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Hoàng Xuân Nhị (1914-1990) sinh tại làng 
Yên Hồ, huyện Ðức Thọ, trong một gia đình, một 
dòng họ nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh. Ông sớm 
mang trong mình những tố chất đặc biệt: Hiếu 
học và học giỏi; yêu nước và tận trung với nước; 
sự quyết chí và kiên định.

Năm 1936, đang là sinh viên Luật khoa, do kết 
quả học tập xuất sắc, ông được nhận học bổng đi 
Pháp của một tổ chức tự nguyện là Hội Khuyến khích 
du học. Năm 1937, ông lấy bằng cử nhân văn chương 
và triết học ở Pa-ri. Có lẽ ông sẽ trở thành công chức 
hay nhà khoa học người Pháp nếu năm 1946 Bác Hồ 
không sang Pa-ri để vận động hòa bình và kêu gọi các 
trí thức về nước tham gia kháng chiến.

Cách đây không lâu, tôi được gặp bác Lê Tâm, 
người kỹ sư thiết kế và chỉ đạo thi công mở rộng con 

đường từ Lạng Sơn về Thái Nguyên, tức "Ðường Bắc 
Sơn - Ðình Cả - Thái Nguyên", "Ðường ta rộng thênh 
thang tám thước" như trong thơ Tố Hữu viết. Bác Tâm 
học cùng trường với GS Trần Ðại Nghĩa. Chuyến tàu 
của bác Tâm và GS Hoàng Xuân Nhị về trễ, đúng ngày 
23-12-1946, ngày Toàn quốc kháng chiến mới về đến 
Xin-ga-po. Ở Hải Phòng có đánh nhau to, tàu phải cập 
cảng Sài Gòn. Bác Tâm về quân giới, trở thành người 
chế súng bắn được xe tăng và tàu thủy Pháp y như GS 
Trần Ðại Nghĩa ở Việt Bắc.

Còn GS Hoàng Xuân Nhị thì được giao phụ trách 
công tác văn hóa, được coi là trí thức lớn của Nam Bộ. 
Tại Bưng Biền, năm 1947, GS được Ủy ban Kháng 
chiến hành chính Nam Bộ bổ nhiệm làm Giám đốc 
Viện Văn hóa kháng chiến. Ông sáng lập báo La Voix 
du Maquis (Tiếng nói kháng chiến), là tờ báo ngoại 
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ngữ đầu tiên ở chiến khu cách mạng. Cùng với tờ La 
Voix du Maquis, công tác địch vận của chính phủ 
kháng chiến khiến binh lính Âu, Phi trong quân đội 
Pháp theo kháng chiến ngày càng nhiều. Do giỏi tiếng 
Anh, tiếng Pháp, tiếng Ðức... GS Hoàng Xuân Nhị 
được giao làm chính trị viên của binh đoàn quốc tế 
gồm các binh sĩ rời bỏ hàng ngũ của Pháp.

Khi ngành văn hóa thống nhất với ngành giáo 
dục, GS Hoàng Xuân Nhị được bổ nhiệm làm Giám đốc 
Nha giáo dục Nam Bộ. Ông là Ủy viên Ủy ban Kháng 
chiến hành chính Nam Bộ; Ủy viên Khu ủy Khu 9.

Năm 1949, GS Hoàng Xuân Nhị chủ trì mở lớp 
sư phạm đặc biệt mang tên Phan Chu Trinh đào tạo 
đội ngũ giáo viên, trí thức mới cho Nam Bộ.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Hoàng Xuân Nhị tập 
kết ra Bắc, làm giáo sư tại Trường đại học Sư phạm, 
đại học Tổng hợp Hà Nội; Chủ nhiệm khoa Ngữ văn, 
Trường đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1957 đến 
năm 1982.

Khả năng vượt trội về lòng quyết tâm và sự tự học 
của ông thật đáng kinh ngạc. Lẽ ra ông được phân 
công và có thể xin dạy văn học Pháp, văn học Ðức hay 
văn học Anh, Mỹ. Song, văn học Pháp đã có GS 
Nguyễn Mạnh Tường. Các môn khác chưa có trong 
chương trình, trong đó văn học Nga lại rất cần. GS Hà 
Minh Ðức trong cuốn "Tài năng và danh phận" (NXB 
CTQG, 2014), một học trò và sau là đồng nghiệp, cùng 
tổ bộ môn của thầy Nhị kể rằng: "Thầy Hoàng Xuân 
Nhị có năng khiếu về ngoại ngữ và thuận lợi là đã biết 
nhiều thứ tiếng châu Âu như Pháp, Ðức, Anh,... nên 
việc học tiếng Nga tuy khó khăn nhưng thầy đã hoàn 
thành trong vòng 5 - 6 tháng để có thể nghiên cứu và 
dịch nhiều tác phẩm văn học Nga". Với những bài 
giảng sinh động, với việc dịch các tác phẩm văn học 
Nga - Xô viết, nhất là bộ "Lịch sử văn học Nga - Xô 
viết" gồm năm tập được dùng trong tất cả các trường 
đại học; có thể nói GS Hoàng Xuân Nhị là một trong 
những người có công đầu trong việc tạo ra cuộc tiếp 
xúc của văn học Việt Nam với một nền văn học vĩ đại 
của nước Nga và các nước Xô viết. Ông cũng là người 
đã dịch bộ sách "Nguyên lý Mỹ học Mác - Lênin" (năm 
1961) hàng nghìn trang; đem đến cho sinh viên và 
giới học thuật nước nhà những quan điểm mới và có 
hệ thống về mỹ học Mác - Lênin. Về văn học Việt Nam, 
ông chọn thơ Bác là sự nghiệp nghiên cứu và chuyên 
đề giảng dạy tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Việc 
lựa chọn này không chỉ thể hiện lòng thành kính đối 

với Bác mà còn thể hiện sự nhạy cảm của một nhà 
nghiên cứu biết chọn những đề tài có giá trị.

Nhắc đến những đóng góp về khoa học của GS 
Hoàng Xuân Nhị, thể hiện một tình cảm sâu sắc của 
ông đối với dân tộc, với cách mạng còn là việc dịch ra 
tiếng Pháp Chinh phụ ngâm, Lưu Bình - Dương Lễ 
trước năm 1945; dịch và giới thiệu thơ Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sau năm 1975. Chinh phụ ngâm được xuất 
bản tại NXB Mercure de France có lời giới thiệu của 
nhà triết học, nhà thơ, Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp Pôn 
Va-lê-ry. Sách đã được tái bản nhiều lần.

GS Hoàng Xuân Nhị đã có công lớn trong việc đào 
tạo thầy và trò ở Khoa Văn, Trường đại học Tổng hợp 
Hà Nội. Những người có ảnh hưởng xã hội, được yêu 
mến và thường được truyền tụng với nhiều giai thoại.

Khi tôi vào trường, được nghe kể nhiều chuyện về 
thầy Nhị. Nào là để thể hiện quyết tâm học tiếng Nga, 
thầy đã cắt trọc đầu, thề rằng khi tóc tốt là khi làm chủ 
được tiếng Nga. Nào là chuyện cưỡi trâu đi họp khi 
trường sơ tán ở Ðại Từ (Thái Nguyên). Thầy Hà Minh 
Ðức kể thầy Nhị thường hay có "sáng kiến", như việc 
mắc màn trùm cả bàn ghế để làm việc. Anh Nguyễn 
Ngọc Ký kể, nhà thầy ở sơ tán mà vẫn lắm sách: Sách 
tiếng Việt, tiếng Tàu, sách Pháp, sách Nga; sách bìa 
thường, bìa cứng. Có cuốn dày cả nghìn trang, nặng tới 
mấy cân. Sách xếp chồng bên phải, bên trái. Sách xếp 
đằng trước, đằng sau. Sách ngự trên gác cao. Sách 
nằm la liệt đầy ắp cả dưới gầm giường. Mỗi lần giảng 
thơ Bác, thầy lại khóc. Thầy nhớ Bác, thương Bác 
chân thành, khóc từ năm 1969, cho đến năm 1974, 
dạy chúng tôi thầy vẫn khóc.

Có vẻ thầy Nhị là người đa phong cách. Thầy nhớ 
rất kỹ một đoạn văn trong tác phẩm nhưng quên tên 
ngay cả đồng nghiệp trong khoa. Thầy có mái tóc bạc 
phơ, dáng vẻ đạo mạo nhưng lại rất hồn nhiên, hóm 
hỉnh. Lại có thơ về thầy Nhị rằng:

Thầy Nhị nét mặt tươi cười
Mái đầu tóc bạc, mình ngồi Simson
Văn khoa là một giang sơn...
Ghi nhận công lao của GS Hoàng Xuân Nhị, ở TP 

Hồ Chí Minh đã có một đường phố mang tên ông. 
Nhưng còn có một con đường Hoàng Xuân Nhị trong 
niềm thương nhớ, kính yêu của những người Nam Bộ 
kháng chiến, của các thế hệ học trò và của cả nguồi 
dân Hà Tĩnh. 
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(Xem tiếp bìa 3)

Hoàng Xuân Nhị (1914-1990) sinh tại làng 
Yên Hồ, huyện Ðức Thọ, trong một gia đình, một 
dòng họ nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh. Ông sớm 
mang trong mình những tố chất đặc biệt: Hiếu 
học và học giỏi; yêu nước và tận trung với nước; 
sự quyết chí và kiên định.

Năm 1936, đang là sinh viên Luật khoa, do kết 
quả học tập xuất sắc, ông được nhận học bổng đi 
Pháp của một tổ chức tự nguyện là Hội Khuyến khích 
du học. Năm 1937, ông lấy bằng cử nhân văn chương 
và triết học ở Pa-ri. Có lẽ ông sẽ trở thành công chức 
hay nhà khoa học người Pháp nếu năm 1946 Bác Hồ 
không sang Pa-ri để vận động hòa bình và kêu gọi các 
trí thức về nước tham gia kháng chiến.

Cách đây không lâu, tôi được gặp bác Lê Tâm, 
người kỹ sư thiết kế và chỉ đạo thi công mở rộng con 

đường từ Lạng Sơn về Thái Nguyên, tức "Ðường Bắc 
Sơn - Ðình Cả - Thái Nguyên", "Ðường ta rộng thênh 
thang tám thước" như trong thơ Tố Hữu viết. Bác Tâm 
học cùng trường với GS Trần Ðại Nghĩa. Chuyến tàu 
của bác Tâm và GS Hoàng Xuân Nhị về trễ, đúng ngày 
23-12-1946, ngày Toàn quốc kháng chiến mới về đến 
Xin-ga-po. Ở Hải Phòng có đánh nhau to, tàu phải cập 
cảng Sài Gòn. Bác Tâm về quân giới, trở thành người 
chế súng bắn được xe tăng và tàu thủy Pháp y như GS 
Trần Ðại Nghĩa ở Việt Bắc.

Còn GS Hoàng Xuân Nhị thì được giao phụ trách 
công tác văn hóa, được coi là trí thức lớn của Nam Bộ. 
Tại Bưng Biền, năm 1947, GS được Ủy ban Kháng 
chiến hành chính Nam Bộ bổ nhiệm làm Giám đốc 
Viện Văn hóa kháng chiến. Ông sáng lập báo La Voix 
du Maquis (Tiếng nói kháng chiến), là tờ báo ngoại 
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ngữ đầu tiên ở chiến khu cách mạng. Cùng với tờ La 
Voix du Maquis, công tác địch vận của chính phủ 
kháng chiến khiến binh lính Âu, Phi trong quân đội 
Pháp theo kháng chiến ngày càng nhiều. Do giỏi tiếng 
Anh, tiếng Pháp, tiếng Ðức... GS Hoàng Xuân Nhị 
được giao làm chính trị viên của binh đoàn quốc tế 
gồm các binh sĩ rời bỏ hàng ngũ của Pháp.

Khi ngành văn hóa thống nhất với ngành giáo 
dục, GS Hoàng Xuân Nhị được bổ nhiệm làm Giám đốc 
Nha giáo dục Nam Bộ. Ông là Ủy viên Ủy ban Kháng 
chiến hành chính Nam Bộ; Ủy viên Khu ủy Khu 9.

Năm 1949, GS Hoàng Xuân Nhị chủ trì mở lớp 
sư phạm đặc biệt mang tên Phan Chu Trinh đào tạo 
đội ngũ giáo viên, trí thức mới cho Nam Bộ.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Hoàng Xuân Nhị tập 
kết ra Bắc, làm giáo sư tại Trường đại học Sư phạm, 
đại học Tổng hợp Hà Nội; Chủ nhiệm khoa Ngữ văn, 
Trường đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1957 đến 
năm 1982.

Khả năng vượt trội về lòng quyết tâm và sự tự học 
của ông thật đáng kinh ngạc. Lẽ ra ông được phân 
công và có thể xin dạy văn học Pháp, văn học Ðức hay 
văn học Anh, Mỹ. Song, văn học Pháp đã có GS 
Nguyễn Mạnh Tường. Các môn khác chưa có trong 
chương trình, trong đó văn học Nga lại rất cần. GS Hà 
Minh Ðức trong cuốn "Tài năng và danh phận" (NXB 
CTQG, 2014), một học trò và sau là đồng nghiệp, cùng 
tổ bộ môn của thầy Nhị kể rằng: "Thầy Hoàng Xuân 
Nhị có năng khiếu về ngoại ngữ và thuận lợi là đã biết 
nhiều thứ tiếng châu Âu như Pháp, Ðức, Anh,... nên 
việc học tiếng Nga tuy khó khăn nhưng thầy đã hoàn 
thành trong vòng 5 - 6 tháng để có thể nghiên cứu và 
dịch nhiều tác phẩm văn học Nga". Với những bài 
giảng sinh động, với việc dịch các tác phẩm văn học 
Nga - Xô viết, nhất là bộ "Lịch sử văn học Nga - Xô 
viết" gồm năm tập được dùng trong tất cả các trường 
đại học; có thể nói GS Hoàng Xuân Nhị là một trong 
những người có công đầu trong việc tạo ra cuộc tiếp 
xúc của văn học Việt Nam với một nền văn học vĩ đại 
của nước Nga và các nước Xô viết. Ông cũng là người 
đã dịch bộ sách "Nguyên lý Mỹ học Mác - Lênin" (năm 
1961) hàng nghìn trang; đem đến cho sinh viên và 
giới học thuật nước nhà những quan điểm mới và có 
hệ thống về mỹ học Mác - Lênin. Về văn học Việt Nam, 
ông chọn thơ Bác là sự nghiệp nghiên cứu và chuyên 
đề giảng dạy tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Việc 
lựa chọn này không chỉ thể hiện lòng thành kính đối 

với Bác mà còn thể hiện sự nhạy cảm của một nhà 
nghiên cứu biết chọn những đề tài có giá trị.

Nhắc đến những đóng góp về khoa học của GS 
Hoàng Xuân Nhị, thể hiện một tình cảm sâu sắc của 
ông đối với dân tộc, với cách mạng còn là việc dịch ra 
tiếng Pháp Chinh phụ ngâm, Lưu Bình - Dương Lễ 
trước năm 1945; dịch và giới thiệu thơ Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sau năm 1975. Chinh phụ ngâm được xuất 
bản tại NXB Mercure de France có lời giới thiệu của 
nhà triết học, nhà thơ, Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp Pôn 
Va-lê-ry. Sách đã được tái bản nhiều lần.

GS Hoàng Xuân Nhị đã có công lớn trong việc đào 
tạo thầy và trò ở Khoa Văn, Trường đại học Tổng hợp 
Hà Nội. Những người có ảnh hưởng xã hội, được yêu 
mến và thường được truyền tụng với nhiều giai thoại.

