Lợi. Trong đó 
có cái đã trở thành di tích được công nhận, có cái đã trở thành 
phế tích, có cái chỉ còn lại trong truyền ngôn ký ức dân gian... 
Nhưng tất cả đều được Nhân dân ta giữ gìn và trân trọng.

L.V.T

LÊ VĂN TÙNG
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ăm  nay (2018), năm kỷ niệm 600 năm khởi 
nghĩa Lam Sơn (1418 - 2018), 590 năm vua Lê 
Thái Tổ đăng quang, (1428 - 1018) và 585 năn 
ngày mất của Anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi 
(1433 - 2018), chúng ta thử tìm lại những dấu 

tích của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Hà Tĩnh, nơi đã từng 
có những năm tháng được Nghĩa quân chọn làm chỗ đứng chân 
và đóng đại bản doanh, đó là vùng đất Đỗ Gia, nay là Hương 
Sơn, Hà Tĩnh.

 Từ năm 1418 đến năm 1423, Nghĩa quân Lam Sơn hoạt 
động ở vùng rừng núi phía tây Thanh Hóa, đó là thời kỳ khó khăn 
nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 1424 theo kế của 
Nguyễn Chích, Nghĩa quân tiến vào Nghệ An, đây là kế sách đã 
tạo ra một bước ngoặt lớn cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đi đến 
toàn thắng.  

Cũng trong năm đó (1424), Lê Lợi sai Đinh Liệt (có sách 
viết Đinh Lễ) đưa 1000 quân từ Trà Long theo đường tắt vào 
chiếm đóng Đỗ Gia rồi đặt đại bản doanh ở vùng này. Đỗ Gia là 
đất Cổ Đỗ xưa, thời thuộc Minh chia làm hai huyện: Đỗ Gia ở 
mạn bắc, nay là huyện Hương Sơn, Thổ Hoàng ở mạn nam nay 
là các huyện Vũ Quang, Hương Khê.

 Gần sáu thế kỷ đã đi qua, nhưng những dấu tích, sự kiện, 
truyền thuyết.... mà cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nhất là những 
năm tháng đứng chân tại Đỗ Gia đã để lại trên vùng đất Hà Tĩnh 
là không thể phai mờ:

1. Động Tiên Hoa
Buổi đầu Bộ chỉ huy Lam Sơn đóng ở trại vùng quê Nguyễn 

Tuấn Thiện, làng Phúc Đậu mé tây bắc ngọn Mồng Gà. Đây là 
một vùng đồi thấp, trong đó có Động Tiên và Động Hoa Bảy, gọi 
chung là động Tiên Hoa, là nơi đặt dinh thất chính của Nghĩa 
quân, sau này, trong sách Nghệ An ký Bùi Dương Lịch chép là 
"Đảng phủ". Dấu tích của sở chỉ huy Tiên Hoa nay không còn 
nữa, nhưng một số địa danh ở đây vẫn gợi lên hình ảnh quá khứ 
như: Xóm Hào, xóm Kho, xóm Cấm, bãi Nhà Dinh, khe Tiền, bãi 
Triều, Lam Sơn Triều lĩnh...

2. Núi Sinh Cờ và núi Phù Lê 
Núi Nầm dân địa phương gọi là núi Sinh Cờ, hay Thinh Cờ, 

Tinh Kỳ, có sách chép là núi Vi Kỳ, ở địa đầu thôn Tứ Mỹ, xã Lạc 
Phố, nay là xã Sơn Châu. Trên đỉnh có khối đá đầu voi, tương 
truyền là nơi quân vua Lê dựng cờ (do đó có tên Tinh Kỳ). Mái 
núi và chân núi có hai hang lớn (sau khi núi sụt lở đã bị bồi lấp). 
Tương truyền hai hang này là nơi chứa lương thực do bà Hoàng 
hậu Bạch Ngọc và nhân dân địa phương đưa đến giúp Nghĩa 

quân. Vì vậy, núi Sinh Cờ - Tinh Kỳ được gọi là núi Phù Lê (giúp 
Nhà Lê, đến nay vẫn gọi thế).

3. Cồn Tổng binh ở xã Sơn Tân
Bị vây hãm mãi trong thành Nghệ An, khi được đạo quân 

của Lý An từ Đông Quan đi đường biển vào cứu giúp, Trần Trí 
quyết định đưa quân lên tập kích Đỗ Gia, hòng tiêu diệt bộ phận 
đầu não của Nghĩa quân Lê Lợi. Trận đánh diễn ra vào ngày 
14/5/1425 khi quân giặc ồ ạt tiến vào sông Phố, qua núi Nầm 
(Sinh Kỳ), lọt vào trận địa phục kích sẵn của Nghĩa quân ở Cửa 
Khâu nên chúng bị đánh tan tác. Quan quân Trần Trí phải tháo 
chạy, nhưng đến cửa sông Phố lại bị quân của tướng Đinh Lễ 
chặn đánh tơi bời. Chứng tích còn lại là gò đất giửa đồng làng Xa 
Lang thuộc xã Sơn Tân mà dân địa phương gọi là "Cồn Tổng 
Binh", tương truyền là mồ chôn vô số giặc Minh thuở ấy.

4. Lục niên thành 
Sau chiến thắng lớn ở Cửa Khâu, Bình Định Vương Lê Lợi 

chuyển sở chỉ huy Nghĩa quân từ "Đảng Phủ" dưới chân núi 
Mồng Gà sang thành Lục Niên. Thành xây bên mái đông bắc 
ngọn Hoàng Tâm, ở độ cao 178 mét thuộc dãy Thiên Nhẫn. Di 
tích thành còn lại hiện nay rộng 1,2 mét, có đoạn còn cao tới 2,9 
mét. Diện tích bên trong thành là 6124m2. Ở đây cũng còn lại 
dấu tích một số nền nhà xưa và một số công sự hình chữ nhật, 
hình bán nguyệt.

Theo Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn thì tên "thành Lục Niên" 
do Lê Lợi đặt để kỷ niệm sáu năm chiến đấu chống quân Minh.

5. Nguyễn Tuấn Thiện và Cây Thị ăn thề ở xã Sơn Phúc 
Được tin quan quân Lê Lợi vào Đỗ Gia, Nguyễn Tuấn Thiện 

vốn đã tập hợp quân sĩ, dấy binh từ trước, nay đưa đội quân từ 
rú Cốc ra đón mừng, cùng nhà vua "Giết ngựa trắng ăn thề" kết 
nghĩa anh em dưới gốc cây thị ở xóm Nậy, thôn Phúc Đậu, xã 
Sơn Phúc ngày nay. Vì vậy mà ở đây có sự tích "cây thị ăn thề". 

6. Đền khai quốc công thần Nguyễn Tuấn Thiện 
Nguyễn Tuấn Thiện (1401 - 1494), một vị tướng tâm đắc 

của Lê Lợi, quê làng Phúc Đậu, xã Phúc Dương, theo vua Lê 
đánh giặc Minh, sau ngày thắng lợi được phong đất ở Kẻ Sét 
(Ninh Xá), tương truyền xưa là nơi ông đóng quân. Sau khi về 
nghỉ dưỡng Nguyễn Tuấn Thiện ở lại Kẻ Sét- Ninh Xá, dựng nhà 
ở một khu vườn gần sông Phố, dân gian gọi là "Vườn Hầu" và 
chọn Kim Quy làm sinh phần. Sau khi ông mất, dân địa phương 
an táng ông ở gò Kim Quy và lập đền thờ ông ở "Vườn Hầu".

7. Đồn Núi Rộc
Dãy Thiên Nhẫn như một bức trường thành án ngự phía 

đông bắc huyện Đỗ Gia. Từ Thổ Du sang có hai lối qua núi vào 

(Tiếp theo bìa 4)
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In 6.000 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty 
CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in 
số 2149/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin 
Truyền thông cấp ngày 13/11/2012. In 
xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2018.

            Ảnh bìa 1: 
Một góc thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh

                                                                                    Ảnh: Thanh Hải

Đỗ Gia là truông Mèn và truông Trảy. Nghĩa quân đặt đồn 
Núi Rộc (Độc Sơn) ở địa phận xã Sơn Tiến bây giờ để chặn 
đường truông Mèn vào, hiện còn di tích ba lớp hào lũy trên núi. 
Đáng chú ý là gần núi Rộc ở thôn Bạch Sơn, xã Sơn Tiến, trước 
có những địa danh rất gắn bó với cuộc đời Nguyễn Trải như 
"xóm Côn Sơn", khe "Nhị Khê", "Chùa Côn Sơn" ...

8. Đền Trúc 
Đền Trúc ở xóm 4, xã Sơn Tân. Đền thờ hai vị thần là Trần 

Lê và Trần Đạt, tướng của Bình Định Vương Lê Lợi, đóng quân 
ở Đỗ Gia. Tương truyền trong trận kịch chiến với quân Minh 
ngày 17 tháng 4 năm Ất Tỵ (14/5/1425), hai ông bị thương 
chạy đến thôn Xa Lang, tổng Đậu Xá (nay là xã Sơn Tân), máu 
chảy nhiều nên không cứu sống được. Điều kỳ lạ là nơi nào có 
máu hai ông chảy đến, nơi đó trúc mọc xanh tốt thành rừng. 
Cảm mến công lao, khí phách của hai vị tướng kiên trinh và 
quả cảm nhân dân đã lập đền thờ, tôn hai ông làm Thành 
hoàng làng và gọi là Đền Trúc. Về sau triều Lê phong hai ông là 
"Thượng đẳng tối linh thần".

9. Đền thờ Cung Từ Quốc Thái Mẫu
Ngôi đền ở xã Xuân Lam, Nghi Xuân, thờ bà Ngọc Trần, vợ 

vua Lê Lợi. Vị phi tần của vua Lê trong câu chuyện là có thật, 
nhưng đây lại là một câu chyện huyền bí nhuốm đậm màu 
huyền thoại. Bà tên là Phạm Thị Ngọc Trần (không rõ năm 
sinh). Trong khởi nghĩa Lam Sơn, nàng theo chồng bôn ba khắp 
nơi, chịu nhiều gian khó. Nàng còn thay chồng lo việc hậu cần, 
quân lương trong những thời kỳ cam go nhất. 

Ngày 10/11/1423 bà sinh con trai là Lê Nguyên Long.
Tháng 3/1425 Lê Lợi tiến quân vây đánh thành Nghệ An, 

giặc Minh ra sức chống cự quyết liệt, Lê Lợi tạm đóng quân 
doanh tại đền thờ thần Phổ Hộ bên bờ sông Lam. Một đêm ngủ 
trong đền thờ, Lê Lợi chiêm bao thấy một vị thần hiện về báo 
mộng "Tướng quân nhường cho tôi một người thiếp, tôi hứa hết 
sức phù hộ tướng quân đánh thắng giặc giữ vững nghiệp đế".

Hôm sau, Lê Lợi cho gọi tất cả những người vợ của mình 
đến hỏi: "Có ai chịu đi làm vợ thủy thần không ? Sau này khi ta 
lấy được nước sẽ lập con người đó làm thiên tử". Nghe xong, ai 
cũng im lặng đắn đo, duy chỉ có Phạm Thị Ngọc Trần khảng 
khái quỳ xuống tâu: "Nếu Minh Công giữ lời hứa thì thiếp 
nguyện xã thân, ngày sau làm nên nghiệp lớn chớ phụ con của 
thiếp". Năm đó Lê Nguyên Long con trai của Ngọc Trần và Lê 
Lợi mới vừa hai tuổi.

Hôm làm lễ tế thần, sau khi âu yếm trao đứa con trai bé 
bỏng của mình cho người hầu, bà thanh thản gieo mình xuống 
sông, đó là ngày 24/3/1425. Quả nhiên sau đó cuộc kháng 
chiến chống quân Minh của Lê Lợi vô cùng thuận lợi, đánh đâu 
thắng đó.

Sau khi hiến thân cho thủy thần, thi hài Hoàng hậu Ngọc 
Trần được vua cho đưa về quê an táng. Trên đường đi khi đến 
làng Thịnh Mỹ thì trời vừa tối, không kịp qua sông, linh cữu bà 
được đặt nghỉ tạm qua đêm. Sáng hôm sau, thật ngạc nhiên, 
nơi đặt linh cữu của Bà mối đã đùn lên lấp kín cao như một 
nấm mộ. Mọi người đều nghĩ về sự hiển linh của Bà. Vua Lê Lợi 
cũng truyền cho lập đền thờ tại đây: Núi Na, làng Quả Phẩm, 
nay là xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đền thờ được xây 
dựng vào năm 1430 theo kiểu kiến trúc tiền am hậu miếu.

Sau này khi Lê Thái Tổ băng hà, Nguyên Long được nối 
ngôi trở thành vua Lê Thái Tông, ông truy phong cho mẹ mình 
làm Cung Từ Quốc Thái Mẫu, rồi Cung Từ Quang Mục Hoàng 
Thái Hậu.

10. Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương: 
Chiêu Trưng Đại vương - Lê Khôi, người gọi Lê Lợi là chú 

ruột, vị khai quốc công thần tham gia từ ngày đầu của khởi 
nghĩa Lam Sơn, người đã từng có mặt trong hội thề Lũng Nhai. 
Công lao chiến tích rất vẻ vang của ông đã được sử sách ghi 
rõ. Ông làm quan trải ba triều vua: Thái Tổ, Thái Tông, Nhân 
Tông. Đền thờ ông hiện nằm trên đỉnh Long Ngâm, thuộc xã 
Thạch Bàn, huyện Thạch Hà. Đền cấu trúc theo kiểu tiền miếu 
hậu lăng. Các tòa điện thờ được chạm trổ, điêu khắc rất tinh 
xảo... Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương đã được công nhận là "Di 
tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia"

11. Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương 
Đây là một lễ hội lớn ở Hà Tĩnh được duy trì từ hàng trăm 

năm nay. Năm 2018 Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương đã 
được công nhận là "Di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia".

12. Chùa Diên Quang 
Theo Nham cảo chùa Diên Quang thì Hoàng hậu Bạch Ngọc là 

người lập chùa. Bà tên là Trần Thị Ngọc Hào, vợ vua Trần Duệ Tôn 
(?). Sau khi nhà Trần mất ngôi, nhà Minh mượn cớ phù Trần diệt 
Hồ để cướp nước ta. Bà đưa  con gái Huy Chân công chúa Trần Thị 
Ngọc Hiền chạy về Nghệ An, cùng gia thần khai hoang lập ấp trên 
đất phủ Đức Quang  (vùng thượng Đức Thọ, hạ Hương Khê). Khi Lê 
Lợi tiến quân vào Đỗ Gia, bà xin được yết kiến Bình Định Vương, rồi 
tự nguyện đem số lương thực dự trử cung cấp cho nghĩa quân Lam 
Sơn ở căn cứ Đỗ Gia. Công chúa Huy Chân được Bình Định Vương 
chọn làm cung phi, sinh được công chúa Trang Từ Lê Thị Ngọc 
Châu. Sau ngày đại định bà Bạch Ngọc xin vua cho lập ngôi chùa 
ở rú Am và xuất gia tu hành. Về sau công chúa Huy Chân cũng về 
tu ở chùa này. Công chúa Trang Từ sau khi chồng là quận công Bùi 
Ban tử trận, tái giá với quận công Trần Hồng rồi cuối cùng cũng về 
đây tu với bà và mẹ.....

Chùa Diên Quang đã được xếp hạng "Di tích kiến trúc nghệ 
thuật quốc gia".

Ngoài ra nhiều nơi trong tỉnh còn có các ngôi đền thờ các 
"Đại vương linh thần", những người có công tích trong sự 
nghiệp bình Ngô, về sau đều có sắc phong, hoặc được ban 
"quốc tế" (lễ tế cấp nhà nước) như:

Đền Linh Cảm Đại vương - Đinh lễ ở núi Tùng, Đức Thọ 
(Nay đã chuyển dời)

Đền Văn Lôi Đại vương linh thần tại thôn Yên Phú, xã Ngũ 
Phúc huyện La Sơn. 

Đền Thái phó Đại vương linh thần tại thôn Hữu Lệ, xã Cấp 
Đẫn, huyện Kỳ Hoa (nay thuộc Kỳ Anh). 

ĐềnThượng tướng đại vương linh thần ở thôn Hầu Thượng, 
tổng Vân Tán, huyện Kỳ Hoa (nay là Kỳ Anh). v...v...

Trên đây là một số dấu tích, trên đất Hà Tĩnh liên quan đến 
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Bình Định vương Lê Lợi. Trong đó 
có cái đã trở thành di tích được công nhận, có cái đã trở thành 
phế tích, có cái chỉ còn lại trong truyền ngôn ký ức dân gian... 
Nhưng tất cả đều được Nhân dân ta giữ gìn và trân trọng.

L.V.T

LÊ VĂN TÙNG
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(Xem tiếp bìa 3)

ăm  nay (2018), năm kỷ niệm 600 năm khởi 
nghĩa Lam Sơn (1418 - 2018), 590 năm vua Lê 
Thái Tổ đăng quang, (1428 - 1018) và 585 năn 
ngày mất của Anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi 
(1433 - 2018), chúng ta thử tìm lại những dấu 

tích của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Hà Tĩnh, nơi đã từng 
có những năm tháng được Nghĩa quân chọn làm chỗ đứng chân 
và đóng đại bản doanh, đó là vùng đất Đỗ Gia, nay là Hương 
Sơn, Hà Tĩnh.

 Từ năm 1418 đến năm 1423, Nghĩa quân Lam Sơn hoạt 
động ở vùng rừng núi phía tây Thanh Hóa, đó là thời kỳ khó khăn 
nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 1424 theo kế của 
Nguyễn Chích, Nghĩa quân tiến vào Nghệ An, đây là kế sách đã 
tạo ra một bước ngoặt lớn cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đi đến 
toàn thắng.  

Cũng trong năm đó (1424), Lê Lợi sai Đinh Liệt (có sách 
viết Đinh Lễ) đưa 1000 quân từ Trà Long theo đường tắt vào 
chiếm đóng Đỗ Gia rồi đặt đại bản doanh ở vùng này. Đỗ Gia là 
đất Cổ Đỗ xưa, thời thuộc Minh chia làm hai huyện: Đỗ Gia ở 
mạn bắc, nay là huyện Hương Sơn, Thổ Hoàng ở mạn nam nay 
là các huyện Vũ Quang, Hương Khê.

 Gần sáu thế kỷ đã đi qua, nhưng những dấu tích, sự kiện, 
truyền thuyết.... mà cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nhất là những 
năm tháng đứng chân tại Đỗ Gia đã để lại trên vùng đất Hà Tĩnh 
là không thể phai mờ:

1. Động Tiên Hoa
Buổi đầu Bộ chỉ huy Lam Sơn đóng ở trại vùng quê Nguyễn 

Tuấn Thiện, làng Phúc Đậu mé tây bắc ngọn Mồng Gà. Đây là 
một vùng đồi thấp, trong đó có Động Tiên và Động Hoa Bảy, gọi 
chung là động Tiên Hoa, là nơi đặt dinh thất chính của Nghĩa 
quân, sau này, trong sách Nghệ An ký Bùi Dương Lịch chép là 
"Đảng phủ". Dấu tích của sở chỉ huy Tiên Hoa nay không còn 
nữa, nhưng một số địa danh ở đây vẫn gợi lên hình ảnh quá khứ 
như: Xóm Hào, xóm Kho, xóm Cấm, bãi Nhà Dinh, khe Tiền, bãi 
Triều, Lam Sơn Triều lĩnh...

2. Núi Sinh Cờ và núi Phù Lê 
Núi Nầm dân địa phương gọi là núi Sinh Cờ, hay Thinh Cờ, 

Tinh Kỳ, có sách chép là núi Vi Kỳ, ở địa đầu thôn Tứ Mỹ, xã Lạc 
Phố, nay là xã Sơn Châu. Trên đỉnh có khối đá đầu voi, tương 
truyền là nơi quân vua Lê dựng cờ (do đó có tên Tinh Kỳ). Mái 
núi và chân núi có hai hang lớn (sau khi núi sụt lở đã bị bồi lấp). 
Tương truyền hai hang này là nơi chứa lương thực do bà Hoàng 
hậu Bạch Ngọc và nhân dân địa phương đưa đến giúp Nghĩa 

quân. Vì vậy, núi Sinh Cờ - Tinh Kỳ được gọi là núi Phù Lê (giúp 
Nhà Lê, đến nay vẫn gọi thế).

3. Cồn Tổng binh ở xã Sơn Tân
Bị vây hãm mãi trong thành Nghệ An, khi được đạo quân 

của Lý An từ Đông Quan đi đường biển vào cứu giúp, Trần Trí 
quyết định đưa quân lên tập kích Đỗ Gia, hòng tiêu diệt bộ phận 
đầu não của Nghĩa quân Lê Lợi. Trận đánh diễn ra vào ngày 
14/5/1425 khi quân giặc ồ ạt tiến vào sông Phố, qua núi Nầm 
(Sinh Kỳ), lọt vào trận địa phục kích sẵn của Nghĩa quân ở Cửa 
Khâu nên chúng bị đánh tan tác. Quan quân Trần Trí phải tháo 
chạy, nhưng đến cửa sông Phố lại bị quân của tướng Đinh Lễ 
chặn đánh tơi bời. Chứng tích còn lại là gò đất giửa đồng làng Xa 
Lang thuộc xã Sơn Tân mà dân địa phương gọi là "Cồn Tổng 
Binh", tương truyền là mồ chôn vô số giặc Minh thuở ấy.

4. Lục niên thành 
Sau chiến thắng lớn ở Cửa Khâu, Bình Định Vương Lê Lợi 

chuyển sở chỉ huy Nghĩa quân từ "Đảng Phủ" dưới chân núi 
Mồng Gà sang thành Lục Niên. Thành xây bên mái đông bắc 
ngọn Hoàng Tâm, ở độ cao 178 mét thuộc dãy Thiên Nhẫn. Di 
tích thành còn lại hiện nay rộng 1,2 mét, có đoạn còn cao tới 2,9 
mét. Diện tích bên trong thành là 6124m2. Ở đây cũng còn lại 
dấu tích một số nền nhà xưa và một số công sự hình chữ nhật, 
hình bán nguyệt.

Theo Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn thì tên "thành Lục Niên" 
do Lê Lợi đặt để kỷ niệm sáu năm chiến đấu chống quân Minh.

5. Nguyễn Tuấn Thiện và Cây Thị ăn thề ở xã Sơn Phúc 
Được tin quan quân Lê Lợi vào Đỗ Gia, Nguyễn Tuấn Thiện 

vốn đã tập hợp quân sĩ, dấy binh từ trước, nay đưa đội quân từ 
rú Cốc ra đón mừng, cùng nhà vua "Giết ngựa trắng ăn thề" kết 
nghĩa anh em dưới gốc cây thị ở xóm Nậy, thôn Phúc Đậu, xã 
Sơn Phúc ngày nay. Vì vậy mà ở đây có sự tích "cây thị ăn thề". 

6. Đền khai quốc công thần Nguyễn Tuấn Thiện 
Nguyễn Tuấn Thiện (1401 - 1494), một vị tướng tâm đắc 

của Lê Lợi, quê làng Phúc Đậu, xã Phúc Dương, theo vua Lê 
đánh giặc Minh, sau ngày thắng lợi được phong đất ở Kẻ Sét 
(Ninh Xá), tương truyền xưa là nơi ông đóng quân. Sau khi về 
nghỉ dưỡng Nguyễn Tuấn Thiện ở lại Kẻ Sét- Ninh Xá, dựng nhà 
ở một khu vườn gần sông Phố, dân gian gọi là "Vườn Hầu" và 
chọn Kim Quy làm sinh phần. Sau khi ông mất, dân địa phương 
an táng ông ở gò Kim Quy và lập đền thờ ông ở "Vườn Hầu".

7. Đồn Núi Rộc
Dãy Thiên Nhẫn như một bức trường thành án ngự phía 

đông bắc huyện Đỗ Gia. Từ Thổ Du sang có hai lối qua núi vào 

(Tiếp theo bìa 4)
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In 6.000 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty 
CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in 
số 2149/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin 
Truyền thông cấp ngày 13/11/2012. In 
xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2018.

            Ảnh bìa 1: 
Một góc thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh

                                                                                    Ảnh: Thanh Hải

Đỗ Gia là truông Mèn và truông Trảy. Nghĩa quân đặt đồn 
Núi Rộc (Độc Sơn) ở địa phận xã Sơn Tiến bây giờ để chặn 
đường truông Mèn vào, hiện còn di tích ba lớp hào lũy trên núi. 
Đáng chú ý là gần núi Rộc ở thôn Bạch Sơn, xã Sơn Tiến, trước 
có những địa danh rất gắn bó với cuộc đời Nguyễn Trải như 
"xóm Côn Sơn", khe "Nhị Khê", "Chùa Côn Sơn" ...

8. Đền Trúc 
Đền Trúc ở xóm 4, xã Sơn Tân. Đền thờ hai vị thần là Trần 

Lê và Trần Đạt, tướng của Bình Định Vương Lê Lợi, đóng quân 
ở Đỗ Gia. Tương truyền trong trận kịch chiến với quân Minh 
ngày 17 tháng 4 năm Ất Tỵ (14/5/1425), hai ông bị thương 
chạy đến thôn Xa Lang, tổng Đậu Xá (nay là xã Sơn Tân), máu 
chảy nhiều nên không cứu sống được. Điều kỳ lạ là nơi nào có 
máu hai ông chảy đến, nơi đó trúc mọc xanh tốt thành rừng. 
Cảm mến công lao, khí phách của hai vị tướng kiên trinh và 
quả cảm nhân dân đã lập đền thờ, tôn hai ông làm Thành 
hoàng làng và gọi là Đền Trúc. Về sau triều Lê phong hai ông là 
"Thượng đẳng tối linh thần".

9. Đền thờ Cung Từ Quốc Thái Mẫu
Ngôi đền ở xã Xuân Lam, Nghi Xuân, thờ bà Ngọc Trần, vợ 

vua Lê Lợi. Vị phi tần của vua Lê trong câu chuyện là có thật, 
nhưng đây lại là một câu chyện huyền bí nhuốm đậm màu 
huyền thoại. Bà tên là Phạm Thị Ngọc Trần (không rõ năm 
sinh). Trong khởi nghĩa Lam Sơn, nàng theo chồng bôn ba khắp 
nơi, chịu nhiều gian khó. Nàng còn thay chồng lo việc hậu cần, 
quân lương trong những thời kỳ cam go nhất. 

Ngày 10/11/1423 bà sinh con trai là Lê Nguyên Long.
Tháng 3/1425 Lê Lợi tiến quân vây đánh thành Nghệ An, 

giặc Minh ra sức chống cự quyết liệt, Lê Lợi tạm đóng quân 
doanh tại đền thờ thần Phổ Hộ bên bờ sông Lam. Một đêm ngủ 
trong đền thờ, Lê Lợi chiêm bao thấy một vị thần hiện về báo 
mộng "Tướng quân nhường cho tôi một người thiếp, tôi hứa hết 
sức phù hộ tướng quân đánh thắng giặc giữ vững nghiệp đế".

Hôm sau, Lê Lợi cho gọi tất cả những người vợ của mình 
đến hỏi: "Có ai chịu đi làm vợ thủy thần không ? Sau này khi ta 
lấy được nước sẽ lập con người đó làm thiên tử". Nghe xong, ai 
cũng im lặng đắn đo, duy chỉ có Phạm Thị Ngọc Trần khảng 
khái quỳ xuống tâu: "Nếu Minh Công giữ lời hứa thì thiếp 
nguyện xã thân, ngày sau làm nên nghiệp lớn chớ phụ con của 
thiếp". Năm đó Lê Nguyên Long con trai của Ngọc Trần và Lê 
Lợi mới vừa hai tuổi.

Hôm làm lễ tế thần, sau khi âu yếm trao đứa con trai bé 
bỏng của mình cho người hầu, bà thanh thản gieo mình xuống 
sông, đó là ngày 24/3/1425. Quả nhiên sau đó cuộc kháng 
chiến chống quân Minh của Lê Lợi vô cùng thuận lợi, đánh đâu 
thắng đó.

Sau khi hiến thân cho thủy thần, thi hài Hoàng hậu Ngọc 
Trần được vua cho đưa về quê an táng. Trên đường đi khi đến 
làng Thịnh Mỹ thì trời vừa tối, không kịp qua sông, linh cữu bà 
được đặt nghỉ tạm qua đêm. Sáng hôm sau, thật ngạc nhiên, 
nơi đặt linh cữu của Bà mối đã đùn lên lấp kín cao như một 
nấm mộ. Mọi người đều nghĩ về sự hiển linh của Bà. Vua Lê Lợi 
cũng truyền cho lập đền thờ tại đây: Núi Na, làng Quả Phẩm, 
nay là xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đền thờ được xây 
dựng vào năm 1430 theo kiểu kiến trúc tiền am hậu miếu.

Sau này khi Lê Thái Tổ băng hà, Nguyên Long được nối 
ngôi trở thành vua Lê Thái Tông, ông truy phong cho mẹ mình 
làm Cung Từ Quốc Thái Mẫu, rồi Cung Từ Quang Mục Hoàng 
Thái Hậu.

10. Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương: 
Chiêu Trưng Đại vương - Lê Khôi, người gọi Lê Lợi là chú 

ruột, vị khai quốc công thần tham gia từ ngày đầu của khởi 
nghĩa Lam Sơn, người đã từng có mặt trong hội thề Lũng Nhai. 
Công lao chiến tích rất vẻ vang của ông đã được sử sách ghi 
rõ. Ông làm quan trải ba triều vua: Thái Tổ, Thái Tông, Nhân 
Tông. Đền thờ ông hiện nằm trên đỉnh Long Ngâm, thuộc xã 
Thạch Bàn, huyện Thạch Hà. Đền cấu trúc theo kiểu tiền miếu 
hậu lăng. Các tòa điện thờ được chạm trổ, điêu khắc rất tinh 
xảo... Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương đã được công nhận là "Di 
tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia"

11. Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương 
Đây là một lễ hội lớn ở Hà Tĩnh được duy trì từ hàng trăm 

năm nay. Năm 2018 Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương đã 
được công nhận là "Di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia".

12. Chùa Diên Quang 
Theo Nham cảo chùa Diên Quang thì Hoàng hậu Bạch Ngọc là 

người lập chùa. Bà tên là Trần Thị Ngọc Hào, vợ vua Trần Duệ Tôn 
(?). Sau khi nhà Trần mất ngôi, nhà Minh mượn cớ phù Trần diệt 
Hồ để cướp nước ta. Bà đưa  con gái Huy Chân công chúa Trần Thị 
Ngọc Hiền chạy về Nghệ An, cùng gia thần khai hoang lập ấp trên 
đất phủ Đức Quang  (vùng thượng Đức Thọ, hạ Hương Khê). Khi Lê 
Lợi tiến quân vào Đỗ Gia, bà xin được yết kiến Bình Định Vương, rồi 
tự nguyện đem số lương thực dự trử cung cấp cho nghĩa quân Lam 
Sơn ở căn cứ Đỗ Gia. Công chúa Huy Chân được Bình Định Vương 
chọn làm cung phi, sinh được công chúa Trang Từ Lê Thị Ngọc 
Châu. Sau ngày đại định bà Bạch Ngọc xin vua cho lập ngôi chùa 
ở rú Am và xuất gia tu hành. Về sau công chúa Huy Chân cũng về 
tu ở chùa này. Công chúa Trang Từ sau khi chồng là quận công Bùi 
Ban tử trận, tái giá với quận công Trần Hồng rồi cuối cùng cũng về 
đây tu với bà và mẹ.....

Chùa Diên Quang đã được xếp hạng "Di tích kiến trúc nghệ 
thuật quốc gia".

Ngoài ra nhiều nơi trong tỉnh còn có các ngôi đền thờ các 
"Đại vương linh thần", những người có công tích trong sự 
nghiệp bình Ngô, về sau đều có sắc phong, hoặc được ban 
"quốc tế" (lễ tế cấp nhà nước) như:

Đền Linh Cảm Đại vương - Đinh lễ ở núi Tùng, Đức Thọ 
(Nay đã chuyển dời)

Đền Văn Lôi Đại vương linh thần tại thôn Yên Phú, xã Ngũ 
Phúc huyện La Sơn. 

Đền Thái phó Đại vương linh thần tại thôn Hữu Lệ, xã Cấp 
Đẫn, huyện Kỳ Hoa (nay thuộc Kỳ Anh). 

ĐềnThượng tướng đại vương linh thần ở thôn Hầu Thượng, 
tổng Vân Tán, huyện Kỳ Hoa (nay là Kỳ Anh). v...v...

Trên đây là một số dấu tích, trên đất Hà Tĩnh liên quan đến 
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Bình Định vương Lê Lợi. Trong đó 
có cái đã trở thành di tích được công nhận, có cái đã trở thành 
phế tích, có cái chỉ còn lại trong truyền ngôn ký ức dân gian... 
Nhưng tất cả đều được Nhân dân ta giữ gìn và trân trọng.

L.V.T

LÊ VĂN TÙNG
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BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH

NHỮNG DẤU TÍCH
CỦA KHỞI NGHĨA LAM SƠN

HÀ TĨNH

(Xem tiếp bìa 3)

ăm  nay (2018), năm kỷ niệm 600 năm khởi 
nghĩa Lam Sơn (1418 - 2018), 590 năm vua Lê 
Thái Tổ đăng quang, (1428 - 1018) và 585 năn 
ngày mất của Anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi 
(1433 - 2018), chúng ta thử tìm lại những dấu 

tích của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Hà Tĩnh, nơi đã từng 
có những năm tháng được Nghĩa quân chọn làm chỗ đứng chân 
và đóng đại bản doanh, đó là vùng đất Đỗ Gia, nay là Hương 
Sơn, Hà Tĩnh.

 Từ năm 1418 đến năm 1423, Nghĩa quân Lam Sơn hoạt 
động ở vùng rừng núi phía tây Thanh Hóa, đó là thời kỳ khó khăn 
nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 1424 theo kế của 
Nguyễn Chích, Nghĩa quân tiến vào Nghệ An, đây là kế sách đã 
tạo ra một bước ngoặt lớn cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đi đến 
toàn thắng.  

Cũng trong năm đó (1424), Lê Lợi sai Đinh Liệt (có sách 
viết Đinh Lễ) đưa 1000 quân từ Trà Long theo đường tắt vào 
chiếm đóng Đỗ Gia rồi đặt đại bản doanh ở vùng này. Đỗ Gia là 
đất Cổ Đỗ xưa, thời thuộc Minh chia làm hai huyện: Đỗ Gia ở 
mạn bắc, nay là huyện Hương Sơn, Thổ Hoàng ở mạn nam nay 
là các huyện Vũ Quang, Hương Khê.

 Gần sáu thế kỷ đã đi qua, nhưng những dấu tích, sự kiện, 
truyền thuyết.... mà cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nhất là những 
năm tháng đứng chân tại Đỗ Gia đã để lại trên vùng đất Hà Tĩnh 
là không thể phai mờ:

1. Động Tiên Hoa
Buổi đầu Bộ chỉ huy Lam Sơn đóng ở trại vùng quê Nguyễn 

Tuấn Thiện, làng Phúc Đậu mé tây bắc ngọn Mồng Gà. Đây là 
một vùng đồi thấp, trong đó có Động Tiên và Động Hoa Bảy, gọi 
chung là động Tiên Hoa, là nơi đặt dinh thất chính của Nghĩa 
quân, sau này, trong sách Nghệ An ký Bùi Dương Lịch chép là 
"Đảng phủ". Dấu tích của sở chỉ huy Tiên Hoa nay không còn 
nữa, nhưng một số địa danh ở đây vẫn gợi lên hình ảnh quá khứ 
như: Xóm Hào, xóm Kho, xóm Cấm, bãi Nhà Dinh, khe Tiền, bãi 
Triều, Lam Sơn Triều lĩnh...

2. Núi Sinh Cờ và núi Phù Lê 
Núi Nầm dân địa phương gọi là núi Sinh Cờ, hay Thinh Cờ, 

Tinh Kỳ, có sách chép là núi Vi Kỳ, ở địa đầu thôn Tứ Mỹ, xã Lạc 
Phố, nay là xã Sơn Châu. Trên đỉnh có khối đá đầu voi, tương 
truyền là nơi quân vua Lê dựng cờ (do đó có tên Tinh Kỳ). Mái 
núi và chân núi có hai hang lớn (sau khi núi sụt lở đã bị bồi lấp). 
Tương truyền hai hang này là nơi chứa lương thực do bà Hoàng 
hậu Bạch Ngọc và nhân dân địa phương đưa đến giúp Nghĩa 

quân. Vì vậy, núi Sinh Cờ - Tinh Kỳ được gọi là núi Phù Lê (giúp 
Nhà Lê, đến nay vẫn gọi thế).

3. Cồn Tổng binh ở xã Sơn Tân
Bị vây hãm mãi trong thành Nghệ An, khi được đạo quân 

của Lý An từ Đông Quan đi đường biển vào cứu giúp, Trần Trí 
quyết định đưa quân lên tập kích Đỗ Gia, hòng tiêu diệt bộ phận 
đầu não của Nghĩa quân Lê Lợi. Trận đánh diễn ra vào ngày 
14/5/1425 khi quân giặc ồ ạt tiến vào sông Phố, qua núi Nầm 
(Sinh Kỳ), lọt vào trận địa phục kích sẵn của Nghĩa quân ở Cửa 
Khâu nên chúng bị đánh tan tác. Quan quân Trần Trí phải tháo 
chạy, nhưng đến cửa sông Phố lại bị quân của tướng Đinh Lễ 
chặn đánh tơi bời. Chứng tích còn lại là gò đất giửa đồng làng Xa 
Lang thuộc xã Sơn Tân mà dân địa phương gọi là "Cồn Tổng 
Binh", tương truyền là mồ chôn vô số giặc Minh thuở ấy.

4. Lục niên thành 
Sau chiến thắng lớn ở Cửa Khâu, Bình Định Vương Lê Lợi 

chuyển sở chỉ huy Nghĩa quân từ "Đảng Phủ" dưới chân núi 
Mồng Gà sang thành Lục Niên. Thành xây bên mái đông bắc 
ngọn Hoàng Tâm, ở độ cao 178 mét thuộc dãy Thiên Nhẫn. Di 
tích thành còn lại hiện nay rộng 1,2 mét, có đoạn còn cao tới 2,9 
mét. Diện tích bên trong thành là 6124m2. Ở đây cũng còn lại 
dấu tích một số nền nhà xưa và một số công sự hình chữ nhật, 
hình bán nguyệt.

Theo Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn thì tên "thành Lục Niên" 
do Lê Lợi đặt để kỷ niệm sáu năm chiến đấu chống quân Minh.

5. Nguyễn Tuấn Thiện và Cây Thị ăn thề ở xã Sơn Phúc 
Được tin quan quân Lê Lợi vào Đỗ Gia, Nguyễn Tuấn Thiện 

vốn đã tập hợp quân sĩ, dấy binh từ trước, nay đưa đội quân từ 
rú Cốc ra đón mừng, cùng nhà vua "Giết ngựa trắng ăn thề" kết 
nghĩa anh em dưới gốc cây thị ở xóm Nậy, thôn Phúc Đậu, xã 
Sơn Phúc ngày nay. Vì vậy mà ở đây có sự tích "cây thị ăn thề". 

6. Đền khai quốc công thần Nguyễn Tuấn Thiện 
Nguyễn Tuấn Thiện (1401 - 1494), một vị tướng tâm đắc 

của Lê Lợi, quê làng Phúc Đậu, xã Phúc Dương, theo vua Lê 
đánh giặc Minh, sau ngày thắng lợi được phong đất ở Kẻ Sét 
(Ninh Xá), tương truyền xưa là nơi ông đóng quân. Sau khi về 
nghỉ dưỡng Nguyễn Tuấn Thiện ở lại Kẻ Sét- Ninh Xá, dựng nhà 
ở một khu vườn gần sông Phố, dân gian gọi là "Vườn Hầu" và 
chọn Kim Quy làm sinh phần. Sau khi ông mất, dân địa phương 
an táng ông ở gò Kim Quy và lập đền thờ ông ở "Vườn Hầu".

7. Đồn Núi Rộc
Dãy Thiên Nhẫn như một bức trường thành án ngự phía 

đông bắc huyện Đỗ Gia. Từ Thổ Du sang có hai lối qua núi vào 

(Tiếp theo bìa 4)
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In 6.000 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty 
CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in 
số 2149/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin 
Truyền thông cấp ngày 13/11/2012. In 
xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2018.

            Ảnh bìa 1: 
Một góc thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh

                                                                                    Ảnh: Thanh Hải

Đỗ Gia là truông Mèn và truông Trảy. Nghĩa quân đặt đồn 
Núi Rộc (Độc Sơn) ở địa phận xã Sơn Tiến bây giờ để chặn 
đường truông Mèn vào, hiện còn di tích ba lớp hào lũy trên núi. 
Đáng chú ý là gần núi Rộc ở thôn Bạch Sơn, xã Sơn Tiến, trước 
có những địa danh rất gắn bó với cuộc đời Nguyễn Trải như 
"xóm Côn Sơn", khe "Nhị Khê", "Chùa Côn Sơn" ...

8. Đền Trúc 
Đền Trúc ở xóm 4, xã Sơn Tân. Đền thờ hai vị thần là Trần 

Lê và Trần Đạt, tướng của Bình Định Vương Lê Lợi, đóng quân 
ở Đỗ Gia. Tương truyền trong trận kịch chiến với quân Minh 
ngày 17 tháng 4 năm Ất Tỵ (14/5/1425), hai ông bị thương 
chạy đến thôn Xa Lang, tổng Đậu Xá (nay là xã Sơn Tân), máu 
chảy nhiều nên không cứu sống được. Điều kỳ lạ là nơi nào có 
máu hai ông chảy đến, nơi đó trúc mọc xanh tốt thành rừng. 
Cảm mến công lao, khí phách của hai vị tướng kiên trinh và 
quả cảm nhân dân đã lập đền thờ, tôn hai ông làm Thành 
hoàng làng và gọi là Đền Trúc. Về sau triều Lê phong hai ông là 
"Thượng đẳng tối linh thần".

9. Đền thờ Cung Từ Quốc Thái Mẫu
Ngôi đền ở xã Xuân Lam, Nghi Xuân, thờ bà Ngọc Trần, vợ 

vua Lê Lợi. Vị phi tần của vua Lê trong câu chuyện là có thật, 
nhưng đây lại là một câu chyện huyền bí nhuốm đậm màu 
huyền thoại. Bà tên là Phạm Thị Ngọc Trần (không rõ năm 
sinh). Trong khởi nghĩa Lam Sơn, nàng theo chồng bôn ba khắp 
nơi, chịu nhiều gian khó. Nàng còn thay chồng lo việc hậu cần, 
quân lương trong những thời kỳ cam go nhất. 

Ngày 10/11/1423 bà sinh con trai là Lê Nguyên Long.
Tháng 3/1425 Lê Lợi tiến quân vây đánh thành Nghệ An, 

giặc Minh ra sức chống cự quyết liệt, Lê Lợi tạm đóng quân 
doanh tại đền thờ thần Phổ Hộ bên bờ sông Lam. Một đêm ngủ 
trong đền thờ, Lê Lợi chiêm bao thấy một vị thần hiện về báo 
mộng "Tướng quân nhường cho tôi một người thiếp, tôi hứa hết 
sức phù hộ tướng quân đánh thắng giặc giữ vững nghiệp đế".

Hôm sau, Lê Lợi cho gọi tất cả những người vợ của mình 
đến hỏi: "Có ai chịu đi làm vợ thủy thần không ? Sau này khi ta 
lấy được nước sẽ lập con người đó làm thiên tử". Nghe xong, ai 
cũng im lặng đắn đo, duy chỉ có Phạm Thị Ngọc Trần khảng 
khái quỳ xuống tâu: "Nếu Minh Công giữ lời hứa thì thiếp 
nguyện xã thân, ngày sau làm nên nghiệp lớn chớ phụ con của 
thiếp". Năm đó Lê Nguyên Long con trai của Ngọc Trần và Lê 
Lợi mới vừa hai tuổi.

Hôm làm lễ tế thần, sau khi âu yếm trao đứa con trai bé 
bỏng của mình cho người hầu, bà thanh thản gieo mình xuống 
sông, đó là ngày 24/3/1425. Quả nhiên sau đó cuộc kháng 
chiến chống quân Minh của Lê Lợi vô cùng thuận lợi, đánh đâu 
thắng đó.

Sau khi hiến thân cho thủy thần, thi hài Hoàng hậu Ngọc 
Trần được vua cho đưa về quê an táng. Trên đường đi khi đến 
làng Thịnh Mỹ thì trời vừa tối, không kịp qua sông, linh cữu bà 
được đặt nghỉ tạm qua đêm. Sáng hôm sau, thật ngạc nhiên, 
nơi đặt linh cữu của Bà mối đã đùn lên lấp kín cao như một 
nấm mộ. Mọi người đều nghĩ về sự hiển linh của Bà. Vua Lê Lợi 
cũng truyền cho lập đền thờ tại đây: Núi Na, làng Quả Phẩm, 
nay là xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đền thờ được xây 
dựng vào năm 1430 theo kiểu kiến trúc tiền am hậu miếu.

Sau này khi Lê Thái Tổ băng hà, Nguyên Long được nối 
ngôi trở thành vua Lê Thái Tông, ông truy phong cho mẹ mình 
làm Cung Từ Quốc Thái Mẫu, rồi Cung Từ Quang Mục Hoàng 
Thái Hậu.

10. Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương: 
Chiêu Trưng Đại vương - Lê Khôi, người gọi Lê Lợi là chú 

ruột, vị khai quốc công thần tham gia từ ngày đầu của khởi 
nghĩa Lam Sơn, người đã từng có mặt trong hội thề Lũng Nhai. 
Công lao chiến tích rất vẻ vang của ông đã được sử sách ghi 
rõ. Ông làm quan trải ba triều vua: Thái Tổ, Thái Tông, Nhân 
Tông. Đền thờ ông hiện nằm trên đỉnh Long Ngâm, thuộc xã 
Thạch Bàn, huyện Thạch Hà. Đền cấu trúc theo kiểu tiền miếu 
hậu lăng. Các tòa điện thờ được chạm trổ, điêu khắc rất tinh 
xảo... Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương đã được công nhận là "Di 
tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia"

11. Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương 
Đây là một lễ hội lớn ở Hà Tĩnh được duy trì từ hàng trăm 

năm nay. Năm 2018 Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương đã 
được công nhận là "Di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia".

12. Chùa Diên Quang 
Theo Nham cảo chùa Diên Quang thì Hoàng hậu Bạch Ngọc là 

người lập chùa. Bà tên là Trần Thị Ngọc Hào, vợ vua Trần Duệ Tôn 
(?). Sau khi nhà Trần mất ngôi, nhà Minh mượn cớ phù Trần diệt 
Hồ để cướp nước ta. Bà đưa  con gái Huy Chân công chúa Trần Thị 
Ngọc Hiền chạy về Nghệ An, cùng gia thần khai hoang lập ấp trên 
đất phủ Đức Quang  (vùng thượng Đức Thọ, hạ Hương Khê). Khi Lê 
Lợi tiến quân vào Đỗ Gia, bà xin được yết kiến Bình Định Vương, rồi 
tự nguyện đem số lương thực dự trử cung cấp cho nghĩa quân Lam 
Sơn ở căn cứ Đỗ Gia. Công chúa Huy Chân được Bình Định Vương 
chọn làm cung phi, sinh được công chúa Trang Từ Lê Thị Ngọc 
Châu. Sau ngày đại định bà Bạch Ngọc xin vua cho lập ngôi chùa 
ở rú Am và xuất gia tu hành. Về sau công chúa Huy Chân cũng về 
tu ở chùa này. Công chúa Trang Từ sau khi chồng là quận công Bùi 
Ban tử trận, tái giá với quận công Trần Hồng rồi cuối cùng cũng về 
đây tu với bà và mẹ.....

Chùa Diên Quang đã được xếp hạng "Di tích kiến trúc nghệ 
thuật quốc gia".

Ngoài ra nhiều nơi trong tỉnh còn có các ngôi đền thờ các 
"Đại vương linh thần", những người có công tích trong sự 
nghiệp bình Ngô, về sau đều có sắc phong, hoặc được ban 
"quốc tế" (lễ tế cấp nhà nước) như:

Đền Linh Cảm Đại vương - Đinh lễ ở núi Tùng, Đức Thọ 
(Nay đã chuyển dời)

Đền Văn Lôi Đại vương linh thần tại thôn Yên Phú, xã Ngũ 
Phúc huyện La Sơn. 

Đền Thái phó Đại vương linh thần tại thôn Hữu Lệ, xã Cấp 
Đẫn, huyện Kỳ Hoa (nay thuộc Kỳ Anh). 

ĐềnThượng tướng đại vương linh thần ở thôn Hầu Thượng, 
tổng Vân Tán, huyện Kỳ Hoa (nay là Kỳ Anh). v...v...

Trên đây là một số dấu tích, trên đất Hà Tĩnh liên quan đến 
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Bình Định vương Lê Lợi. Trong đó 
có cái đã trở thành di tích được công nhận, có cái đã trở thành 
phế tích, có cái chỉ còn lại trong truyền ngôn ký ức dân gian... 
Nhưng tất cả đều được Nhân dân ta giữ gìn và trân trọng.

L.V.T

LÊ VĂN TÙNG
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(Xem tiếp bìa 3)

ăm  nay (2018), năm kỷ niệm 600 năm khởi 
nghĩa Lam Sơn (1418 - 2018), 590 năm vua Lê 
Thái Tổ đăng quang, (1428 - 1018) và 585 năn 
ngày mất của Anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi 
(1433 - 2018), chúng ta thử tìm lại những dấu 

tích của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Hà Tĩnh, nơi đã từng 
có những năm tháng được Nghĩa quân chọn làm chỗ đứng chân 
và đóng đại bản doanh, đó là vùng đất Đỗ Gia, nay là Hương 
Sơn, Hà Tĩnh.

 Từ năm 1418 đến năm 1423, Nghĩa quân Lam Sơn hoạt 
động ở vùng rừng núi phía tây Thanh Hóa, đó là thời kỳ khó khăn 
nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 1424 theo kế của 
Nguyễn Chích, Nghĩa quân tiến vào Nghệ An, đây là kế sách đã 
tạo ra một bước ngoặt lớn cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đi đến 
toàn thắng.  

Cũng trong năm đó (1424), Lê Lợi sai Đinh Liệt (có sách 
viết Đinh Lễ) đưa 1000 quân từ Trà Long theo đường tắt vào 
chiếm đóng Đỗ Gia rồi đặt đại bản doanh ở vùng này. Đỗ Gia là 
đất Cổ Đỗ xưa, thời thuộc Minh chia làm hai huyện: Đỗ Gia ở 
mạn bắc, nay là huyện Hương Sơn, Thổ Hoàng ở mạn nam nay 
là các huyện Vũ Quang, Hương Khê.

 Gần sáu thế kỷ đã đi qua, nhưng những dấu tích, sự kiện, 
truyền thuyết.... mà cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nhất là những 
năm tháng đứng chân tại Đỗ Gia đã để lại trên vùng đất Hà Tĩnh 
là không thể phai mờ:

1. Động Tiên Hoa
Buổi đầu Bộ chỉ huy Lam Sơn đóng ở trại vùng quê Nguyễn 

Tuấn Thiện, làng Phúc Đậu mé tây bắc ngọn Mồng Gà. Đây là 
một vùng đồi thấp, trong đó có Động Tiên và Động Hoa Bảy, gọi 
chung là động Tiên Hoa, là nơi đặt dinh thất chính của Nghĩa 
quân, sau này, trong sách Nghệ An ký Bùi Dương Lịch chép là 
"Đảng phủ". Dấu tích của sở chỉ huy Tiên Hoa nay không còn 
nữa, nhưng một số địa danh ở đây vẫn gợi lên hình ảnh quá khứ 
như: Xóm Hào, xóm Kho, xóm Cấm, bãi Nhà Dinh, khe Tiền, bãi 
Triều, Lam Sơn Triều lĩnh...

2. Núi Sinh Cờ và núi Phù Lê 
Núi Nầm dân địa phương gọi là núi Sinh Cờ, hay Thinh Cờ, 

Tinh Kỳ, có sách chép là núi Vi Kỳ, ở địa đầu thôn Tứ Mỹ, xã Lạc 
Phố, nay là xã Sơn Châu. Trên đỉnh có khối đá đầu voi, tương 
truyền là nơi quân vua Lê dựng cờ (do đó có tên Tinh Kỳ). Mái 
núi và chân núi có hai hang lớn (sau khi núi sụt lở đã bị bồi lấp). 
Tương truyền hai hang này là nơi chứa lương thực do bà Hoàng 
hậu Bạch Ngọc và nhân dân địa phương đưa đến giúp Nghĩa 

quân. Vì vậy, núi Sinh Cờ - Tinh Kỳ được gọi là núi Phù Lê (giúp 
Nhà Lê, đến nay vẫn gọi thế).

3. Cồn Tổng binh ở xã Sơn Tân
Bị vây hãm mãi trong thành Nghệ An, khi được đạo quân 

của Lý An từ Đông Quan đi đường biển vào cứu giúp, Trần Trí 
quyết định đưa quân lên tập kích Đỗ Gia, hòng tiêu diệt bộ phận 
đầu não của Nghĩa quân Lê Lợi. Trận đánh diễn ra vào ngày 
14/5/1425 khi quân giặc ồ ạt tiến vào sông Phố, qua núi Nầm 
(Sinh Kỳ), lọt vào trận địa phục kích sẵn của Nghĩa quân ở Cửa 
Khâu nên chúng bị đánh tan tác. Quan quân Trần Trí phải tháo 
chạy, nhưng đến cửa sông Phố lại bị quân của tướng Đinh Lễ 
chặn đánh tơi bời. Chứng tích còn lại là gò đất giửa đồng làng Xa 
Lang thuộc xã Sơn Tân mà dân địa phương gọi là "Cồn Tổng 
Binh", tương truyền là mồ chôn vô số giặc Minh thuở ấy.

4. Lục niên thành 
Sau chiến thắng lớn ở Cửa Khâu, Bình Định Vương Lê Lợi 

chuyển sở chỉ huy Nghĩa quân từ "Đảng Phủ" dưới chân núi 
Mồng Gà sang thành Lục Niên. Thành xây bên mái đông bắc 
ngọn Hoàng Tâm, ở độ cao 178 mét thuộc dãy Thiên Nhẫn. Di 
tích thành còn lại hiện nay rộng 1,2 mét, có đoạn còn cao tới 2,9 
mét. Diện tích bên trong thành là 6124m2. Ở đây cũng còn lại 
dấu tích một số nền nhà xưa và một số công sự hình chữ nhật, 
hình bán nguyệt.

Theo Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn thì tên "thành Lục Niên" 
do Lê Lợi đặt để kỷ niệm sáu năm chiến đấu chống quân Minh.

5. Nguyễn Tuấn Thiện và Cây Thị ăn thề ở xã Sơn Phúc 
Được tin quan quân Lê Lợi vào Đỗ Gia, Nguyễn Tuấn Thiện 

vốn đã tập hợp quân sĩ, dấy binh từ trước, nay đưa đội quân từ 
rú Cốc ra đón mừng, cùng nhà vua "Giết ngựa trắng ăn thề" kết 
nghĩa anh em dưới gốc cây thị ở xóm Nậy, thôn Phúc Đậu, xã 
Sơn Phúc ngày nay. Vì vậy mà ở đây có sự tích "cây thị ăn thề". 

6. Đền khai quốc công thần Nguyễn Tuấn Thiện 
Nguyễn Tuấn Thiện (1401 - 1494), một vị tướng tâm đắc 

của Lê Lợi, quê làng Phúc Đậu, xã Phúc Dương, theo vua Lê 
đánh giặc Minh, sau ngày thắng lợi được phong đất ở Kẻ Sét 
(Ninh Xá), tương truyền xưa là nơi ông đóng quân. Sau khi về 
nghỉ dưỡng Nguyễn Tuấn Thiện ở lại Kẻ Sét- Ninh Xá, dựng nhà 
ở một khu vườn gần sông Phố, dân gian gọi là "Vườn Hầu" và 
chọn Kim Quy làm sinh phần. Sau khi ông mất, dân địa phương 
an táng ông ở gò Kim Quy và lập đền thờ ông ở "Vườn Hầu".

7. Đồn Núi Rộc
Dãy Thiên Nhẫn như một bức trường thành án ngự phía 

đông bắc huyện Đỗ Gia. Từ Thổ Du sang có hai lối qua núi vào 

(Tiếp theo bìa 4)
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(Số 68 - tháng 10/2018)

In 6.000 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty 
CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in 
số 2149/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin 
Truyền thông cấp ngày 13/11/2012. In 
xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2018.

            Ảnh bìa 1: 
Một góc thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh

                                                                                    Ảnh: Thanh Hải

Đỗ Gia là truông Mèn và truông Trảy. Nghĩa quân đặt đồn 
Núi Rộc (Độc Sơn) ở địa phận xã Sơn Tiến bây giờ để chặn 
đường truông Mèn vào, hiện còn di tích ba lớp hào lũy trên núi. 
Đáng chú ý là gần núi Rộc ở thôn Bạch Sơn, xã Sơn Tiến, trước 
có những địa danh rất gắn bó với cuộc đời Nguyễn Trải như 
"xóm Côn Sơn", khe "Nhị Khê", "Chùa Côn Sơn" ...

8. Đền Trúc 
Đền Trúc ở xóm 4, xã Sơn Tân. Đền thờ hai vị thần là Trần 

Lê và Trần Đạt, tướng của Bình Định Vương Lê Lợi, đóng quân 
ở Đỗ Gia. Tương truyền trong trận kịch chiến với quân Minh 
ngày 17 tháng 4 năm Ất Tỵ (14/5/1425), hai ông bị thương 
chạy đến thôn Xa Lang, tổng Đậu Xá (nay là xã Sơn Tân), máu 
chảy nhiều nên không cứu sống được. Điều kỳ lạ là nơi nào có 
máu hai ông chảy đến, nơi đó trúc mọc xanh tốt thành rừng. 
Cảm mến công lao, khí phách của hai vị tướng kiên trinh và 
quả cảm nhân dân đã lập đền thờ, tôn hai ông làm Thành 
hoàng làng và gọi là Đền Trúc. Về sau triều Lê phong hai ông là 
"Thượng đẳng tối linh thần".