Khi tôi vào trường, được nghe kể nhiều chuyện về 
thầy Nhị. Nào là để thể hiện quyết tâm học tiếng Nga, 
thầy đã cắt trọc đầu, thề rằng khi tóc tốt là khi làm chủ 
được tiếng Nga. Nào là chuyện cưỡi trâu đi họp khi 
trường sơ tán ở Ðại Từ (Thái Nguyên). Thầy Hà Minh 
Ðức kể thầy Nhị thường hay có "sáng kiến", như việc 
mắc màn trùm cả bàn ghế để làm việc. Anh Nguyễn 
Ngọc Ký kể, nhà thầy ở sơ tán mà vẫn lắm sách: Sách 
tiếng Việt, tiếng Tàu, sách Pháp, sách Nga; sách bìa 
thường, bìa cứng. Có cuốn dày cả nghìn trang, nặng tới 
mấy cân. Sách xếp chồng bên phải, bên trái. Sách xếp 
đằng trước, đằng sau. Sách ngự trên gác cao. Sách 
nằm la liệt đầy ắp cả dưới gầm giường. Mỗi lần giảng 
thơ Bác, thầy lại khóc. Thầy nhớ Bác, thương Bác 
chân thành, khóc từ năm 1969, cho đến năm 1974, 
dạy chúng tôi thầy vẫn khóc.

Có vẻ thầy Nhị là người đa phong cách. Thầy nhớ 
rất kỹ một đoạn văn trong tác phẩm nhưng quên tên 
ngay cả đồng nghiệp trong khoa. Thầy có mái tóc bạc 
phơ, dáng vẻ đạo mạo nhưng lại rất hồn nhiên, hóm 
hỉnh. Lại có thơ về thầy Nhị rằng:

Thầy Nhị nét mặt tươi cười
Mái đầu tóc bạc, mình ngồi Simson
Văn khoa là một giang sơn...
Ghi nhận công lao của GS Hoàng Xuân Nhị, ở TP 

Hồ Chí Minh đã có một đường phố mang tên ông. 
Nhưng còn có một con đường Hoàng Xuân Nhị trong 
niềm thương nhớ, kính yêu của những người Nam Bộ 
kháng chiến, của các thế hệ học trò và của cả nguồi 
dân Hà Tĩnh. 
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(Xem tiếp bìa 3)

Hoàng Xuân Nhị (1914-1990) sinh tại làng 
Yên Hồ, huyện Ðức Thọ, trong một gia đình, một 
dòng họ nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh. Ông sớm 
mang trong mình những tố chất đặc biệt: Hiếu 
học và học giỏi; yêu nước và tận trung với nước; 
sự quyết chí và kiên định.

Năm 1936, đang là sinh viên Luật khoa, do kết 
quả học tập xuất sắc, ông được nhận học bổng đi 
Pháp của một tổ chức tự nguyện là Hội Khuyến khích 
du học. Năm 1937, ông lấy bằng cử nhân văn chương 
và triết học ở Pa-ri. Có lẽ ông sẽ trở thành công chức 
hay nhà khoa học người Pháp nếu năm 1946 Bác Hồ 
không sang Pa-ri để vận động hòa bình và kêu gọi các 
trí thức về nước tham gia kháng chiến.

Cách đây không lâu, tôi được gặp bác Lê Tâm, 
người kỹ sư thiết kế và chỉ đạo thi công mở rộng con 

đường từ Lạng Sơn về Thái Nguyên, tức "Ðường Bắc 
Sơn - Ðình Cả - Thái Nguyên", "Ðường ta rộng thênh 
thang tám thước" như trong thơ Tố Hữu viết. Bác Tâm 
học cùng trường với GS Trần Ðại Nghĩa. Chuyến tàu 
của bác Tâm và GS Hoàng Xuân Nhị về trễ, đúng ngày 
23-12-1946, ngày Toàn quốc kháng chiến mới về đến 
Xin-ga-po. Ở Hải Phòng có đánh nhau to, tàu phải cập 
cảng Sài Gòn. Bác Tâm về quân giới, trở thành người 
chế súng bắn được xe tăng và tàu thủy Pháp y như GS 
Trần Ðại Nghĩa ở Việt Bắc.

Còn GS Hoàng Xuân Nhị thì được giao phụ trách 
công tác văn hóa, được coi là trí thức lớn của Nam Bộ. 
Tại Bưng Biền, năm 1947, GS được Ủy ban Kháng 
chiến hành chính Nam Bộ bổ nhiệm làm Giám đốc 
Viện Văn hóa kháng chiến. Ông sáng lập báo La Voix 
du Maquis (Tiếng nói kháng chiến), là tờ báo ngoại 
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ngữ đầu tiên ở chiến khu cách mạng. Cùng với tờ La 
Voix du Maquis, công tác địch vận của chính phủ 
kháng chiến khiến binh lính Âu, Phi trong quân đội 
Pháp theo kháng chiến ngày càng nhiều. Do giỏi tiếng 
Anh, tiếng Pháp, tiếng Ðức... GS Hoàng Xuân Nhị 
được giao làm chính trị viên của binh đoàn quốc tế 
gồm các binh sĩ rời bỏ hàng ngũ của Pháp.

Khi ngành văn hóa thống nhất với ngành giáo 
dục, GS Hoàng Xuân Nhị được bổ nhiệm làm Giám đốc 
Nha giáo dục Nam Bộ. Ông là Ủy viên Ủy ban Kháng 
chiến hành chính Nam Bộ; Ủy viên Khu ủy Khu 9.

Năm 1949, GS Hoàng Xuân Nhị chủ trì mở lớp 
sư phạm đặc biệt mang tên Phan Chu Trinh đào tạo 
đội ngũ giáo viên, trí thức mới cho Nam Bộ.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Hoàng Xuân Nhị tập 
kết ra Bắc, làm giáo sư tại Trường đại học Sư phạm, 
đại học Tổng hợp Hà Nội; Chủ nhiệm khoa Ngữ văn, 
Trường đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1957 đến 
năm 1982.

Khả năng vượt trội về lòng quyết tâm và sự tự học 
của ông thật đáng kinh ngạc. Lẽ ra ông được phân 
công và có thể xin dạy văn học Pháp, văn học Ðức hay 
văn học Anh, Mỹ. Song, văn học Pháp đã có GS 
Nguyễn Mạnh Tường. Các môn khác chưa có trong 
chương trình, trong đó văn học Nga lại rất cần. GS Hà 
Minh Ðức trong cuốn "Tài năng và danh phận" (NXB 
CTQG, 2014), một học trò và sau là đồng nghiệp, cùng 
tổ bộ môn của thầy Nhị kể rằng: "Thầy Hoàng Xuân 
Nhị có năng khiếu về ngoại ngữ và thuận lợi là đã biết 
nhiều thứ tiếng châu Âu như Pháp, Ðức, Anh,... nên 
việc học tiếng Nga tuy khó khăn nhưng thầy đã hoàn 
thành trong vòng 5 - 6 tháng để có thể nghiên cứu và 
dịch nhiều tác phẩm văn học Nga". Với những bài 
giảng sinh động, với việc dịch các tác phẩm văn học 
Nga - Xô viết, nhất là bộ "Lịch sử văn học Nga - Xô 
viết" gồm năm tập được dùng trong tất cả các trường 
đại học; có thể nói GS Hoàng Xuân Nhị là một trong 
những người có công đầu trong việc tạo ra cuộc tiếp 
xúc của văn học Việt Nam với một nền văn học vĩ đại 
của nước Nga và các nước Xô viết. Ông cũng là người 
đã dịch bộ sách "Nguyên lý Mỹ học Mác - Lênin" (năm 
1961) hàng nghìn trang; đem đến cho sinh viên và 
giới học thuật nước nhà những quan điểm mới và có 
hệ thống về mỹ học Mác - Lênin. Về văn học Việt Nam, 
ông chọn thơ Bác là sự nghiệp nghiên cứu và chuyên 
đề giảng dạy tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Việc 
lựa chọn này không chỉ thể hiện lòng thành kính đối 

với Bác mà còn thể hiện sự nhạy cảm của một nhà 
nghiên cứu biết chọn những đề tài có giá trị.

Nhắc đến những đóng góp về khoa học của GS 
Hoàng Xuân Nhị, thể hiện một tình cảm sâu sắc của 
ông đối với dân tộc, với cách mạng còn là việc dịch ra 
tiếng Pháp Chinh phụ ngâm, Lưu Bình - Dương Lễ 
trước năm 1945; dịch và giới thiệu thơ Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sau năm 1975. Chinh phụ ngâm được xuất 
bản tại NXB Mercure de France có lời giới thiệu của 
nhà triết học, nhà thơ, Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp Pôn 
Va-lê-ry. Sách đã được tái bản nhiều lần.

GS Hoàng Xuân Nhị đã có công lớn trong việc đào 
tạo thầy và trò ở Khoa Văn, Trường đại học Tổng hợp 
Hà Nội. Những người có ảnh hưởng xã hội, được yêu 
mến và thường được truyền tụng với nhiều giai thoại.

Khi tôi vào trường, được nghe kể nhiều chuyện về 
thầy Nhị. Nào là để thể hiện quyết tâm học tiếng Nga, 
thầy đã cắt trọc đầu, thề rằng khi tóc tốt là khi làm chủ 
được tiếng Nga. Nào là chuyện cưỡi trâu đi họp khi 
trường sơ tán ở Ðại Từ (Thái Nguyên). Thầy Hà Minh 
Ðức kể thầy Nhị thường hay có "sáng kiến", như việc 
mắc màn trùm cả bàn ghế để làm việc. Anh Nguyễn 
Ngọc Ký kể, nhà thầy ở sơ tán mà vẫn lắm sách: Sách 
tiếng Việt, tiếng Tàu, sách Pháp, sách Nga; sách bìa 
thường, bìa cứng. Có cuốn dày cả nghìn trang, nặng tới 
mấy cân. Sách xếp chồng bên phải, bên trái. Sách xếp 
đằng trước, đằng sau. Sách ngự trên gác cao. Sách 
nằm la liệt đầy ắp cả dưới gầm giường. Mỗi lần giảng 
thơ Bác, thầy lại khóc. Thầy nhớ Bác, thương Bác 
chân thành, khóc từ năm 1969, cho đến năm 1974, 
dạy chúng tôi thầy vẫn khóc.

Có vẻ thầy Nhị là người đa phong cách. Thầy nhớ 
rất kỹ một đoạn văn trong tác phẩm nhưng quên tên 
ngay cả đồng nghiệp trong khoa. Thầy có mái tóc bạc 
phơ, dáng vẻ đạo mạo nhưng lại rất hồn nhiên, hóm 
hỉnh. Lại có thơ về thầy Nhị rằng:

Thầy Nhị nét mặt tươi cười
Mái đầu tóc bạc, mình ngồi Simson
Văn khoa là một giang sơn...
Ghi nhận công lao của GS Hoàng Xuân Nhị, ở TP 

Hồ Chí Minh đã có một đường phố mang tên ông. 
Nhưng còn có một con đường Hoàng Xuân Nhị trong 
niềm thương nhớ, kính yêu của những người Nam Bộ 
kháng chiến, của các thế hệ học trò và của cả nguồi 
dân Hà Tĩnh. 

N.S.Ð

NGUYỄN SỸ ĐẠI

Số
70

12/2018

Số
70

12/2018

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH

MỘT TRÍ THỨC TẬN TRUNG VỚI NƯỚC

GS. HOÀNG XUÂN NHỊ GS. HOÀNG XUÂN NHỊ
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Hoàng Xuân Nhị (1914-1990) sinh tại làng 
Yên Hồ, huyện Ðức Thọ, trong một gia đình, một 
dòng họ nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh. Ông sớm 
mang trong mình những tố chất đặc biệt: Hiếu 
học và học giỏi; yêu nước và tận trung với nước; 
sự quyết chí và kiên định.

Năm 1936, đang là sinh viên Luật khoa, do kết 
quả học tập xuất sắc, ông được nhận học bổng đi 
Pháp của một tổ chức tự nguyện là Hội Khuyến khích 
du học. Năm 1937, ông lấy bằng cử nhân văn chương 
và triết học ở Pa-ri. Có lẽ ông sẽ trở thành công chức 
hay nhà khoa học người Pháp nếu năm 1946 Bác Hồ 
không sang Pa-ri để vận động hòa bình và kêu gọi các 
trí thức về nước tham gia kháng chiến.

Cách đây không lâu, tôi được gặp bác Lê Tâm, 
người kỹ sư thiết kế và chỉ đạo thi công mở rộng con 

đường từ Lạng Sơn về Thái Nguyên, tức "Ðường Bắc 
Sơn - Ðình Cả - Thái Nguyên", "Ðường ta rộng thênh 
thang tám thước" như trong thơ Tố Hữu viết. Bác Tâm 
học cùng trường với GS Trần Ðại Nghĩa. Chuyến tàu 
của bác Tâm và GS Hoàng Xuân Nhị về trễ, đúng ngày 
23-12-1946, ngày Toàn quốc kháng chiến mới về đến 
Xin-ga-po. Ở Hải Phòng có đánh nhau to, tàu phải cập 
cảng Sài Gòn. Bác Tâm về quân giới, trở thành người 
chế súng bắn được xe tăng và tàu thủy Pháp y như GS 
Trần Ðại Nghĩa ở Việt Bắc.

Còn GS Hoàng Xuân Nhị thì được giao phụ trách 
công tác văn hóa, được coi là trí thức lớn của Nam Bộ. 
Tại Bưng Biền, năm 1947, GS được Ủy ban Kháng 
chiến hành chính Nam Bộ bổ nhiệm làm Giám đốc 
Viện Văn hóa kháng chiến. Ông sáng lập báo La Voix 
du Maquis (Tiếng nói kháng chiến), là tờ báo ngoại 
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ngữ đầu tiên ở chiến khu cách mạng. Cùng với tờ La 
Voix du Maquis, công tác địch vận của chính phủ 
kháng chiến khiến binh lính Âu, Phi trong quân đội 
Pháp theo kháng chiến ngày càng nhiều. Do giỏi tiếng 
Anh, tiếng Pháp, tiếng Ðức... GS Hoàng Xuân Nhị 
được giao làm chính trị viên của binh đoàn quốc tế 
gồm các binh sĩ rời bỏ hàng ngũ của Pháp.

Khi ngành văn hóa thống nhất với ngành giáo 
dục, GS Hoàng Xuân Nhị được bổ nhiệm làm Giám đốc 
Nha giáo dục Nam Bộ. Ông là Ủy viên Ủy ban Kháng 
chiến hành chính Nam Bộ; Ủy viên Khu ủy Khu 9.

Năm 1949, GS Hoàng Xuân Nhị chủ trì mở lớp 
sư phạm đặc biệt mang tên Phan Chu Trinh đào tạo 
đội ngũ giáo viên, trí thức mới cho Nam Bộ.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Hoàng Xuân Nhị tập 
kết ra Bắc, làm giáo sư tại Trường đại học Sư phạm, 
đại học Tổng hợp Hà Nội; Chủ nhiệm khoa Ngữ văn, 
Trường đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1957 đến 
năm 1982.

Khả năng vượt trội về lòng quyết tâm và sự tự học 
của ông thật đáng kinh ngạc. Lẽ ra ông được phân 
công và có thể xin dạy văn học Pháp, văn học Ðức hay 
văn học Anh, Mỹ. Song, văn học Pháp đã có GS 
Nguyễn Mạnh Tường. Các môn khác chưa có trong 
chương trình, trong đó văn học Nga lại rất cần. GS Hà 
Minh Ðức trong cuốn "Tài năng và danh phận" (NXB 
CTQG, 2014), một học trò và sau là đồng nghiệp, cùng 
tổ bộ môn của thầy Nhị kể rằng: "Thầy Hoàng Xuân 
Nhị có năng khiếu về ngoại ngữ và thuận lợi là đã biết 
nhiều thứ tiếng châu Âu như Pháp, Ðức, Anh,... nên 
việc học tiếng Nga tuy khó khăn nhưng thầy đã hoàn 
thành trong vòng 5 - 6 tháng để có thể nghiên cứu và 
dịch nhiều tác phẩm văn học Nga". Với những bài 
giảng sinh động, với việc dịch các tác phẩm văn học 
Nga - Xô viết, nhất là bộ "Lịch sử văn học Nga - Xô 
viết" gồm năm tập được dùng trong tất cả các trường 
đại học; có thể nói GS Hoàng Xuân Nhị là một trong 
những người có công đầu trong việc tạo ra cuộc tiếp 
xúc của văn học Việt Nam với một nền văn học vĩ đại 
của nước Nga và các nước Xô viết. Ông cũng là người 
đã dịch bộ sách "Nguyên lý Mỹ học Mác - Lênin" (năm 
1961) hàng nghìn trang; đem đến cho sinh viên và 
giới học thuật nước nhà những quan điểm mới và có 
hệ thống về mỹ học Mác - Lênin. Về văn học Việt Nam, 
ông chọn thơ Bác là sự nghiệp nghiên cứu và chuyên 
đề giảng dạy tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Việc 
lựa chọn này không chỉ thể hiện lòng thành kính đối 

với Bác mà còn thể hiện sự nhạy cảm của một nhà 
nghiên cứu biết chọn những đề tài có giá trị.

Nhắc đến những đóng góp về khoa học của GS 
Hoàng Xuân Nhị, thể hiện một tình cảm sâu sắc của 
ông đối với dân tộc, với cách mạng còn là việc dịch ra 
tiếng Pháp Chinh phụ ngâm, Lưu Bình - Dương Lễ 
trước năm 1945; dịch và giới thiệu thơ Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sau năm 1975. Chinh phụ ngâm được xuất 
bản tại NXB Mercure de France có lời giới thiệu của 
nhà triết học, nhà thơ, Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp Pôn 
Va-lê-ry. Sách đã được tái bản nhiều lần.

GS Hoàng Xuân Nhị đã có công lớn trong việc đào 
tạo thầy và trò ở Khoa Văn, Trường đại học Tổng hợp 
Hà Nội. Những người có ảnh hưởng xã hội, được yêu 
mến và thường được truyền tụng với nhiều giai thoại.

Khi tôi vào trường, được nghe kể nhiều chuyện về 
thầy Nhị. Nào là để thể hiện quyết tâm học tiếng Nga, 
thầy đã cắt trọc đầu, thề rằng khi tóc tốt là khi làm chủ 
được tiếng Nga. Nào là chuyện cưỡi trâu đi họp khi 
trường sơ tán ở Ðại Từ (Thái Nguyên). Thầy Hà Minh 
Ðức kể thầy Nhị thường hay có "sáng kiến", như việc 
mắc màn trùm cả bàn ghế để làm việc. Anh Nguyễn 
Ngọc Ký kể, nhà thầy ở sơ tán mà vẫn lắm sách: Sách 
tiếng Việt, tiếng Tàu, sách Pháp, sách Nga; sách bìa 
thường, bìa cứng. Có cuốn dày cả nghìn trang, nặng tới 
mấy cân. Sách xếp chồng bên phải, bên trái. Sách xếp 
đằng trước, đằng sau. Sách ngự trên gác cao. Sách 
nằm la liệt đầy ắp cả dưới gầm giường. Mỗi lần giảng 
thơ Bác, thầy lại khóc. Thầy nhớ Bác, thương Bác 
chân thành, khóc từ năm 1969, cho đến năm 1974, 
dạy chúng tôi thầy vẫn khóc.

Có vẻ thầy Nhị là người đa phong cách. Thầy nhớ 
rất kỹ một đoạn văn trong tác phẩm nhưng quên tên 
ngay cả đồng nghiệp trong khoa. Thầy có mái tóc bạc 
phơ, dáng vẻ đạo mạo nhưng lại rất hồn nhiên, hóm 
hỉnh. Lại có thơ về thầy Nhị rằng:

Thầy Nhị nét mặt tươi cười
Mái đầu tóc bạc, mình ngồi Simson
Văn khoa là một giang sơn...
Ghi nhận công lao của GS Hoàng Xuân Nhị, ở TP 

Hồ Chí Minh đã có một đường phố mang tên ông. 
Nhưng còn có một con đường Hoàng Xuân Nhị trong 
niềm thương nhớ, kính yêu của những người Nam Bộ 
kháng chiến, của các thế hệ học trò và của cả nguồi 
dân Hà Tĩnh. 
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(Xem tiếp bìa 3)

Hoàng Xuân Nhị (1914-1990) sinh tại làng 
Yên Hồ, huyện Ðức Thọ, trong một gia đình, một 
dòng họ nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh. Ông sớm 
mang trong mình những tố chất đặc biệt: Hiếu 
học và học giỏi; yêu nước và tận trung với nước; 
sự quyết chí và kiên định.

Năm 1936, đang là sinh viên Luật khoa, do kết 
quả học tập xuất sắc, ông được nhận học bổng đi 
Pháp của một tổ chức tự nguyện là Hội Khuyến khích 
du học. Năm 1937, ông lấy bằng cử nhân văn chương 
và triết học ở Pa-ri. Có lẽ ông sẽ trở thành công chức 
hay nhà khoa học người Pháp nếu năm 1946 Bác Hồ 
không sang Pa-ri để vận động hòa bình và kêu gọi các 
trí thức về nước tham gia kháng chiến.

Cách đây không lâu, tôi được gặp bác Lê Tâm, 
người kỹ sư thiết kế và chỉ đạo thi công mở rộng con 

đường từ Lạng Sơn về Thái Nguyên, tức "Ðường Bắc 
Sơn - Ðình Cả - Thái Nguyên", "Ðường ta rộng thênh 
thang tám thước" như trong thơ Tố Hữu viết. Bác Tâm 
học cùng trường với GS Trần Ðại Nghĩa. Chuyến tàu 
của bác Tâm và GS Hoàng Xuân Nhị về trễ, đúng ngày 
23-12-1946, ngày Toàn quốc kháng chiến mới về đến 
Xin-ga-po. Ở Hải Phòng có đánh nhau to, tàu phải cập 
cảng Sài Gòn. Bác Tâm về quân giới, trở thành người 
chế súng bắn được xe tăng và tàu thủy Pháp y như GS 
Trần Ðại Nghĩa ở Việt Bắc.

Còn GS Hoàng Xuân Nhị thì được giao phụ trách 
công tác văn hóa, được coi là trí thức lớn của Nam Bộ. 
Tại Bưng Biền, năm 1947, GS được Ủy ban Kháng 
chiến hành chính Nam Bộ bổ nhiệm làm Giám đốc 
Viện Văn hóa kháng chiến. Ông sáng lập báo La Voix 
du Maquis (Tiếng nói kháng chiến), là tờ báo ngoại 

(Tiếp theo bìa 4)
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            Ảnh bìa 1: 
Trao gửi

                                                                                    Ảnh: T.L

ngữ đầu tiên ở chiến khu cách mạng. Cùng với tờ La 
Voix du Maquis, công tác địch vận của chính phủ 
kháng chiến khiến binh lính Âu, Phi trong quân đội 
Pháp theo kháng chiến ngày càng nhiều. Do giỏi tiếng 
Anh, tiếng Pháp, tiếng Ðức... GS Hoàng Xuân Nhị 
được giao làm chính trị viên của binh đoàn quốc tế 
gồm các binh sĩ rời bỏ hàng ngũ của Pháp.

Khi ngành văn hóa thống nhất với ngành giáo 
dục, GS Hoàng Xuân Nhị được bổ nhiệm làm Giám đốc 
Nha giáo dục Nam Bộ. Ông là Ủy viên Ủy ban Kháng 
chiến hành chính Nam Bộ; Ủy viên Khu ủy Khu 9.

Năm 1949, GS Hoàng Xuân Nhị chủ trì mở lớp 
sư phạm đặc biệt mang tên Phan Chu Trinh đào tạo 
đội ngũ giáo viên, trí thức mới cho Nam Bộ.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Hoàng Xuân Nhị tập 
kết ra Bắc, làm giáo sư tại Trường đại học Sư phạm, 
đại học Tổng hợp Hà Nội; Chủ nhiệm khoa Ngữ văn, 
Trường đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1957 đến 
năm 1982.

Khả năng vượt trội về lòng quyết tâm và sự tự học 
của ông thật đáng kinh ngạc. Lẽ ra ông được phân 
công và có thể xin dạy văn học Pháp, văn học Ðức hay 
văn học Anh, Mỹ. Song, văn học Pháp đã có GS 
Nguyễn Mạnh Tường. Các môn khác chưa có trong 
chương trình, trong đó văn học Nga lại rất cần. GS Hà 
Minh Ðức trong cuốn "Tài năng và danh phận" (NXB 
CTQG, 2014), một học trò và sau là đồng nghiệp, cùng 
tổ bộ môn của thầy Nhị kể rằng: "Thầy Hoàng Xuân 
Nhị có năng khiếu về ngoại ngữ và thuận lợi là đã biết 
nhiều thứ tiếng châu Âu như Pháp, Ðức, Anh,... nên 
việc học tiếng Nga tuy khó khăn nhưng thầy đã hoàn 
thành trong vòng 5 - 6 tháng để có thể nghiên cứu và 
dịch nhiều tác phẩm văn học Nga". Với những bài 
giảng sinh động, với việc dịch các tác phẩm văn học 
Nga - Xô viết, nhất là bộ "Lịch sử văn học Nga - Xô 
viết" gồm năm tập được dùng trong tất cả các trường 
đại học; có thể nói GS Hoàng Xuân Nhị là một trong 
những người có công đầu trong việc tạo ra cuộc tiếp 
xúc của văn học Việt Nam với một nền văn học vĩ đại 
của nước Nga và các nước Xô viết. Ông cũng là người 
đã dịch bộ sách "Nguyên lý Mỹ học Mác - Lênin" (năm 
1961) hàng nghìn trang; đem đến cho sinh viên và 
giới học thuật nước nhà những quan điểm mới và có 
hệ thống về mỹ học Mác - Lênin. Về văn học Việt Nam, 
ông chọn thơ Bác là sự nghiệp nghiên cứu và chuyên 
đề giảng dạy tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Việc 
lựa chọn này không chỉ thể hiện lòng thành kính đối 

với Bác mà còn thể hiện sự nhạy cảm của một nhà 
nghiên cứu biết chọn những đề tài có giá trị.

Nhắc đến những đóng góp về khoa học của GS 
Hoàng Xuân Nhị, thể hiện một tình cảm sâu sắc của 
ông đối với dân tộc, với cách mạng còn là việc dịch ra 
tiếng Pháp Chinh phụ ngâm, Lưu Bình - Dương Lễ 
trước năm 1945; dịch và giới thiệu thơ Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sau năm 1975. Chinh phụ ngâm được xuất 
bản tại NXB Mercure de France có lời giới thiệu của 
nhà triết học, nhà thơ, Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp Pôn 
Va-lê-ry. Sách đã được tái bản nhiều lần.

GS Hoàng Xuân Nhị đã có công lớn trong việc đào 
tạo thầy và trò ở Khoa Văn, Trường đại học Tổng hợp 
Hà Nội. Những người có ảnh hưởng xã hội, được yêu 
mến và thường được truyền tụng với nhiều giai thoại.

Khi tôi vào trường, được nghe kể nhiều chuyện về 
thầy Nhị. Nào là để thể hiện quyết tâm học tiếng Nga, 
thầy đã cắt trọc đầu, thề rằng khi tóc tốt là khi làm chủ 
được tiếng Nga. Nào là chuyện cưỡi trâu đi họp khi 
trường sơ tán ở Ðại Từ (Thái Nguyên). Thầy Hà Minh 
Ðức kể thầy Nhị thường hay có "sáng kiến", như việc 
mắc màn trùm cả bàn ghế để làm việc. Anh Nguyễn 
Ngọc Ký kể, nhà thầy ở sơ tán mà vẫn lắm sách: Sách 
tiếng Việt, tiếng Tàu, sách Pháp, sách Nga; sách bìa 
thường, bìa cứng. Có cuốn dày cả nghìn trang, nặng tới 
mấy cân. Sách xếp chồng bên phải, bên trái. Sách xếp 
đằng trước, đằng sau. Sách ngự trên gác cao. Sách 
nằm la liệt đầy ắp cả dưới gầm giường. Mỗi lần giảng 
thơ Bác, thầy lại khóc. Thầy nhớ Bác, thương Bác 
chân thành, khóc từ năm 1969, cho đến năm 1974, 
dạy chúng tôi thầy vẫn khóc.

Có vẻ thầy Nhị là người đa phong cách. Thầy nhớ 
rất kỹ một đoạn văn trong tác phẩm nhưng quên tên 
ngay cả đồng nghiệp trong khoa. Thầy có mái tóc bạc 
phơ, dáng vẻ đạo mạo nhưng lại rất hồn nhiên, hóm 
hỉnh. Lại có thơ về thầy Nhị rằng:

Thầy Nhị nét mặt tươi cười
Mái đầu tóc bạc, mình ngồi Simson
Văn khoa là một giang sơn...
Ghi nhận công lao của GS Hoàng Xuân Nhị, ở TP 

Hồ Chí Minh đã có một đường phố mang tên ông. 
Nhưng còn có một con đường Hoàng Xuân Nhị trong 
niềm thương nhớ, kính yêu của những người Nam Bộ 
kháng chiến, của các thế hệ học trò và của cả nguồi 
dân Hà Tĩnh. 
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nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng 1
Số 70 (Tháng 12/2018)

Kể từ khi ra đời cho đến nay, chủ 
nghĩa Mác - Lênin vẫn tồn tại, 
phát triển, vẫn là thế giới quan 

và phương pháp luận khoa học của hàng triệu 
triệu người trên trái đất. Những giá trị của chủ 
nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở những điểm căn 
bản sau:

Một là, chủ nghĩa Mác - Lênin là một học 
thuyết phát triển

Về bản chất, chủ nghĩa Mác - Lênin là 
một học thuyết phát triển, là hệ thống mở với 
bản chất vốn có là luôn được bổ sung, phát 
triển. Ph.Ăngghen đã từng chỉ rõ: «Lý luận 
của chúng tôi không phải là một giáo điều, mà 

là sự giải thích quá trình phát triển, quá trình 
này bao hàm trong bản thân nó một loạt những 
giai đoạn kế tiếp nhau»(1). V.I.Lênin sau này 
cũng đã không ít lần nhắc lại lời Ph.Ăngghen 
và khẳng định lại luận điểm kinh điển ấy của 
chủ nghĩa Mác(2). Chính quá trình lịch sử hình 
thành, phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin 
đã chứng minh điều đó. Bản thân C. Mác và 
Ph. Ăngghen cũng đã có một quá trình chuyển 
biến, bổ sung, phát triển lý luận của các ông 
từ thế giới quan duy tâm sang thế giới quan 
duy vật biện chứng, từ lập trường dân chủ cách 
mạng sang lập trường cộng sản chủ nghĩa và 
không ngừng bổ sung, hoàn thiện, phát triển. 

NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA CHỦ NGHĨA 
MÁC-LÊNIN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Ảnh: T.L

gs.ts trầN VĂN PhòNg
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác 
trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và trong thời 
đại chủ nghĩa xã hội hiện thực bởi V.I.Lênin là 
một minh chứng cho bản chất cách mạng vốn 
có của chủ nghĩa Mác - Lênin - luôn luôn được 
bổ sung, phát triển. 

Nhiều luận điểm của chủ nghĩa Mác đã 
được V.I.Lênin bổ sung, phát triển cho phù hợp 
với điều kiện thực tiễn cũng như sự phát triển 
của khoa học cùng với cuộc đấu tranh chống 
lại các loại hình kẻ thù của chủ nghĩa Mác. 
Chính sách kinh tế mới (NEP) là một trong 
những minh chứng cho sự phát triển hết sức 
sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện nước 
Nga. trong tác phẩm “Cương lĩnh của chúng 
ta”, V.I.Lênin đã khẳng định lại rằng: “Chúng 
ta không hề coi lý luận của Mác như là một 
cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; 
trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền 
móng cho môn khoa học mà những người xã 
hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về 
mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu 
đối với cuộc sống. Chúng tôi nghĩ rằng những 
người xã hội chủ nghĩa ở Nga đặc biệt cần phải 
tự mình phát triển hơn nữa lý luận của Mác, vì 
lý luận này chỉ đề ra những nguyên lý chỉ đạo 
chung, còn việc áp dụng nguyên lý ấy thì xét 
riêng từng nơi, ở Anh không giống ở Pháp, ở 
Pháp không giống ở Đức, ở Đức không giống 
ở Nga”(3). 

rõ ràng là cả C.Mác, Ph.Ăngghen, 
V.I.Lênin không bao giờ tự coi lý luận của các 
ông là “bất khả xâm phạm”, là hệ thống khép 
kín, là chân lý tuyệt đích. trái lại, các ông luôn 
đòi hỏi những người cộng sản phải biết vận 
dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản sao 
cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, 
truyền thống văn hóa, v.v... của mỗi nước. Đó 
là một trong những đặc trưng vốn có của chủ 
nghĩa Mác - Lênin.

sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh của cách mạng 
Việt Nam bởi Chủ tịch hồ Chí Minh, Đảng 

Cộng sản Việt Nam cũng như các đảng cộng 
sản và phong trào công nhân quốc tế cũng 
cho thấy bản chất vốn có của chủ nghĩa Mác - 
Lênin là sáng tạo và phát triển. 

hồ Chủ tịch khi còn sống luôn căn dặn cán 
bộ, đảng viên phải hiểu: “học tập chủ nghĩa 
Mác - Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi 
việc,... là học tập những chân lý phổ biến của 
chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách 
sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế ở nước ta”(4) 
chứ không phải để thuộc lòng từng câu từng 
chữ lý luận Mác - Lênin. Chính Chủ tịch hồ 
Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo 
nhiều luận điểm của Lênin về cách mạng. 