9. Đền thờ Cung Từ Quốc Thái Mẫu
Ngôi đền ở xã Xuân Lam, Nghi Xuân, thờ bà Ngọc Trần, vợ 

vua Lê Lợi. Vị phi tần của vua Lê trong câu chuyện là có thật, 
nhưng đây lại là một câu chyện huyền bí nhuốm đậm màu 
huyền thoại. Bà tên là Phạm Thị Ngọc Trần (không rõ năm 
sinh). Trong khởi nghĩa Lam Sơn, nàng theo chồng bôn ba khắp 
nơi, chịu nhiều gian khó. Nàng còn thay chồng lo việc hậu cần, 
quân lương trong những thời kỳ cam go nhất. 

Ngày 10/11/1423 bà sinh con trai là Lê Nguyên Long.
Tháng 3/1425 Lê Lợi tiến quân vây đánh thành Nghệ An, 

giặc Minh ra sức chống cự quyết liệt, Lê Lợi tạm đóng quân 
doanh tại đền thờ thần Phổ Hộ bên bờ sông Lam. Một đêm ngủ 
trong đền thờ, Lê Lợi chiêm bao thấy một vị thần hiện về báo 
mộng "Tướng quân nhường cho tôi một người thiếp, tôi hứa hết 
sức phù hộ tướng quân đánh thắng giặc giữ vững nghiệp đế".

Hôm sau, Lê Lợi cho gọi tất cả những người vợ của mình 
đến hỏi: "Có ai chịu đi làm vợ thủy thần không ? Sau này khi ta 
lấy được nước sẽ lập con người đó làm thiên tử". Nghe xong, ai 
cũng im lặng đắn đo, duy chỉ có Phạm Thị Ngọc Trần khảng 
khái quỳ xuống tâu: "Nếu Minh Công giữ lời hứa thì thiếp 
nguyện xã thân, ngày sau làm nên nghiệp lớn chớ phụ con của 
thiếp". Năm đó Lê Nguyên Long con trai của Ngọc Trần và Lê 
Lợi mới vừa hai tuổi.

Hôm làm lễ tế thần, sau khi âu yếm trao đứa con trai bé 
bỏng của mình cho người hầu, bà thanh thản gieo mình xuống 
sông, đó là ngày 24/3/1425. Quả nhiên sau đó cuộc kháng 
chiến chống quân Minh của Lê Lợi vô cùng thuận lợi, đánh đâu 
thắng đó.

Sau khi hiến thân cho thủy thần, thi hài Hoàng hậu Ngọc 
Trần được vua cho đưa về quê an táng. Trên đường đi khi đến 
làng Thịnh Mỹ thì trời vừa tối, không kịp qua sông, linh cữu bà 
được đặt nghỉ tạm qua đêm. Sáng hôm sau, thật ngạc nhiên, 
nơi đặt linh cữu của Bà mối đã đùn lên lấp kín cao như một 
nấm mộ. Mọi người đều nghĩ về sự hiển linh của Bà. Vua Lê Lợi 
cũng truyền cho lập đền thờ tại đây: Núi Na, làng Quả Phẩm, 
nay là xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đền thờ được xây 
dựng vào năm 1430 theo kiểu kiến trúc tiền am hậu miếu.

Sau này khi Lê Thái Tổ băng hà, Nguyên Long được nối 
ngôi trở thành vua Lê Thái Tông, ông truy phong cho mẹ mình 
làm Cung Từ Quốc Thái Mẫu, rồi Cung Từ Quang Mục Hoàng 
Thái Hậu.

10. Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương: 
Chiêu Trưng Đại vương - Lê Khôi, người gọi Lê Lợi là chú 

ruột, vị khai quốc công thần tham gia từ ngày đầu của khởi 
nghĩa Lam Sơn, người đã từng có mặt trong hội thề Lũng Nhai. 
Công lao chiến tích rất vẻ vang của ông đã được sử sách ghi 
rõ. Ông làm quan trải ba triều vua: Thái Tổ, Thái Tông, Nhân 
Tông. Đền thờ ông hiện nằm trên đỉnh Long Ngâm, thuộc xã 
Thạch Bàn, huyện Thạch Hà. Đền cấu trúc theo kiểu tiền miếu 
hậu lăng. Các tòa điện thờ được chạm trổ, điêu khắc rất tinh 
xảo... Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương đã được công nhận là "Di 
tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia"

11. Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương 
Đây là một lễ hội lớn ở Hà Tĩnh được duy trì từ hàng trăm 

năm nay. Năm 2018 Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương đã 
được công nhận là "Di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia".

12. Chùa Diên Quang 
Theo Nham cảo chùa Diên Quang thì Hoàng hậu Bạch Ngọc là 

người lập chùa. Bà tên là Trần Thị Ngọc Hào, vợ vua Trần Duệ Tôn 
(?). Sau khi nhà Trần mất ngôi, nhà Minh mượn cớ phù Trần diệt 
Hồ để cướp nước ta. Bà đưa  con gái Huy Chân công chúa Trần Thị 
Ngọc Hiền chạy về Nghệ An, cùng gia thần khai hoang lập ấp trên 
đất phủ Đức Quang  (vùng thượng Đức Thọ, hạ Hương Khê). Khi Lê 
Lợi tiến quân vào Đỗ Gia, bà xin được yết kiến Bình Định Vương, rồi 
tự nguyện đem số lương thực dự trử cung cấp cho nghĩa quân Lam 
Sơn ở căn cứ Đỗ Gia. Công chúa Huy Chân được Bình Định Vương 
chọn làm cung phi, sinh được công chúa Trang Từ Lê Thị Ngọc 
Châu. Sau ngày đại định bà Bạch Ngọc xin vua cho lập ngôi chùa 
ở rú Am và xuất gia tu hành. Về sau công chúa Huy Chân cũng về 
tu ở chùa này. Công chúa Trang Từ sau khi chồng là quận công Bùi 
Ban tử trận, tái giá với quận công Trần Hồng rồi cuối cùng cũng về 
đây tu với bà và mẹ.....

Chùa Diên Quang đã được xếp hạng "Di tích kiến trúc nghệ 
thuật quốc gia".

Ngoài ra nhiều nơi trong tỉnh còn có các ngôi đền thờ các 
"Đại vương linh thần", những người có công tích trong sự 
nghiệp bình Ngô, về sau đều có sắc phong, hoặc được ban 
"quốc tế" (lễ tế cấp nhà nước) như:

Đền Linh Cảm Đại vương - Đinh lễ ở núi Tùng, Đức Thọ 
(Nay đã chuyển dời)

Đền Văn Lôi Đại vương linh thần tại thôn Yên Phú, xã Ngũ 
Phúc huyện La Sơn. 

Đền Thái phó Đại vương linh thần tại thôn Hữu Lệ, xã Cấp 
Đẫn, huyện Kỳ Hoa (nay thuộc Kỳ Anh). 

ĐềnThượng tướng đại vương linh thần ở thôn Hầu Thượng, 
tổng Vân Tán, huyện Kỳ Hoa (nay là Kỳ Anh). v...v...

Trên đây là một số dấu tích, trên đất Hà Tĩnh liên quan đến 
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Bình Định vương Lê Lợi. Trong đó 
có cái đã trở thành di tích được công nhận, có cái đã trở thành 
phế tích, có cái chỉ còn lại trong truyền ngôn ký ức dân gian... 
Nhưng tất cả đều được Nhân dân ta giữ gìn và trân trọng.

L.V.T

LÊ VĂN TÙNG
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kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

tạp chí thông tin - tư tưởng 1
Số 68 (Tháng 10/2018)

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, nhất là khi đã trở thành 
đảng cầm quyền, Đảng ta đặc biệt 

coi trọng công tác kiểm tra, giữ gìn kỷ cương, 
kỷ luật của Đảng. Với quan điểm xuyên 
suốt: Công tác kiểm tra là một trong những 
chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo thì 
phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không 
lãnh đạo. Cùng với sự phát triển của tổ chức 
đảng, để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách 
mạng, ngày 16/10/1948, Ban Kiểm tra Trung 
ương - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu 
tiên của Đảng - được thành lập. Ở tỉnh ta, Ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy được thành lập vào ngày 
28/2/1957; tiếp đến, cơ quan kiểm tra chuyên 
trách ở cấp huyện và cơ sở ra đời, tạo thành 
hệ thống Ngành Kiểm tra Đảng như ngày nay. 
Theo sự vận động và phát triển của Đảng, các 
cơ quan kiểm tra chuyên trách (nay là ủy ban 
kiểm tra các cấp) từng bước lớn mạnh cả về 
tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, ngày càng 
có nhiều đóng góp xứng đáng vào thành tựu 
chung cho sự nghiệp cách mạng. 

Trải qua các thời kỳ cách mạng, xuất phát 
từ yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ chính trị và 
công tác xây dựng Đảng, Uỷ ban kiểm tra các 

NgàNh Kiểm tra ĐảNg hà tĩNh:

 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành
NgUyễN Thị gái

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Ảnh: P.V
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cấp luôn tích cực, chủ động thực hiện toàn 
diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ 
Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Nổi bật 
là tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ 
trương, đề án về công tác kiểm tra, giám sát; 
xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, 
kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, từng 
năm; quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị 
quyết, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm 
tra, giám sát; phục vụ đại hội đảng, bầu cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu hĐND; giải quyết, xử 
lý những vụ việc nổi cộm, phức tạp kéo dài. 
Đặc biệt, đã tham gia phục vụ hiệu quả các 
chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy, nhất là các 
nội dung về xây dựng, chỉnh đốn, làm trong 
sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng, 
như: Nghị quyết 228-NQ/TW của Bộ Chính 
trị khóa iii về chống và bài trừ tệ lấy cắp tài 
sản xã hội chủ nghĩa, tệ làm ăn phi pháp; Chỉ 
thị 192-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 
khóa iii về việc đưa những người không đủ tư 
cách đảng viên ra khỏi Đảng; Chỉ thị 15-CT/
TW của Bộ Chính trị khóa Vii về ngăn chặn 
và bài trừ tệ tham nhũng, buôn lậu; cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá Viii...; 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa Xi, khóa Xii 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị 
của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh. 

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp cấp 
ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện 
thắng lợi các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 
và quy chế làm việc của cấp ủy; việc giữ gìn 
bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách 
mạng, phương pháp, tác phong công tác, lề 
lối sinh hoạt của cán bộ, đảng viên. Phát hiện 
và đề nghị cấp ủy xử lý các tổ chức đảng, 
đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh 
hoạt, tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, thiếu 

tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu 
cực, thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác 
lãnh đạo, quản lý…, một số trường hợp ở 
mức nghiêm trọng phải kỷ luật cách chức, 
khai trừ Đảng và truy tố trước pháp luật, bảo 
vệ sự trong sạch trong nội bộ Đảng. 

Những ngày đầu thành lập, Ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy có 3 ủy viên chuyên trách và một số 
ít cán bộ giúp việc, đến nay Ngành Kiểm tra 
Đảng của tỉnh nhà đã có 486 ủy ban kiểm tra 
với gần 1.700 cán bộ làm công tác kiểm tra 
ở các cấp. Trải qua các thời kỳ cách mạng, 
dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, đội ngũ 
cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành với 
Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo và chấp hành 
nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, 
có lối sống liêm khiết, lành mạnh; trung thực, 
đoàn kết, thương yêu đồng chí; chịu đựng 
gian khổ, kiên trì thực thi nhiệm vụ được 
giao. Quá trình cống hiến cho cách mạng, 
nhiều tập thể và cá nhân trong Ngành đã được 
Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao 
quý; có nhiều đồng chí trưởng thành và giữ 
các cương vị cao trong Đảng, Nhà nước ở các 
cấp; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được Chính phủ 
tặng cờ thi đua xuất sắc, Chủ tịch nước tặng 
thưởng huân chương lao động hạng ii, hiện 
nay, đang được các cấp có thẩm quyền trình 
Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Lao 
động hạng nhất.

Trong những năm gần đây, hoạt động của 
ủy ban kiểm tra các cấp có nhiều đổi mới, 
sáng tạo, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác, góp phần quan trọng thúc đẩy 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. 
Chất lượng tham mưu ngày càng đổi mới theo 
tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo 
dục, hiệu quả” và phương châm “công minh, 
chính xác, kịp thời”, đã từng bước tạo dựng 
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niềm tin, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của 
đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuy đạt được những kết quả đáng khích 
lệ, nhưng chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn 
nhận rằng: hoạt động của ủy ban kiểm tra các 
cấp tỉnh nhà vẫn còn nhiều việc chưa đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ; tình trạng “trên nóng, dưới 
lạnh” vẫn còn tồn tại. Kết quả thực hiện chưa 
đồng đều ở các cấp, các địa phương, đơn vị. 
Việc nắm bắt thông tin, tình hình, phát hiện 
dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng 
còn khó khăn; tính chủ động, giáo dục, phòng 
ngừa vi phạm chưa cao. Năng lực, trình độ, 
bản lĩnh và phương pháp công tác của một bộ 
phận cán bộ kiểm tra còn hạn chế.

hiện nay, chúng ta đang tập trung cụ thể 
hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XViii với mục tiêu đưa hà Tĩnh phát triển 
nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp 
hiện đại; đồng thời quyết liệt, quyết tâm, 
kiên trì thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị 
quyết Trung 4 (khóa Xi, khóa Xii) về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ 
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh”. 
yêu cầu đó đòi hỏi Ủy ban kiểm tra và cán bộ 
Kiểm tra các cấp phải tiếp tục nâng cao năng 
lực, đổi mới phương pháp, trong đó tập trung 
thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tham mưu, thực hiện các 
giải pháp để nâng cao nhận thức cho các cấp 
ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, từ đó phát huy trách nhiệm, tinh thần tự 
giác, tạo thành hành động cụ thể, thiết thực 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
công tác kiểm tra, giám sát. 

Hai là, tích cực, chủ động tham mưu giúp 
cấp ủy và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ 
theo quy định của Điều lệ Đảng với phương 
châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có 
trọng tâm, trọng điểm”, trong đó lấy phòng 
ngừa, “xây” là chính. Tập trung và tăng cường 
kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn ngừa, 

đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ; các lĩnh vực dễ 
xảy ra sai phạm, tiêu cực; trách nhiệm người 
đứng đầu; công tác cán bộ, những vấn đề xã 
hội quan tâm... Phối hợp xem xét các vấn đề 
liên quan đến trách nhiệm của cán bộ lãnh 
đạo; đơn thư tố cáo, khiếu nại kéo dài, gây 
bức xúc trong dư luận xã hội. 

Ba là, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ 
trọng tâm về kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối 
với tổ chức đảng, đảng viên. Nắm chắc tình 
hình, nắm bắt các nguồn thông tin để tiến 
hành kiểm tra kịp thời, dứt điểm, không 
để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, của 
một người thành nhiều người, gây hậu quả 
nghiêm trọng. Kiên quyết xử lý các trường 
hợp có vi phạm kỷ luật, tham nhũng, tiêu 
cực; chủ động công khai kết quả kiểm tra, 
giám sát và xử lý vi phạm, tạo sự đồng 
thuận trong Đảng và toàn xã hội. 

Bốn là, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ 
máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo 
đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ 
được giao; thực hiện tốt công tác quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nhân sự cho 
ủy ban kiểm tra các cấp trong thời gian tới. 
Nâng cao hiệu quả việc phối hợp giữa công 
tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác 
thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát của các 
cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị xã hội. 

Ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng 
và trưởng thành, cán bộ làm công tác kiểm 
tra, giám sát các cấp của Đảng bộ hà Tĩnh 
càng nhận thức sâu sắc trong ý thức, trách 
nhiệm, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn 
thiện bản thân đáp ứng niềm tin yêu, sự kỳ 
vọng của Đảng và nhân dân, xứng đáng với 
truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn 
kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận 
tụy” của Ngành.

N.T.G
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Kiểm tra Đảng là một nội dung 
rất quan trọng của công tác lãnh 
đạo. Khi đã trở thành Đảng cầm 

quyền thì việc đề ra chủ trương đường lối, 
việc vận động tổ chức thực hiện để đưa 
đường lối vào cuộc sống, việc phân công 
đảng viên phụ trách công việc của Đảng của 
Nhà nước và của hệ thống chính trị là rất 
quan trọng. Nhưng muốn làm tốt được điều 
đó thì phải có kiểm tra. hồ Chí Minh đã nói: 
“Mầm mống bệnh hoạn của Đảng khi giành 
được chính quyền là bệnh chuyên quyền, độc 
đoán, quan liêu, tham nhũng… Những bệnh 
hoạn ấy nếu không đề phòng và kiên quyết 
chống thì dễ dẫn đến Đảng không giữ được 
vai trò lãnh đạo, thậm chí đối lập với Nhân 
dân và dân sẽ từ bỏ Đảng”. Cho nên đặt đúng 
nội dung phòng và chống những tiêu cực, sai 
phạm trong sự lãnh đạo của Đảng là hết sức 
quan trọng phải thường xuyên chăm lo chỉnh 
sửa Đảng. Nhiệm vụ này nằm trong phạm 
trù công tác kiểm tra của Đảng.

Thực tế chứng minh rằng, từ khi Đảng 
ta cầm quyền đến nay luôn đặt vấn đề xây 
dựng và chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu. Tại 
hội nghị Trung ương Đảng năm 1949 sau 
khi đề ra các nhiệm vụ kháng chiến kiến 
quốc, hồ Chí Minh đã kết luận: “Để làm 
được các việc đó trước tiên phải chỉnh đốn 
Đảng”. Nội dung của chỉnh đốn Đảng đó 
được Bác nêu ra ở trong nhiều bài viết và 
bài nói chuyện, nhưng cụ thể nhất gồm 12 

điều trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. 
Người căn dặn: “Một Đảng cầm quyền, 
phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”. Nhờ 
có công tác kiểm tra, Đảng ta luôn giữ được 
sự đúng đắn của chủ trương, đường lối đề 
ra, bởi từ khi ra đời đến lúc đi vào cuộc 
sống, Đảng chủ động đúc rút kinh nghiệm, 
tìm ra mặt được mặt chưa được và hoàn 
chỉnh bổ sung để hoàn thiện chủ trương, 
đường lối. Từ cuộc sống thực tiễn, Đảng 
luôn chủ động vừa sáng tạo, vừa kiểm tra 
đúc rút kinh nghiệm để chủ trương, đường 
lối của Đảng bảo đảm yêu cầu lãnh đạo sự 
nghiệp cách mạng của đất nước cũng như ở 
từng địa phương…

Sáng tạo, đổi mới, kiểm tra, điều chỉnh 
kịp thời để đưa cách mạng tiến lên là nội 
dung trong yếu trong công tác lãnh đạo của 
Đảng. yêu cầu của việc chỉnh đốn Đảng luôn 
gắn công tác kiểm tra với công tác tư tưởng, 
tổ chức và cán bộ với việc giữ gìn kỷ luật 
trong Đảng. Nhờ vậy mà nội bộ của Đảng 
đứng trước bao khó khăn thách thức vẫn giữ 
vững được sự thống nhất, cán bộ đảng viên 
của Đảng vững vàng trước mọi thử thách. 
Trong điều kiện hiện nay, trước những diễn 
biến phức tạp của tình hình thế giới và trong 
nước, sự nghiệp đổi mới đang đặt ra những 
vấn đề lớn cho Đảng ta kể cả những thuận 
lợi và thách thức thì yêu cầu công tác kiểm 
tra của Đảng cần được quan tâm đứng mức 
hơn, cần được xem là một trong những công 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA 
VÀ GIỮ GÌN KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

TS. ĐặNg DUy BáU
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tác quan trọng và thường xuyên của các cấp 
ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Song phải thành thực nhìn nhận từ góc 
độ kiểm tra cũng như trong công tác xây 
dựng Đảng, chúng ta chưa nhận thức đầy 
đủ vai trò và vị trí của công tác tự kiểm tra, 
chưa xem tự kiểm tra là một nội dung không 
thể thiếu được trong quá trình lãnh đạo của 
cấp ủy. Vì thế còn có một số chủ trương, 
nghị quyết chưa sát với thực tế, thậm chí 
không phù hợp nhưng không được phát hiện 
kịp thời, do không được kiểm tra giám sát 
hoặc kiểm tra giám sát chưa đạt yêu cầu để 
khi các chủ trương, nghị quyết đó vận hành 
trong cuộc sống dẫn đến những hậu quả 
khôn lường. hoặc có hiện tượng cùng một 
nghị quyết một chủ trương nhưng nơi này 
thực hiện tốt, nơi khác chưa tốt rồi đỗ lỗi cho 
khách quan… nhưng không được kiểm tra 
xử lý đúng mức. Dẫu có chương trình kiểm 
tra hàng năm hàng quý, hàng tháng, kiểm tra 
dấu hiệu vi phạm, nhưng nhiều sai phạm của 
cán bộ đảng viên không được phát hiện kịp 
thời. Một số vụ việc xử lý chưa thật công 
minh, nhiều nhận xét đánh giá chưa đủ sức 
thuyết phục. Đội ngũ làm công tác kiểm tra 
của các cấp ủy Đảng tuy đã được quan tâm 
đào tạo, bồi dưỡng nhưng nhìn chung năng 
lực để đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm tra 
trong tình hình mới còn nhiều hạn chế nhất 
là đứng trước những diễn biến, những tình 
tiết mà trong cơ chế thị trường, những kẻ hở 
của cơ chế chính sách; những biểu hiện tiêu 
cực, biến chất của kẻ cơ hội, thực dụng… 
Thực tế đó đòi hỏi các cấp ủy cần nhận thức 
đầy đủ và quan tâm đúng mức đến công tác 
kiểm tra và giữ gìn kỷ luật trong Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa Xii) 
của Đảng đã nhận diện 27 biểu hiện cùng với 
các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. 
Để làm được điều đó trước tiên cần làm tốt 
việc tự phê bình và phê bình gắn với việc 
kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát huy 
sửa đổi, khắc phục sửa chữa khuyết điểm. 
Nếu tự phê bình và phê bình tốt thì “cái sảy sẽ 
không nảy thành cái ung” tự ngăn chặn được 
những sai lầm, thiếu sót từ khi còn manh nha 
không đợi đến lúc bùng phát thành dấu hiệu 
vi phạm. Rất đáng tiếc là nhiều vụ việc xẩy 
ra mặc dầu đều đã qua nhiều lần phê bình tự 
phê bình nhưng do thiếu thành khẩn, do còn 
qua loa hình thức hoặc nể nang, né tránh nên 
không phát hiện ra. Còn tình trạng nhiều sai 
lầm khuyết điểm của cán bộ, nhất là cán bộ 
lãnh đạo, có khi rất nghiêm trọng mà không 
được, hoặc không dám nêu ra trong quá trình 
tự phê bình và phê bình ở cơ sở. Cho nên cần 
đặt đúng vị trí của công tác tự phê bình và 
phê bình, xem đó là nguyên tắc quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng, là một nội 
dung quan trọng của công tác kiểm tra Đảng. 

Công tác kiểm tra Đảng cần gắn liền với 
đánh giá, rút kinh nghiệm một cách thường 
xuyên. Có như vậy mới kịp thời rút ra được 
ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, đó 
chính là một nội dung tự kiểm tra thiết thực 
nhất để đánh giá kết quả của những chủ 
trương, nghị quyết đi vào cuộc sống đến 
đâu cũng như vai trò, trách nhiệm từng cán 
bộ, đảng viên. Nếu làm tốt khâu này sẽ có 
ý nghĩa lớn đối với việc đánh giá cán bộ. 
Qua đó giúp cán bộ kịp thời nhận biết đúng 
sai, cũng như hiểu đúng được cán bộ để cân 
nhắc, đề bạt hay xử lý có lý, có tình. 

Quần chúng nhân dân qua các kênh 
thông tin tham gia giám sát, kiểm tra Đảng 
là vấn đề rất hệ trọng của công tác xây dựng 
Đảng. Vì Đảng ta là Đảng cầm quyền, trong 
tay Đảng có chính quyền, Đảng đề ra đường 
lối chủ trương, Đảng quản lý đội ngũ cán bộ, 
Đảng phân công đảng viên giữ các chức vụ 
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trong bộ máy Đảng, Nhà nước và hệ thống 
chính trị các cấp. Vai trò lãnh đạo của Đảng 
suy cho cùng là ở vai trò của cán bộ, đảng 
viên, vai trò người đứng đầu. Vì vậy nếu 
không được kiểm tra chặt chẽ, không được 
kiểm soát quyền lực thì đảng viên của Đảng 
dễ rơi vào tệ quan liêu, tham nhũng, hách 
dịch, xa rời quần chúng, rất dễ đi đến cửa 
quyền, lạm dụng quyền lực và tha hóa. Bởi 
vậy một mặt Đảng cần làm tốt việc tiến 
hành kiểm tra thường xuyên trong nội bộ, 
mặt khác cần hết sức quan tâm đến việc tạo 
điều kiện cho quần chúng nhân dân thông 
qua tổ chức của mình, thông qua từng cơ sở, 
từng đơn vị để thường xuyên giám sát, phát 
hiện những sai phạm của cán bộ, đảng viên 
nhất là đối với người đứng đầu. Thực tế đã 
cho thấy nhiều vụ việc vi phạm của cán bộ 
đảng viên là nhờ thông tin từ báo chí, của dư 
luận quần chúng mới phát hiện ra. Bác hồ 
đã dạy: “Muốn kiểm soát đúng thì cũng phải 
có quần chúng giúp mới được”. Như vậy 
việc tạo điều kiện cho quần chúng thường 
xuyên và dân chủ giám sát kiểm tra Đảng là 
điều hết sức cần thiết. Đảng phải xem đây là 
một kênh rất quan trọng trong công tác xây 
dựng Đảng. Cần thật sự cầu thị và lắng nghe 
những phát hiện, những ý kiến đóng góp của 
quần chúng thông qua các kênh thông tin, 
đó là một phương thức kiểm tra rất hữu hiệu 
giúp cho công tác kiểm tra của Đảng được 
khách quan, đồng thời tạo được niềm tin yêu 
gắn bó của Nhân dân với Đảng.

Cần nhận thức đầy đủ công tác kiểm tra 
của cấp ủy Đảng là một nội dung rất quan 
trọng trong sinh hoạt thường kỳ của cấp 
ủy các cấp. Tuy vậy để làm tốt chức năng 
kiểm tra của mình, cấp ủy cần chăm lo đến 
hệ thống làm công tác kiểm tra của Đảng. 
hết sức quan tâm đến hoạt động của Ủy ban 
kiểm tra và cán bộ, đảng viên làm công tác 
kiểm tra. hơn ai hết Ủy ban kiểm tra và cán 

bộ làm công tác kiểm tra cần hiểu rõ đi kiểm 
tra người thì mình phải thật sự là người mẫu 
mực, phải giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, 
phải có bản lĩnh vững vàng, phải liêm khiết, 
đức độ. Có như thế thì mới đủ sức và đủ uy 
tín để giúp cấp ủy xử lý các vụ việc với những 
chứng cứ thuyết phục và kết luận chuẩn xác. 
Mọi cán bộ đảng viên dù làm việc gì cũng 
đều hoạt động ở cơ sở, nếu Ủy ban kiểm tra 
ở cơ sở làm được tốt chức năng kiểm tra của 
mình và Ủy ban kiểm tra cấp trên thường 
xuyên quan tâm đến kiểm tra ở cơ sở thì sẽ 
ngăn chặn và đẩy lùi được tiêu cực từ khi còn 
phôi thai. Nhưng rất tiếc vì nhiều lẽ, công 
tác kiểm tra của Đảng ở từng cơ sở chưa tốt, 
nên nhiều vụ việc thành “to chuyện” thì mới 
phát hiện ra dẫn đến những sai phạm nghiêm 
trọng cần phải kỷ luật Đảng hoặc xử lý theo 
pháp luật. Tiến tới cần nghiên cứu việc Đại 
hội các cấp bầu Ủy ban kiểm tra để nâng tầm 
của công tác kiểm tra và và Ủy ban kiểm tra 
các cấp. Đồng thời xây dựng chế tài điều lệ, 
xử lí những tổ chức, cá nhân gây thất thoát, 
lãng phí tài sản của Nhà nước của Nhân dân 
phù hợp và kịp thời hơn.