Hai là, chủ nghĩa nhân văn vì con người
Chủ nghĩa Mác-Lênin xuất phát từ con 

người và cũng nhằm mục đích giải phóng con 
người. Chủ nghĩa Mác-Lênin không có mục 
tiêu nào khác là giải phóng con người khỏi mọi 
hình thức nô dịch, áp bức, bóc lột. Nhưng để 
giải phóng con người, trước hết phải giải phóng 
giai cấp công nhân rồi tiến tới giải phóng nhân 
loại. thực tiễn lịch sử phát triển của nhân loại 
đã chứng tỏ ý nghĩa to lớn của chủ nghĩa nhân 
văn vì con người của chủ nghĩa Mác-Lênin. 
Mặc dù, các nhà tư tưởng phương tây luôn 
xuyên tạc rằng chủ nghĩa Mác-Lênin “bỏ rơi” 
con người, “quên” con người, nhưng thực tế 
cả về phương diện lý luận, cả về phương diện 
thực tiễn đều chứng tỏ, chủ nghĩa Mác-Lênin 
là chủ nghĩa nhân đạo, hoàn bị, triệt để nhất.

Ba là, phương pháp biện chứng duy vật
Cho đến nay nhân loại đã biết tới nhiều 

phương pháp nhận thức khác nhau nhưng hiện 
tại chưa có phương pháp nào có thể thay thế 
được phương pháp biện chứng duy vật của triết 
học Mác-Lênin. Phương pháp biện chứng duy 
vật của triết học Mác-Lênin là sự kết tinh toàn 
bộ tinh hoa trong lịch sử phát triển của phương 
pháp biện chứng từ thời cổ đại đến thời đại 
của Mác. Đồng thời, nó còn được bổ sung bởi 
những thành tựu vĩ đại của khoa học tự nhiên 
đương thời cũng như cơ sở thực tiễn là phong 
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trào đấu tranh cách mạng của phong trào công 
nhân thế giới. Do vậy, mặc dù thực tiễn đã có 
nhiều đổi thay, khoa học có nhiều phát hiện vĩ 
đại nhưng phương pháp biện chứng duy vật 
của triết học Mác-Lênin với các nguyên tắc 
khách quan, toàn diện, phát triển, lịch sử-cụ 
thể, thực tiễn vẫn giữ nguyên giá trị phương 
pháp luận. Những thành tựu của khoa học hiện 
đại chỉ làm giàu thêm, phong phú thêm những 
giá trị của phương pháp biện chứng mà thôi.

Bốn là, quan niệm duy vật về lịch sử.
Có thể nói, Mác là người đầu tiên trong 

lịch sử triết học của nhân loại tìm ra quy luật 
phát triển của lịch sử loài người. Đúng như 
Ph.Ănghen đã nói, giống như Đác-uyn đã phát 
hiện ra quy luật của thế giới hữu cơ, C.Mác 
đã phát hiện ra quy luật phát triển của xã hội 
loài người(5). Chính quan niệm duy vật về lịch 
sử này đã chấm dứt sự lộn xộn và tuỳ tiện vẫn 
thống trị từ trước đến nay trong các quan niệm 
về lịch sử và chính trị. Các quan niệm về lịch 
sử trước đây thường không thấy được tính quy 
luật khách quan trong sự vận động phát triển 
của lịch sử; nhiều lắm cũng chỉ mới xem xét 
động cơ tư tưởng trong hoạt động lịch sử của 
con người; chưa thấy được vai trò của quần 
chúng nhân dân trong lịch sử. 

Quan niệm duy vật về lịch sử của C.Mác 
lần đầu tiên trong lịch sử đã thấy được căn 
nguyên của những động cơ vật chất, đặc biệt 
là động cơ lợi ích kinh tế trong hoạt động lịch 
sử của con người. Quan niệm duy vật về lịch 
sử cũng xuất phát từ trình độ phát triển của 
nền sản xuất vật chất xã hội để lý giải những 
quan niệm tư tưởng cũng như những điều kiện 
xã hội của của đời sống của quần chúng nhân 
dân cùng vai trò của họ trong lịch sử. hơn nữa, 
quan niệm duy vật về lịch sử đã xem xét xã hội 
một cách chỉnh thể, toàn diện quá trình phát 
sinh, phát triển và suy tàn của các hình thái 
kinh tế - xã hội, bằng cách xem xét toàn bộ các 
xu hướng mâu thuẫn khác nhau, tác động lẫn 
nhau và tìm ra cơ sở của chúng chính là các 

điều kiện sinh hoạt và sản xuất vật chất - tinh 
thần của xã hội. 

Quan niệm duy vật về lịch sử xuất phát 
từ đời sống vật chất để lý giải đời sống tinh 
thần của xã hội. tuy nhiên, quan niệm duy vật 
về lịch sử của C.Mác khác với chủ nghĩa duy 
kinh tế cũng như khác với chủ nghĩa duy vật 
tầm thường - chỉ thấy duy nhất yếu tố kinh tế, 
yếu tố vật chất. Quan niệm duy vật về lịch sử 
trong khi khảng định vai trò quyết định của đời 
sống vật chất đối với đời sống tinh thần, kinh 
tế đối với chính trị,… đã không hề hạ thấp mà 
còn nhấn mạnh sự tác động trở lại của đời sống 
tinh thần đến đời sống vật chất, của chính trị 
đối với kinh tế,... Do vậy, chủ nghĩa duy vật 
lịch sử của C.Mác về bản chất cũng là chủ 
nghĩa duy vật biện chứng. Nhưng đó là chủ 
nghĩa duy vật biện chứng về xã hội. hơn nữa, 
các quy luật của lịch sử luôn mang tính định 
hướng. Nghĩa là, các quy luật xã hội chỉ có 
thể nảy sinh, tồn tại, vận động thông qua hoạt 
động có ý thức của con người. Mặc dù, con 
người không thể tuỳ tiện thay thế, hay xoá bỏ 
các quy luật. Nhưng thông qua hoạt động thực 
tiễn của mình, con người có thể tác động để 
các quy luật xã hội có thể nhanh diễn ra hoặc 
chậm diễn ra hơn. Chính vì vậy chủ nghĩa duy 
vật lịch sử của C.Mác đánh giá cao vai trò hoạt 
động thực tiễn của con người.

Năm là, học thuyết hình thái kinh tế - 
xã hội.

Lịch sử phát triển của thế giới đã chứng 
minh, sự phát triển của nhân loại không theo 
kiểu duy nhất “kinh tế quyết định”; không theo 
kiểu “phương tây là trung tâm”; cũng không 
theo kiểu “làn sóng thứ ba” mà một số nhà tư 
tưởng đương đại đã đề cập. sự phát triển của 
nhân loại là hết sức phong phú, đa dạng nhưng 
theo một quy luật nhất định. Do vậy, mặc dù 
phát triển của các quốc gia, dân tộc là hết sức 
đa dạng, phong phú nhưng vẫn trải qua những 
nấc thang, những giai đoạn tương đồng nhau 
(có thể là tương đồng nhau về sự tuần tự từ 
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hình thái kinh tế - xã hội thấp lên hình thái kinh 
tế - xã hội cao hơn; cũng có thể là sự tương 
đồng trong việc bỏ qua một hoặc nhiều hình 
thái kinh tế - xã hội nào đó trong sự phát triển 
của mình - nếu điều kiện cho phép). Chính 
điều này tạo nên những hình thái kinh tế - xã 
hội đan xen nhau, kế tiếp nhau của lịch sử thế 
giới. Làm cho lịch sử thế giới phát triển có sự 
đan xen, không đồng đều giữa các quốc gia dân 
tộc. sự không đồng đều thể hiện ở chỗ, ngay 
trong cùng một thời đại nhưng ở mỗi quốc gia, 
dân tộc khác nhau lại ở một hình thái kinh tế 
- xã hội không như nhau. Còn sự đa dạng thể 
hiện ở chỗ, ngay trong cùng một hình thái kinh 
tế - xã hội nhưng ở các dân tộc, quốc gia khác 
nhau thì cũng có những biểu hiện khác nhau. 
Chẳng hạn như cùng là hình thái kinh tế - xã 
hội phong kiến, nhưng lại có hình thái kinh tế-
xã hội phong kiến tập quyền và hình thái kinh 
tế - xã hội phong kiến phân quyền,… tuy vậy, 
dòng chảy của lịch sử nhân loại vẫn diễn ra 
theo sự thay thế các hình thái kinh tế - xã hội 
từ thấp lên cao. Điều này diễn ra một cách lịch 
sử-tự nhiên. Bởi lẽ, những nguyên nhân dẫn tới 
những sự thay thế này là do những mâu thuẫn 
bên trong lòng của mỗi hình thái kinh tế - xã 
hội quy định. Đó là mâu thuẫn giữa lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất; giữa cơ sở hạ 
tầng và kiến trúc thượng tầng,… Những mâu 
thuẫn này được giải quyết sẽ tạo cho sự ra đời 
của hình thái kinh tế - xã hội mới. Quá trình 
này diễn ra không phụ thuộc vào ý chí, mong 
muốn của con người. tuy nhiên, lịch sử phát 
triển của nhân loại có thêm những đặc thù ở 
từng quốc gia, dân tộc do có các điều kiện lịch 
sử - cụ thể quy định.

Sáu là, học thuyết giá trị thặng dư.
Có thể nói, C.Mác là nhà kinh tế học đầu 

tiên phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư trong 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ông 
đã thành công trong việc chỉ ra nguồn gốc của 
giá trị thặng dư. trên cơ sở đó C.Mác đã vén 
lên bức màn bí mật của phương thức sản xuất 

tư bản chủ nghĩa. Cho đến nay, các học giả tư 
sản dù muốn cũng chưa một ai đưa ra được 
một lý thuyết nào khả dĩ có thể bác bỏ được 
học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác. Những 
phân tích của Mác về chủ nghĩa tư bản và hệ 
thống kinh tế của nó vẫn giữ nguyên giá trị 
khoa học. Ngay như g.Xôrốt là người chống 
chủ nghĩa Mác những cũng phải thừa nhận 
Mác và Ănghen đã cho một phân tích rất tốt 
về hệ thống tư bản cách đây 150 năm(6). Cùng 
với học thuyết về giá trị thặng dư, lý luận về sở 
hữu, về xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư 
bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, về sự ra đời 
tất yếu của sở hữu xã hội là những giá trị bền 
vững của kinh tế - chính trị học của chủ nghĩa 
Mác-Lênin.

hiện có nhiều học giả tìm mọi lý lẽ để bác 
bỏ học thuyết giá trị thặng dư của Mác. Đáng 
chú ý là quan niệm cho rằng, quy luật giá trị 
thặng dư đúng với thời kỳ kinh tế công nghiệp. 
Bởi lẽ, quy luật này giả định nhà tư bản phải 
chiếm hữu tư liệu sản xuất để bóc lột lao động 
làm thuê. Nhưng trong thời đại kinh tế tri thức, 
người lao động không thể bán tri thức được. 
Nhưng trên thực tế, ngày nay tri thức với tính 
cách là dạng tư liệu sản xuất đặc biệt, nói như 
Mác “tri thức xã hội phổ biến đã chuyển hoá 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp”(7) đã bị nhà 
tư bản độc quyền dùng tiền chiếm hữu không 
bồi thường với tỷ suất bóc lột rất cao. Không 
chỉ lao động của công nhân “cổ xanh” mà cả 
công nhân “trí thức” cũng bị bóc lột giá trị 
thặng dư với tỷ suất lợi nhuận cao. tất nhiên 
cơ chế của sự bóc lột này tinh vi hơn, phức 
tạp hơn thời kỳ trước. Do vậy, học thuyết giá 
trị thặng dư của Mác vẫn giữ nguyên chân 
giá trị trong điều kiện hiện nay. Không phải 
ngẫu nhiên mà trong điều kiện khủng hoảng 
tài chính thế giới, người ta lại tìm đọc nhiều bộ 
“tư bản” của Mác.

Bảy là, học thuyết về chủ nghĩa xã hội.
Mặc dù quan điểm của Mác về chủ nghĩa 

xã hội mới chỉ mang tính dự báo về những 
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nguyên tắc chung nhất cơ bản  nhất của chủ 
nghĩa xã hội, nhưng cho tới nay những nguyên 
tắc đó vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực 
tiễn. Đó là tính tất yếu thay thế chủ nghĩa tư 
bản bằng chủ nghĩa xã hội, sự ra đời của chủ 
nghĩa xã hội và sự diệt vong của chủ nghĩa tư 
bản là do tất yếu kinh tế quy định và đều tất 
yếu như nhau; cách thức khác nhau của các 
quốc gia, dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội; chủ 
nghĩa xã hội là kết quả phát triển tổng hợp của 
tinh hoa mọi thời đại, mọi dân tộc,… thực tế 
cho thấy chủ nghĩa xã hội với tư cách là một 
lý tưởng, một chế độ chính trị-xã hội hay một 
phong trào hiện thực vẫn tồn tại. sự sụp đổ của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông 
Âu chỉ là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa 
giáo điều, chết cứng chứ không phải sự sụp đổ 
của chủ nghĩa xã hội nói chung và càng không 
phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Tám là, về vai trò, sứ mệnh lịch sử toàn thế 
giới của giai cấp vô sản.

C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ, trong tất 
cả các giai cấp đang đối lập với giai cấp tư sản 
chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp thực sự cách 
mạng có vai trò, sứ mệnh lịch sử lật đổ giai cấp 
tư sản thiết lập một chế độ xã hội mới không 
còn người bóc lột người. Mặc dù, lực lượng 
sản xuất tư bản chủ nghĩa đang có sự phát triển 
vượt bậc, mặc dù có một bộ phận giai cấp công 
nhân có thể mua cổ phần của một số công ty, 
thậm chí có một bộ phận công nhân trở thành 
tầng lớp trung lưu, nhưng tỷ suất giá trị thặng 
dư của nhà tư bản thì không hề giảm đi mà còn 
tăng lên không ngừng so với thời kỳ C.Mác và 
Ph.Ăngghen sống. Bản thân người công nhân 
hiện đại vẫn là người làm thuê hiện đại, vẫn 
bị bóc lột giá trị thặng dư. Ngày nay, xét về 
nội dung kinh tế cho thấy, giai cấp công nhân 
vẫn là chủ thể chủ yếu của quá trình sản xuất 
vật chất trong nền công nghiệp hiện đại. giai 
cấp công nhân vẫn là người gắn với lực lượng 
sản xuất hiện đại. Chính điều này đã tạo cho 
giai cấp công nhân có những phẩm chất như 

mang tinh thần đồng đội, tập thể, có tầm nhìn 
xa trông rộng, có tính kỷ luật cao, có khẳ năng 
quy tụ, lãnh đạo các giai cấp khác trong xã hội 
để lật đổ sự áp bức, bóc lột tư sản, xây dựng xã 
hội mới không còn người áp bức người. Xét về 
nội dung chính trị - xã hội cho thấy chỉ có giai 
cấp công nhân mới có thể liên minh với nhân 
dân lao động khác do đảng cộng sản lãnh đạo 
để xây dựng được nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Do địa 
vị chính trị - xã hội của mình nên chỉ có giai 
cấp công nhân mới giải quyết được các vấn đề 
chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng xã 
hội mới. Xét về nội dung văn hóa, tư tưởng,  
chỉ có giai cấp công nhân mới là lực lượng xác 
lập được các hệ giá trị mới như lao động, công 
bằng, dân chủ, bình đẳng, tự do để thay thế 
cho hệ giá trị tư sản cũ. Do vậy, học thuyết của 
C.Mác và Ph.Ăngghen về vai trò, sứ mệnh lịch 
sử toàn thế giới của giai cấp công nhân hiện 
nay vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa thời sự. 
tất nhiên, vai trò của các giai tầng khác trong 
xã hội cũng có những biến đổi nhưng chưa thể 
thay thế vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân được.

trên đây là những giá trị bền vững của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, mặc dù thực tiễn có nhiều 
đổi thay, khoa học cũng có nhiều sự phát triển 
vượt bậc, nhưng những giá trị đó vẫn đúng đắn.