Kỷ niệm 70 năm ngày kiểm tra Đảng, 
ôn lại truyền thống vẻ vang cũng như nêu 
ra những nhiệm vụ và sự cần thiết của công 
tác kiểm tra Đảng trong điều kiện mới là hết 
sức thiết thực. Điều cốt yếu là các cấp ủy cần 
nhìn nhận và đánh giá thật đầy đủ về nhận 
thức cũng như trách nhiệm trong hoạt động 
của mình đối với công tác kiểm tra Đảng để 
làm tốt hơn nữa việc kiểm tra và giữ gìn kỷ 
luật Đảng. Luôn gắn công tác kiểm tra với 
công tác tư tưởng, tổ chức và cán bộ để Đảng 
ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, uy tín 
và sức chiến đấu của Đảng ngày càng được 
nâng cao hơn, đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo 
sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Đ.D.B
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Nhớ lần đi thăm một gia đình 
nông dân, ông cụ chủ nhà trên 
80 tuổi nói với tôi: “biết anh là 

tân cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tôi xin 
tặng anh câu Kiều:

Đã đem đến trước cửa công
Ngoài thì là lý, song trong là tình”

Và cụ giải thích cho tôi ý nghĩa của hai 
câu thơ trên: khi nhữngviệc đã đưa ra chốn 
công đường, công luận, công khai thì phải 
hành xử theo lý, theo pháp luật, nhưng bên 
trong của cả quá trình đó là phải có tình, phải 
vì con người, yêu thương con người. Đúng 
là kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là 
để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các 
tổ chức Đảng và đảng viên; kỷ luật đảng là 
nghiêm minh nhưng không phải để xử phạt, 
trừng trị mà để giáo dục, cảnh tỉnh, ngăn 
ngừa, tạo điều kiện cho người mắc sai lầm 

được khắc phục, sửa chữa. Vì vậy, kiểm tra 
giám sát là liều thuốc để trị bệnh, cứu người, 
là công việc vì sự tiến bộ của con người, của 
tổ chức và xã hội, cốt lõi là tính nhân văn 
sâu sắc.

Tôi đã từng nghe nói, kiệt tác Truyện 
Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du chứa đựng 
tất cả mọi tâm trạng, hoàn cảnh của con 
người và xã hội; nhiều điều trong cuộc sống 
và công việc chúng ta có thể tìm thấy lời chỉ 
bảo trong đó. Từ gợi ý của cụ, tôi đã đọc và 
nghiên cứu, tìm những điều gì có giá trị cho 
công tác kiểm tra, giám sát mà mình đang 
đảm nhiệm.

Ví dụ như câu:
Còn tiên “Tích Việt” ở tay

Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai.
(Truyện Kiều, câu 1183-1184)

Phải học từ Nhân dân, từ các bậc tiền nhân
hà VăN ThạCh

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
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Đây là đoạn Sở Khanh, tên đê tiện, hèn 
hạ, lừa đảo chối phăng tội lỗi của mình, Kiều 
đang ở trong thế yếu, may thay giữ được 
chứng cứ trong tay. Khi đưa tờ “Tích việt” 
ra thì Sở Khanh không thể chối cãi, phải 
tìm đường bỏ trốn. Trong công tác kiểm tra, 
giám sát, nhất là khi kiểm tra dấu hiệu vi 
phạm, điều quyết định là thẩm tra, xác minh, 
phải tìm được chứng cứ rõ ràng, phân minh, 
không thể suy đoán; có chứng cứ kết luận vi 
phạm mới tâm phục, khẩu phục, mới tránh 
được oan sai cho đối tượng.

hay trong việc xử lý sai phạm, khi báo 
oán, hoạn Thư là thủ phạm đầu tiên được 
đưa ra xét xử. Rõ ràng hoạn Thư là kẻ “Bề 
ngoài thơn thớt nói cười, Mà trong nham 
hiểm giết người không dao”(Truyện Kiều, 
câu 1815-1816), là kẻ hành hạ, làm khổ, làm 
nhục Kiều đến tận cùng. Nhưng Kiều đã để 
cho hoạn Thư giải bày, khi thấy có lý, có lẽ, 
có tình, đặc biệt là thái độ nhận lỗi, ăn năn 
hối cải, thì Kiều quyết định:

Đã lòng tri quá thì nên,
Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay

(Truyện Kiều, câu 2377-2378)
Và hoạn Thư được Kiều tha tội. Quan 

điểm xử lý kỷ luật của Đảng ta ngày nay 
cũng vậy. Khi đối tượng tự giác nhìn nhận 
khuyết điểm, vi phạm và mong muốn được 
khắc phục, sửa chữa, thì được khoan hồng, 
tình tiết giảm nhẹ tạo điều kiện cho con 
người cơ hội vươn lên.

Từ đó, trong 5 năm làm Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trên cơ sở quan điểm, 
phương châm, phương hướng của Đảng, 
những bài học lớn từ tiền nhân để lại, lời 
khuyên của người dân… tôi đã cùng lãnh 
đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu và 
chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xử lý 
các vụ việc vừa nghiêm minh, chính xác, 
vừa đảm bảo tính nhân văn.

Ngẫm ra, những điều quan trọng bậc 
nhất trong công tác kiểm tra, giám sát lại có 
thể học được từ cụ nông dân, từ những giá 
trị, di sản mà tiền nhân để lại.

Một kỷ niệm khác: trong đợt kiểm 
điểm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa Xi), sau khi đi chỉ đạo các đơn vị 
kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến 
hành tự kiểm điểm đơn vị mình. Lúc đầu 
mọi người nghĩ không có vấn đề gì lớn, sẽ 
làm rất nhanh, nhưng đi vào kiểm điểm với 
thái độ “tự soi” nghiêm túc, chúng tôi cũng 
đã làm trong hơn hai ngày. Mấy anh em lại 
tổng kết thành mấy câu:

Làm nghề đi soi người ta
Nay Trung ương bốn buộc ta soi mình

Ngẫm câu thế thái nhân tình
Soi người sao được khi mình chưa trong.

Làm công tác kiểm tra, làm lãnh đạo 
trước hết phải tự soi mình, chừng nào mình 
chưa sáng thì không nên soi và cũng không 
soi được người khác.

Ngành Kiểm tra của Đảng đã qua nhiều 
năm phát triển, cống hiến và trưởng thành, 
đã có những đóng góp lớn cho công tác xây 
dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội của 
tỉnh nhà, có niềm tin trong Đảng và nhân 
dân. Tôi hoàn toàn tin tưởng, với bề dày 
và truyền thống 70 năm qua, ngành Kiểm 
tra Đảng sẽ thực sự tạo nên bước đột phá 
mới, đặc biệt, trong việc giữ vững kỷ luật, 
kỷ cương, góp phần làm cho Đảng ta thực sự 
trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin cho 
nhân dân; mỗi cán bộ kiểm tra phải thường 
xuyên tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi, tự sửa” 
vươn lên mới đem lại được hạnh phúc cho 
chính mình, gia đình mình và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.

H.V.T
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Sinh thời Chủ tịch hồ Chí Minh 
xem dân chủ ở cơ sở là một trong 
những tư tưởng cơ bản xuyên 

suốt. Tư tưởng dân chủ của Người luôn xoay 
quanh cái cốt lõi: Dân là gốc. Dân là gốc thì 
dân phải là chủ và dân phải làm chủ. Nhân 
dân có quyền lợi làm chủ thì phải có nghĩa 
vụ làm tròn bổn phận công dân. Người đánh 
giá rất cao về dân chủ: Dân chủ là thứ quý 
báu nhất của nhân dân. Thực hành dân chủ 
là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết 
mọi khó khăn.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, 
Đảng ta đã dày công nghiên cứu lý luận về dân 
chủ và các giải pháp tích cực để phát huy dân 
chủ. Bước sang thời kỳ đổi mới, quan điểm, 
tư tưởng và tinh thần dân chủ của Đảng, Nhà 
nước ta được vận dụng sáng tạo vào điều kiện 
thực tiễn của đất nước và đã đạt được nhiều 
kết quả quan trọng, mang lại hiệu quả thiết 
thực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, có 
ý nghĩa to lớn trong phát triển đất nước, hội 
nhập quốc tế, đặc biệt là đã phát huy thực sự 
quyền làm chủ của nhân dân…

PhaN Cao ThaNh
UVBTV- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Hà Tĩnh:
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 
quy chế dân chủ cơ sở

Đ/c  Lê Đình Sơn - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác nắm bắt tâm tư các hộ dân  
sống xung quanh Nhà máy Xử lý rác thải Phú Hà (ngày 30/8/2018).      Ảnh: PV



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng10
Số 68 (Tháng 10/2018)

Đối với tỉnh ta, thực hiện chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, 
chính quyền các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa, 
kịp thời ban hành và triển khai thực hiện có 
hiệu quả nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 
về phát huy dân chủ cơ sở, đặc biệt là Nghị 
quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của 
BCh Đảng bộ tỉnh “Về tiếp tục nâng cao chất 
lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”. 
Đến nay, các tổ chức trong hệ thống chính 
trị từ tỉnh đến cơ sở và Nhân dân đã từng 
bước nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa 
của phát huy dân chủ ở cơ sở, qua đó nâng 
cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên các loại 
hình. Dân chủ và thực hành dân chủ trong 
Đảng bộ, chính quyền và các địa phương, cơ 
quan, đơn vị ngày càng được phát huy, mở 
rộng; dân chủ trực tiếp được coi trọng, các 
nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra giám sát” cơ bản được thực hiện 
nghiêm túc. Công tác cải cách hành chính 
tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết 
quả quan trọng, các Trung tâm hành chính 
công cấp tỉnh và cấp huyện bước đầu đi hoạt 
động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao 
hiệu lực của quản lý nhà nước, xây dựng nền 
hành chính phục vụ, kịp thời giải quyết các 
thủ tục hành chính cho người dân; việc tiếp 
dân và giải quyết ý kiến phản ánh, đơn, thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng 
được quan tâm đúng mức. Cơ chế “Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm 
chủ” từng bước được cụ thể hóa, đi vào cuộc 
sống. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ 
sở đã giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị 
phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể, 
trong nhân dân từ đó vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ 
chính trị được giao, nhất là trong công tác 

giải quyết sự cố môi trường biển, đảm bảo 
an ninh trật tự trên địa bàn và thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới ở các địa phương trong thời 
gian vừa qua. 

Tuy nhiên, nhìn chung thời gian qua, kết 
quả phát huy dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 
ta chưa đồng đều giữa các loại hình. Một số 
địa phương, đơn vị, cơ sở chưa chấp hành tốt 
việc xây dựng và thực hiện các quy chế dân 
chủ cơ sở theo quy định. Vai trò, trách nhiệm 
của người đứng đầu một số nơi chưa rõ nét; 
việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối 
quan hệ công tác của người đứng đầu với tập 
thể cấp ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn 
vị chưa rõ ràng. Tình trạng vi phạm quyền 
làm chủ của Nhân dân còn vẫn diễn ra; 
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra giám sát” ở một số địa phương 
chưa thực hiện nghiêm túc; một số cơ chế, 
chính sách có liên quan đến quyền lợi, nghĩa 
vụ của công dân ban hành thiếu đồng bộ và 
chưa tham vấn đầy đủ ý kiến của nhân dân. 
Tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên 
suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 
sống, có biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, gây 
phiền hà cho nhân dân, ý thức trách nhiệm 
đối với công việc chưa cao, chưa chấp hành 
nghiêm chế độ công vụ. Các thế lực thù địch, 
các phần tử cực đoan triệt để lợi dụng những 
vấn đề liên quan dân chủ để chống phá. Bên 
cạnh đó, nhận thức và trách nhiệm của một 
bộ phận nhân dân về thực hành dân chủ chưa 
cao; không ít người dân lợi dụng dân chủ để 
tụ tập đông người, gây rối, tạo áp lực với 
chính quyền nhằm đòi hỏi những quyền lợi 
không chính đáng. Những tồn tại, bất cập đã 
phần nào làm giảm sút lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng, chính quyền; tạo kẻ hở để các 
phần tử xấu lợi dụng kích động, chia rẽ khối 
đại đoàn kết toàn dân.

hiện nay, trong bối cảnh, Đảng bộ, chính 
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quyền và Nhân dân tỉnh nhà đang nỗ lực, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XViii đề ra, đồng 
thời quyết tâm thực hiện thành công các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 
hội nghị Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa 
Xii). Do vậy, trong thời gian tới, các cấp ủy 
đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ 
thống chính trị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng 
tâm về phát huy dân chủ cơ sở như sau: 

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng 
cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, phổ 
biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn của Trung ương, của Tỉnh về xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó 
trọng tâm là Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 
12/5/2017 của BCh Đảng bộ tỉnh “về tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng 
và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời 
gian tới”; gắn với triển khai thực hiện thành 
công các chủ trương, nghị quyết của Trung 
ương Đảng, đặc biệt về công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị. 

Hai là, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn 
vị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và triển 
khai các quy chế dân chủ cơ sở theo quy định. 
Chính quyền các cấp tiếp tục thể chế hóa, ban 
hành hệ thống chính sách cụ thể, đồng bộ, phù 
hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo hành lang pháp 
lý và điều kiện thuận lợi để Nhân dân phát huy 
quyền làm chủ của mình. Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành vận động 
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân 
nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy quyền 
làm chủ của mình trong phối hợp với cấp ủy, 
chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt 
quy chế dân chủ cơ cở ở từng địa phương, cơ 
quan, đơn vị. 

Ba là, tăng cường phát huy vai trò, trách 
nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong 

xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 
trên các loại hình. Chú trọng thực hiện tốt chất 
vấn trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; thực 
hiện nghiêm túc cơ chế tiếp xúc, đối thoại trực 
tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
với Nhân dân theo quy định; thường xuyên 
kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của 
người đứng đầu, gắn đánh giá trách nhiệm của 
người đứng đầu với công tác đề bạt, bổ nhiệm, 
luân chuyển cán bộ và công tác đánh giá phân 
loại thi đua, khen thưởng, kỷ luật hàng năm.

Bốn là, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, 
công chức, viên chức và của Nhân dân trong 
thực hành dân chủ. Tổ chức thực hiện nghiêm 
túc việc đánh giá và phân loại cán bộ, công 
chức, viên chức trên các mặt: Ý thức chấp 
hành kỷ luật, thực hiện các quy chế, quy định, 
nội quy làm việc, gắn với đánh giá việc thực 
hiện nghĩa vụ, đạo đức công vụ. Việc đánh giá 
phải được tiến hành khách quan, công bằng, 
chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, 
hình thức. Đồng thời, gắn công tác đánh giá 
với công tác bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ... 
Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức 
thể hiện chứng kiến của mình; tránh tình trạng 
dĩ hòa vi quý, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai 
không đấu tranh. Từ đó, xây dựng môi trường 
làm việc dân chủ, bình đẳng, có tính cạnh tranh 
lành mạnh. Chú trọng xây dựng văn hóa trong 
cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể; xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có 
phẩm chất đạo đức, tận tụy với công việc; gắn 
phát huy dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; 
tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và 
nghĩa vụ công dân. Thực hiện các giải pháp 
đồng bộ để nâng cao dân trí, trợ giúp pháp lý 
cho nhân dân. 

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả các 
cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm 
tra, giám sát định kỳ hàng năm của cấp ủy; tăng 
cường các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề 
và giám sát thường xuyên của hĐND, UBND, 

(Xem tiếp trang 19)
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Báo chí trước thách thức của mạng xã hội và sự 
chuyển hướng cần thiết

Mạng xã hội (Social Network) xuất hiện 
trên thế giới vào năm 2002, nhưng thực 
sự bùng nổ vào năm 2004, khi Facebook 

ra đời rồi lần lượt sau đó là Twitter, instagram, Myspace, 
orkut, hi5, Friendster, youtube, google+... Với những 
tính năng vượt trội, mạng xã hội làm biến đổi sâu sắc 
đời sống con người. Khi cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ phát triển nhanh chóng, nhất là công nghệ số, 
thì mạng xã hội càng tăng thêm những ứng dụng hữu 
ích trong việc truyền tải thông tin dưới nhiều hình thức 
khác nhau, như chữ viết, hình ảnh, giọng nói, video, 

Để báo chí phát huy vai trò Định hướng dư luận 
trong kỷ nguyên số hóa và bùng nổ mạng xã hội

TS NgUyễN TRi ThứC
Tạp chí Cộng sản

Trong vòng hơn 1 thập niên 
gần đây, mạng xã hội xuất hiện 

bùng nổ trong kỷ nguyên số hóa 
đã tác động đến mọi lĩnh vực 

của đời sống con người. Báo chí 
chịu tác động mạnh mẽ, đi kèm 

với cơ hội là các thách thức rất 
lớn trong hệ sinh thái truyền 

thông đa phương tiện dựa trên 
nền tảng in-tơ-nét. Để thích ứng 

với điều kiện mới, báo chí cần 
thay đổi để tồn tại, phát triển, 

bảo đảm đúng chức năng, vai 
trò cơ bản của mình, trong đó 

có việc góp phần định hướng dư 
luận xã hội…

Tập huấn nghiệp vụ viết về đề tài “Xây dựng Đảng” cho đội ngũ báo chí Hà Tĩnh.    Ảnh: PV
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thậm chí như một “đài truyền hình” cá nhân 
và có nhiều sự tương tác, phản hồi, bày tỏ 
quan điểm, chính kiến,… của những người 
tham gia. Bên cạnh đó, mạng xã hội còn có 
khả năng tích hợp các ứng dụng mở, các công 
cụ tương tác và tạo ra nguồn thông tin và lan 
truyền với tốc độ chóng mặt… Đáng chú ý, 
thông tin trên mạng xã hội ngày càng xuất 
hiện ồ ạt, dày đặc, không dễ dàng kiểm chứng 
về tính đúng - sai, thật - giả, tốt - xấu, xây 
dựng - chống phá,…

Trong môi trường bùng nổ mạng xã hội, 
vai trò đưa thông tin nhanh nhất của báo chí 
dần bị lấn lướt, bởi ngay cả một cơ quan báo 
chí lớn mạnh đến đâu cũng không thể đủ nhân 
lực bố trí phóng viên ở khắp mọi nơi. Thực tế, 
các sự kiện, vụ việc xảy ra bất ngờ, không thể 
dự báo trước, không nằm trong kế hoạch công 
tác, hầu hết đều do những người dùng mạng 
xã hội biết và đưa tin đầu tiên. Báo chí không 
còn độc quyền trong việc “săn tin”, chuyển tải 
thông tin, thậm chí bị thua thiệt và có độ trễ 
trước mạng xã hội, nơi mỗi chủ tài khoản đều 
có thể là người đưa tin một cách nhanh chóng, 
thậm chí trực tiếp. 

Thực tế này khiến chức năng thông tin (chỉ 
xét riêng việc đưa tin tức thời sự) - chức năng 
quan trọng nhất của báo chí - bị ảnh hưởng, 
suy giảm đáng kể, ngay cả đối với báo mạng 
điện tử, phát thanh, truyền hình - những loại 
hình báo chí không phụ thuộc vào tính định 
kỳ của việc xuất bản, có thể đưa thông tin trực 
tiếp. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, bùng nổ 
in-tơ-nét, hầu hết các cơ quan báo in đều xuất 
bản thêm trang thông tin điện tử, hoặc báo 
mạng điện tử để cập nhật tin nhanh chóng, 
kịp thời, đặc biệt là các thông tin chính thống, 
sự kiện mà người dân không thể tham dự, tiếp 
cận từ đầu nguồn. Vì vậy, nhiều cơ quan báo 
in đã thay đổi phương thức chuyển tải thông 
tin, không chú trọng đưa tin thời sự mà tập 
trung đầu tư cho các thể loại báo chí khác, 

như chính luận, điều tra, hay những phương 
thức tổ chức thông tin chuyên đề, chuyên sâu, 
chuyên biệt,…

Sự thay đổi trong cách thức tổ chức, 
chuyển tải thông tin khiến chức năng thông 
tin của báo chí có những thay đổi về nội hàm. 
Việc giải thích, phân tích, bình luận, định 
hướng thông tin được chú trọng hơn so với 
trước đây. Không chỉ có sự chuyển biến về 
nội dung thông tin, mà hình thức chuyển tải 
thông tin cũng được báo chí chú trọng, thay 
đổi để thích ứng với hệ sinh thái truyền thông 
mới, nhất là khi cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư (trong đó có cách mạng công nghệ 
4.0) phát triển sâu rộng, tác động mạnh mẽ 
trên toàn thế giới…Ngoài ra, còn phải nói đến 
sự phát triển mạnh mẽ của dạng thức thông tin 
đồ họa (infographics) với sự dụng công cả về 
nội dung thông tin lẫn hình ảnh, video, audio, 
dữ liệu,… cũng như sự phối kết hợp nhịp 
nhàng, ăn khớp giữa các bộ phận khác nhau 
tại mỗi tòa soạn; vấn đề đầu tư cho việc tích 
hợp các thể loại, loại hình báo chí cho những 
tác phẩm báo chí, chương trình truyền hình, 
phát thanh công phu, chất lượng…Trước sự 
tác động mạnh mẽ của mạng xã hội, báo chí 
chịu nhiều bất lợi, thua thiệt, nhưng vai trò 
của báo chí lại càng quan trọng hơn, đặc biệt 
trong việc truyền tải những thông tin chân 
xác, có ích, phục vụ lợi ích của số đông, của 
cộng đồng cũng như đất nước. Tóm lại, báo 
chí cần và phải định hướng thông tin bằng 
nhiều cách khác nhau để góp phần quan trọng 
giúp bạn đọc hiểu đúng, đủ, kịp thời đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; các vấn đề, sự kiện lớn 
đang diễn ra, thu hút sự quan tâm, chú ý của 
đông đảo người dân…

Vài suy nghĩ về vai trò định hướng của 
báo chí

hiện nay (theo thống kê vào đầu tháng 
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1-2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông), 
nước ta có 849 cơ quan báo chí, tạp chí in; 
67 đài phát thanh, truyền hình; 195 cơ quan 
báo chí điện tử đã được cấp phép,… với đội 
ngũ hùng hậu gần 20.000 nhà báo được cấp 
thẻ. Đội ngũ báo chí hùng hậu, trải khắp các 
loại hình báo chí đang thể hiện tính tích cực 
trong việc định hướng dư luận xã hội, đặc biệt 
khi những thông tin độc hại, phản động nhằm 
xuyên tạc, chống phá chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo các 
cấp xuất hiện với tầm mức ngày càng lớn.

Thực tế, chỉ khi phản ánh đúng sự thật 
khách quan, đúng đường lối, chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, gần gũi, sâu 
sát đời sống của đông đảo nhân dân, báo chí 
mới có sức lay động, sự lan tỏa và có khả năng 
định hướng dư luận hiệu quả, kịp thời. Trong 
định hướng dư luận, báo chí luôn chú trọng 
định hướng về chính trị - điều cơ bản, cốt 
lõi nhất của báo chí cách mạng. Báo chí góp 
phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, củng 
cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng… Báo chí định hướng để tạo ra sự đồng 
thuận trong lòng dân, trong xã hội, nhân lên 
sức mạnh để chiến thắng cái xấu, tạo những 
xung lực mới mẻ, tươi tắn cho công cuộc xây 
dựng, bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Trong môi trường bùng nổ mạng xã hội 
hiện nay, thông tin độc hại, giả mạo (fake 
news), thiếu kiểm chứng, vì mục đích xuyên 
tạc, phá hoại, chống đối,… xuất hiện ngày 
càng dày dặc, liên tục. Như trên đã phân 
tích, chức năng thông tin của báo chí trong 
giai đoạn hiện nay đã có những biến đổi 
nhất định. Việc thông tin một cách kịp thời, 
khách quan, chân thật luôn cần thiết, phải 
được tôn trọng. Nếu báo chí vội vã chạy 
theo những thông tin không rõ nguồn gốc, 
chưa được kiểm chứng sẽ rất nguy hiểm. 
Sự lắng đọng để sàng lọc, phân tích, kiểm 

chứng nguồn tin rồi phân loại, có cách xử 
lý thông tin một cách kịp thời, thấu đáo, căn 
cơ, bản chất, thuyết phục cần phải được chú 
trọng hơn nữa. Điều quan trọng, báo chí cần 
phải hoạt động tuân theo sự lãnh đạo của 
Đảng, theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ 
quan báo chí, phù hợp với đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Đồng thời, báo chí không sa đà vào những 
nguồn tin chưa được kiểm chứng trên mạng 
xã hội, để rồi bị mạng xã hội dẫn dắt, gây 
hậu quả nghiêm trọng, không chạy theo 
khuynh hướng giật gân, câu khách, “câu 
view” rẻ tiền, tránh thương mại hóa… 

Báo chí phải thực sự là tiếng nói của Đảng 
và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân, giữ 
vai trò phản ánh và hướng dẫn, định hướng 
dư luận, hình thành dư luận xã hội lành mạnh, 
chuẩn xác, khách quan, chân thật. Để từ đó, 
công chúng có được nhận thức đúng đắn để 
không bị phân tán tư tưởng, có những hành 
động chuẩn xác, kịp thời, tránh sa vào “bẫy” 
của các thế lực thù địch, ở những cấp độ khác 
nhau, không gây hoang mang dư luận… Cả 
nhà báo lẫn công chúng đều phải thẩm định, 
lựa chọn nguồn tin khổng lồ trên mạng bằng 
lý trí tỉnh táo với sự phân tích, thẩm định có 
cơ sở,…

Theo nhiều nhà nghiên cứu báo chí, cơ 
sở quan trọng nhất để tạo nên dư luận xã hội 
chính là lợi ích, lợi ích cơ bản của số đông, 
chứ không phải của nhóm người nào đó. 
Chính vì vậy, muốn tạo sự đồng thuận, định 
hướng, dẫn dắt dư luận thì thông tin phải bảo 
đảm là có lợi cho số đông, cho cái chung, chứ 
không phải là những thông tin không thuyết 
phục, thiếu kiểm chứng, thậm chí bóp méo sự 
thật để phục vụ lợi ích của nhóm nhỏ, hay cá 
nhân nào đó. Dư luận xã hội ấy cũng phải đáp 
ứng được nguyện vọng, nhu cầu, tâm lý của 
nhân dân thì mới có thể quy tụ, thống nhất 
suy nghĩ, hành động để đạt được mục tiêu và 
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định hướng phát triển, đem lại lợi ích chính 
đáng cho cộng đồng cũng như mỗi người. Và 
khi ấy, lợi ích tập thể, quốc gia được đặt lên 
hàng đầu, hài hòa giữa lợi ích của cá nhân, 
cũng như đất nước. Chính vì vậy, báo chí 
muốn góp phần định hướng dư luận xã hội 
cần bám sát những nguyên tắc thông tin như 
vậy, để dễ tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. 

Thực tế trong thời gian qua, những vấn 
đề được đông đảo người dân quan tâm, báo 
chí phản ánh kịp thời, chính xác, khách 
quan, chân thực đều dễ dàng tìm được tiếng 
nói chung trong xã hội. Điển hình đó là công 
cuộc phòng, chống tham nhũng đang được 
tiến hành cẩn thận, chắc chắn nhưng không 
kém phần quyết liệt, không có vùng cấm 
hiện nay. 

Một số đề xuất để nâng cao hiệu quả 
định hướng dư luận xã hội của báo chí

Một là, bản thân những người làm báo, 
các cơ quan báo chí phải luôn nắm vững quan 
điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, phải có bản lĩnh và lập 
trường vững vàng trong quá trình hoạt động, 
bảo đảm cho thông tin luôn được chính xác, 
kịp thời, khách quan, mang tính định hướng, 
phục vụ một cách hiệu quả nhất sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, 
việc thường xuyên trau dồi nghề nghiệp, rèn 
luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cũng 
hết sức quan trọng, song song với sự năng 
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi 
mới để có những bước phát triển mạnh mẽ, 
phù hợp với tình hình trong nước và thế giới, 
phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới đất nước, 
phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hai là, tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo và quản lý báo chí sao cho phù hợp với 
thực tiễn đời sống báo chí cũng như yêu cầu 
của xã hội. Cần triển khai thực hiện tốt Đề 

án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí 
toàn quốc đến năm 2025, với từng lộ trình, 
đối tượng cụ thể, theo đúng những nội dung 
mà Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương 
khóa Xi đã quyết định. Quy hoạch báo chí 
cần được triển khai một cách mạnh mẽ, quyết 
liệt, thực chất theo đúng tinh thần, chỉ đạo của 
Đảng là quy hoạch để phát triển trong khuôn 
khổ, khơi dậy, tôn vinh cái tốt, khắc phục, 
điều chỉnh cái chưa tốt, không tốt. Quy hoạch 
báo chí cần theo hướng báo, tạp chí phải hoạt 
động theo đúng tôn chỉ, mục đích khi được 
cấp giấy phép hoạt động. 

Ba là, thường xuyên quán triệt, thực 
hiện nghiêm túc Luật Báo chí năm 2016 và 
10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp 
người làm báo Việt Nam của hội Nhà báo 
Việt Nam. Có thể khẳng định rằng, đạo đức 
nghề nghiệp là nền tảng, cốt lõi của hoạt 
động báo chí, giữ báo chí hoạt động công 
tâm, khách quan, tôn trọng sự thật, bảo vệ 
công lý, lẽ phải qua đó giúp người dân tin 
tưởng, tin cậy, tin yêu báo chí. Mỗi nhà 
báo, cơ quan báo chí cần đẩy mạnh hơn nữa 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách hồ Chí Minh. Như thế, báo chí 
đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thực 
hiện tốt chức năng định hướng dư luận xã 
hội, hoàn thành tốt vai trò, trọng trách của 
mình đối với xã hội…

Bốn là, cân đối thông tin trên báo chí một 
cách hài hòa, hợp lý; cần  phản ánh cái tốt 
đẹp, nhân tố tích cực, nhưng cũng không bỏ 
qua mặt trái, cái xấu, hạn chế, khuyết điểm. 
Cần biểu dương nhân rộng những điển hình 
tiên tiến (tư tưởng tiên tiến, tác phong tiên 
tiến, cách làm tiên tiến), những cách làm 
hay, những tấm gương tiêu biểu, những tấm 
lòng nhân ái, song không thể “làm ngơ” 
trước những hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội. Báo chí kịp thời cung cấp thông tin có 
định hướng, tích cực, chủ động đấu tranh 
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với những luận điệu sai trái, phản động của 
các thế lực thù địch một cách thuyết phục, 
dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Đó 
là trách nhiệm công dân, là đạo đức nghề 
nghiệp của nhà báo, không được để dư luận 
mất phương hướng hoặc làm mất phương 
hướng của dư luận.

Năm là, bản thân các cơ quan báo chí 
cần có những sự thay đổi mạnh mẽ, hiện đại 
hóa trong việc lựa chọn thông tin để chuyển 
tải tới công chúng. Khi không thể chạy đua 
về tốc độ thông tin, không thể tập trung nâng 
cao chất lượng thông tin một cách kịp thời, 
phục vụ đông đảo bạn đọc, mỗi cơ quan báo 
chí cần tìm cho mình những phân khúc bạn 
đọc, những thị trường “ngách” để vừa hoạt 
động đúng tôn chỉ, mục đích, vừa phục vụ 
đúng, trúng đối tượng bạn đọc của mình 
với chất lượng tốt nhất có thể. Đó có thể 
là việc tập trung đầu tư cho các tác phẩm 
báo chí chất lượng cao, những phóng sự độc 
đáo, chuyên sâu, những loạt bài chính luận, 
chuyên đề sâu sắc,… về các vấn đề, sự kiện 
đang thu hút sự chú ý của xã hội, nhằm đáp 
ứng nhu cầu, thị hiếu của đông đảo bạn đọc. 

Đó có thể là chú trọng việc phản biện xã hội, 
điều tra chống tiêu cực, tham nhũng, lãng 
phí với việc tập trung phân tích, bình luận, lý 
giải để công chúng thấy được bản chất thông 
tin, sự toàn cảnh, đa chiều của vấn đề, những 
mong góp phần giúp bạn đọc nhận biết giá 
trị, bản chất căn cốt, tính khách quan, toàn 
cảnh của thông tin để có thể nhận thức đúng, 
tin tưởng và làm theo...

Sáu là, trong môi trường báo chí cạnh 
tranh gay gắt hiện nay, giữa các báo và giữa 
báo với mạng xã hội, việc nâng cao chất 
lượng báo chí sẽ góp phần quan trọng để giải 
quyết mục tiêu “kép”: vừa thu hút, giữ chân 
bạn đọc, vừa cải thiện kinh tế báo chí, qua 
đó làm tốt việc định hướng dư luận xã hội. 
Để nâng cao chất lượng báo chí, cần đổi mới, 
cải tổ mạnh mẽ, sáng tạo, nhằm đáp ứng ngày 
một tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của công 
chúng. Có như thế, báo chí mới có thể đáp 
ứng được nhu cầu, thói quen mới của bạn đọc, 
cũng như phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh 
tế báo chí trong kỷ nguyên thông tin di động.

N.T.T

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: Đặng Duy Báu, Hà Văn Thạch, Nguyễn Thị Gái, Phan Cao Thanh, Dương Thị Hằng, 
Đặng Văn Thành, Đinh Nho Hậu, Bùi Nhân Sâm, Trần Phong, Ngân Giang, Lê Văn Tùng, Trần Tuyết 
Nhung, Kim Loan, Trương Ngọc Ánh, Trà Giang, Trần Nguyên Trần, Bùi Ngọc Hồng, Minh Chiến, Dương 
Chí Tâm, Giang Nam, Nguyễn Văn Lựu... 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 
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Quyết tâm thu Đạt ngân sách 
và vượt kế hoạch Đề ra

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 8 
tháng đầu năm 2018 của hà Tĩnh 
trong điều kiện kinh tế có nhiều 

khởi sắc, tăng trưởng kinh tế tiếp tục có bước 
phát triển tích cực; những khó khăn do sự 
cố môi trường biển và hậu quả thiên tai đã 
được khắc phục, tạo môi trường thuận lợi cho 
phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, công tác thu 
ngân sách 8 tháng đầu năm còn gặp nhiều khó 
khăn như: kinh tế tỉnh tăng trưởng khá nhưng 
chủ yếu là các lĩnh vực phát sinh thuế thấp 
hoặc chưa có thuế nộp; nguồn thu chủ yếu 
của ngân sách là từ doanh nghiệp còn nhiều 
khó khăn, số doanh nghiệp giải thể và tạm 
ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm 
tỉ lệ lớn so với doanh nghiệp được cấp phép 
kinh doanh; thuế phát sinh đối với các doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài giảm khá nhiều (do 
đầu tư của Tập đoàn Formosa giai đoạn 1 trên 
11 tỷ USD cơ bản đã hoàn thành nên thuế nhà 
thầu giảm); hạn chế đầu tư công cũng làm ảnh 
hưởng đến nguồn thu lĩnh vực xây dựng cơ 
bản; số nộp ngân sách từ tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất, thu ngân sách khác đạt thấp so với 
cùng kỳ và so với chỉ tiêu đề ra.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với 
sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị, với mục tiêu phấn đấu thu đạt và vượt kế 
hoạch hĐND tỉnh giao, bằng nhiều giải pháp 
quản lý, hành thu có hiệu quả nên 8 tháng đầu 
năm 2018 thu ngân sách nội địa đã đạt được 
kết quả đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách 8 
tháng đầu năm 2018 đạt 4.005 tỷ đồng (trong 
đó tiền sử dụng đất 867 tỷ đồng, thuế phí 

ĐiNh Nho hậU
Cục trưởng Cục Thuế

NgàNh Thuế hà TĩNh: 
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3.138 tỷ đồng), đạt 74% dự toán trung ương 
giao, đạt 67% kế hoạch năm tỉnh giao, bằng 
112% so với cùng kỳ. Nếu không kể tiền sử 
dụng đất, tổng thu ngân sách từ thuế, phí đạt 
3.138 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. 

Đạt được kết quả trên là nhờ các cấp ủy, 
chính quyền tập trung chỉ đạo, ngành Thuế đã 
phát động thi đua, phấn đấu thu đạt tỷ lệ cao 
nhất so với chỉ tiêu hĐND tỉnh giao 6.000 tỷ 
đồng, đồng thời đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
bằng nhiều giải pháp có hiệu quả như: 

Thứ nhất, chỉ đạo các đơn vị ngành Thuế 
tiến hành rà soát nguồn thu trên địa bàn toàn 
tỉnh (kể cả về đối tượng và mức thuế của tất 
cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất 
kinh doanh). Tăng cường công tác giám sát 
thanh tra, kiểm tra thuế các doanh nghiệp; 
giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế đối với 
doanh nghiệp có doanh thu cao nhưng kê 
khai thuế thấp, lĩnh vực kinh doanh thương 
mại, kinh doanh có lãi nhưng kê khai lỗ, bán 
hàng không xuất hóa đơn. Chỉ đạo các đơn 
vị trong ngành Thuế rà soát việc thực hiện 
chính sách và nghĩa vụ thuế, về miễn giảm và 
ưu đãi thuế, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý 
truy thu đối với các trường hợp phải nộp thuế 
theo quy định của pháp luật nhưng chưa tự 
giác kê khai thuế hay quyết toán thuế, miễn 
giảm thuế, hoàn thuế không đúng quy định. 
Kết quả 8 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thực 
hiện thanh tra và kiểm tra 633 đơn vị, tổng số 
tiền truy thu và xử phạt 30.448 triệu đồng.

Thứ hai, công tác cưỡng chế và đôn đốc 
nợ thuế tiếp tục được triển khai  thực hiện 
bằng nhiều biện pháp tích cực như: Động 
viên, thuyết phục nộp nợ thuế, mời các doanh 
nghiệp nợ thuế lên cam kết nộp nợ; phối 
hợp với các ngành Công an, Công thương, 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo hà 
Tĩnh... để đôn đốc thu nợ thuế; giao chỉ tiêu 
thu nợ thuế gắn với thực hiện nhiệm vụ thu và 
tiêu chí đánh giá thi đua các tổ chức, cá nhân 
ngành thuế, thực hiện khấu trừ nợ thuế với số 

thuế được hoàn. 8 tháng đầu năm 2018, toàn 
ngành đã ban hành 24.462 lượt thông báo nợ 
cho 4.270 doanh nghiệp, 5.006 lượt quyết 
định cưỡng chế để yêu cầu các Ngân hàng 
thương mại trích tiền từ tài khoản của 1.129 
doanh nghiệp còn nợ thuế để nộp tiền nợ thuế 
vào ngân sách nhà nước và thực hiện cưỡng 
chế 59 doanh nghiệp bằng biện pháp thông 
báo hóa đơn không có giá trị sử dụng và yêu 
cầu doanh nghiệp không được tự in hóa đơn, 
phải thực hiện hóa đơn do cơ quan thuế cung 
cấp để doanh nghiệp nộp thuế trước khi sử 
dụng hóa đơn. Nhờ làm tốt quản lý và thu nợ 
thuế nên 8 tháng đầu năm đã thu về cho ngân 
sách trên 303 tỷ đồng tiền nợ thuế, góp phần 
duy trì tỷ lệ nợ thuế của hà Tĩnh luôn ở mức 
thấp hơn mức cho phép (5%).

Thứ ba, đã thực hiện nhiều giải pháp 
nhằm cắt giảm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người nộp thuế phát triển sản xuất kinh 
doanh. Cục thuế đã thực hiện nghiêm túc chỉ 
đạo Trung ương, của tỉnh về cắt giảm các thủ 
tục hành chính về thuế nên đã rút ngắn thời 
gian, chi phí cho người nộp thuế; ngành đã chỉ 
đạo các đơn vị giảm thiểu hơn 1/3 thời gian 
tối đa theo quy định về giải quyết các thủ tục 
hành chính về thuế như: Cấp mã số thuế, khai 
thuế, miễn giảm, hoàn thuế và giảm thiểu thời 
gian thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp. Nhờ 
làm tốt công tác hiện đại hóa ngành Thuế và 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp nên đến nay 
100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua 
mạng và tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt trên 91%. 
Ngành thuế đã thực hiện công khai công tác 
quản lý và xử lý về thuế được người nộp thuế 
ghi nhận và đồng tình cao. 

Thứ tư, ngành thường xuyên tuyên truyền, 
phổ biến, giới thiệu chính sách thuế mới đến 
người nộp thuế; phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, 
tư vấn chính sách thuế; kịp thời biểu dương 
khen thưởng người nộp thuế chấp hành tốt 
chính sách pháp luật thuế; Công khai điện 
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Tiếp tục triển khai.. .
(Tiếp theo trang 11)

thoại, đường dây nóng để người nộp thuế 
được giải đáp vướng mắc và phản ánh việc 
làm của cơ quan thuế; Tăng cường công 
tác kiểm tra nội bộ ngành nhằm chấn chỉnh 
việc chấp hành kỷ cương; Chú trọng công 
tác kiểm tra giám sát công chức thuế trong 
quá trình thực thi công vụ, thực hiện các 
quy định của các luật thuế, Luật Quản lý 
thuế, quy trình quản lý, qua đó giảm thiểu 
phiền hà, vi phạm chính sách thuế cũng 
như các quy định của ngành Thuế.

Thứ năm, ngành đã làm tốt công tác 
phối hợp với các ngành liên quan như: phối 
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Tài chính trong công tác luân chuyển hồ sơ 
thuê đất, sử dụng đất; xác định việc thực 
hiện nghĩa vụ tài chính về đất, đấu thầu sử 
dụng đất, điều chỉnh khung giá đất; Phối 
hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 
các dự án đầu tư; Phối hợp các Ngân hàng 
Thương mại thu nợ thuế của các doanh 
nghiệp; Thực hiện quy chế phối hợp với 
cơ quan công an trong việc điều tra về gian 
lận thuế, trốn thuế, vi phạm hóa đơn, vi 
phạm chính sách thuế….

Kết quả thu ngân sách nội địa 8 tháng 
đầu năm là khá khả quan. Tuy nhiên, nhiệm 
vụ thu ngân sách 4 tháng cuối năm còn 
nặng nề và khó khăn. Để phấn đấu thu đạt 
và vượt nhiệm vụ thu ngân sách hĐND 
tỉnh giao càng cao, yêu cầu đặt ra cho 
ngành Thuế và chính quyền các cấp, các 
ngành là phải hết sức quyết liệt, nỗ lực cao 
nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thu 
trên địa bàn, tiếp tục làm tốt công tác quản 
lý thuế trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu 
thu hết nợ thuế cũ và hạn chế nợ thuế mới 
phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
người nộp thuế trong việc thực hiện chính 
sách thuế, khai thuế, nộp thuế và phát triển 
sản xuất kinh doanh trên cơ sở đó tạo ra 
nguồn thu cho ngân sách. 

Đ.N.H

Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính 
tri - xã hội các cấp. Phát huy vai trò giám sát 
của các cơ quan báo chí, các tầng lớp Nhân 
dân... để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những 
bất cập, lệch lạc, sai sót liên quan đến phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. 
Đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm những 
tổ chức và cá nhân điều hành thực hiện nhiệm 
vụ không theo quy chế, gây mất đoàn kết nội 
bộ, mất ổn định tình hình ở cơ sở; đặc biệt 
là những trường hợp (kể cả cán bộ và người 
dân) lợi dụng dân chủ vì mục đích cá nhân, 
cố tình vi phạm dân chủ, vi phạm pháp luật. 

Sáu là, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt 
động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện 
quy chế dân chủ các cấp, nhất là về công tác 
đôn đốc, kiểm tra, giám sát, công tác sơ kết, 
tổng kết từ đó rút ra những vấn đề cốt lõi có 
tính trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ 
đạo có chiều sâu; gắn với đó là chủ trọng xây 
dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tốt 
về thực hiện dân chủ ở cơ sở để tạo hiệu ứng, 
sức lan tỏa trong hệ thống chính trị và toàn 
xã hội.

Trong thời gian tới, tỉnh ta thực hiện 
nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều 
thuận lợi những cũng không ít những khó 
khăn, thách thức, đòi hỏi cấp ủy đảng, chính 
quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp 
tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng 
cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy 
chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy sức mạnh 
đoàn kết, đồng sức đồng lòng thực hiện 
thành công các nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
của tỉnh, góp phần xây dựng Đảng, chính 
quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, 
sớm đưa hà Tĩnh phát triển nhanh, bền 
vững theo hướng công nghiệp hiện đại. 

P.C.T
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Đến nay, KKT đã có hơn 500 doanh nghiệp 
đang hoạt động với 132 dự án đầu tư, trong 
đó 76 dự án trong nước với tổng mức đầu 

tư đăng ký 50.723,931 tỷ đồng và 56 dự án đầu tư 
nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký 11.934,750 
triệu USD. Các dự án hạt nhân để phát triển KKT 
Vũng áng như: Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn 
Dương Formosa hà Tĩnh, Nhà máy nhiệt điện Vũng 
áng 1, hệ thống dự án các bến cảng, các khu công 
nghiệp đã được đầu tư hạ tầng, các dự án thương mại, 
dịch vụ, du lịch, nhà ở công nhân… đã hoàn thành và 
đi vào hoạt động ổn định.

Các dự án trọng điểm quốc gia như cụm cảng 
Vũng áng và Sơn Dương bốc xếp hàng chục triệu 
tấn hàng/năm, trong đó có những cầu cảng có thể đón 
tàu công suất 300.000 tấn; Nhà máy Nhiệt điện Vũng 
áng 1 với công suất 1.200 MW đã sản xuất ra những 
sản phẩm chủ lực, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp 
CNh, hĐh đất nước, góp phần đảm bảo an ninh về 
thép, an ninh về năng lượng Từ sản phẩm chủ lực là 

ĐặNg VăN ThàNh
TUV, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

khu kinh tế vũng áng Đóng góp tích cực 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hà tĩnh

Một góc Nhà máy Gang thép Formosa Hà Tĩnh

Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng 
được Thủ tướng Chính phủ thành lập 
năm 2006, với tổng diện tích 22.781 

ha, mục tiêu phát triển thành KKT 
tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với 

trọng tâm là trung tâm công nghiệp 
luyện thép, nhiệt điện và cảng biển 

nước sâu của khu vực miền Trung và 
của cả nước. Sau hơn 10 năm hình 

thành và phát triển, KKT Vũng Áng đã 
từng bước trở thành “Trung tâm công 
nghiệp, đô thị” của khu vực với nhiều 

tiềm năng, lợi thế và từng bước khẳng 
định vị thế đô thị động lực phát triển 

kinh tế - xã hội khu vực Nam Hà Tĩnh - 
Bắc Quảng Bình và là KKT ven biển có 
sức hấp dẫn với các nhà đầu tư trong, 

ngoài nước.
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các loại thép phục vụ cơ khí chế tạo, Dự án 
Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương 
của Công ty TNhh gang thép hưng Nghiệp 
Formosa hà Tĩnh sẽ kéo theo nhiều dự án phụ 
trợ, tạo nhiều việc làm và đóng góp nguồn thu 
lớn cho tỉnh hà Tĩnh.

Các dự án lớn đã hoàn thành bước đầu 
tạo tiền đề, nguồn nguyên liệu đầu vào của rất 
nhiều dự án sản xuất công nghiệp, công nghiệp 
hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao; là đầu kéo 
để thúc đẩy phát triển các dự án phụ trợ, thương 
mại và dịch vụ, du lịch… Cùng với nhiều nhà 
đầu tư đến từ các nước và vùng lãnh thổ có nền 
khoa học tiên tiến như Nhật Bản, hàn Quốc, 
Đài Loan, Singapore, sắp tới là Đức sẽ góp 
phần làm cho KKT Vũng áng luôn nhộn nhịp, 
sôi động, là điểm đến hấp dẫn và thu hút đầu tư 
trong thời gian tới.

Chính nhờ sự phát triển đó, với đóng góp 
tích cực KKT Vũng áng đã góp phần đưa hà 
Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo 
hướng công nghiệp hiện đại mà Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XViii đã đề ra. 
Cụ thể: 

Về đóng góp vào ngân sách nhà nước: 
Đến nay các dự án tại KKT Vũng áng đã bắt 
đầu đi vào triển khai, hoạt động, các chỉ tiêu 
sản xuất kinh doanh (doanh thu, giá trị xuất 
nhập khẩu...) đã có bước tăng trưởng khá. giai 
đoạn 2015 - 2018 (tính đến 06 đầu năm 2018), 
KKT Vũng áng nộp ngân sách 18.787,83 tỷ 
đồng, chiếm 54,62% tổng nộp ngân sách của 
toàn tỉnh (năm 2015: 7.470,45 tỷ đồng; năm 
2016: 3.214,47 tỷ đồng; năm 2017: 4.359,27 
tỷ đồng; 06 tháng đầu năm 2018: 3.743,64 tỷ 
đồng). Kim ngạch xuất nhập khẩu: giai đoạn 
2015 - 2018 đạt 4.760,02 triệu USD, chiếm 
80,76% của toàn tỉnh. Với sự hoạt động ổn 
định của lò cao số 1, số 2, Dự án Khu liên 
hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Công 
ty TNhh gang thép hưng Nghiệp Formosa 
hà Tĩnh góp phần đưa chỉ số sản xuất công 
nghiệp của hà Tĩnh dẫn đầu cả nước trong 
08 tháng của năm 2018 (mức tăng trưởng 
121,44%, bình quân cả nước 11,2%).

Về chất lượng và hiệu quả sử dụng lao 
động: đến nay, tổng số lao động trong các 
doanh nghiệp tại KKT Vũng áng là 18.642 
người, trong đó có 16.390 lao động Việt Nam; 
2.252 lao động nước ngoài. Lực lượng lao động 
làm việc tại KKT hầu hết đã qua đào tạo, lao 
động phổ thông (làm việc trong các nhà máy 
chế biến thủy sản, xuất khẩu gỗ băm dăm và 
các công ty dịch vụ bảo vệ) chiếm khoảng 25% 
lao động trong các doanh nghiệp. Mức lương 
bình quân của lao động trong KKT khoảng 6,8 
triệu đồng/tháng. Một số doanh nghiệp có mức 
lương bình quân cao như Công ty TNhh gang 
thép hưng nghiệp Formosa hà Tĩnh 10 triệu 
đồng/tháng; Nhà máy nhiệt điện Vũng áng i: 8 
triệu đồng/tháng; Công ty cổ phần cảng Vũng 
áng Việt - Lào: 9,6 triệu đồng/tháng. Các chế 
độ cho người lao động được doanh nghiệp, 
chủ đầu tư thực hiện đầy đủ, tạo mọi điều kiện 
để lao động địa phương, lao động đến từ các 
vùng miền yên tâm làm ăn, gắn bó lâu dài với 
KKT. Đặc biệt, quan tâm tạo việc làm, chuyển 
đổi nghề cho con em vùng tái định cư, thúc 
đẩy đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn lực 
của khu vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao 
động của tỉnh hà Tĩnh.

Với những tiềm năng sẵn có và sự đóng 
góp tích cực trong thời gian qua, KKT Vũng 
áng đã và đang tạo động lực cho sự phát triển 
của nền kinh tế hà Tĩnh. Thời gian tới, ngoài 
việc tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy 
mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, đảm bảo 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi 
trường thông thoáng, an toàn để doanh nghiệp 
trong và ngoài nước yên tâm đầu tư, phát triển 
sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành với các nhà 
đầu tư, tập trung phối hợp với các đơn vị liên 
quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các 
dự án triển khai đúng tiến độ, hoạt động sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả.

Đ.V.T
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Phát huy vai trò “bệ đỡ” cho người 
nông dân

Trong những năm qua, phát huy 
vai trò “bệ đỡ” cho người nông 
dân, các phong trào thi đua luôn 

được hội Nông dân các cấp quan tâm đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động. 
Trong đó phải kể đến phong trào “Nông 
dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền 
vững”. Phong trào ngày càng phát triển cả 
bề rộng lẫn chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh 
mẽ và thu được nhiều kết quả quan trọng. 

Các cấp hội đã tập trung tuyên truyền, vận 
động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, dồn điền, đổi thửa, tích tụ 
ruộng đất tạo ra vùng sản xuất tập trung; tư 
vấn, giới thiệu những giống cây trồng, vật 
nuôi có giá trị kinh tế cao; tổ chức dạy nghề, 
tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công 
nghệ mới; tín chấp cho nông dân vay vốn, 
giống cây, con và máy móc nông cụ trả chậm, 
hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập 
thể, ký kết các chương trình phối hợp với các 
sở, ngành để đẩy mạnh triển khai các chương 
trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

phát huy vai trò của nÔng dân 
trong hội nhập và phát triển

Bùi NhâN SâM 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
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ở nông thôn... Đến nay, các cấp hội đã tổ chức 
được 3.500 lớp tập huấn, cho 106.900 lượt 
hội viên, nông dân tham gia; mở 171 lớp dạy 
nghề cho 2.400 nông dân, trong đó trên 70% 
học viên sau học nghề đã có việc làm ổn định. 
Phối hợp ngân hàng bảo lãnh, tín chấp cung 
ứng vốn cho nông dân với hơn 3.600 tỷ đồng. 
Vận động nông dân thực hiện liên kết với các 
doanh nghiệp, hợp tác xã và kết nối thị trường 
tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn hỗ trợ phát triển 
kinh tế hộ theo hướng gia trại, trang trại có quy 
mô phù hợp, sản xuất hàng hoá lớn. Đặc biệt, 
hội Nông dân là tổ chức đi đầu trong việc ký 
kết sản xuất theo chuỗi để hỗ trợ nông dân theo 
hình thức thành lập tổ hợp tác, cho vay vốn từ 
nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, thành lập Cửa 
hàng nông sản an toàn để tuyên truyền, quảng 
bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 
Nhờ đó hội viên nông dân đã mạnh dạn huy 
động vốn, sức lao động, ứng dụng các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, công nghệ và các nguồn lực 
khác để khai thác tiềm năng về đất đai, rừng, 
mặt nước, tạo việc làm, tăng thu nhập. 

Đến nay, tổ chức hội đã vận động xây 
dựng trên 2.500 mô hình. Trong phong trào đã 
xuất hiện ngày càng nhiều nông dân điển hình 
về sản xuất, kinh doanh giỏi. hiện nay, toàn 
tỉnh có 205 hộ với mức thu nhập từ 01 tỷ đồng 
trở lên, 1.541 hộ thu nhập từ 500 triệu đến dưới 
01 tỷ đồng; hàng năm có hơn 80.000 hộ nông 
dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các 
cấp. Bên cạnh đó, các cấp hội đã huy động 
160.500 ngày công, hàng ngàn cây, con giống, 
trực tiếp giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, góp 
phần đảm bảo an sinh xã hội. Bình quân hàng 
năm các cấp hội đã giúp đỡ được 6.139 hộ 
nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa 
bàn toàn tỉnh mỗi năm từ 3-4%. Trong 5 năm 
qua, các cấp hội đã vận động 52.140 hộ nông 
dân hiến 276,3 ha đất, đóng góp hàng trăm tỷ 
đồng, hàng triệu ngày công để làm mới, sửa 
chữa 1.342 km đường giao thông nông thôn, 

kiên cố hóa 2.267 km kênh mương; vận động, 
giúp đỡ các hộ gia đình xóa bỏ, cải tạo 35.390 
vườn tạp; xây dựng 796 vườn mẫu, 12 khu dân 
cư kiểu mẫu. Những kết quả đạt được trong 
thời gian qua đã góp phần nâng cao thu nhập, 
cải thiện đời sống của người nông dân, làm 
thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh nhà.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò của người 
nông dân trong hội nhập và phát triển

Trong thời gian tới, cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ lần thứ tư sẽ tạo ra những 
thành tựu kỹ thuật vượt bậc về sản xuất nông 
nghiệp mang lại năng suất lao động rất cao. 
Nền nông nghiệp nước ta đang tiếp tục đổi 
mới, phát triển, hội nhập sâu rộng. Đảng và 
Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt 
cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đối 
với tỉnh ta, nền kinh tế đã phục hồi và đang lấy 
lại đà tăng trưởng cao, cùng với đó là sự xuất 
hiện những điều kiện mới để đầu tư cho lĩnh 
vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch, 
nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ 
hiện đại. Đây là những thuận lợi cơ bản để hội 
viên, nông dân phát huy ý chí, nghị lực, sáng 
tạo trong lao động, dám nghĩ, dám làm, quyết 
tâm vượt qua khó khăn để vươn lên làm giàu 
và tham gia tích cực, có hiệu quả vào quá trình 
hội nhập và phát triển.

Để phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của 
người nông dân trong hội nhập và phát triển, 
với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới 
- Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu hội 
Nông dân tỉnh lần thứ iX đã xác định trong 
thời gian tới cần tập trung thực hiện có hiệu 
quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thường xuyên làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai 
trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. Tiếp tục tuyên truyền sâu 
rộng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 26-NQ/
TW hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết 
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08-NQ/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn phù hợp với từng địa phương, 
đơn vị. Đặc biệt là phát huy tốt vai trò chủ thể 
của người nông dân trong thực hiện Chương 
trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, đẩy mạnh các phong trào thi đua 
do Trung ương hội phát động, gắn với nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Đặc biệt là tập trung thực hiện Phong trào 
“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững” thiết thực, hiệu quả, tạo lan tỏa sâu 
rộng và thu hút được hội viên, nông dân tích 
cực hưởng ứng; đem lại lợi ích thiết thân cho 
chính người nông dân, thúc đẩy phát triển sản 
xuất, nâng cao đời sống, thu nhập cho nông 
dân. Thực hiện có hiệu quả Phong trào toàn 
dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 
vườn mẫu. 

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 
quả việc tư vấn, hỗ trợ hội viên, nông dân, như: 
dạy nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn, chuyển 
giao công nghệ, phối hợp cho nông dân vay 
vốn, hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh 
tế, các hợp tác xã, tổ hợp tác, kết nối tiêu thụ 
nông sản. Chú trọng phát triển nông nghiệp kết 
hợp với công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du 
lịch và ngành nghề nông thôn nhằm giải quyết 
việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông 
thôn. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông 
dân phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng, 
phát triển các sản phẩm nông nghiệp, nhất là 
nhóm sản phẩm chủ lực gắn với Chương trình 
“Mỗi xã một sản phẩm”. áp dụng các giống 
và quy trình sản xuất mới có năng suất, chất 
lượng cao. Chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây 
trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu 
cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu 
cơ, giảm sử dụng các loại phân bón vô cơ, hóa 
chất bảo vệ thực vật. Tăng cường dự báo và 
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống sâu 

bệnh, dịch bệnh; gắn phát triển sản xuất với 
bảo vệ môi trường. 