 T.V.P
-------------------------------------------
(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen, toàn tập, tập 36, Nxb 
CtQg,h.1999; tr.785.
(2) Xem V. I. Lênin, toàn tập, tập 20, Nxb tB, M. 
1980, tr. 99, 103... và tập 4, Nxb tB, M. 1974, tr. 
258.v.v..
(3) V. I. Lênin, toàn tập, tập 4, Nxb tB, M.1974, 
tr.232.
(4) hồ Chí Minh, toàn tập, tập 9, Nxb CtQg, hà 
Nội. 1996, tr.292.
(5) C.Mác và Ph.Ăngghen: toàn tập, NxbCtQg,h. 
1995; tập 19. tr.499
(6) Xem: http://www.guardian.co.uk/politics/2005/
jul/17/comment.theo bserve 1;
(7) C.Mác và Ph.Ăngghen: toàn tập, 
NxbCtQg,h.2000; tập 46, phần II, tr.372
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Quân dân đoàn kết chung sức 
xây dựng nông thôn mới

Khắc sâu hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ”

Để thực hiện hiệu quả phong 
trào “Lực lượng vũ trang 
chung sức xây dựng nông thôn 

mới”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, hàng năm, 
hàng quý, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn xác 
định việc tham gia xây dựng nông thôn 
mới là một nhiệm vụ quan trọng. trên cơ 
sở đó, Ban thường vụ Đảng ủy, Bộ ChQs 
tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giao cơ 
quan chính trị, cán bộ dân vận đến các 
địa phương chủ động liên hệ, phối hợp 
với cấp ủy, chính quyền xác định nhiệm 
vụ, sắp xếp tổ chức lực lượng, bố trí nơi 

Đại tá trầN VĂN sơN
UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Lãnh đạo BCHQS tỉnh chỉ đạo, kiểm tra công tác giúp dân xây dựng nông thôn mới. Ảnh: P.V

Trong những năm qua, cán bộ, 
chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh 

đã tích cực tham gia phong trào 
“Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chung 
sức xây dựng nông thôn mới” bằng 
những hoạt động, việc làm cụ thể, 
thiết thực, góp phần tích cực cùng 

cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, 
ngành, đoàn thể các địa phương 
trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện các tiêu chí nông thôn 
mới. Những hình ảnh “ba cùng” 

(cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) của 
anh bộ đội Cụ Hồ đã để lại dấu ấn 

tốt đẹp trong lòng nhân dân.
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ăn nghỉ cho bộ đội, phân công cán bộ phụ 
trách cụ thể các hướng, các bộ phận một 
cách chặt chẽ, khoa học; đồng thời tổ chức 
tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến 
sĩ và Nhân dân về tầm quan trọng của các 
tiêu chí, lộ trình xây dựng nông thôn mới, 
từ đó làm cho phong trào thấm sâu vào 
nhận thức và hành động, từng bước nâng 
cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi cán 
bộ, chiến sĩ.

Bộ ChQs tỉnh đã huy động hàng nghìn 
lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng nghìn ngày 
công về các địa phương cùng giúp Nhân dân 
xây dựng nông thôn mới; nhất là tập trung 
giúp các xã đăng kí về đích tại các địa bàn 
như: Cẩm Minh, Cẩm Vịnh, Cẩm Thạch, 
Cẩm Hưng, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện 
Cẩm Xuyên); Mai Phụ, Hồng Lộc, Bình 
Lôc (huyện Lộc Hà); Thạch Thắng (huyện 
Thạch Hà), Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh), Đức 
Đồng (huyện Đức Thọ), Sơn Phú (Hương 
Sơn), Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh)… trong 
các đợt về với Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ 
không quản ngại mưa, nắng, ngày nghỉ, 
luôn làm việc với tinh thần, trách nhiệm 
cao. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã cùng với 
cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa 
phương đổ hàng chục km đường bê tông, 
xây hàng trăm km kênh mương thoát nước, 
tường bao, bồn hoa; chỉnh trang hội quán, 
trường học, trạm y tế xã; tu bổ vườn tạp, 
phát quang, giải tỏa hàng chục km hành 
lang giao thông; xây dựng các khu dân cư 
kiểu mẫu… Những việc làm cụ thể, thiết 
thực của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần giúp 
các xã sớm hoàn thành tiêu chí về đích 
nông thôn mới, để lại nhiều tình cảm tốt 
đẹp trong lòng Nhân dân. Đến nay, toàn 
tỉnh có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

đợt 1 năm 2018, nâng tổng số đạt chuẩn 
nông thôn mới là 120 xã (đạt 52,6% tổng 
số xã), huyện Nghi Xuân đang đề xuất 
trung ương công nhận huyện nông thôn 
mới đầu tiên của tỉnh.

Bên cạnh các hoạt động xây dựng nông 
thôn mới, Bộ ChQs tỉnh luôn chú trọng 
tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. 
Phối hợp với các lực lượng chức năng nắm 
chắc tình hình địa bàn, dư luận quần chúng 
nhân dân, tham mưu với cấp ủy, chính quyền 
địa phương giải quyết kịp thời những vụ việc 
phát sinh từ cơ sở. theo đó, các cơ quan, 
đơn vị quân sự các cấp đã chủ động phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính 
trị xã hội ở địa phương; khảo sát, phân loại 
lập kế hoạch phối hợp tham gia xây dựng cơ 
sở chính trị vững mạnh. trong từng đợt hoạt 
động, cơ quan Bộ ChQs tỉnh đã chủ động 
phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức 
các chương trình giao lưu giữa cán bộ, chiến 
sỹ với đoàn viên thanh niên, hội viên, qua đó 
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người 
dân, cộng đồng về xây dựng nông thôn mới.

hằng năm khi kết thúc các giai đoạn 
huấn luyện, Bộ ChQs tỉnh chỉ đạo các đơn 
vị như trung đoàn 841, C20 trinh sát - Đặc 
nhiệm, C17 Công binh tổ chức các đợt hành 
quân giã ngoại làm công tác dân vận trên 
các địa bàn, vùng khó khăn, vùng giáo; phối 
hợp cùng cơ quan chức năng các địa phương 
tuyên truyền các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt 
là chủ trương xây dựng nông thôn mới tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho 
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân, 
giúp người dân hiểu được trách nhiệm, nghĩa 
vụ và lợi ích thiết thực mà người dân được 
hưởng. Đồng thời giúp người dân, đặc biệt 
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là vùng đồng bào có đạo không mắc mưu kẻ 
xấu hòng kích động, gây rối, biểu tình, làm 
ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, sự phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương; tổ chức nhiều đêm giao lưu văn 
hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao thắm tình 
quân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh 
thần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó, 
làm sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ hồ” trong 
lòng Nhân dân.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ phong 
trào xây dựng nông thôn mới

từ những kết quả đạt được trong triển 
khai thực hiện phong trào “Lực lượng vũ 
trang hà tĩnh chung sức xây dựng nông 
thôn mới”, Bộ ChQs tỉnh rút ra một số bài 
học kinh nghiệm sau:

Một là, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến 
sĩ nắm vững mục đích, ý nghĩa của Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới; đây là chủ trương xuyên suốt của Đảng, 
Nhà nước, Quân đội và của cấp ủy, chính 
quyền địa phương, trên cơ sở đó kịp thời 
động viên tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, 
chiến sĩ và Nhân dân trong tham gia; khắc 
phục biểu hiện vô cảm, ngại khó, ngại khổ, 
làm việc cầm chừng, “nước sông, công lính”, 
hiệu quả thấp...

Hai là, chủ động phối hợp chặt chẽ với 
cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn 
thể địa phương trong tham mưu, xây dựng 
kế hoạch, tổ chức khảo sát, phân công 
nhiệm vụ cụ thể, bám, nắm địa bàn; tích 
cực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 
cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện 
phong trào.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện 
phong trào “LLVT Hà Tĩnh chung sức xây 
dựng nông thôn mới” với công tác dân 

vận, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết 
thắng, các cuộc vận động và thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xác định 
yêu cầu phải đạt được của từng phong trào 
để có kế hoạch, biện pháp tổ chức phù 
hợp với khả năng của đơn vị và đặc điểm 
của từng địa bàn; từ đó tích cực đổi mới 
nội dung, hình thức, cách làm phù hợp 
với điều kiện, phong tục tập quán của địa 
phương, nhất là đối với vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, tôn giáo, địa bàn nhạy cảm về 
an ninh chính trị.

Bốn là, tổ chức rút kinh nghiệm, làm 
tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen 
thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp 
phần cổ vũ, động viên các nhân tố tích cực, 
tự giác tham gia phong trào; kiên quyết khắc 
phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là trước 
những biểu hiện sai lệch về nhận thức, hành 
động làm ảnh hưởng đến ý nghĩa chính trị và 
hiệu quả của phong trào.  

Với những việc làm thiết thực trong 
phong trào “LLVT Hà Tĩnh chung sức 
xây dựng nông thôn mới” của Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền 
và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá 
cao. hiệu quả từ phong trào còn tạo động 
lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
của các đơn vị; góp phần xây dựng, củng 
cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối 
với Đảng, tăng cường tình đoàn kết quân 
- dân. Qua đó tiếp tục khẳng định rõ hơn 
vai trò của LLVt tỉnh hà tĩnh trong thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, góp 
phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân 
ngày càng vững chắc.

T.V.S
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Nguyễn Công Trứ (1778-1858)

trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc,với 
đặc điểm địa lý, văn hoá riêng có, hà tĩnh 
luôn đóng vai trò của một địa bàn chiến 
lược,thường được mệnh danh là vùng “địa 
linh - nhân kiệt”, bởi hầu như thời nào, trong 
lĩnh vực nào cũng có những con người, cự 
tộc, làng xã, sự kiện... đóng góp xứng đáng 
cho đất nước, quê hương. Đặc biệt, trong 
giai đoạn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ 
XIX, mảnh đất này như bừng hẳn lên với 
sự xuất hiện hàng loạt những danh nhân mà 
cuộc đời, sự nghiệp của họ sẽ mãi trường 
tồn, trong đó chỉ riêng dải đất hẹp Nghi 

Xuân nằm giữa Ngàn hống - Lam giang và 
ven bờ Biển Đông đã đóng góp hai tên tuổi 
lớn: Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào 
dân tộc Nguyễn Du và Uy Viễn tướng công 
Nguyễn Công trứ - một nhân vật lịch sử độc 
đáo, kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực, từ chính 
trị, kinh tế, quân sự cho đến nghệ thuật, văn 
chương…

Quê cha làng Uy Viễn; quê mẹ xứ sơn 
Nam (nay thuộc địa bàn hà Nội); lại sinh 
ra ở thái Bình, lớn lên bên dòng Lam dưới 
chân Ngàn hống -  con người Nguyễn Công 
trứ (1778 - 1858) là sự kết tinh, hội tụ của 
văn minh kinh kỳ thăng Long - châu thổ 
sông hồng với văn hóa xứ Nghệ hồng Lĩnh 
- Lam giang. sinh thời, ông đã nổi tiếng là 
một người đa tài, một kẻ sĩ xứ Nghệ độc đáo. 
hăm hở lập danh nhưng mãi đến 42 tuổi mới 
thi đậu; trong 28 năm làm quan - giữ đến 
trên 50 loại chức vụ và thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau, nhưng cũng nhiều lần bị trù dập, 
giáng chức… 

Cách đây hơn 80 năm, khi đánh giá về 
Nguyễn Công trứ, giáo sư Lê thước nhận 
xét: “Ở đời có ba điều bất hủ: Một là lập 
công. Hai là lập đức. Ba là lập ngôn… Trong 
ba điều ấy, có được một vẫn đã khó, mà gồm 
được cả ba chưa dễ mấy ai. Thường xét nước 
ta, có một bậc vĩ nhân. Nói về công thời rất 
lớn. Nói về đức thời đức rất dày. Mà nói về 
ngôn thời ngôn luận văn chương rất có giá 
trị. Nước nhà có được một bậc vĩ nhân như 
vậy, quốc dân ta há không nên tôn sùng, nên 
tượng đồng bia đá hay sao?”

ts. Võ hồNg hảI
TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

uy ViỄn tƯớng công - 
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG...
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Ngày nay, mặc dù vẫn đangcòn những ý 
kiến khác nhau, nhưng nhiều nhà nghiên cứu 
vẫn thống nhất đánh giá ông là một nhà yêu 
nước, một trí thức lớn và là nhà thơ độc đáo 
của dân tộc, một tài năngkinh bang tế thế có 
đầy đủ phẩm cách của con người sáng tạo 
lịch sửtrên bốn phương diện:

Thứ nhất, đã đề xuất và giải quyết vấn 
đề di dân lập làng, phá thế trói buộc cố hữu 
hàng ngàn năm của đồng bằng sông hồng 
với tâm lý “xa rừng nhạt biển” của cư dân 
Việt.Công lao tiêu biểu nhất là sau khi cầm 
quân “dẹp loạn” thành công, ông đã trở thành 
Dinh điền sứ, dẫn dắt, chỉ đạo sự nghiệp khai 
hoang lấn biển, tổ chức hệ thống thủy lợi, 
giao thông, hình thành nên mộtvùng đồng 
bằng ven biển trù phú,nay thuộc hai huyện 
tiền hải (thái Bình), Kim sơn (Ninh Bình) 
và một số xã ở Nam Định, hải Dương, hưng 
Yên, Quảng Ninh... Nhân dân nhiều nơi đã 
suy tôn ông làm thành hoàng làng, lập sinh 
từ thời ông khi còn sống. Nhiều học giả đã 
gọi ông là Nhà khẩn hoang lỗi lạc của các 
triều đại phong kiến Việt Nam.

Thứ hai, đề xuất việc rút lui chiến lược ở 
Chân Lạp để củng cố, phát triển đồng bằng 
sông Cửu Long. Cũng vì dâng sớ để thực hiện 
kế sách này mà ông đã bị trách phạt, giáng 
chức. Với vùng đất phương Nam xa xôi, cùng 
những danh tướng “mang gươm mở cõi” của 
triều Nguyễn, Uy Viễn tướng công đã vận 
dụng tối đa tri thức và kinh nghiệm của thời 
kỳ làm Dinh điền sứ, quy hoạch và đôn đốc 
làm nhiều công trình “dẫn thủy nhập điền” 
góp phần cải tạo, mở rộng đất đai, đồng ruộng 
ở vùng Vĩnh Long, hà tiên…

Thứ ba, trong văn học, là người mở hành 
lang mới vào thi ca quốc âm hiện đại với thể 
thơ hát nói bình dân và được coi như một 
ông tổ của nghệ thuật Ca trù. Ông đã góp 
phần làm thăng hoa nhiều giáo phường Ca 
trù, để lại những giai thoại văn học đặc sắc. 
giáo phường Cổ Đạm ở Nghi Xuân quê ông 

và một số giáo phường ở thái Bình, thăng 
Long, thừa thiên… hiện vẫn còn tồn tại, 
phát triển.

Thứ tư, bằng chính cuộc đời mình, ông 
dựng lên một phong cách sống sục sôi hành 
động, xả thân vì lý tưởng, nói là làm và 
quyết làm bằng được, rất hùng tâm tráng chí, 
hồn nhiên, nhưng cũng pha nhiều nét ngông 
nghênh, phá cách của lớp nhà Nho tài tử… 
Đánh giá về những phẩm cách nổi trội nhất 
ở ông, người thì cho rằng Ngông hoặc Ngất 
ngưởng; có người lại nêu Phong tình, hành 
lạc. gần đây, nhiều người khẳng định nét nổi 
bật nhất trong tính cách, phong cách sống 
của ông là thật - Ông là người nói thật, làm 
thật và cũng chơi... thật!

Đối với quê hương hà tĩnh, Nguyễn 
Công trứ có nhiều gắn bó sâu nặng, và có 
thể nói cũng đã chịu ảnh hưởng, tác động 
nhiều nhất so với các danh sỹ cùng thời. 
Ngoài 11 năm trẻ thơ ở thái Bình và 28 năm 
trải chốn quan trường nay đây mai đó, cuộc 
đời ông lúc trưởng thành cũng như khi về già 
đều sống ở quê, chủ yếu là Uy Viễn - Nghi 
Xuân và rú Nài - Cảm sơn. truyền thống 
yêu nước, văn hóa, phong tục, tập quán cũng 
in đậm trong con người ông, nhất là các sinh 
hoạt nghệ thuật truyền thống như ca trù Cổ 
Đạm, phường vải trường Lưu… Phải chăng 
vì vậy nên nhiều người đã nhận xét cốt cách 
Nguyễn Công trứ rất đậm đà chất Nghệ? 
Lúc tuổi đã cao, sức đã yếu, nghe tin quân 
Pháp đánh chiếm Đà Nẵng, ông còn dâng 
sớ xin ra trận - còn một chút hơi thở, xin 
được lập tức lên đường... Con cháu ông có 
nhiều người là thủ lĩnh trong phong trào Cần 
Vươngvà đã hi sinh anh dũng như Nguyễn 
Công huân, Nguyễn Công trường. Bà 
Nguyễn thị Quyên (1830-1897), con gái 
ông (được gả cho tú tài trần Văn Ý ở xã 
Đan Phổ, huyện Nghi Xuân, nên thường gọi 
là bà tú Ý) rất thông tuệ, có tài thơ, nhưng 

(Xem tiếp trang 14)
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Từ vấn đề xử lý rác thải

theo số liệu thống kê, đến hết 
năm 2017 bình quân mỗi ngày, 
trên địa bàn tỉnh phát sinh 

khoảng 647 tấn rác thải sinh hoạt (trong 
đó khu vực nông thôn 447,33 tấn, chiếm tỉ 
lệ 69%); dự báo đến năm 2025, bình quân 
mỗi ngày trên địa bàn toàn tỉnh phát sinh 
khoảng 960 tấn. Bên cạnh đó, chất thải rắn 
công nghiệp cũng đã và đang đặt ra nhiều 
thách thức. 

tỉnh ủy, hĐND, UBND tỉnh đã tập 
trung và có nhiều giải pháp tăng cường, đẩy 
mạnh công tác quản lý, thu gom, xử lý chất 
thải rắn trên địa bàn tỉnh như: Ban hành các 
Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ phát triển các 
đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; Phê duyệt và chỉ đạo triển khai quy 
hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện giá 
dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

ĐặNg NgọC sơN
TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.        Ảnh: P.V

xây dựng khu xử lý rác tập trung tại một số địa 
phƯơng trên địa bàn hà tĩnh - thực trạng Và giải pháp
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thải sinh hoạt; Kêu gọi, xúc tiến đầu tư các 
nhà máy, khu xử lý rác thải theo hình thức 
xã hội hóa đầu tư; Chỉ đạo việc xây dựng và 
triển khai Đề án thu gom vận chuyển, xử lý 
rác thải ở các địa phương, ... 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 02 Nhà 
máy xử lý rác thải sinh hoạt, 01 Nhà máy 
xử lý rác thải công nghiệp do doanh nghiệp 
đầu tư (01 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt 
tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, công 
suất thiết kế 200 tấn/ng.đ; 01 Nhà máy xử 
lý rác thải sinh hoạt tại xã Kỳ tân, huyện 
Kỳ Anh, công suất thiết kế giai đoạn 1 là 
240 tấn/ng.đ và 01 Nhà máy xử lý chất thải 
công nghiệp tại xã Kỳ tân, huyện Kỳ Anh, 
công suất thiết kế là 1.060 tấn/ng.đ) và 07 lò 
đốt rác thải sinh hoạt không sử dụng nhiên 
liệu đã được đầu tư theo quy hoạch và hoàn 
thành các thủ tục pháp lý đi vào hoạt động; 
có 270/422 điểm trung chuyển được đầu tư 
và 218 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường được thành lập đã góp phần 
giải quyết vấn đề bức xúc trong công tác thu 
gom, xử lý rác thải (tỉ lệ thu gom rác, xử lý 
thải trên địa bàn tỉnh đạt 80%), lượng rác thải 
thu gom, vận chuyển đi xử lý tăng từ 76.498 
tấn năm 2010 lên 228.125 tấn trong năm 
2017. Việc đầu tư các nhà máy, khu xử lý 
rác thải bằng công nghệ phân loại, xử lý chế 
biến phân hữu cơ, xử lý bằng phương pháp 
đốt để thay thế cho công nghệ chôn lấp đã 
lạc hậu sẽ giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi 
trường không khí, nước mặt, nước ngầm, 
tiết kiệm quỹ đất đầu tư. Ngoài ra, Khu xử 
lý rác thải tại xã hồng Lộc, huyện Lộc hà 
công suất 200 tấn/ng.đ và Khu xử lý rác thải 
ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc công suất 
40 tấn/ng.đ đã được chấp thuận chủ trương 
đầu tư, đang triển khai thực hiện và một số 
lò đốt không sử dụng nhiên liệu sẽ được đầu 
tư trong thời gian tới tại khu vực nông thôn 
sẽ góp phần tăng tỉ lệ thu gom, xử lý rác thải. 

Mặc dù đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh 
công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn 
trên địa bàn tỉnh, nhưng vấn đề này vẫn còn 
một số hạn chế, khó khăn như: 

Một là, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh 
hoạt còn thấp (trung bình toàn tỉnh đạt 80%, 
ở khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 75%), 
trong khi đó lượng chất thải phát sinh tăng 
hàng năm trên 5%, vẫn còn tình trạng rác 
vứt bừa bãi gây ô nhiễm, mất cảnh quan ở 
một số tuyến đường, bờ sông, đầu cầu, kênh 
mương thoát nước, các khu vực công cộng... 

Hai là, một số cấp ủy Đảng, chính quyền 
cấp cơ sở (huyện, xã) chưa quan tâm đúng 
mức về công tác bảo vệ môi trường, nhất là 
đối với thu gom, xử lý rác thải, dẫn đến việc 
triển khai thực hiện các nội dung liên quan 
thiếu quyết liệt, chậm trễ và kéo dài. Các cấp 
chính quyền chưa có nhiều chương trình huy 
động sự tham gia của cộng đồng trong quản 
lý chất thải rắn. Nhận thức, ý thức, trách 
nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường 
nói chung còn thấp, theo đó công tác kiểm 
tra giám sát cộng đồng và công tác quản lý 
nhà nước ở cấp cơ sở, nhất là cấp xã còn yếu, 
chậm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý. 

Ba là, công tác phân loại rác thải tại 
nguồn mới chỉ dừng lại ở bước tuyên truyền, 
phổ biến, chưa triển khai thực hiện được, 
vẫn còn tình trạng chất thải rắn nguy hại, 
chất thải rắn từ hoạt động công nghiệp, xây 
dựng, nông nghiệp được thu gom chung với 
rác thải sinh hoạt nên các nhà máy đã đầu 
tư theo công nghệ chế biến phân vi sinh gần 
như chưa thể vận hành sản xuất theo đúng 
mục tiêu đầu tư, chủ yếu đang thực hiện xử 
lý rác thải bằng hình thức đốt (Nhà máy tại 
xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên và Nhà 
máy tại xã Kỳ tân, huyện Kỳ Anh).

Bốn là, các bãi chôn lấp rác thải đã được 
đầu tư theo quy hoạch đã quá tải hoặc xuống 
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cấp (bãi chôn lấp tại phường Nam hồng, 
thị xã hồng Lĩnh và bãi chôn lấp Phượng 
thành tại huyện Đức thọ); một số bãi chôn 
lấp tự phát (bãi rác Xuân thành, huyện Nghi 
Xuân; bãi rác thị trấn hương Khê; bãi rác thị 
trấn thạch hà) không được đầu tư, quản lý, 
vận hành theo quy định gây ảnh hưởng đến 
môi trường và tâm lý bức xúc của người dân.

Năm là, việc khảo sát, quy hoạch và 
đầu tư các khu xử lý chất thải rắn để thay 
thế các bãi chôn lấp đang bị người dân 
phản đối như: Khu xử lý rác xã gia Phố, 
huyện hương Khê; Khu xử lý rác tại xã 
thạch trị, huyện thạch hà; Khu xử lý 
rác thải để thay thế bãi chôn lấp Phượng 
thành, huyện Đức thọ. 

Sáu là, theo Đề án thu gom vận chuyển, 
xử lý rác thải của các địa phương (giai 
đoạn 2018 - 2020), nguồn kinh phí ngân sách 
bù đắp cho công tác vận chuyển, xử lý rác 
thải khá lớn (khoảng từ 96 đến 99 tỷ đồng/
năm), trong đó ngân sách tỉnh đã phân bổ 
cứng là 30 tỷ, còn lại ngân sách cấp huyện, 
xã nhưng thực tế các địa phương chưa bố trí 
kinh phí đảm bảo nên việc thực hiện Đề án 
đang gặp khó khăn.

Bảy là, kinh doanh trong lĩnh vực xử 
lý rác thải sinh hoạt có khả năng thu hồi 
vốn và sinh lợi chậm dẫn đến việc kêu gọi 
các nhà đầu tư trong lĩnh vực này gặp khó 
khăn; hoạt động của htX môi trường chưa 
được quan tâm đầu tư đúng mức, một số 
địa phương chưa bố trí kinh phí để chi trả 
kịp thời cho các đơn vị hoạt động thu gom, 
vận chuyển, xử lý rác thải nên hoạt động 
gặp nhiều khó khăn.

...Đến các giải pháp khắc phục 
Để khắc phục những khó khăn, hạn chế 

trên, góp phần thực hiện có hiệu quả công 
tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn, các 
địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các địa 

phương, đơn vị cần tập trung triển khai các 
giải pháp sau:

Thứ nhất, xây dựng Kế hoạch triển khai 
thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý 
tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 491/
QĐ-ttg ngày 07/5/2018 của thủ tướng 
Chính phủ. 

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh truyên 
truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và 
thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn; 
Đẩy mạnh việc tự xử lý rác thải sinh hoạt sau 
phân loại nhất là các loại rác thải dễ phân 
hủy tại các hộ gia đình ở khu vực nông thôn 
để giảm lượng rác phát sinh; hạn chế tiến tới 
loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng túi ni lông 
khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, 
siêu thị trên địa bàn tỉnh, giảm chi phí và 
áp lực về vận chuyển xử lý; triển khai thí 
điểm công tác phân loại rác thải sinh hoạt 
tại nguồn (gồm tập huấn, truyền thông và hỗ 
trợ thùng rác cho nhân dân) tại hà tĩnh, tX 
hồng Lĩnh, tX Kỳ Anh.

Thứ ba, nâng cao trách nhiệm của cấp 
ủy Đảng, chính quyền cấp cơ sở (huyện, xã) 
trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường 
nhất là đối với thu gom, xử lý rác thải; tăng 
cường kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình 
để kịp thời ngăn chặn xử lý những vấn đề 
tiềm ẩn, phát sinh; 

Yêu cầu các địa phương hoàn thành và 
triển khai có hiệu quả Đề án quản lý chất 
thải rắn ở các địa phương gắn với triển khai 
giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử 
lý Ctr, trong đó đặc biệt ưu tiên bố trí, đảm 
bảo kinh phí từ ngân sách cấp huyện, cấp xã 
để bù đắp cho công tác vận chuyển, xử lý rác 
thải theo đề án và thực tế tại địa phương; 

Thứ tư, triển khai các chính sách hỗ trợ 
công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
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rất tiếc hầu hết các tác phẩm đã bị thất lạc. sách 
“Năm thế kỷ văn Nôm người Nghệ” chỉ sưu tầm, 
ghi chép được 5 bài, nhưng phần nào cũng đã thể 
hiện được tâm sự uất ức của bà trước cảnh nguy 
biến của đất nước, chí khí muốn hành động vì 
giang sơn xã tắc... Ở quê, người dân vẫn thường 
gọi Uy Viễn tướng công bằng một cái tên nôm na, 
gần gũi là Cố Lớn, đã thêu dệt, huyền thoại cuộc 
đời Nguyễn Công trứ bằng rất nhiều giai thoại… 
hai đền thờ ông ở Kim sơn (Ninh Bình), tiền hải 
(thái Bình) vẫn quanh năm hương khói, đã được 
trùng tu, tôn tạo và xếp hạng di tích quốc gia. Quần 
thể khu lưu niệm Nguyễn Công trứ ở Nghi Xuân 
đã được quy hoạch tổng thể và từng bước trùng tu 
một số hạng mục như đền thờ, khu lăng mộ; trong 
đó có hẳn một Đình Ca trù, vừa là địa điểm hoạt 
động, tập luyện của Câu lạc bộ Ca trù Nguyễn 
Công trứ - Nghi Xuân, vừa là nơi biểu diễn phục 
vụ du khách... tuy nhiên, so với những di sản ông 
để lại, chắc chắn vẫn còn chưa tương xứng. hy 
vọng trong dịp kỷ niệm 240 năm ngày sinh của Uy 
Viễn tướng công và thời gian tới, các địa phương 
cần xem xét triển khai tôn tạo, xây dựng thêm các 
công trình lưu niệm và tổ chức nhiều hoạt động ý 
nghĩa để quảng bá, vinh danh xứng tầm một nhân 
cách, một tài năng mà thời gian càng lùi xa, càng 
ngẫm, càng soi càng thấy sáng.

Ông hạc giá về với chốn tiên bồng đã tròn 160 
năm, lần giở lại những vần thơ cũ vẫn như thấy 
chất chứa, tràn trề sinh lực của chí nam nhi toát 
lên khí phách của bậc trượng phu từng ví mình 
như cây thông ngạo nghễ trên đỉnh non hồng:

Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc,
Nợ tang bồng vay trả trả vay.
Chí làm trai Nam Bắc Đông Tây,
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể...

V.H.H

thải rắn, tập trung hỗ trợ, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, tổ 
đội vệ sinh môi trường hoạt động có 
hiệu quả, tăng cương công tác thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 
ở khu vực nông thôn; 

Thứ năm, triển khai thực hiện đề 
án kiểm soát vận chuyển chất thải 
sinh hoạt qua hệ thống phần mềm, 
thiết bị định vị gPs trong năm 2019. 
giám sát việc vận chuyển, xử lý rác 
thải trên địa bàn, kịp thời phát hiện 
và xử lý nghiêm các trường hợp đổ 
thải trái phép.

Thứ sáu, có giải pháp cụ thể đối 
với các khu xử lý chất thải rắn, kịp 
thời cải tạo khắc phục hoặc đóng cửa 
các bãi rác đang có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường, ngăn chặn kịp 
thời việc hình thành các bãi chôn lấp 
tự phát. 