Thứ tư, thường xuyên chăm lo xây dựng, 
củng cố tổ chức hội vững mạnh, hoạt động 
hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 
hội nghị Trung ương 6 khóa Xii. Tiếp tục 
thực hiện có chiều sâu việc học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh 
trong cán bộ, hội viên, nông dân. Xây dựng 
các cấp hội thực sự đóng vai trò nòng cốt trong 
phong trào nông dân và chương trình xây dựng 
nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện 
hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, 
tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, 
xây dựng, hoàn thiện các chính sách bảo đảm 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
nông dân. Phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân 
chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Tích cực tham 
gia phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí và các tệ nạn xã hội. 

Thứ năm, quan tâm tuyên truyền, vận động 
hội viên tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở 
khu dân cư; xây dựng gia đình, dòng họ, làng 
xã văn hoá; đề cao vai trò của cộng đồng, các 
câu lạc bộ trong việc giữ gìn, phát huy các giá 
trị văn hóa của địa phương. Chủ động tham gia 
và phối hợp quảng bá hàng hoá nông sản, văn 
hoá hà Tĩnh trong khu vực và trên thế giới. 
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, không 
để kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo nông 
dân dẫn đến vi phạm pháp luật; góp phần giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
khu vực nông thôn. 

Xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh là 
trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền 
và cả hệ thống chính trị. Để phát huy tốt vai 
trò của nông dân trong hội nhập và phát triển, 
đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, các 
cấp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện 
thuận lợi về mọi mặt để cho tổ chức hội và 
phong trào nông dân hoạt động hiệu quả, thiết 
thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của tỉnh và từng địa phương, đơn vị.

B.N.S
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“anh hùng, bất khuất, trung 
hậu, đảm đang” - phẩm 
chất của người phụ nữ Việt 

Nam ở giai đoạn phát triển mới đã không 
ngừng được phát huy, tỏa sáng trong các 
phong trào, hoạt động của hội Liên hiệp Phụ 
nữ (LhPN) hà Tĩnh thời gian qua. Đó chính 
là sức mạnh để những tấm gương “giỏi việc 
nước, đảm việc nhà” của phụ nữ hà Tĩnh 
ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan 
trọng vào sự phát triển bền vững của nền 
kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

ai đã từng nghe câu chuyện về cô 
giáo Nguyễn Thị Thanh Mai - hiệu trưởng 

trường ThCS Kỳ Tân đều tự hỏi: sức mạnh 
nào khiến người phụ nữ đứng trước cõi chết 
có thể vượt qua 4 cuộc đại phẫu thuật, bền 
bỉ luyện tập phục hồi chấn thương để trở lại 
với cuộc sống và đắm mình trong niềm đam 
mê trên bục giảng. Nhiều người lý giải: Nghị 
lực ấy được khơi dậy từ tinh thần vươn lên, 
không chịu đầu hàng hoàn cảnh, không chấp 
nhận gục ngã của người phụ nữ Việt Nam. 
Còn khi gặp cô Mai, cô chia sẻ đơn giản 
rằng: điểm tựa vững chắc từ gia đình, tình 
cảm ấm áp của đồng nghiệp, học trò, đặc 
biệt là niềm khát khao được cháy hết mình 
trong từng bài giảng đã mang đến sức mạnh 

phụ nữ hà tĩnh lan tỏa những tấm gương 
“giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt các nữ doanh nhân tiêu biểu.   Ảnh: P.V

DươNg Thị hằNg
TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng26
Số 68 (Tháng 10/2018)

để cô nén đau tập tễnh đứng dậy cùng chiếc 
nạng gỗ sau hơn 3 năm liệt giường. Niềm 
vui trở lại với công việc giúp cô hồi phục 
nhanh hơn và tiếp tục khẳng định năng lực 
của mình ở các vị trí công tác. Được đề bạt 
làm hiệu phó và nay là hiệu trưởng trường 
Tiểu học Kỳ Tân, cô đã cùng tập thể cán bộ, 
giáo viên giữ vững và phát huy thành tích 
lá cờ đầu ngành giáo dục Kỳ anh. Cô Mai 
là đại diện duy nhất của hà Tĩnh vinh dự 
được Bộ gD&ĐT vinh danh là tấm gương 
người tốt, việc tốt tiêu biểu năm học 2016 
- 2017; tháng 10/2017, cô được hội LhPN 
Việt Nam vinh danh “Phụ nữ Việt Nam tự tin 
tiến bước”.

“giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tấm 
gương của nữ công nhân Trần Thị Thanh - 
Công ty TNhh Đức Thắng (hương Khê) 
cũng đã chứng minh sức mạnh của những 
người phụ nữ thường được xem là chân 
yếu, tay mềm. Chồng mất bởi căn bệnh 
hiểm nghèo khi 2 đứa con sinh đôi sắp 
sửa chào đời, chị Thanh đã vượt lên nỗi 
đau, một mình bươn chải lo cuộc sống gia 
đình và chăm sóc con nhỏ. Lặng thầm nỗ 
lực với công việc trực bếp, nấu những bữa 
ăn đảm bảo chất lượng cho giáo viên, học 
sinh trường Mầm non Trung Kiên (thuộc 
Công ty TNhh Đức Thắng), chị đã luôn 
hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên được 
đánh giá là lao động xuất sắc. Nhờ có sự 
chịu khó, đảm đang, năng động của chị, 
cuộc sống của 3 mẹ con đã vượt qua thời 
điểm gian khó nhất. Với sự hỗ trợ của 
Công đoàn, Công ty, ngôi nhà nhỏ vững 
chãi đã được xây dựng, giúp chị yên tâm 
phấn đấu làm tốt hơn nữa công việc của 
mình, chăm lo cho tương lai các con.

Lo tròn việc nhà để chồng con thấu hiểu 
và ủng hộ công việc hội cũng là cách mà 
nhiều cán bộ hội LhPN ở cơ sở đã thực hiện 
thành công để đảm nhận tốt nhiệm vụ được 

giao. Đặc biệt những năm gần đây, trong 
phong trào xây dựng NTM, phụ nữ ở nông 
thôn đã thực sự “giỏi việc nước, đảm việc 
nhà” với hàng trăm tấm gương điển hình. 
Chị Nguyễn Thị Liên, Chi hội trưởng phụ nữ 
thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân, Thạch hà là 
một dẫn chứng. Cùng chồng xây dựng thành 
công mô hình chăn nuôi tổng hợp, chăm lo 
lập nghiệp cho 3 đứa con, xung kích trên 
hành trình xây dựng thôn Đông Sơn thành 
khu dân cư kiểu mẫu.

Chi hội trưởng đảm đang, năng động 
Nguyễn Thị Liên đã đi mòn các con đường 
ngõ xóm để tuyên truyền, vận động hội 
viên chăm lo nhà sạch, vườn đẹp; góp ngày 
công xây mương thoát nước thải, bồn trồng 
hoa, đổ bê tông đường làng, ngõ xóm... Chị 
cũng là người vừa đi vận động, vừa trực 
tiếp xây bồn trồng hoa và một mình lặn lội 
đi xin giống về để cùng bà con trồng dọc 
các tuyến đường. Bất kỳ việc gì cũng miệng 
nói, tay làm, không nề hà gian khó, chị Liên 
được hội viên, chị em phụ nữ hết sức nể 
phục, từ đó tạo nên sức mạnh để góp phần 
chung sức cùng các hội viên thực hiện hiệu 
quả các phong trào của hội ở địa phương.

Những tấm gương phụ nữ hà Tĩnh “giỏi 
việc nước, đảm việc nhà” đã không ngừng 
được xây dựng, tiếp sức, nhân rộng qua 
nhiều hoạt động hiệu quả của hội LhPN 
các cấp trong nhiều năm qua. Phong trào thi 
đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng 
tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được 
triển khai xuyên suốt trong nhiều nhiệm kỳ 
đã trở thành điểm tựa, động lực cho chị em 
phấn đấu. Riêng trong nhiệm kỳ 2016 -2021, 
các cấp hội tập trung tổ chức 115 đợt biểu 
dương với 1.413 phụ nữ được khen thưởng 
nhân các ngày lễ lớn của hội, quê hương, 
đất nước…

(Xem tiếp trang 29)
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hiện nay, tỉnh hà Tĩnh có 262 
đơn vị hành chính cấp xã, với 
5.219 cán bộ, công chức cấp 

xã, trung bình mỗi xã có 19,92 cán bộ, công 
chức (thấp hơn mức trung bình chung của cả 
nước 21 người/xã). Chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức xã trình độ ngày càng được 
nâng lên: Phổ thông trung học chiếm 99,2%; 
trình độ chuyên môn: người có trình độ đại 
học và sau đại học chiếm 64,2%; trình độ 
lý luận chính trị: trình độ trung cấp trở lên 
chiếm 65,2%, trình độ quản lý nhà nước 
chuyên viên và chuyên viên chính: chiếm 
20,3%... Độ tuổi dưới 30 tuổi chiếm 11,7%, 
từ 31-40 tuổi chiếm 36,5%, từ 41 - 50 tuổi 
chiếm 26,1%, trên 51 tuổi chiếm 22,4%, trên 
60 tuổi chiếm 1,5%(1). 

Trong những năm qua, thực hiện 
chương trình Cải cách hành chính, hà Tĩnh 
đã có nhiều giải pháp củng cố, tăng cường 
đổi mới hệ thống chính trị cơ sở như: ban 
hành chính sách thu hút trí thức trẻ, tuyển 
dụng những sinh viên đã tốt nghiệp các 
trường cao đẳng, đại học về công tác ở xã, 
phường, thị trấn; tiến hành sáp nhập thôn, 
tổ dân phố, đổi mới phương thức lãnh đạo, 
quản lý, điều hành hệ thống chính trị cơ 
sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, cán bộ không chuyên trách. 
Tăng cường cán bộ cấp trên về làm Bí thư, 
Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 
cấp xã thay thế số cán bộ hạn chế về trình 

độ, năng lực hoặc đưa cán bộ chủ chốt đi 
luân chuyển để rèn luyện và có thêm kinh 
nghiệm thực tiễn, đủ điều kiện cho công tác 
bổ nhiệm, đề bạt đã được các địa phương 
tích cực quan tâm. Từ năm 2008 đến nay, 
Thị xã hồng Lĩnh đã thực hiện luân chuyển 
3 cán bộ thị xã về cơ sở giữ các vị trí chủ 
chốt ở xã,  phường và 4 công chức cấp xã 
lên thị làm việc(2), huyện Thạch hà đã luân 
chuyển 12 lượt cán bộ về cơ sở(3),  huyện 
hương Khê có 11 công chức cấp xã được 
luân chuyển lên huyện và 14 cán bộ huyện 
về  tăng cường ở các  xã  khó  khăn(4), huyện 
Nghi Xuân đã điều động 7 cán bộ huyện về 
xã và 5 công chức cấp xã luân chuyển lên 
huyện(5)... nhằm nâng cao năng lực quản lý, 
điều hành và  hỗ trợ địa phương phát triển.  

Tuy nhiên, việc sắp xếp hệ thống chính 
trị cấp xã theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 khóa 12 ở hà Tĩnh còn gặp một số 
khó khăn: Chức năng, nhiệm vụ của một số 
tổ chức trong hệ thống chính trị chưa xác 
định rõ ràng; nội dung và phương thức hoạt 
động chậm đổi mới và chưa đồng bộ, còn 
nhiều biểu hiện của cơ chế tập trung quan 
liêu, bao cấp. Một số nơi sự phối hợp giữa 
các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa 
chặt chẽ, hiệu quả hoạt động chưa cao. 
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một 
số tổ chức cơ sở đảng còn yếu, nhất là năng 
lực vận dụng các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng và chính sách của Nhà nước vào 

PhạM Thị KiM LoaN - 
TRầN Thị aNh TRúC

một số giải pháp về Đổi mới, sẮp xếp 
hệ thống chính trị cấp xã thEo tinh thẦn 

nghị Quyết trung ương 6 khóa xii
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tình hình cụ thể của địa phương. hiệu quả 
hoạt động của bộ máy chính quyền một số 
nơi chưa cao; trình độ, năng lực của một bộ 
phận cán bộ, công chức cấp xã, chưa đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ. hoạt động của các 
đoàn thể chính trị ở một số nơi còn mang 
tính hình thức, chưa thiết thực; còn biểu 
hiện hành chính hóa trong hoạt động. Công 
tác kiểm tra nắm tình hình cơ sở ở một số 
địa bàn chưa thường xuyên, sâu sát, dẫn 
đến việc phát hiện và xử lý các vấn đề nảy 
sinh ở cơ sở còn bị động,.... 

Trước thực trạng trên, cùng với những 
giải pháp đồng bộ mà Nghị quyết số 18-
NQ/TW hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa Xii về “Một số vấn đề 
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thồng chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả”, cấp ủy, chính quyền 
các cấp ở tỉnh ta cần tập trung một số giải 
pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, cấp uỷ các cấp, nhất là người 
đứng đầu cần có quyết tâm chính trị, tiếp 
tục quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết 
để tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành 
động, định kỳ sơ kết, tổng kết quá trình thực 
hiện Nghị quyết để đánh giá hiệu quả. 

Thứ hai, cần quy định khung số lượng 
cán bộ, công chức cấp xã theo hướng xác 
định rõ vị trị việc làm, tiêu chuẩn chức danh, 
đặc thù địa phương và bảo đảm giảm biên 
chế. Thí điểm và triển khai trên diện rộng 
việc tăng cường kiêm nhiệm công việc, 
khoán quỹ phụ cấp để giảm dần số lượng 
những người hoạt động không chuyên trách 
gắn với việc tăng thu nhập của cán bộ, công 
chức cấp xã. Thực hiện kiêm nhiệm những 
vị trí việc làm có nhiệm vụ tương thích với 
các chức danh chuyên môn ở các địa phương 
như: Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch 
hĐND, hoặc Chủ tịch UBND xã; Phó Bí 
thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch hĐND 

hoặc Chủ tịch MTTQ xã; Chỉ huy trưởng, 
Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã kiêm Phó 
Chủ tịch hội Cựu chiến binh Việt Nam 
xã; Phó Chủ tịch hội Nông dân kiêm cán 
bộ Khuyến nông, cán bộ thú y xã; Chủ tịch 
hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm phó 
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Bí thư Đoàn 
Thanh niên Cộng sản hồ Chí Minh kiêm 
công chức Văn hóa tuyên truyền, Văn thư 
xã kiêm Văn phòng Đảng ủy xã,... Vận động 
hợp nhất các tổ chức hội có tính chất tương 
đồng, cho phép thành lập hội trên nguyên tắc 
tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm chi trả 
kinh phí. 

Thứ ba, tăng cường quyền làm chủ của 
nhân dân gắn với đẩy mạnh thực hiện các 
hình thức tự quản và xã hội hóa ở cộng đồng 
dân cư. Mỗi thôn, tổ dân phố và tương đương 
có một số chức danh (không quá 3 người) 
được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân 
sách nhà nước. Trong đó, người đứng đầu, 
cấp phó người đứng đầu các tổ chức chính 
trị - xã hội ở cấp xã kiêm bí thư chi bộ thôn, 
tổ dân phố; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân 
phố, công an viên kiêm các chức danh không 
chuyên trách cấp xã như: phó tổ chức chính 
trị - xã hội, truyền thanh, dân số - gia đình 
trẻ em, Chủ tịch, phó Chủ tịch hội Chữ thập 
đỏ; Chủ tịch, phó Chủ tịch hội Người Cao 
tuổi cấp xã,...

Thứ tư, thực hiện nghiên cứu điều chỉnh 
mức phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ (theo Nghị 
định 92/2009), kiêm nhiệm chức vụ nào thì 
được hưởng phụ cấp chức vụ đó để đảm 
bảo mức thu nhập trung bình chung xã hội 
cho cán bộ, công chức và người hoạt động 
không chuyên trách ở xã. Thực hiện khoán 
lương, phụ cấp và biên chế phù hợp theo tinh 
thần Nghị quyết 1211/2016/UBTVQh13 
ngày 25/5/2016 của UBTV Quốc hội về tiêu 
chuẩn đơn vị hành chính phân loại đơn vị 
hành chính. Tích cực, chủ động sáp nhập các 
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xã, thôn, xóm, tổ dân phố có diện tích và dân 
số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định.

Thứ năm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý cán bộ, công chức cấp xã trong 
đó chuẩn hóa về tiêu chuẩn chức danh, thi 
tuyển, xét tuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi 
dưỡng, khen thưởng, kỷ luật… Xóa bỏ nhận 
thức cho rằng là cấp cơ sở nên có thể hạ thấp 
tiêu chuẩn. Quản lý tốt cán bộ, công chức 
cấp xã. Có cơ chế tuyển dụng những trí thức 
trẻ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, 
đạo đức, năng lực chuyên môn vào các cơ 
quan của Đảng, chính quyền và các đoàn thể 
chính trị - xã hội. Quan tâm xây dựng đội 
ngũ cán bộ cơ sở. Thực hiện tốt công tác quy 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
công chức trong các tổ chức của hệ thống 
chính trị cơ sở. 

Đổi mới hệ thống chính trị cấp xã thành 
công sẽ góp phần quan trọng trong đổi mới 
hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bước đầu sẽ 
gặp những khó khăn. Vì vậy, đòi hỏi sự quyết 
tâm chính trị cao, sự tính toán kỷ lưỡng, 
khoa học để tránh những vấn đề không đáng 
có trong quá trình đổi mới hệ thống chính 
trị cơ sở.

-----------------------------
(1). UBND tỉnh hà Tĩnh, Sở Nội vụ, Báo cáo 

số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã theo 
từng chức danh đến tháng 01/2018. 

(2). UBND Thị xã hồng Lĩnh, Phòng Nội vụ 
Thị xã, Báo cáo về việc luân chuyển, điều động cán 
bộ,  công chức đến tháng 6/2018.

(3). UBND huyện Thạch hà, Phòng Nội vụ 
huyện,  Báo cáo về việc luân chuyển, điều động cán 
bộ, công chức đến tháng 6/2018. 

(4). UBND huyện hương Khê, Phòng Nội vụ 
huyện,  Báo cáo về việc luân chuyển, điều động cán 
bộ, công chức đến tháng 6/2018.

(5). UBND huyện Nghi Xuân, Phòng Nội vụ 
huyện, Báo cáo về việc luân chuyển, điều động cán 
bộ, công chức đến tháng 6/2018. 

P.T.K.L - T.T.A.T

Bên cạnh đó, các cuộc vận động 
xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; 
hỗ trợ phụ nữ phát triển các mô hình, 
điển hình trong các lĩnh vực mà hội 
LhPN tập trung thực hiện cũng đã tạo 
môi trường, nguồn lực để người phụ 
nữ tự tin vươn lên làm kinh tế, nâng 
cao chất lượng cuộc sống. Cùng với 
những hoạt động đa dạng để vận động, 
hướng dẫn chị em xây dựng gia đình 
hạnh phúc (như các CLB: bình đẳng 
giới, phòng chống bạo lực gia đình, 
không sinh con thứ 3, khi mẹ vắng nhà, 
ông bà hiếu thảo, cha mẹ mẫu mực...), 
hội LhPN các cấp đã định hướng, bồi 
đắp những giá trị, phẩm chất phụ nữ 
Việt Nam cho đông đảo hội viên phụ 
nữ, giúp chị em ngày càng hoàn thiện 
mình, làm tròn cả hai vai: việc nhà, 
việc nước.

Các phong trào, hoạt động của 
hội LhPN tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 
- 2021 đang tiếp tục hướng trọng tâm 
vào phong trào thi đua “Phụ nữ tích 
cực học tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc 
vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo 
đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm 
đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 
3 sạch”. Đây là định hướng, động 
lực, cũng là môi trường thực tiễn sinh 
động để phụ nữ hà Tĩnh ở mọi lĩnh 
vực công việc nỗ lực khẳng định mình 
trong phong trào “giỏi việc nước, đảm 
việc nhà” thời gian tới.

D.T.H

Phụ nữ Hà Tĩnh...
(Tiếp theo trang 26)
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Ngày không giờ, tuần không thứ…

Qua trao đổi, ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch 
UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Ngày 
không giờ, tuần không thứ”, ngoài sự lăn lộn 

của cán bộ chính quyền các cấp bám tiến độ thì sự góp sức 
của người dân là vô cùng quan trọng. Phương châm của 
huyện Cẩm Xuyên là lấy cán bộ, đảng viên, làm đầu tàu, 
gương mẫu thực hiện bằng hành động thiết thực, việc làm 
cụ thể để nhân dân làm theo. Lấy ngày thứ 7 là ngày xây 
dựng NTM, toàn thể cán bộ, đảng viên tiến hành ra quân 
cùng nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu 
theo tinh thần tập trung cho từng xã một, trong đó ưu tiên 
cho các xã đăng ký về đích NTM năm 2018…

Điển hình là xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, một xã 
vừa thoát khỏi diện xã nghèo, từ việc chỉ biết hưởng thụ 

TRà giaNg

Xây dựng Nông thôn mới 
từ cách làm hiệu quả ở Cẩm Xuyên

Người dân Cẩm Xuyên chung tay đóng góp sức người, sức của xây dựng NTM.      Ảnh: P.V

Trong lúc điều kiện 
kinh tế, nguồn lực tại 

các địa phương còn gặp 
nhiều khó khăn thì việc 
tuyên truyền, vận động 

thay đổi tư duy, nếp 
nghĩ để người dân đồng 
tình, ủng hộ chủ trương 
và tích cực tham gia xây 

dựng nông thôn mới 
(NTM) là cách làm hiệu 

quả ở huyện Cẩm Xuyên 
(Hà Tĩnh).
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các dự án, mọi thứ đều được miễn phí 100% 
thì nay người dân đã “đoạn tuyệt” với tâm lý 
trông chờ, ỷ lại. Đã không còn những gian 
khó của vùng đặc biệt khó khăn, sự thay đổi 
đang đến dần từ trong suy nghĩ, hành động 
và những điều thiết thực nhất. Phong trào 
lớn, thêm sự đồng hành, quyết tâm và nỗ 
lực của người dân, Cẩm Minh đang tạo ra 
những giá trị sống trên chính vùng quê của 
mình. Thu nhập trước đây của xã chỉ đạt trên 
dưới 10 triệu đồng/người thì nay đã đạt 31 
triệu đồng/người/năm nhờ phát động phong 
trào xây dựng NTM theo hướng áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi sản xuất nông 
nghiệp. Đường làng, đường ra đồng đã được 
bê tông hóa, hệ thống kênh mương dẫn nước 
tới chân ruộng.  

Nói về vấn đề này, cụ Phạm Thị Tuyết (84 
tuổi), thôn 7 xã Cẩm Minh cho biết: Từng này 
tuổi rồi tôi cũng không nghĩ mãnh đất nghèo 
khó Cẩm Minh trước đây nay lại đổi thay như 
bây giờ, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, nhà 
văn hóa sôi nổi các hoạt động thể thao, đời 
sống được nâng cao nên nhân dân phấn khởi 
lắm. Người dân chúng tôi cho rằng phong trào 
XDNTM không phải việc của riêng ai, mà đó 
là sự chung tay của cán bộ và nhân dân…

Ông Trần Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã 
Cẩm Minh cho rằng, bắt tay vào xây dựng 
NTM trong điều kiện rất khó khăn nhưng với 
một quyết tâm cao, việc xây dựng NTM đã ăn 
sâu vào máu thịt của nhiều cán bộ và người 
dân. Cẩm Minh như “lột xác”, thay đổi một 
cách diệu kỳ cũng nhờ có sự đồng lòng, hỗ trợ 
của cộng đồng và người dân, đến nay xã đã cơ 
bản hoàn thành 20/20 tiêu chí NTM.  

Về xã Cẩm yên, Cẩm Xuyên, hà Tĩnh 
những ngày này, ai cũng cảm nhận được sức 
sống mới trên vùng quê thuần nông. Đường 
sá bê tông hóa sạch sẽ, đủ muôn loài hoa 
khoe sắc rực rỡ trên khắp mọi ngã đường thôn 
xóm. Để đạt được kết quả đó, chính quyền và 
người dân xã Cẩm yên đã tập trung thi đua 

xây dựng tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu và 
vườn mẫu.

Dù đã đạt chuẩn năm 2015, nhưng xã Cẩm 
yên tiếp tục tập trung triển khai nâng cao chất 
lượng khu dân cư kiểu mẫu (KDCKM) yên 
Mỹ, xây dựng thành công thêm 01 KDCKM 
yên Thành. Xã tiếp tục chỉ đạo xây dựng 10 
vườn mẫu, xây dựng hàng rào kinh tế ở thôn 
yên Mỹ, xây dựng hàng rào xanh và trồng 
cây xanh, lắp đặt pano áp phích tuyên truyền 
trên tuyến tua du lịch NTM. Ngoài ra tiếp tục 
nâng cấp mở rộng các tuyến đường liên thôn 
và trục thôn bằng bê tông xi măng nhằm đáp 
ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân. Đến nay, 
địa phương đã đón nhận trên 200 đoàn khách 
trong và ngoài tỉnh đế chia sẻ kinh nghiệm 
trong xây dựng NTM, đặc biệt là KDCKM, 
vườn mẫu.

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng NTM 
của địa phương, ông Nguyễn Quốc Sỹ, Chủ 
tịch UBND xã Cẩm yên cho biết: “Trong 
công tác xây dựng NTM cần phải có điểm 
nhấn sau đó mới lan tỏa được, phải tạo ra tính 
tích cực tự giác của mọi người dân và đồng 
hành cùng thôn xóm để triển khai thực hiện. 
Trong quá trình xây dựng NTM, cán bộ phải 
khéo léo, việc gì dễ làm trước, việc khó làm 
sau, xây dựng vườn mẫu, làm hàng rào xanh 
đã tạo được tinh thần thi đua giữa hộ này với 
hộ khác, tổ liên gia này với tổ liên gia khác.

Lấy sức dân để lo cho dân
Sau gần 8 năm triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, 
4 năm triển khai xây dựng khu dân cư mẫu, 
vườn mẫu, đến nay, huyện Cẩm Xuyên đã có 
11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, không 
còn xã dưới 10 tiêu chí; có 25 khu dân cư cơ 
bản đạt tiêu chí khu dân cư mẫu; gần 500 
vườn đạt tiêu chí vườn mẫu và hàng nghìn 
vườn hộ được cải tạo, cho thu nhập khá.

Từ đầu năm đến nay, huyện Cẩm Xuyên  
(Xem tiếp trang 40)
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Phách đàn Uy viễn 
tướng công
   Lê cảnh nhạc

Nợ tang bồng một khi đã trả
Vỗ tay reo thơ túi rượu bầu 
Hồn phiêu lãng thâm sơn cùng cốc 
Danh tướng, thường dân hào sảng thanh cao
Tổng đốc chẳng vinh, lính trơn không nhục
Chí anh hùng ngang dọc dọc ngang 
Khi ra tay chèo lái cuồng phong
Khi đủng đỉnh lưng bò nhạc ngựa
Tửu sắc ngông nghênh thơ ca đàn phách
Lên chùa xuống núi bụt cũng nực cười
Giang sơn giữa đồng thuyền quyên ứ hự
Ngất ngưởng cắc tùng giễu cợt trần ai
Nào địch nào đàn thông reo vách đá
Khi dâng sớ cầm quân, khi Tiền Hải, Kim Sơn
Dứt phận chim lồng gác tía lầu son
Phách đàn lâng lâng thoát vòng cương tỏa
Vùng vẫy Thái Bình lấn dòng biển cả 
Xẻ núi lấp sông thỏa chí Hồng Lam 
Thông Ngàn Hống ngăn gió Lào cát trắng
Vẫn phiêu diêu với phường vải, ca trù...

Dân, Đảng một lòng
  bùi văn hiên

Hà Tĩnh quê ta thật tự hào
Xây nông thôn mới vượt tầm cao
“Đảng viên đi trước” nêu gương sáng
“Làng nước theo sau” dậy sóng trào
Xóa đói hoàn toàn, đầy hiệu quả
Giảm nghèo bền vững, nặng công lao
“Tình hình nổi bật…” như lời Bác
Dân, Đảng một lòng thỏa ước ao.

Mùa thu quê hương
   thu thủy

Rộn rã trống trường điểm mùa thu tới
Bầy chim non nhịp bước trên đường
Khăn quàng đỏ nhuộm tươi màu nắng mới
Môi ngây thơ hát những yêu thương
Quê tươi đẹp trong dáng hình con trẻ
Mắt long lanh soi bóng sao cờ
Tình yêu dệt từ thảo thơm của mẹ
Đường thênh thang vươn tới những trời mơ
Bao mùa thu qua làng quê yêu dấu
Vẫn bâng khuâng như ngọn gió giao mùa
Hương lúa chín đồng non lên cốm
Thu dịu dàng như tiếng mẹ ru xưa.