Thứ bảy, rà soát quy hoạch các 
khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt để 
điều chỉnh, bổ sung theo hướng xử lý 
chất thải cho cả vùng đô thị và nông 
thôn, ưu tiên quy hoạch các khu xử 
lý ở các khu vực miền núi; Nghiên 
cứu, ban hành chính sách khuyến 
khích, thu hút, kêu gọi xã hội hóa 
đầu tư trong công tác thu gom, vận 
chuyển và đầu tư các cơ sở xử lý chất 
thải rắn công nghệ cao, trong đó ưu 
tiên xây dựng các cơ sở tái chế, xử lý 
chất thải có công nghệ tiên tiến, thân 
thiện với môi trường.

thực hiện đồng bộ các giải pháp 
trên, công tác quản lý, thu gom, xử lý 
chất thải rắn sẽ đạt kết quả tốt, góp 
phần bảo vệ môi trường sống cho 
các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đ.N.S

Uy viễn tướng công.. .
(Tiếp theo trang 10)
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Nêu gương là trách nhiệm, là đạo 
làm người cán bộ, người đảng 
viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt, người đứng đầu. “Cán bộ có chức vụ 
càng cao càng phải gương mẫu”.1

Nêu gương, theo hồ Chí Minh, trước hết 
phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ 
đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, 
phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, 
nói phải đi đôi với làm. Người dạy: “Nói 
miệng, ai cũng nói được. ta cần phải thực 
hành”,  “trước hết, mình phải làm gương… 
Làm gương cả về ba mặt: tinh thần, vật chất 
và văn hoá… ta phải: quyết tâm, trí tâm và 
đồng tâm. ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm 
gương nêu ba chữ ấy lên, tất là các đồng chí 
phải thành công”2.

theo hồ Chí Minh, thực hành làm gương 
là đạo đức của người cán bộ, đảng viên nói 
chung, nằm trong vốn văn hóa phương Đông 
nói riêng. Người viết: “Nói chung thì các 
dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và 
đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị 
hơn một trăm bài văn truyên truyền”3. sỡ dĩ 
nhân dân ta đi theo Đảng tin tưởng ở Đảng, 
yêu mến Đảng trước hết vì Đảng ta bao gồm 
những con người có đủ tư cách, có đạo đức, 
hết lòng vì họ chứ không vì chữ “cộng sản” 
viết trên trán người cán bộ, đảng viên. Do 
vậy, “muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải 
làm mực thước cho người ta bắt chước”. tự 
mình phải chính trước mới giúp người khác 
chính. Mình không chính, mà muốn người 
khác chính là vô lý. từ đó, Người yêu cầu 
tất cả cán bộ, đảng viên, nhất là những người 

đứng đầu phải thực hành đạo làm gương. 
Với mình, với người, với việc đều phải làm 
gương, làm gương trên tất cả các lĩnh vực.

Muốn nêu gương, người đứng đầu trước 
hết phải nói được, làm được, nói phải đi đôi với 
làm. Đây chính là “mệnh lệnh” đầy sức thuyết 
phục của người đứng đầu cho cán bộ cấp dưới 
và cho quần chúng tin theo. Uy tín của người 
đứng đầu chỉ thực sự “sâu rễ, bền gốc” trong 
lòng cán bộ cấp dưới quyền và quần chúng 
chỉ khi họ thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, thống 
nhất giữa lời nói và việc làm, thực sự mẫu mực 
trong công tác và đạo đức lối sống.

trong tính thống nhất biện chứng giữa nói 
và làm, trước hết, người đứng đầu phải nêu 
gương nói, nói ít, nói trúng, nói đúng; trước 
khi nói phải nghiên cứu thấu đáo, phải nắm rõ 
tình hình để nói có căn cứ khoa học. Không sát 
thực tiễn, ra quyết định lãnh đạo, chỉ đạo theo 
kiểu ngồi bàn giấy thì không bao giờ nói đúng, 
nói trúng cả. 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU - MUỐN NÊU GƯƠNG
 TRƯỚC HẾT PHẢI NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

PhAN Bá LINh
Trường Chính trị Trần Phú

Ảnh mang tính minh họa (nguồn Internet)
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Nói là để làm, do vậy nêu gương nói 
phải vì mục đích đạt tới là nêu gương làm. 
tức là, người lãnh đạo phải nêu gương bằng 
việc chứ không chỉ bằng lời, bằng hành động 
chứ không chỉ dừng lại ở nhận thức. Nghĩa 
là phải dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm 
công việc cao, hiệu quả công việc lớn. hồ 
Chí Minh từng nói: “Phải lấy kết quả thiết 
thực đã góp sức bao nhiêu cho sản xuất và 
lãnh đạo sản xuất mà đo ý chí cách mạng của 
mình. hãy kiên quyết chống bệnh nói suông, 
thói phô trương hình thức, lối làm việc không 
nhằm mục đích nâng cao sản xuất”5. Người 
đòi hỏi cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ 
lãnh đạo nói riêng, nhất là người đứng đầu 
phải luôn làm “kiểu mẫu” trong công tác 
và lối sống; trong mọi lúc mọi nơi. Cán bộ 
cấp dưới, quần chúng nhân dân luôn trông 
đợi ở những việc làm thiết thực, cụ thể mắt 
thấy, tai nghe của người lãnh đạo. Do vậy, ở 
người đứng đầu, sự thống nhất chặt chẽ giữa 
nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương đạo 
đức cần đạt tới sự nhất quán trong công việc, 
trong đời sống riêng và trong mối quan hệ 
với người khác, giữa đạo đức người lãnh đạo 
và đạo đức đời thường. Địa vị càng cao, uy 
tín càng lớn. Uy tín lớn mà nêu gương được 
đạo đức nói đi đôi với làm thì càng là người 
cao thượng. 

Lòng tin và sự tôn trọng của cấp dưới 
dành cho cấp trên, của quần chúng dành 
cho lãnh đạo luôn bắt đầu từ chữ tín. Khi 
có được lòng tin và sự tôn trọng, người lãnh 
đạo dễ dàng thực thi quyền lãnh đạo, quản 
lý của mình, không bao giờ thất bại. hồ Chí 
Minh phê phán những cán bộ “Chỉ biết nói 
là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này 
qua ngày khác. Nhưng một việc gì thiết thực 
cũng không làm được”6. Cấp dưới, quần 
chúng nhân dân không bao giờ tin cậy những 
cán bộ lãnh đạo nói mà không làm, hứa mà 
không làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm 
dở, nói một đàng làm một nẻo. Đó là bằng 

chứng của giả dối, dối trá, trước hết là thói 
vô trách nhiệm và thiếu vắng lòng tự trọng. 
Nếu chính mình tham ô mà bảo người khác 
liêm khiết, mình không làm việc nhưng hô 
hào người khác làm việc thì không được. 
Nếu nói rằng phải cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư, mà bản thân lại lười biếng, không 
hoàn thành những công việc được giao, luôn 
tìm cách tham ô tiền của Nhà nước và nhân 
dân; sống xa hoa, lãng phí trong khi cuộc 
sống của đại đa số nhân dân còn nhiều thiếu 
thốn,... thì những lời nói đó sẽ không có tác 
dụng giáo dục.

thực tế hiện nay, trong các cơ quan, đơn 
vị của Đảng và Nhà nước, bên cạnh những 
cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu miệng nói 
tay làm, xông xáo, lăn lộn với công việc, mẫu 
mực trong lối sống, nêu tấm gương trong 
sạch thu phục, cuốn hút quần chúng vẫn tồn 
tại những cán bộ có biểu hiện suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nói hay 
nhưng làm dở, nói nhiều nhưng làm ít, “nói 
không nhất quán”. Những người đó đã làm 
phai mờ niềm tin của cán bộ cấp dưới, của 
quần chúng nhân dân,  gieo rắc sự bất mãn 
và hoài nghi về thanh danh và uy tín của đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nghị quyết 
trung ương 4, khóa XII của Đảng từng chỉ 
ra một trong các biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng, chính trị của một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên đó là: “Nói và viết không 
đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói 
không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói 
một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị 
khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm 
không nhất quán giữa khi đương chức với 
lúc về nghỉ hưu”.  

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách hồ Chí Minh, nhất là tác phong 
nêu gương, người cán bộ lãnh đạo, người 
đứng đầu nhất quyết phải rèn luyện phong 
cách nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều. 
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Muốn vậy, mỗi người phải hết lòng, hết sức 
phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân; thực 
hiện phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, 
sâu sát trong thực tiễn, hiệu quả; thực sự 
là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực 
và phát huy trí tuệ tập thể;  sẵn sàng nhận 
và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi 
được phân công; tâm huyết, tận tuỵ với công 
việc;  năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 
làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực 
do mình phụ trách… Mỗi cá nhân tự mình 
không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo;  biết 
phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản 
thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt 
hằng ngày; phải thường xuyên khuyến khích 
cấp dưới và quần chúng nhận xét, phê bình, 
góp ý cho mình, nhắc nhở mình về những 
điều mình đã hứa; phải biết tránh những căn 
bệnh hình thức, bệnh “hữu danh, vô thực”, 
chạy theo những thứ hào nhoáng, hình thức 
bên ngoài. Để đạt đến sự thống nhất giữa 
nói và làm, nói đi đôi với làm, nói thì phải 
làm, người đứng đầu phải nêu gương học tập 
không ngừng, học để làm việc, làm người, 
làm cán bộ, học để nâng cao hiểu biêt, lý 
luận gắn liền với thực tiễn, đồng thời phải 
rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời chống 
chủ nghĩa cá nhân, không vụ lợi, vị kỷ, để 
toàn tâm, toàn ý phụng sự tổ quốc, phục vụ 
nhân dân. 

Với các tổ chức Đảng, phải thực hiện 
đúng nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập 
thể lãnh đạo cá nhân phụ trách”, vừa phát 
huy dân chủ vừa tăng cường trách nhiệm của 
người đứng đầu, nhất là phải xây dựng được 
quy định về trách nhiệm, quyền hạn của 
người đứng đầu trong thực thi công vụ. tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá 
trình thực thi. hằng năm hoặc khi chuẩn bị 
đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối 
với cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá, 

xếp loại cán bộ, đảng viên phải là kết quả 
thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực 
hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất 
đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; 
sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý... 
tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm 
Quy định số 101- QĐ/tW ngày 07/6/2012 
của Ban Bí thư về quy định trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh 
, Quy định số 55-QĐ/tW ngày 19-12-2016 
của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay 
để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, và đặc biệt gần đây nhất là Quy 
định số 08-QĐi/tW ngày 25/10/2018 của 
Ban Chấp hành trung ương  về trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết 
là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, 
Ủy viên Ban Chấp hành trung ương…

Nêu gương, nói đi đối với làm là con 
đường ngắn nhất để người đứng đầu thu 
phục nhân tâm, truyền dẫn cảm hứng cho cấp 
dưới, cho nhân dân. Chủ tịch hồ Chí Minh 
là tấm gương sáng trên con đường đó. Người 
trở thành một điển hình cao đẹp về sự nhất 
quán tuyệt vời nói đi đôi với làm. Những lời 
dạy và việc làm của Bác hồ chính là bài học 
làm người, là lựa chọn phong cách, lối sống, 
lẽ sống cao thượng nhất như tấm gương đạo 
đức, vĩ đại của Người soi sáng cho các thế hệ 
cán bộ lãnh đạo học tập và làm theo.

P.B.L

-----------------------------
1. Ban Bí thư: Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 

07-6-2012, về quy định trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt

2. hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CtQg - st, 
h.2011, tập 4, tr.171

3. hồ Chí Minh: Sđd, tập 1, tr.284
5. hồ Chí Minh: Sđd, tập 13, tr.68
6. hồ Chí Minh: Sđd, tập 5, tr.327.



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng18
Số 70 (Tháng 12/2018)

Phát triển đảng viên là vấn đề có 
tính nguyên tắc trong công tác 
tổ chức xây dựng Đảng, nhằm 

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của Đảng. Nếu không làm tốt công tác này, 
Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu, không hoàn 
thành được vai trò lãnh đạo và sứ mệnh của 
mình đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, 
phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, 
thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo của 
Đảng ta trong 88 năm nay. tuy nhiên, trong 
mỗi bước chuyển của lịch sử lại có tác động 
phức tạp của những điều kiện mới. 

Từ thực trạng công tác phát triển Đảng 
trong trường học

Ngày 30/5/1998, Bộ Chính trị (khóa 
VIII) đã ban hành Chỉ thị 34-Ct/tW về 
“tăng cường công tác chính trị tư tưởng, 
củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng 
và công tác phát triển đảng viên trong các 
trường học”. theo tinh thần Chỉ thị, nhiều 
năm qua, các cấp ủy đã có sự quan tâm đúng 
mực đến công tác giới thiệu, bồi dưỡng, phát 
triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên và 
học sinh. Nhiều chi bộ nhiều năm liền là chi 
bộ vững mạnh, xuất sắc với số lượng đảng 
viên ngày càng đông. Nhiều vai trò cốt cán, 

suy ngẪm tỪ thực tiỄn công tác xây dựng, 
phát triỂn đảng Ở các trƯỜng hỌc

trầN tUYết NhUNg

Các học sinh Trường THPT Nghèn (Can Lộc) tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng.      Ảnh: V.Đ
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nhiều trọng trách lớn lao của nhà trường đã 
được những cán bộ, giáo viên là đảng viên 
đảm nhận và thực hiện thành công, đem lại 
những thành tích lớn lao cho nhà trường, trở 
thành nguồn cổ vũ động viên mạnh mẽ đối 
với đồng nghiệp. Dưới sự dìu dắt của Đoàn, 
chi bộ đảng, nhiều học sinh trưởng thành từ 
các phong trào, hoạt động trong trường học 
và tiếp tục phát huy ưu thế trong những môi 
trường học tập, công tác mới.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, phát 
triển Đảng trong trường học ở nhiều nơi vẫn 
còn một số hạn chế. trình tự giới thiệu đối 
tượng vào Đảng có lúc chưa hợp lí. Một số 
thành phần tích cực, có nhiều đóng góp chưa 
được quan tâm và ưu tiên đúng mực, đứng 
vào hàng ngũ Đảng muộn hơn so với những 
học sinh khác. Một số ít đối tượng đảng viên 
là giáo viên và học sinh sau khi được giới 
thiệu và được kết nạp đảng lại có những biểu 
hiện “an phận thủ thường”, thiếu chí tiến thủ 
trong rèn luyện và cống hiến. Có đảng viên 
đã tự rời bỏ hoặc bị kỉ luật.

Nguyên nhân của thực trạng trên trước 
hết do chúng ta nhận thức chưa đúng mực 
về mục tiêu vào Đảng và xây dựng Đảng? 
Chủ tịch hồ Chí Minh từng nói: “Đảng có 
vững cách mệnh mới thành công, cũng như 
người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy” 
(Hồ Chí Minh toàn tập, T2). Muốn thế, Đảng 
phải gồm “những đại biểu tiền phong có đủ 
khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào” 
(V.I. Lê Nin), có đủ phẩm chất và trí tuệ, có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực 
lãnh đạo, quản lý để đảm trách các công việc 
của xã hội. trước hết, họ phải là những con 
người chí công vô tư, “dĩ công vi thượng”, 
làm việc không thiên vì tư lợi hay vì lợi ích 
nhóm. từ đó mà suy: muốn sự nghiệp giáo 
dục ở mỗi trường học đi tới thắng lợi, nhất là 
trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay, 
chi bộ phải thực sự vững mạnh, phải hội tụ 
đúng những thành viên năng nổ, tích cực, có 

đủ năng lực và phẩm chất để chèo lái con 
thuyền giáo dục của nhà trường; biết nỗ lực 
không ngừng trong rèn luyện, phấn đấu và 
cống hiến. 

hiện nay, mục tiêu vào Đảng và xây 
dựng Đảng ở các trường học có một số xu 
hướng sau: 1) Nhằm chọn “những đại biểu 
tiền phong có đầy đủ khả năng tổ chức và 
lãnh đạo phong trào”, có năng lực và phẩm 
chất xứng tầm để bổ sung cho tổ chức đảng, 
củng cố sự vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức 
đảng. 2) Kết nạp đảng là động lực để bản 
thân người vào Đảng tiếp tục rèn luyện, 
phấn đấu và cống hiến. 3) Kết nạp để gia 
tăng số lượng đảng viên (vì quan niệm 
có phần hạn chế: đơn thuần đồng nhất sự 
vững mạnh của tổ chức đảng với số lượng 
đông đảo đảng viên). 4) Kết nạp đảng chỉ 
như là một phần thưởng cho sự phấn đấu 
trong học tập, rèn luyện và cống hiến của 
các đoàn viên. 5) Là động cơ tiến thân trên 
con đường chính trị hoặc nhằm “kiếm” 
thêm một tiêu chí thuận lợi cho vấn đề xin 
việc sau này của đoàn viên…

Điều đáng băn khoăn, hiện nay, không 
chỉ ở nhà trường mà còn ở nhiều nơi, nhiều 
khi chúng ta còn thiên về mục tiêu thứ 3, 
thứ 4 và thứ 5. thực trạng này dẫn tới một 
số hệ lụy không nhỏ: Thứ nhất, người giới 
thiệu, bầu chọn đối tượng vào Đảng đã tự 
hạ thấp hoặc giảm bớt các tiêu chuẩn, yêu 
cầu đối với các đối tượng cảm tình Đảng; 
kết nạp nhiều, chú trọng số lượng hơn 
chất lượng; chưa thực sự chú trọng tới lập 
trường tư tưởng, động cơ chính trị và chưa 
cân nhắc, đánh giá đúng mực về năng lực 
và phẩm chất, cái tài và cái tâm của người 
vào Đảng. Do đó, dẫn tới hệ lụy. Thứ hai là, 
một số người khi đã được bầu chọn đứng 
vào hàng ngũ của Đảng cứ điềm nhiên yên 
vị một chỗ - giống như một người xem 
phim bình thản an tọa trên chiếc ghế của 
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mình khi đã vào rạp bằng chiếc vé chính 
thống, ngủ hay xem tùy thích - họ không 
còn nỗ lực phấn đấu và cống hiến vì tập 
thể, hoặc ít nhất vì lòng tự trọng của chính 
bản thân. Thứ ba, một bộ phận nhỏ đảng 
viên thoái hóa, biến chất hoặc tự rời bỏ 
hàng ngũ Đảng.  