Chiếc bóng thu vàng
   võ anh tài

Thu về khi lá còn non
Gió hiu hiu lạnh làm con nhớ nhiều

Dáng Mẹ gầy gò thân yêu
Áo nâu trăm mảnh sớm chiều gian nan

Mẹ chưa được phút thanh nhàn
Cơm thì khoai độn với ngàn đắng cay

Cái nghèo quanh quẩn đâu đây
Bữa kia còn thiếu bữa này đã sang

Đời như chiếc bóng thu vàng
Chợ khuya quang gánh nhịp nhàng Mẹ rao

Vang xa từng tiếng ngọt ngào
Dứt câu nghe lệ dâng trào... ai hay.
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Ai đã từng gặp ông, nói chuyện với ông, 
đều có chung nhận xét: tâm huyết, tận tụy, 
hết lòng hết sức vì sự nghiệp chung. Cũng nhờ 
thế, trên các cương vị công tác, ông đều để lại 
những dấu ấn tốt đẹp trong lòng đồng nghiệp 
và Nhân dân - Đó là Chủ tịch Hội Khuyến học 
Hà Tĩnh Trần Thanh Bình.

Làm lãnh đạo phải “biết nổi loạn”

Đó là chia sẻ của ông khi kể về những 
năm tháng gắn bó với phong trào, 
với người dân Thạch hà. Ông 

quan niệm, “biết nổi loạn” của người làm lãnh 
đạo đó là không tự bằng lòng với chính mình, 
với những kết quả đã đạt được mà phải luôn 
trăn trở, tìm tòi, sáng tạo để đưa phong trào đi 
lên, góp phần cải thiện đời sống cho người dân. 
Từ suy nghĩ đó, gần 20 năm gắn bó với huyện 
Thạch hà ông đã cùng anh em luôn sâu sát, 

lặn lội với phong trào, với cơ sở để chọn việc 
cần làm, việc cần tháo gỡ từ nhịp thở của cuộc 
sống để thực hiện các chủ trương, nghị quyết 
của cấp trên. 

Thạch hà hôm nay đã vươn mình phát 
triển, việc phát huy nội lực của nhân dân trong 
phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm 
thay đổi diện mạo của mỗi làng quê. Nhưng 
ít ai biết rằng câu chuyện về xây dựng nông 
thôn mới đã được Thạch hà đi tiên phong bằng 
Nghị quyết, bằng phong trào thi đua sôi nổi từ 
năm 1996 - 1998 với bước khởi đầu là phong 
trào làm giao thông nông thôn, cải tạo vườn 
tạp, quy hoạch sắp xếp hệ thống trường học…

Ngày ấy, nói đến xây dựng nông thôn 
mới, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, nhiều 
cán bộ và nhân dân còn mông lung lắm. Vì 
thế, ngoài việc đưa cán bộ đi học tập kinh 
nghiệm ở Nghệ an, Thanh hóa, hà Nam..., 

Thúy NgọC
Sống là để cống hiến, là để cho đi

Bác  Trần Thanh Bình nhận quà từ các tập thể, cá nhân hỗ trợ chương trình học sinh nghèo vượt khó. Anh: P.V
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ông đã cùng tập thể lãnh đạo sâu sát cơ sở, 
cùng luận bàn với cốt cán, với dân, chọn 
điểm làm trước để rút kinh nghiệm, từ đó 
để nhân rộng. Ông luôn tâm niệm: Với cuộc 
sống và phong trào biết bao điều phải lo, phải 
nghĩ, nhưng với người lãnh đạo, thì việc khó 
nhất là phải biết bắt đầu từ cái gì và để lại cái 
gì cho dân tin. Và rồi, từ niềm tin được nhân 
lên đó, lại nghĩ cái bắt đầu và cái để lại lớn 
hơn, hiệu quả hơn. 

Từ suy nghĩ ấy, ông đã chỉ đạo ban hành 
Nghị quyết xây dựng NTM với 5 nội dung, 
28 tiêu chí, cụ thể hóa bằng 125 chỉ tiêu và 
quy thành 10 tiêu chuẩn công nhận đạt NTM. 
Những con đường mới được mở rộng, nâng 
cấp từ sự đồng thuận và nội lực của nhân dân. 
Thạch hà trở thành địa phương đi đầu trong 
xây dựng NTM.  Tiếp nối thành công ấy, Thạch 
hà còn có bước đột phá trong xóa nhà tranh tre 
dột nát, cải tạo vườn tạp. Việc nêu gương đi 
đầu của cán bộ, đảng viên được ông thực hiện 
bằng việc dùng tiền cá nhân ra Vinh mua gần 
300 giống cây ăn quả để tặng cho 43 xã thông 
qua các đoàn thể. Việc làm nhỏ mang ý nghĩa 
lớn đã có sức lan tỏa trong nhân dân, tạo thành 
phong trào rộng khắp…

Nhận thấy sự bất cập trong hệ thống 
trường học các cấp của huyện, từ đầu năm 
2002 ông đã châm ngòi việc ban hành Nghị 
quyết của huyện ủy về “Xã hội hóa và nâng 
cao chất lượng giáo dục toàn diện”, xác định 
mục tiêu xây dựng 5 trường ThPT, sáp nhập 
ThCS từ 37 trường xuống 20 trường, Tiểu 
học hình thành theo đơn vị hành chính xã, 
đặc biệt chú trọng việc xác định điểm xây 
dựng trường đúng quy hoạch phát triển, tận 
dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có để cải tạo, 
nâng cấp, sử dụng làm trường tiểu học, lớp 
mầm non, hội quán thôn. Vì vậy, khi tỉnh 
chủ trương sáp nhập trường học thì Thạch 
hà cơ bản đã hoàn thành.

Bước đi, cách làm của Thạch hà 
những ngày ấy với phương châm: tin dân, 
dựa vào dân, khai thác nội lực từ trong dân 

là ý kiến chỉ đạo của Bí thư huyện ủy Trần 
Thanh Bình.

Quan tâm công tác cán bộ 
Để khơi dậy phong trào, theo ông yếu tố 

cán bộ là điều quyết định. Được đào tạo từ môi 
trường quân đội và 30 năm làm công tác đảng 
ở Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh, huyện Kỳ Sơn ( Nghệ 
an) và Thạch hà ( hà Tĩnh) và sau này là Chủ 
tịch UBMTTQ tỉnh nên ông hiểu rõ tầm quan 
trọng của công tác này. Vì thế, dù ở cương vị 
nào ông cũng luôn chăm lo công tác cán bộ từ 
khâu quy hoạch, đào tạo, đánh giá và sử dụng. 
Điều đó được ông thể hiện qua mỗi hành động, 
việc làm và đặc biệt là việc tham mưu cho cấp 
uỷ triển khai nhiều chuyên đề về công tác tổ 
chức cán bộ có hiệu quả như: Phát triển Đảng 
viên gắn với kiện toàn tổ chức Đoàn, liên kết 
mở lớp đào tạo đại học, quy chế tuyển dụng, 
tiếp nhận trí thức trẻ để tạo nguồn lâu dài, tăng 
cường cán bộ xuống cơ sở... 

Nói đi đôi với làm, từ  năm 1997, ông đã 
mạnh dạn tham mưu liên kết với Đại học huế, 
Kinh tế Quốc dân và Đại học Vinh mở 4 khóa 
đào tạo cho 264 cán bộ các cấp. Cũng có người 
không đồng tình nhưng ông quyết bảo vệ quan 
điểm của mình. Ông cho rằng: chỉ cần cán bộ 
lĩnh hội được 60- 70% kiến thức được đào tạo 
là đã thành công, vì phần lớn cán bộ đã qua 
chiến tranh, không có điều kiện đào tạo chính 
quy. Và thực tế đã được chứng minh khi đội 
ngũ cán bộ cấp xã, cấp huyện ở Thạch hà đã 
được chuẩn kiến thức và đáp ứng với yêu cầu 
công việc. 

Cùng với việc đào tạo, ông còn chú trọng 
đến chính sách thu hút đội ngũ tri thức trẻ có 
năng lực về làm việc trên địa bàn. Xác định 
tầm quan trọng của công tác cán bộ là then 
chốt nên cách tuyển dụng mà ông tham mưu 
cũng rất minh bạch, công tâm, đơn giản nhưng 
hiệu quả. Đó là xem xét, tính điểm học lực 3 
năm ThPT, kết qủa 4 năm đại học và tham gia 
hoạt động xã hội từ cấp 3 đến Đại học, điểm ưu 
tiên đối tượng chính sách, yêu cầu soạn thảo 
1 văn bản, trả lời một số câu hỏi. Nhu cầu cần 
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lĩnh vực nào thì tuyển đúng ngành đào tạo, nếu 
tổng điểm bằng nhau thì cộng thêm năng khiếu 
thể thao, văn nghệ để xét chọn. Với chủ trương 
đó, trong 3 năm từ 2001- 2004, Thạch hà đã 
tiếp nhận 35 tri thức trẻ tăng cường về với cơ 
sở và các ban phòng cấp huyện.

Nói về quan điểm công tác cán bộ, ông 
tâm sự: “Cuộc sống ai cũng có tình cảm riêng 
tư. Sắt thép còn đàn hồi thì trái tim con người 
cũng rung động, nhưng tần số rung động đó 
phải đặt lý trí lên trên tình cảm cá nhân, không 
vẫn “đục” với những động cơ thiếu trong sáng. 
Làm cán bộ vì tiền, vì vật chất là có tội với dân, 
với Đảng”. Tiếp cận với một số cán bộ thời 
ông còn làm, họ đều cảm phục tố chất đó của 
ông. Và lớp cán bộ Thạch hà được ông dìu dắt 
đều trưởng thành, không phụ lòng mong mỏi 
của ông. 

Cái gì có lợi cho dân thì gắng làm
Với nhiều người, nghỉ hưu chính là thời 

gian thư giãn với những thú vui điền viên, 
những ngày tháng quây quần bên con cháu, 
nhưng trong suy nghĩ của ông Trần Thanh 
Bình, nghỉ hưu không có nghĩa là nghỉ việc. 
Ngay sau ngày nghỉ hưu, ông đã được tín 
nhiệm giới thiệu đảm trách chức vụ Chủ 
tịch hội Khuyến học hà Tĩnh. 

gắn bó với ngành giáo dục nên tôi có 
nhiều dịp được đồng hành với ông trong 
những chuyến đi và cũng hiểu hơn về nhân 
cách và lối sống của ông. Một con người 
bình dị, mẫu mực, liêm khiết, hoà đồng với 
mọi người trong cuộc sống nhưng rất nghiêm 
khắc với công việc và với chính bản thân 
mình. Ông luôn tâm niệm câu nói của Bác: 
Cái gì có lợi cho dân thì gắng làm. Chính 
điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để năm nay, 
dẫu đã bước qua tuổi 70 nhưng Chủ tịch hội 
Khuyến học hà Tĩnh Trần Thanh Bình vẫn 
một mình lặn lội cơm đùm cơm nắm ra Bắc 
vào Nam để “xin” tiền khuyến học cho con 
em vùng quê nghèo. 

Ông kể: “Tôi từng này tuổi còn đi “xin”, đi 
góp nhặt từng đồng cũng vất vả lắm. Không chỉ 

kiên trì, chịu khó mà nhiều lúc phải chịu nhục 
nữa. Có những nơi đi năm lần bảy lượt mới 
gặp được họ, trình bày hết cách nhưng phải cố 
thôi vì mình xin cho các cháu học sinh nghèo 
chứ có phải xin cho mình đâu.Quan trọng nhất 
là làm sao có thêm nguồn quỹ cho các cháu 
khó khăn. Cứ nghĩ đến con đường đến trường 
của nhiều học sinh trên vùng đất học sẽ đỡ gập 
ghềnh hơn là tôi lại cảm thấy có động lực, có 
sức khỏe để làm việc”. 

Cùng với những chuyến đi “xin”, ông 
còn đa dạng hình thức gây quỹ bằng thư kêu 
gọi, bằng việc tổ chức sự kiện tạo sự chung 
tay vào cuộc của toàn xã hội trong phong trào 
khuyến học khuyến tài, trong việc xây dựng 
gia đình, dòng học khuyến học và xã hội học 
tập. Ông cho rằng, để huy động được nguồn 
lực cho quỹ, trước hết phải tạo được niềm tin, 
giữ được chữ tín và ông đã thành công. Từ 1 
tỷ đồng nguồn quỹ khuyến học hồng Lam lúc 
ông tiếp nhận cương vị Chủ tịch hội Khuyến 
học  đến nay hà Tĩnh đã có 2 quỹ  khuyến học 
hồng Lam và Nguyễn Du với số dư trên 18 tỷ 
đồng. Ngoài ra từ năm 2011 đến nay quỹ đã 
trao hàng chục ngàn giải thưởng và học bổng  
cho trẻ em nghèo vươt khó học giỏi, hàng trăm 
chiếc máy tính cho các nhà trường và các trung 
tâm học tập cộng đồng. 

Như con ong vẫn luôn cần mẫn, kiên trì 
làm việc để làm nên những giọt mật ngọt cho 
đời, Chủ tịch hội Khuyến học Trần Thanh 
Bình luôn miệt mài với những chuyến đi 
“xin và cho”. Đó là niềm hạnh phúc lớn bởi 
với ông sống là để cống hiến là để cho đi. Sự 
hy sinh đó của ông đã được các lopws cán 
bộ, những người dân gần ông vô cùng cảm 
phục và trân trọng. Ông thực sự xứng đáng 
với sự suy tôn là một trong 60 tấm gương 
tiêu biểu của hà Tĩnh về học tập và làm theo 
tấm gương của Bác hồ nhân kỷ niệm 60 
năm Bác về thăm hà Tĩnh.

T.N
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Tấm lòng vàng của đôi vợ chồng bỏ 
Tiền Tỷ xây Trung Tâm học Tập miễn phí

Vợ chồng anh Nguyễn Tiến Thành và chị Trịnh Thị 
Huyền Trang đã khởi công xây dựng một trung tâm học 
tập miễn phí với số tiền gần 2 tỷ đồng cho trẻ em nghèo 
trên mảnh đất hương hỏaở xóm 7, xã Cẩm Quang, huyện 
Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Gặp nhau từ một ý tưởng

Sinh ra, lớn lên ở vùng quê nghèo 
khó, hiểu được sự thiếu thốn của 
những trẻ em ở vùng nông thôn, 

vợ chồng, anh Nguyễn Tiến Thành (sinh ra 
tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, hà 
Tĩnh) và chị Trịnh Thị huyền Trang (sinh 
ra tại tỉnh Quảng Nam) hiện đang sống và 
làm việc tại Thành phố hồ Chí Minh đã có 

chung ý tưởng cần làm được nhiều việc có 
ích cho trẻ em ở các vùng nông thôn. 

Bởi có chung tấm lòng cao cả ấy mà 
anh Thành và chị Trang đã nảy sinh tình 
cảm, bén duyên vợ chồng sau khi hai người 
tốt nghiệp trường Đại học Khoa học xã hội 
và nhân văn Thành phố hồ Chí Minh.

“Tôi và vợ đều xuất thân trong gia đình 
nghèo khó. Từ khi còn là sinh viên, cả hai 
chúng tôi đều có chung chí hướng lập một 
dự án với tên gọi “Quỹ vì trẻ em nông thôn 
- VTEN””. Chính vì sự đồng điệu này nên 
khi bắt tay lập kế hoạch cho dự án, chúng 
tôi đã nảy sinh tình cảm với nhau”, anh 
Thành kể.

TRầN PhoNg

Giờ học đàn miễn phí tại trung tâm
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Để nuôi dưỡng ý tưởng mà hai vợ chồng 
ấp ủ thời giảng đường đại học, vợ chồng 
anh Thành, chị Trang quyết tâm ở lại Thành 
phố hồ Chí Minh để lập nghiệp. Với sự nỗ 
lực không biết mệt mỏi, vượt qua những 
khó khăn trên con đường lập nghiệp, năm 
2012, vợ chồng anh chị Thành - Trang lập 
hai công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực 
cung cấp các thiết bị trường học và chăm 
sóc sức khỏe tại các gia đình. Đầu năm 
2018, khi công việc ổn định và đã tích góp 
được một khoản tiền, vợ chồng anh bắt đầu 
thực hiện ý tưởng đã lên kế hoạch từ lâu.

Mảnh đất hương hỏa rộng 2.000 m2 do 
bố mẹ để lại chưa dùng đến, vợ chồng anh 
quyết định về quê ở xã Cẩm Quang khởi 
công xây dựng một trung tâm học tập như 
một trường học.

“Kế hoạch ban đầu là chỉ xây một vài 
lớp học dạy 2 môn Tiếng anh và âm nhạc. 
Nhưng sau đó tôi thấy môn bơi và võ thuật 
cũng rất quan trọng, nhất là mỗi dịp hè về 
có bao nhiêu trẻ em cứ bị đuối nước thương 
tâm. Vì thế, vợ chồng đã quyết định mở 
rộng cơ sở hạ tầng để dạy thêm bơi và học 
võ cho các em”, anh Thành cho biết.

Ngưỡng mộ tấm lòng đáng quý!
Sau 6 tháng thi công, một trung tâm học 

tập gồm có 2 phòng học, 1 bể bơi, một sân 
tập võ đã hoàn thành, song việc khiến hai 
vợ chồng lo lắng nhất đó chính là tìm giáo 
viên dạy miễn phí cho các em.

“Cơ sở vật chất hoàn thành xong, số 
lượng trẻ em đăng ký ngày càng đông. Vì 
vậy mà công việc tìm giáo viên chịu đứng 
lớp dạy miễn phí cho các em làm tôi hết sức 
lo lắng”, anh Thành nói.

Chị Trang cũng tạm gác lại công việc, 
cùng chồng tìm tới các trường học, trung 
tâm năng khiếu trên địa bàn hà Tĩnh để ngỏ 
lời và vượt trên cả sự mong đợi, rất nhiều 

trường học, giáo viên đều ủng hộ ý tưởng, 
nguyện vọng của vợ chồng anh.

“Đến nay, đã có tổng cộng 88 tình 
nguyện viên tham gia dạy học. Chúng tôi 
chỉ hỗ trợ chi phí đi lại và cơm trưa cho các 
giáo viên như là một sự cảm ơn công sức 
đóng góp của mọi người và họ cũng rất vui 
vẻ”, anh Thành phấn khởi chia sẻ thêm.

gần 2 tháng từ khi trung tâm học tập 
chính thức khai giảng, những người dân 
ở xã Cẩm Quang và các vùng lân cận hết 
sức phấn khởi. Bởi từ đây, con em họ có 
thêm một chỗ học tập,vui chơi mới mà ở 
đó các em được học với 4 môn tiếng anh, 
học đàn hát, được học bơi và tập võ hoàn 
toàn miễn phí.

Đến nay đã có 400 em nhỏ độ tuổi từ 6 
- 15 đăng ký học. Trong đó có 10 lớp tiếng 
anh, 7 lớp bơi, 4 lớp organ, 4 lớp guitar, 1 
lớp trống và 3 lớp võ, trung bình mỗi lớp có 
từ 25 - 30 em.

Bà Phan Thị Len ở xóm 7, xã Cẩm 
Quang có cháu đang theo học tiếng anh tại 
trung tâm không giấu nổi niềm vui:“Kinh 
tế gia đình khó khăn, bố mẹ cháu Nam phải 
đi làm ăn xa nên cháu ở với tôi. Được các 
cô, chú nơi đây rất tận tâm, hướng dẫn và 
dạy cháu miễn phí môn tiếng anh. Đến nay 
cháu đã tiến bộ rất nhiều. Tôi rất biết ơn 
tấm lòng cao cả, đáng quý của vợ chồng 
anh Thành, chị Trang”.

Vợ chồng anh Thành cho biết, số tiền 
mà anh chị bỏ ra để xây trung tâm này là 
gần 2 tỷ đồng. 

Nói về kế hoạch sắp tới, anh Thành 
cho biết sẽ kêu gọi thêm các tổ chức, đơn 
vị, bạn bè hỗ trợ để tiếp tục có thêm nhiều 
trung tâm học tập như thế này ở các tỉnh, 
thành khác.

T.P
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Những năm qua, bằng nhiều thủ đoạn, vừa 
công khai, trắng trợn, vừa ngấm ngầm hòng 
phá hoại, bôi nhọ, công kích chủ nghĩa Mác – 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ 
trương của Đảng, nền văn hóa mới của dân tộc 
nhưng không mang lại kết quả, các thế lực thù 
địch đang có sự điều chỉnh thủ đoạn chống phá 
hòng chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. 

Chúng cho rằng, vấn đề trước tiên, cốt 
yếu nhất là phải xóa bỏ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ 

XHCN. Đồng thời, xây dựng hệ thống lý luận khác, 
có khả năng triệt tiêu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và lấy đó làm nền tảng tư 
tưởng cho việc xây dựng một xã hội mới, theo 
mong ước của chúng. 

Như vậy, mục tiêu tiến công trên lĩnh vực tư 
tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch không 
hề thay đổi. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, 
chúng đã và đang sử dụng những chiêu thức mới, 
tiếp cận theo hướng quan hệ “mềm dẻo”, thân 
thiện hơn, hợp tác toàn diện, thâm nhập sâu vào 
các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó tác động, 
phá hoại nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa dân 
tộc, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ ta.

Trước hết, cần nhận rõ chiêu thức mới của các 
thế lực thù địch là, chủ động thâm nhập, phá hoại 
nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua con đường 
quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, 
đối ngoại, giáo dục và đào tạo. Đây là những lĩnh 
vực được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, mở rộng 
trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Trên lĩnh vực kinh tế, chúng âm mưu thông 
qua hoạt động hợp tác, đầu tư để làm cho nền 
kinh tế phát triển chệch hướng XHCN, thiết lập 
hệ thống và cơ cấu kinh tế thị trường tư bản chủ 

nghĩa tại Việt Nam; từ đó, tạo ra nền tảng vật chất, 
xã hội thuận lợi, hình thành nền “chính trị dân chủ” 
và “xã hội dân sự” kiểu phương Tây.

Đây chính là môi trường, điều kiện thuận 
lợi cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện, 
công khai chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã 
hội chủ nghĩa. 

Đặc biệt, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng 
những tồn tại, vướng mắc trong quá trình phát 
triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN để 
xuyên tạc, phủ nhận đường lối lãnh đạo, thành tựu 
phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, kích động 
tâm lý hoài nghi trong xã hội; cổ súy, tung hô việc 
phát triển nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, 
làm mất phương hướng, niềm tin của nhân dân 
vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, gây bất 
ổn về tư tưởng, xuất hiện tình thế mới về chính trị. 

Lợi dụng tình thế đó, chúng sẽ kích động đòi 
“dân chủ kinh tế”, yêu cầu Đảng, Nhà nước phát 
triển kinh tế thị trường theo kiểu phương Tây. 

Đồng thời, kêu gọi “dân chủ hóa chính quyền”, 
từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên 
ra khỏi quần chúng, tạo áp lực về chính trị - xã hội, 
thậm chí gây bạo loạn, lật đổ, tiến tới xóa bỏ vai 
trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. 

Chúng thực hiện chính sách “thân thiện giả 
hiệu”, thâm nhập sâu vào hoạt động của nền 
kinh tế, tạo điều kiện, cơ hội tiếp cận rộng rãi 
với các đối tượng, tầng lớp nhân dân để xây 
dựng lực lượng, kích động, phá hoại nền tảng tư 
tưởng, thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ ta.

Cùng với âm mưu, thủ đoạn thâm nhập vào 
lĩnh vực kinh tế, các thế lực thù địch đẩy mạnh 
“tiến công” trên lĩnh vực đối ngoại. 

Chúng chủ trương, một mặt, thông qua hoạt 
động ngoại giao chính thức, “ngoại giao thân 
thiện”, tăng cường giao lưu, trao đổi, đối thoại với 

PgS, TS. ĐỖ MạNh hÒa
Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự

Chiêu thức chống phá mới của các thế lực 
thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa
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Việt Nam trên nhiều lĩnh vực nhằm quảng bá hình 
ảnh, giá trị tư bản chủ nghĩa; chủ động tiếp cận 
móc nối, hỗ trợ, mua chuộc, lôi kéo các đối tượng, 
nhất là những phần tử có tư tưởng bất mãn, thù 
địch, cơ hội, thoái hóa, biến chất, hữu khuynh, 
cực đoan, thân phương Tây, tạo lực lượng nòng 
cốt cho “chuyển hóa” và “tự chuyển hóa” tư tưởng 
ngay từ bên trên, bên trong. 

Mặt khác, chúng đa dạng các kênh quan hệ 
để tìm kiếm cơ hội, tiếp cận sâu hơn, dùng vật 
chất, tiền bạc mua chuộc, làm suy thoái tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn đến “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. 

Trong đó, vấn đề hợp tác, giao lưu về giáo 
dục và đào tạo, nhất là việc đi học tập, đào tạo tại 
các nước tư bản của thế hệ trẻ được chúng hết 
sức quan tâm, bởi đây là “con đường” ngắn nhất, 
thuận lợi nhất để xâm nhập, tác động, chuyển hóa 
tư tưởng ở Việt Nam hiện nay.

Thông qua việc học tập ở nước ngoài, chúng 
truyền bá các quan điểm, giá trị dân chủ tư sản, 
làm cho thế hệ trẻ có tư tưởng sùng ngoại, coi 
thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo 
lối sống thực dụng, chỉ coi trọng giá trị vật chất, 
bàng quan về chính trị,... tạo mầm mống thúc đẩy 
dân chủ, nhân quyền tư sản, tiến tới xóa bỏ nền 
dân chủ và chế độ XHCN ở nước ta.

Một trong những chiêu thức vô cùng nguy 
hiểm mà các thế lực thù địch sử dụng hòng làm 
chuyển hóa, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh là, thúc đẩy hình thành “xã 
hội dân sự” theo mô thức phương Tây. 

Chúng núp dưới chiêu bài “dân chủ hóa”, hình 
thành “kênh phản biện” để cho ra đời các tổ chức 
đối trọng với các cơ quan, tổ chức trong bộ máy 
của Đảng, Nhà nước, đòi giám sát hoạt động của 
Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Đồng thời, lợi dụng các diễn đàn tư 
tưởng, thông qua hoạt động hợp tác, nghiên 
cứu khoa học,... để tuyên truyền về “xã hội 
dân sự”, đề cao dân chủ tư sản, nhằm chuyển 
hóa lập trường, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. 

Trên cơ sở đề cao “xã hội dân sự”, các thế 
lực thù địch âm mưu phủ nhận học thuyết Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng XHCN, 
về đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới; làm phai 

nhạt mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, 
thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từng bước 
hạn chế, tiến tới loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà 
nước, xây dựng xã hội “dân chủ”, “tự do” theo kiểu 
phương Tây.

Để thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ, các thế lực thù địch lợi dụng vấn 
đề dân chủ, nhân quyền tác động hướng lái truyền 
thông. Đây là những vấn đề rất “nhạy cảm”, luôn 
được chúng triệt để lợi dụng để xuyên tạc, vu cáo, 
chống phá ta. Một số nước phương Tây còn áp đặt 
“dân chủ và bảo vệ nhân quyền” là yếu tố không 
thể thiếu trong chính sách ngoại giao và quan hệ 
quốc tế. 

Những năm qua, các thế lực thù địch đã 
dùng nhiều hình thức, biện pháp, huy động 
tối đa các phương tiện truyền thông để tuyên 
truyền, xuyên tạc, vu cáo trắng trợn tình hình 
dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo và vấn đề 
dân tộc ở Việt Nam. 

Chúng đưa ra yêu sách đòi mở rộng dân 
chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do lập hội 
để tập hợp lực lượng, kích động gây bạo loạn, 
dẫn đến mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, 
an toàn xã hội. 

Đặc biệt, chúng luôn tìm mọi cách hướng 
lái truyền thông nhằm tác động vào quá trình 
xây dựng hệ thống pháp luật, nhất là thời điểm 
sửa đổi các văn bản pháp luật về dân chủ, nhân 
quyền, tôn giáo hoặc ban hành các chỉ thị, nghị 
quyết, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,… 
để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước; 
kích động, lôi kéo, chia rẽ nội bộ, nhằm gây áp lực 
với Đảng, Nhà nước ta. 

Đồng thời, thành lập nhiều tổ chức và đưa 
người vào Việt Nam để theo dõi, tìm hiểu, thu thập 
thông tin về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do 
tôn giáo, tiến hành móc nối, cài cắm, truyền bá tư 
tưởng sai trái, vu cáo, xuyên tạc tình hình thực tế 
ở Việt Nam.

Để đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, 
âm mưu các thế lực thù địch là nhất thiết phải thực 
hiện “dân chủ” trong đời sống xã hội. Trước hết là 
thúc đẩy “dân chủ hóa” trong nội bộ Đảng Cộng 
sản Việt Nam, tiếp đó thực hiện “dân chủ hóa” 
trong truyền thông và xã hội. 
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Hai yếu tố này có quan hệ mật thiết với 
nhau, yếu tố thứ nhất mang tính quyết định 
đến tiến trình “dân chủ hóa” từ bên trên, bên 
trong nội bộ ta; yếu tố thứ hai sẽ đẩy nhanh “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” của toàn xã hội. 

Quá trình “dân chủ hóa” truyền thông là 
đưa dân chủ vào mạng truyền thông quốc gia 
và đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí, truyền 
thông. Con đường xâm nhập để hướng lái 
truyền thông của các thế lực thù địch là tác 
động thông qua các hoạt động hợp tác giáo 
dục, hội thảo, giao lưu, “mượn” các phương tiện 
truyền thông của Nhà nước, các địa phương, cơ 
quan, đơn vị để tuyên truyền cho chúng. 

Lợi dụng sự phát triển của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư (4.0), các thế lực thù 
địch sẵn sàng mạnh tay đầu tư tài chính cho 
quảng cáo, đầu tư, tài trợ các chương trình 
nhằm tác động, dẫn dắt giới truyền thông hoạt 
động theo ý đồ của chúng, đưa truyền thông 
tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của 
Nhà nước. 

Mặt khác, chúng còn lợi dụng các trang 
mạng xã hội, facebook, blogger và một số báo, 
đài phương Tây, hệ thống phương tiện truyền 
thông của lực lượng phản động người Việt lưu 
vong,… để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, kêu 
gọi dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự 
do báo chí và cạnh tranh trên lĩnh vực truyền 
thông, gây nhiễu loạn tư tưởng, mất phương 
hướng trong đời sống xã hội.

Ngoài ra, các thế lực thù địch còn tăng 
cường hoạt động xâm nhập, móc nối, xây dựng 
nhân tố bên trong để tác động tư tưởng, phá 
hoại bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện xâm 
lăng văn hóa để thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” nội bộ ta... 

Đây là những con đường mà các thế lực 
thù địch đang tìm mọi cách, bằng nhiều biện 
pháp tiến hành thường xuyên hòng chuyển 
hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. Vì vậy, chúng 
ta cần không ngừng nâng cao cảnh giác để 
giữ vững môi trường hòa bình phát triển đất 
nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng 
chống phá.

Đ.M.H

đã huy động được gần 137 tỷ đồng đầu tư xây 
dựng NTM. Trong đó, nhân dân đóng góp 
47,16 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 23,19 tỷ 
đồng; ngân sách tỉnh 6,02 tỷ đồng; ngân sách 
huyện 28,190 tỷ đồng; ngân sách xã 10,36 tỷ 
đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự 
án 13,69 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 0,66 tỷ 
đồng; vốn tín dụng 1,8 tỷ đồng; vốn huy động 
từ nguồn khác 2,85 tỷ đồng. Riêng ngân sách 
huyện trung bình đầu tư cho 4 xã đăng ký về 
đích trong năm 2018 là 4,54 tỷ đồng/xã, trong 
đó cao nhất là Cẩm Duệ và Cẩm hòa: 6,5 tỷ 
đồng/xã. Từ nguồn huy động đó, toàn huyện 
cũng đã làm mới 37,64 km đường giao thông 
nông thôn; giải tỏa hành lang giao thông được 
46,3 km; làm mới 37,21km rãnh thoát nước; 
phát động nhân dân làm thủy lợi nội đồng với 
hơn 30.000 ngày công; làm mới được 3,64km 
kênh mương bê tông… 

Năm 2018 Cẩm Xuyên phấn đấu có thêm 
ít nhất 5- 6 xã đạt chuẩn NTM; 1 đến 2 xã đạt 
chuẩn xã NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 
12 tiêu chí, xây dựng  thêm 47 khu dân cư cơ 
bản đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
270 vườn mẫu.

“Để thành công, không có sức mạnh nào 
bằng khơi dậy sức dân, bằng những quyết 
sách ở tầm vĩ mô, bằng tư duy của cán bộ cơ 
sở biết “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hiểu 
được dân làm”, “cầm tay chỉ việc” cho dân. 
Những hạn chế, tồn tại kịp thời được bổ cứu, 
dân làm tốt, lấy đó làm bài học kinh nghiệm, 
nhân lên điển hình. Bên cạnh đó, một đội ngũ 
cán bộ biết rèn đức, luyện tài, đặc biệt, không 
mắc bệnh quan liêu, sống xa dân, cũng góp 
phần tạo thế đứng cho Cẩm Xuyên hôm nay”, 
Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm 
Đăng Nhật chia sẻ.

T.G

Xây dựng nông thôn mới...
(Tiếp theo trang 31)
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I. THÔNG TIN TRONG NƯỚC
1. Bình tĩnh, tỉnh táo, cảnh giác trước những 

cái nhìn lệch lạc về giáo dục Việt Nam
Nguyên cớ khởi đầu từ một clip đăng trên trang 

mạng xã hội quay cảnh một người được cho là giáo 
viên tiểu học đang hướng dẫn phụ huynh cách dạy 
con lớp 1 đánh vần theo cuốn Tiếng Việt 1-Công nghệ 
giáo dục (TV1-CNGD). Một câu chuyện giảng dạy theo 
phương pháp mới tưởng như bình thường, nhưng nó 
bị đẩy lên quá mức làm “nóng” dư luận. Nhân cơ hội 
này, một số người vốn có định kiến, cực đoan và những 
kẻ có tư tưởng cơ hội chính trị, bất mãn, thù hằn với 
chế độ Việt Nam đã cố tình làm phức tạp hóa vấn đề.

Trước đó, lợi dụng những sai phạm xảy ra ở Hội 
đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ba tỉnh: Hà 
Giang, Sơn La và Hòa Bình, một số ý kiến tỏ thái độ hằn 
học khi cho rằng “gian lận thi cử ở Hà Giang là bi kịch từ 
lỗi hệ thống”; “sự thối nát của nền giáo dục Việt có căn 
gốc từ thể chế chính trị”.

Những lời lẽ trên cần phải phê phán, bác bỏ vì 
nó đã được nhìn nhận qua “lăng kính màu đen”, đánh 
đồng hiện tượng với bản chất, lợi dụng vấn đề giáo 
dục để đan cài mục đích chính trị thiếu lành mạnh.

Về những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia ở 
ba tỉnh nêu trên, ngay sau khi xảy ra vụ việc, những 
người gây ra sai phạm đã bị cơ quan chức năng khởi 
tố, bắt tạm giam vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
trong thi hành công vụ. Những bài thi, thí sinh được 
nâng điểm thi qua quá trình thẩm định đã bị hạ điểm 
thi theo đúng quy chế. 

Không thể phủ nhận những thành tựu và nỗ lực 
đổi mới của giáo dục Việt Nam

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân. 
Người dân lo toan đến giáo dục là lo toan đến vận 
mệnh đất nước. Thế nhưng, cần tỉnh táo nhận diện, 
phân biệt đâu là những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, 
trách nhiệm, vì lợi ích chung. Mặt khác, khi nhìn nhận, 
đánh giá về vấn đề giáo dục rất cần có thái độ thận 
trọng, khách quan và cái nhìn biện chứng, khoa học.

Khi nhận định về tài liệu TV1-CNGD, không nên 
chỉ lấy một phương pháp đánh vần mới, rồi phủ nhận. 
Bộ GD&ĐT đã khẳng định, tài liệu TV1-CNGD về cơ bản 
bảo đảm các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn kiến thức kỹ 
năng của môn Tiếng Việt lớp 1 trong Chương trình 
giáo dục phổ thông (GDPT) cấp tiểu học. Tài liệu là một 
trong những phương án để các địa phương lựa chọn 
nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 
1 trong Chương trình GDPT hiện hành, nhất là với học 

sinh vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, 
sẽ không mở rộng triển khai chương trình để giữ ổn 
định cho đến khi thực hiện Chương trình GDPT mới 
được triển khai từ năm học 2019-2020.

Mặc dù cơ quan chức năng đã thông tin, nhưng 
một số người coi việc đánh vần theo tài liệu TV1-CNGD 
như là cái cớ để “xới tung” một vấn đề không mới, 
nhưng lại ẩn chứa những dụng ý chính trị khi cho rằng, 
giáo dục Việt Nam “rối rắm vì thiếu triết lý”, từ đó phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo 
dục, xuyên tạc bản chất của nền giáo dục cách mạng 
Việt Nam.

Thực tế, nền giáo dục Việt Nam luôn vận động 
theo sự phát triển của xã hội. Việt Nam đã tiến hành ba 
lần cải cách giáo dục (các năm 1950, 1956, 1981) cho 
phù hợp với từng thời kỳ lịch sử và đáp ứng với yêu 
cầu của từng giai đoạn cách mạng. Hiện nay, sự nghiệp 
đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị 
quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI, đang được triển khai tích cực với những 
bước đi, giải pháp phù hợp.

Theo báo cáo được Ngân hàng Thế giới (WB) công 
bố ngày 15-3-2018, 7 trong số 10 hệ thống giáo dục 
hàng đầu thế giới đang nằm ở khu vực Đông Á-Thái 
Bình Dương, trong đó sự phát triển thực sự ấn tượng 
thuộc về hệ thống giáo dục của Việt Nam và Trung 
Quốc. Trong số 1.000 trường đại học thế giới, Việt Nam 
có hai đại diện là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Những kết quả này một lần 
khẳng định quá trình đổi mới của giáo dục Việt Nam 
đang đi đúng hướng, được nhiều tổ chức quốc tế có 
uy tín ghi nhận.    

Tuy nhiên, giáo dục Việt Nam cũng còn nhiều chế, 
đó là: Chương trình học có môn còn quá tải; phương 
pháp dạy học còn thiên về truyền thụ kiến thức nên 
chưa phát huy được tính tích cực của người học; việc 
kiểm tra, thi cử còn nặng về điểm số dẫn tới áp lực 
cho học sinh; giáo dục đại học chưa đáp ứng đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước…

Giáo dục liên quan đến mọi người, mọi nhà và 
ảnh hưởng mật thiết đến sự ổn định, phát triển của 
quốc gia. Do vậy, khi nhìn nhận, đánh giá về giáo dục 
rất cần phải được xem xét toàn diện, thấu đáo ở mọi 
khía cạnh, đặt trong mối quan hệ giữa cái chung và 
cái riêng, giữa những thành quả đổi mới đã đạt được 
và những sức ỳ, lực cản trong lộ trình đổi mới cần phải 
khắc phục. Không nên lấy một vài cái sai đơn lẻ trong 
hoạt động giáo dục hay những vấn đề đang còn tranh 
luận để phủ nhận những nỗ lực đổi mới giáo dục cũng 
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như những thành quả giáo dục của Việt Nam trong 
những năm qua. Điều đó làm tổn thương đến tình 
cảm, niềm tin, tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao 
cả của hơn 1,2 triệu giáo viên, giảng viên và hàng vạn 
cán bộ quản lý giáo dục đang lặng thầm cống hiến cho 
sự nghiệp “trồng người”.

2. Xử lý 12 dự án thua lỗ ngành công thương: 
Tín hiệu khả quan

Sau hơn 01 năm Chính phủ tiến hành rà soát tổng 
thể và đưa ra các giải pháp xử lý tổng thể 12 dự án thua 
lỗ của ngành Công thương, nhiều dự án đã có chuyển 
biến đáng mừng. Trong 6 dự án đã có hoạt động sản 
xuất kinh doanh nhưng thua lỗ, đã có 2/6 dự án thoát 
lỗ và bước đầu sản xuất kinh doanh có lãi. Cụ thể là 
Nhà máy Thép Việt Trung năm 2017 đã lãi 419 tỷ đồng; 
Nhà máy DAP Vinachem đã lãi hàng chục tỷ đồng. Các 
dự án còn lại, nhất là các dự án của Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam (Vinachem) gồm: DAP Lào Cai, Phân đạm 
Ninh Bình, Phân đạm Hà Bắc đã vận hành ổn định hơn. 
Đối với nhóm 3 dự án tạm dừng thi công, dự án Nhà 
máy Bột giấy Phương Nam đã tiến hành bán đấu giá 
lần 1 nhưng chưa thành công và đang tiếp tục chuẩn 
bị các điều kiện để bán đấu giá lần 2. Hai dự án còn 
lại cũng đang tìm đối tác để vận hành trở lại. Đối với 
nhóm các dự án thứ ba gồm các dự án của Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam (PVN) thì dự án Nhà máy Xơ sợi Đình 
Vũ (Công ty PVTex) đã vận hành trở lại 3 dây chuyền 
vào ngày 10/4/2018 và cho ra sản phẩm đảm bảo chất 
lượng. Các dự án này hoạt động trở lại đã không sử 
dụng thêm bất kỳ nguồn ngân sách nào. Không những 
thế, phần vốn góp nhà nước của Tổng công ty Đầu tư 
và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ở dự án Gang thép 
Thái Nguyên giai đoạn 2 đã rút về được gần 1.000 tỷ 
đồng. Ngoài ra, dư nợ cấp tín dụng của các dự án đến 
31/1/2018 đã giảm được 193 tỷ đồng; nợ phải trả đối 
với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã giảm được 
khoảng 45 tỷ đồng.

Bộ Công Thương xác định, với các dự án có tiến 
triển tốt sẽ tiếp tục tổ chức lại sản xuất, quản trị doanh 
nghiệp, rà soát tiết giảm chi phí, tiết giảm lao động để 
duy trì nhịp độ sản xuất cao và hiệu quả hơn. Trong 
thời gian tới, các biện pháp triển khai phải bám sát vào 
các chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như các phương án, 
lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện nay, có những vấn đề cần tập trung giải 
quyết như liên quan tới việc xử lý các tranh chấp tại 
các hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công 
công trình (EPC) ở nhiều dự án. Đây là khâu phức tạp 
bởi đến thời điểm này còn 8 dự án có vướng mắc. 
Nhóm vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, 
Trưởng Ban chỉ đạo nêu rõ quan điểm là nếu các bên 
tranh chấp không đi đến được thống nhất để giải 
quyết thì sẽ đưa ra Trọng tài quốc tế. Đến thời điểm 
này, những tranh chấp tại dự án PVtex Đình Vũ đã có 

quyết định đưa ra trọng tài quốc tế tại Singapore vào 
tháng 11/2018. Việc quyết toán hoàn thành dự án, 
nếu như các tranh chấp ở các hợp đồng EPC không 
được giải quyết thì khâu này sẽ khó xử lý. Vì vậy, việc 
dồn sức để xử lý 2 nhóm vấn đề này là rất quan trọng. 
Ngoài ra, ở một số dự án nguồn lực tài chính và lao 
động để phục hồi sản xuất kinh doanh còn rất khó 
khăn. Với quy mô dự án lớn lại kéo dài trong nhiều 
năm nên hệ lụy để lại như tài chính, tỷ giá... rất phức 
tạp. Do đó, việc xử lý đồng thời các vấn đề mang tính 
kinh tế, lại liên quan đến lao động, an sinh xã hội, 
môi trường chính là một thách thức rất lớn cần đặc 
biệt lưu ý để có thể đảm bảo xử lý được tổng thể các 
dự án để kết quả đạt được bền vững.

Quan điểm xử lý tồn tại ở 12 dự án này là theo 
nguyên tắc thị trường, theo quy định pháp luật hiện 
hành. Ngân hàng Nhà nước sẽ có các hướng dẫn 
chỉ đạo, cũng như có các cuộc làm việc với các ngân 
hàng thương mại, chủ đầu tư dự án để tìm được tiếng 
nói chung. Từ đó việc cơ cấu lại nợ sẽ phải dựa trên 
phương án sản xuất kinh doanh của dự án đó. Nếu các 
dự án có khả năng phục hồi và đi vào hoạt động sản 
xuất ổn định, có khả năng trả nợ trong tương lai thì các 
bên cần ngồi lại để có thoả thuận cụ thể. 

3. Khuyến cáo của chuyên gia quốc tế về ba 
thách thức đối với Việt Nam trong bối cảnh cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Cách 
mạng Công nghiệp lần thứ tư đã nêu ba thách thức lớn 
mà Việt Nam phải vượt qua để có thể hội nhập thành 
công và bắt nhịp xu hướng thời đại, đó là: công nghệ, 
thể chế và nhân lực.

Việt Nam đang có những đầu tư khá tốt về nguồn 
nhân lực. Dân số Việt Nam trẻ, được đào tạo tốt và có 
khả năng thích ứng với thay đổi. Hệ thống chăm sóc 
sức khỏe ngày càng được cải thiện, hiện đứng thứ 7 
trong số các nước tăng trưởng cao nhất về điểm số 
bao phủ y tế toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang 
phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số, khi số lượng 
người trên 65 tuổi dự đoán sẽ tăng từ 6,5% đến 21% 
dân số trong năm 2017 - 2050. Yêu cầu phải nâng cao 
trình độ và kỹ năng của lực lượng lao động trẻ, đặc biệt 
về kiến thức số đang là nhu cầu cấp bách.

Về tiến độ hấp thụ công nghệ, Việt Nam cũng đạt 
được nhiều thành tựu: Tỷ số Chấp nhận Công nghệ 
toàn cầu (DAI) xếp Việt Nam ở thang điểm 4,6/10, cao 
hơn trung bình thế giới, tỷ lệ sử dụng Internet của Việt 
Nam hiện nằm trong top 13 thế giới, với độ phủ sóng 
của Internet hiện đạt 54% và tỷ lệ sử dụng mạng xã hội 
đạt 40% dân số. Tuy nhiên, một chỉ số khác liên quan 
đến công nghệ như vốn, nhân lực hay tổ chức cộng 
đồng số của Việt Nam lại thấp so với các nước trong 
khu vực.

Đối với hoạt động của Chính phủ, Cách mạng 
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công nghiệp 4.0 đặt ra các yêu cầu phải phải tiếp tục 
đổi mới cơ chế và phương thức hoạt động của các cơ 
quan nhà nước; đổi mới tư duy, quy trình và nhân sự 
dựa vào quá trình số hóa theo chiều sâu.

Để gặt hái thành công từ cách mạng công nghệ 
lần thứ tư, Việt Nam cần tập trung thực hiện ba giải 
pháp về công nghệ, thể chế và nhân lực.

Về công nghệ, cần có cách tiếp cận tổng hợp và 
nên bắt đầu từ các giải pháp cơ bản nhất: Đầu tiên 
là việc xây dựng các cơ sở hạ tầng tương hợp làm 
nền tảng tăng cường các quan hệ G2G, G2B, G2C. 
Các quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ đều 
đã và đang thực hiện quá trình này và gặt hái nhiều 
thành tựu trong tăng trưởng kinh tế. Việc công khai 
hóa dữ liệu công của các cơ quan nhà nước với đại 
chúng cũng là một tác nhân quan trọng. Khai thác 
hạ tầng dữ liệu mở không chỉ đem lại sự minh bạch 
và công khai lớn hơn của chính quyền với người dân 
và doanh nghiệp mà còn đem đến gia tăng việc làm, 
thu nhập, nền tảng để phát triển vạn vật kết nối và 
trí tuệ nhân tạo. Các nghiên cứu quốc tế đã đưa ra 
kết luận, việc công khai hóa dữ liệu công sẽ đem lại 
1% tăng trưởng GDP cho quốc gia. Các nước Mỹ, 
Anh, Australia hay Liên minh châu Âu (EU) đang có 
hàng trăm công ty và hàng nghìn việc làm được kiến 
tạo nhờ vào dữ liệu công mở. 

Về thể chế, chính phủ cần phải thúc đẩy vận động 
và tổ chức hợp lý hóa các quy trình dành cho doanh 
nghiệp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong đó, tương 
họp số tạo ra những cơ chế và tiêu chuẩn cho việc thu 
thập, quản lý và chia sẻ dữ liệu nhà nước và công cộng.

Về nhân lực: nhân lực có tri thức số đặc biệt cần 
thiết trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ lần thứ 
4. Hiện nay, tỷ lệ nhân lực có trình độ đại học của Việt 
Nam còn thấp, mới chỉ 8% người trong tuổi lao động 
có trình độ đại học, thấp hơn các quốc gia ASEAN khác 
như Singapore, Malaysia, Philippines, Campuchia, 
Myanmar. Do đó, giáo dục, đặc biệt là giáo dục tri thức 
số nên được phổ cập rộng rãi dưới nhiều hình thức.

Ngoài ra, cần tập trung đầu tư vào nghiên cứu và 
phát triển. Hiện tại, việc đổi mới tư duy và hành động 
của công chức nhà nước cũng rất cần thiết nhằm đáp 
ứng yêu cầu phát triển công nghệ số.

II. THÔNG TIN QUỐC TẾ
1. Dấu mốc mới, xung lực mới qua chuyến 

thăm Nga và Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng 

Chuyến thăm đã tạo ra những dấu mốc mới, 
động lực mới, đưa quan hệ của ta với Nga và Hungary 
bước sang một giai đoạn phát triển mới; củng cố và 
thắt chặt sự tin cậy chính trị, qua đó tạo nền tảng vững 
chắc để thúc đẩy toàn diện và nâng cao hiệu quả hợp 
tác trên tất cả các lĩnh vực.

Với Nga, hai bên đã trao đổi sâu rộng, xác định các 
định hướng và biện pháp quan trọng thúc đẩy toàn 
diện quan hệ hai nước. Hai bên khẳng định, tiếp tục 
củng cố tin cậy chính trị làm nền tảng để mở rộng và 
thúc đẩy hợp tác toàn diện, nhất là duy trì thường xuyên 
trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại chiến lược, tham vấn 
chính trị, an ninh, quốc phòng ở tất cả các kênh Đảng, 
Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, các địa phương; 
nhấn mạnh cùng phối hợp tổ chức thành công năm 
Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga nhân dịp kỷ 
niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản 
của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga trong 
năm 2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam - Liên bang Nga vào năm 2020; quyết tâm đưa 
quan hệ kinh tế thương mại phát triển nhanh, thực sự 
trở thành trụ cột trong quan hệ hai nước, theo đó tạo 
điều kiện để doanh nghiệp hai nước thâm nhập vào 
thị trường của nhau. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác 
về an ninh - quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quân sự 
ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đóng vai trò quan trọng 
trong tổng thể sự phát triển của quan hệ hai nước. 
Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hai bên nhất trí 
triển khai Dự án Trung tâm khoa học và Công nghệ hạt 
nhân tại Việt Nam. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục - 
đào tạo, Nga cam kết tiếp tục giành ưu tiên cao cho 
Việt Nam trong việc cung cấp 1.000 suất học bổng mỗi 
năm, cao nhất trong số 50 nước cung cấp học bổng 
cho Việt Nam.

Lãnh đạo hai nước quyết tâm đưa hợp tác kinh tế 
- thương  mại - đầu tư trở thành trụ cột quan trọng lẫn 
thước đo mức độ phát triển của quan hệ Đối tác chiến 
lược toàn diện Việt - Nga; đề ra nhiều định hướng, biện 
pháp, trong đó chú trọng khai thác tối đa những thuận 
lợi từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và 
Liên minh Kinh tế Á - Âu; cải cách hiệu quả Ủy ban Liên 
Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học 
kỹ thuật; đẩy mạnh khuyến khích, ủng hộ và tạo các 
điều kiện thuận lợi tối đa để doanh nghiệp hai nước 
gia tăng đầu tư và thâm nhập thị trường của nhau. Đặc 
biệt, đối với lĩnh vực năng lượng và dầu khí, vốn là lĩnh 
vực hợp tác chiến lược giữa hai nước trong nhiều năm 
qua, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi nhất để 
doanh nghiệp của hai nước thực hiện hiệu quả những 
dự án hiện có, đồng thời mở rộng các dự án đầu tư với 
sự tham gia của các công ty dầu khí quốc gia trên lãnh 
thổ hai nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội hai nước. Phía Nga cũng cam kết tạo điều 
kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp của Việt Nam đầu 
tư tại Nga. Đến nay, các doanh nghiệp của Việt Nam đã 
đầu tư vào Nga 21 dự án, với vốn đăng ký mới khoảng 
3 tỷ USD.

Với Hungary, chuyến thăm của Tổng Bí thư đã tạo 
một dấu mốc rất quan trọng với việc xác lập và nâng 
cấp khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Hungary lên quan 
hệ “Đối tác toàn diện”, vừa thể hiện cao độ tầm quan 
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trọng của quan hệ hai nước, vừa khẳng định quyết tâm 
của cả hai bên mở rộng hợp tác toàn diện và hiệu quả, 
nhất là các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như kinh tế - 
thương mại - đầu tư, hợp tác quốc phòng, y tế, tư pháp, 
giáo dục - đào tạo, môi trường... trong đó một số lĩnh 
vực đã được cụ thể hóa thông qua việc ký kết 7 văn 
kiện hợp tác trong chuyến thăm. Việc nâng cấp quan 
hệ “Đối tác toàn diện” với Hungary cũng giúp ta củng 
cố và mở rộng dư địa hợp tác trong quan hệ của ta với 
Liên minh châu Âu. Trong lĩnh vực đào tạo, Hungary 
cũng cam kết nâng số lượng học bổng cho Việt Nam 
lên 200 suất học bổng mỗi năm. 

Hợp tác trong lĩnh vực xử lý nước và cung cấp 
nước sạch cũng được thúc đẩy với việc ký 3 Bản ghi 
nhớ về cung cấp nước sạch giữa Hiệp hội ngành nước 
Hungary với 3 tỉnh Quảng Bình, Vĩnh Long và Thanh 
Hóa.hai bên nhất trí đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh 
tế nhằm tạo nhiều cơ hội hợp tác hơn; nhất trí thúc 
đẩy, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng 
doanh nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi, tiếp xúc, tìm 
kiếm cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực mà Việt Nam 
có nhu cầu và Hungary có thế mạnh, nhất là về dược 
phẩm, năng lượng tái tạo, công nghiệp quốc phòng, 
xử lý môi trường... 

Lãnh đạo hai nước cũng thống nhất một số biện 
pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các dự án sử dụng 
khoản vốn vay ưu đãi mà Hungary dành cho Việt Nam. 
Đặc biệt, lãnh đạo cấp cao hai nước đều quyết tâm 
cao thúc đẩy để sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU, tạo động lực mới, cơ 
hội mới về kinh tế, đầu tư giữa hai nước, cũng như giữa 
Việt Nam với các nước EU.

Tổng Bí thư và các lãnh đạo cấp cao của Nga và 
Hungary đã có những cuộc thảo luận rất cởi mở, thực 
chất, chia sẻ lập trường và thúc đẩy nhận thức chung 
quan trọng về sự cần thiết tăng cường tham vấn, phối 
hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Các nhà lãnh 
đạo nhất trí ủng hộ thúc đẩy trật tự thế giới dựa trên 
chủ nghĩa đa phương, coi trọng vai trò của Liên Hợp 
Quốc; nhấn mạnh các tranh chấp quốc tế cần được 
giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật 
pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhận thức 
chung này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc góp 
phần duy trì, củng cố và thúc đẩy môi trường hòa bình, 
an ninh, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có 
nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, cả Tổng thống 
Nga V.Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đều 
nhận lời mời sớm sang thăm lại Việt Nam, thể hiện 
sự coi trọng cao độ trong quan hệ với Việt Nam và sẽ 
tiếp tục là một xung lực mới thúc đẩy quan hệ của 
ta với hai nước không ngừng thắt chặt, đi vào chiều 
sâu, hiệu quả.

2. Nhiều nước hoan nghênh kết quả cuộc gặp 
thượng đỉnh liên Triều lần ba

Phát biểu với báo giới ngày 19/9, người phát 
ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ, 
cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 tại Bình Nhưỡng, 
hai miền Triều Tiên đã đạt được “điểm chung mới và 
quan trọng” về việc cải thiện quan hệ song phương, 
giảm leo thang quân sự và phi hạt nhân hóa Bán đảo 
Triều Tiên. 

Về phía Nga, Điện Kremlin đã ra tuyên bố bày 
tỏ ủng hộ các thỏa thuận mà nhà lãnh đạo Triều Tiên 
Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in 
đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 ở Bình 
Nhưỡng, đồng thời xem đây là các bước đi hiệu quả 
hướng tới một giải pháp chính trị.

Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Duma 
quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky nhận định kết 
quả đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều 
lần thứ 3 là một đột phá quan trọng. Theo ông, thỏa 
thuận quân sự được lãnh đạo hai miền Triều Tiên ký 
kết “là một bước đi lớn hướng tới hòa bình” trên Bán 
đảo Triều Tiên. Kết quả đạt được trong hội nghị thượng 
đỉnh liên Triều lần thứ 3 cũng xóa tan những quan 
điểm cho rằng Bình Nhưỡng gây ra mối đe dọa cho sự 
phát triển khu vực.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đánh giá 
cao tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 
tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra tại thủ đô 
Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ nhận định, việc hai miền 
Triều Tiên cùng vận động đăng cai Olympic mùa Hè 
2032 là một ý tưởng “vô cùng thú vị”.

Về phía Nhật Bản, Kyodo đưa tin ngày 19/9, Chính 
phủ Nhật Bản bày tỏ hy vọng tuyên bố chung đạt được 
sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mới nhất sẽ giúp 
phi hạt nhân hóa “hoàn toàn” Triều Tiên.

Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon 
Jae-in tới Triều Tiên lần này là chuyến thăm thứ ba của 
một nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới miền Bắc, sau 2 chuyến 
thăm trước đó của những người tiền nhiệm Kim Dae-
jung (năm 2000) và Roh Moo-hyun (năm 2007).

Theo Yonhap, ngày 19/9, nhà lãnh đạo Kim 
Jong-un cho rằng thỏa thuận mới được ký kết trước 
đó cùng ngày giữa ông với Tổng thống Hàn Quốc 
Moon Jae-in tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở 
Bình Nhưỡng sẽ thúc đẩy một kỷ nguyên hòa bình 
và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên, nâng quan 
hệ liên Triều lên tầm cao mới.

(Nguồn TT Thông tin công tác Tuyên giáo)
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