Ngoài ra, thực trạng trên còn do cách 
thức giới thiệu đối tượng cảm tình Đảng và 
bình xét vào Đảng còn một số bất cập.

Giải pháp phát triển Đảng hiện nay
Thứ nhất, cần xác định: đông chưa hẳn 

đã mạnh, nếu chúng ta chưa chú trọng đúng 
mực tới yếu tố chất lượng. Vì vậy, giới thiệu 
đối tượng vào Đảng cần tinh lọc, không đơn 
thuần quan tâm tới chỉ tiêu số lượng mà cần 
phải chú trọng nhiều hơn về chất lượng, cần 
tham khảo những tiêu chí như “tâm trong, 
trí sáng, hoài bão lớn”. Cần tuân thủ nguyên 
tắc: chỉ xét duyệt khi đối tượng đạt tiêu chí 
về chất lượng. Vì thế, muốn đảm bảo số 
lượng cần thiết, cần tích cực đầu tư, chú 
trọng tới công tác bồi dưỡng, dìu dắt, nâng 
cao chất lượng.

Thứ hai, trong những yêu cầu cần có đối 
với cán bộ, đảng viên, cần coi trọng hơn nữa 
yếu tố tâm đức. Người xưa nói: “Chữ tâm 
kia mới bằng ba chữ tài”. Đồng quan điểm, 
hồ Chí Minh từng nói: “Có tài mà không 
có đức thì vô dụng. Có đức mà không có tài 
thì làm việc gì cũng khó”. từ ý cổ nhân mà 
suy: tài năng và tâm đức đều là những yếu 
tố cần có đối với bất kì ai, tuy nhiên, giữa 
hai phương diện ấy, cái tâm cái đức của con 
người có sức nặng giá trị hơn, cần phải trân 
trọng, đề cao hơn. Chọn đảng viên, cũng như 
lựa chọn cán bộ, tất yếu cũng phải tôn trọng 
chuẩn mực giá trị ấy về con người. Người 
được giới thiệu vào Đảng phải là những con 
người ưu tú - hội đủ năng lực, phẩm chất 
xứng đáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, 

có lý tưởng, chí hướng phấn đấu và cống 
hiến tích cực... trong đó, chúng ta cần chú 
trọng đúng mực tới tiêu chí về tâm đức, lập 
trường quan điểm, phẩm chất chính trị. Xét 
trong mối quan hệ với tập thể, cộng đồng mà 
tâm không trong, đức không sáng, có vấn đề 
về phẩm cách, chủ nghĩa cơ hội, làm việc 
chỉ vì tư lợi hay vì lợi ích nhóm... thì tài trí 
mấy cũng là “vô dụng”, thậm chí trở thành 
kẻ phá hoại. 

Về điều này, một số chi bộ trường học 
có thể tự hào - trong những năm qua, dẫu 
có khi đã rất băn khoăn, trăn trở nhưng 
chúng ta đã nhất quyết loại bỏ được một số 
đối tượng chưa xứng đáng về nhân cách, 
phẩm chất. Khi thực hiện điều này, chúng 
ta không tránh khỏi nỗi trăn trở khác: Liệu 
nguyên tắc trên đã vận dụng trong phạm 
vi rộng, ở tất cả các trường học, ở mọi cơ 
quan, đoàn thể, kể cả doanh nghiệp hay 
chưa? Phải thực hiện đồng bộ ở mọi nơi 
thì mới tạo được niềm tin, niềm tự hào khi 
vào Đảng và như thế mới tạo được động 
lực tích cực phấn đấu vào Đảng cho mọi 
người nói chung và giáo viên, học sinh nói 
riêng. 

Thứ ba, từ thực tiễn các trường học cho 
thấy, chúng ta cũng cần phải có sự cân nhắc 
đúng đắn, chuẩn xác hơn giữa những người 
có đóng góp nhiều mà sai phạm nhỏ, ít với 
những người không sai phạm bao giờ nhưng 
đóng góp không đáng kể, thậm chí không có 
đóng góp.

Thứ tư, khi bình bầu, giới thiệu đảng 
viên, cũng như khi lựa chọn cán bộ, cần 
tôn trọng tính dân chủ nhưng cũng cần xét 
đến thực tiễn tâm lí, thái độ, ý thức của 
các thành viên trong từng tập thể, từng 
tổ chức đó. Không thể bầu chọn đúng 
và kịp thời những người tiêu biểu, xứng 
đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng, của 
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tổ chức nếu đa số người trong tổ chức, 
tập thể ấy lại là những người mang thái 
độ “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”; 
bình bầu mang tính chiếu lệ hoặc giới 
thiệu thiên về cảm tính, hoặc tệ hơn là 
mang tính bè phái, lợi ích nhóm. Vì vậy, 
cần đề ra tiêu chí cụ thể, khoa học khi 
bình bầu, lựa chọn; vừa tôn trọng ý kiến 
tập thể đồng thời cần nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của người điều hành, chủ trì 
của tổ chức, đoàn thể đó. Cụ thể, khi giới 
thiệu, bình bầu, chi ủy, ban chấp hành 
không áp đặt nhưng phải định hướng rõ 
ràng trên cơ sở đánh giá thực sự khách 
quan về các đoàn viên. Muốn vậy, chi 
ủy, ban chấp hành phải thực sự là những 
người công tâm; phải có tầm bao quát, 
nắm bắt và đánh giá đúng đắn, công minh 
về tình hình hoạt động, năng lực, phẩm 
chất của các đoàn viên để giới thiệu, đề 
xuất với tổ chức. Như vậy mới củng cố 
niềm tin, niềm tự hào khi vào Đảng; động 
viên, khích lệ được kịp thời chí hướng 
rèn luyện, phấn đấu của mọi người. Về 
nội dung này, công đoàn trường, chi đoàn 
giáo viên cũng như các chi đoàn học sinh 
có khi e ngại mang tiếng “mất dân chủ” 
nên còn né tránh. tuy nhiên, nếu chúng 
ta làm việc công tâm trên cơ sở tiêu chí 
đánh giá khách quan, khoa học thì không 
có điều gì đáng lo ngại. Do đó, cần nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện 
nghiêm túc công tác đánh giá, tự phê bình 
và phê bình trong các chi bộ trường học.

Thứ năm, cần giao nhiệm vụ, tạo điều 
kiện sao cho mỗi đảng viên đều có cơ hội 
để phát huy năng lực của mình khi họ 
đã đứng vào hàng ngũ Đảng. tránh hiện 
tượng đổ dồn nhiệm vụ, công tác về một số 
người có năng lực. Cơ hội gánh vác trách 
nhiệm và khám phá năng lực bản thân 
cần chia đều cho tất cả đoàn viên và đảng 

viên. Như vậy, để mỗi người đều có cơ hội 
để khám phá, khẳng định mình đồng thời 
đóng góp, cống hiến cho tập thể (thực tế, 
có những người có năng lực, trách nhiệm 
nhưng chúng ta chưa giao nhiệm vụ nên 
chưa khai thác được). Mặt khác, với những 
người còn lơ là, chểnh mảng, khi được giao 
nhiệm vụ họ sẽ ý thức rõ hơn về ý thức, 
thái độ và trách nhiệm của bản thân; đồng 
thời từ đó, họ biết nhìn nhận, đánh giá tích 
cực hơn về đóng góp, cống hiến của người 
khác cũng như về công việc tập thể. 

“Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh. 
Đảng mạnh thì mới làm tròn nhiệm vụ 
nặng nề nhưng rất vẻ vang là: lãnh đạo 
nhân dân xây dựng... một nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh.” (Hồ Chí Minh toàn tập, 
NXB CTQG, H.2002,  tập 9, tr.571-572). 
Vậy làm thế nào để thu hút được nhiều 
hơn những người có tài trí, tâm đức vào 
Đảng? Cần làm gì để củng cố niềm tin và 
tạo dựng sự kiên định lập trường tư tưởng 
cho đảng viên và xây dựng Đảng ngày 
càng vững mạnh, nhất là trong thời đại 
ngày nay, khi những góc nhìn đa chiều, 
trái chiều về Đảng ta - dưới sự hỗ trợ của 
các phương tiện truyền thông, công nghệ 
thông tin, các trang mạng xã hội  càng 
ngày càng có sức lan truyền nhanh, rộng 
và mạnh mẽ, gây nhiễu loạn nhận thức? 
giải quyết vấn đề này cần có giải pháp 
tổng thể. Chúng ta cần thực hiện tốt công 
tác xây dựng, phát triển Đảng. thiết nghĩ, 
vấn đề này cần làm tốt không chỉ ở các 
trường học - nơi ươm mầm trí tuệ, bồi 
dưỡng nhân cách cho những chủ nhân 
tương lai của đất nước - mà cần phải 
đồng bộ ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa 
phương.

T.T.N
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Sắc vàng mùa cam

Đặt chân đến các huyện miền núi 
hà tĩnh thời điểm này, chúng ta 
sẽ được chiêm ngưỡng những 

vườn cam trĩu quả, chín vàng mọng trên cây. 
Được thưởng thức vị ngọt đậm, riêng, mỗi 
chúng ta lại càng tự hào hơn về quê hương 
mình. 

Đang mùa cam về, trong cái nắng hanh 
hao của những ngày đầu đông đã thôi thúc 
chúng tôi ngược đường tìm lên những vườn 
cam Khe Mây ở hương Khê; cam bù ở 
hương sơn…

Vào thăm vườn cam với gần 7.000 gốc 
trên diện tích 40 hecta đất vườn của gia 
đình ông trần Văn Oánh (xóm 2 xã hương 
Đô, huyện hương Khê). Những cây cam 

tuy không cao lớn nhưng trĩu quả, vàng 
mọng, trông rất bắt mắt. Dạo quanh một 
vòng, được ngắm nhìn vườn cam sai quả, 
được tự tay cắt và nếm những quả cam chín 
mọng, được nghe ông Oánh kể về cách 
chăm bón, chiết cành để cam ngọt và cho 
năng suất cao, mới cảm nhận hết được giá 
trị của quả cam mang lại. Ông Oánh chia 
sẻ: “trồng cam trên đất Khe Mây cũng khá 
vất vả, sợ nhất khí hậu khắc nghiệt, cam 
dễ bị sâu bệnh, nên đòi hỏi sự cẩn thận, 
siêng năng, chịu khó của người trồng. so 
với nhiều loại cam khác, cam Khe Mây nổi 
tiếng không chỉ bởi màu đỏ gạch đẹp mắt, 
mà còn ở vị ngọt thanh, hương thơm đặc 
trưng và tép mọng nước. Đang mùa thu 

PhươNg DUNg

Cam Khe Mây trĩu quả.       Ảnh: P.V
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hoạch, nhiều người điện hỏi đặt mua làm 
quà biếu nhưng cũng không còn, vì khách 
quen người ta đã đặt trước”.

Vào mùa này, trên khắp các nẻo đường, 
các chuyến xe lại tấp nập ngược xuôi chở 
đầy cam đi về trung tâm thành phố. Ông Lê 
hoàng hòe (người có thâm niên trồng cam 
hơn 15 năm) cho biết: gia đình ông hiện 
trồng hơn 2.000 gốc cam. Chủ yếu là hai 
giống cam chanh và cam bù với tuổi đời từ 
3-4 năm. thời gian thu hoạch cam chanh từ 
tháng 8 đến tháng 10 âm lịch, còn cam bù 
thì từ tháng 11 âm lịch đến tháng 2 năm sau. 
Đến mùa, thương lái tập trung thu mua cam 
tại vườn, tùy thời điểm của vụ mùa, giá bán 
loại 1: 35.000 - 45.000 đ/kg. Loại 2: 20.000 - 
25.000 đ/kg. Mỗi năm, trừ chi phí ra, gia đình 
tôi cũng có thu nhập vài trăm triệu.

 Bà Dương thị huê, chủ thương lái gắn 
bó với vựa cam hà tĩnh đã nhiều năm nay 
cho biết: “thị trường tiêu thụ cam không 
chỉ gói gọn trong tỉnh, mà giờ đây cam đã 
theo chân các thương lái vào Nam ra Bắc. 
Những quả cam hà tĩnh cũng bắt đầu là 
trở thành món quà quý để mọi người biếu 
tặng bạn bè và người thân phương xa. Có 
lẽ vì thế, trong mỗi trái cam đã chứa đựng 
tấm lòng của con người hà tĩnh, chân chất 
mà ngọt ngào”.

Bên cái ngọt lành, sum suê của những 
vườn cam trĩu quả, phảng phất đâu đây 
hương vị mới của cuộc sống no đủ, đầm ấm 
dần hiện diện khắp nơi, thu nhập hàng trăm 
triệu hay vài tỷ đồng từ cam là điều không 
còn xa lạ với những lão nông mạnh dạn đầu 
tư vào cây cam trên những vùng đất này.

trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
tỉnh hà tĩnh, cam luôn được xác định là cây 
trồng chủ lực được ưu tiên phát triển tại các 
huyện miền núi như Vũ Quang, hương sơn, 
hương Khê, Can Lộc, Kỳ Anh… Đây là 
những địa phương có truyền thống sản xuất 

cây ăn quả có múi hàng chục, hàng trăm năm 
qua, hơn nữa điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, 
con người ở đây đều đáp ứng được yêu cầu 
khắt khe khi đưa cây cam vào trồng.

tính đến năm 2018, toàn tỉnh có 6.257 
ha trồng cam các loại, trong đó diện tích cho 
sản phẩm 4.073 ha, năng suất ước đạt 107,9 
tạ/ha, sản lượng ước đạt 43.949 tấn. hiện 
nay, bên cạnh những vườn cam truyền thống, 
người sản xuất cam đã biết ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuậtcông nghệ tưới nhỏ giọt 
DIg (Mỹ), Netafim (Israel) góp phần nâng 
cao năng suất cây trồng từ 20 - 30%; sản xuất 
vườn cam sạch theo hướng hữu cơ, vườn cam 
theo tiêu chuẩn VietgAP. Nhờ đó năng suất, 
chất lượng cam được tăng cao. Năm 2017, Lễ 
hội cam lần đầu tiên được tổ chức với mục 
đích để thương hiệu cam hà tĩnh được người 
tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Những quả cam 
ngon nhất, sạch nhất, đẹp nhất được các chủ 
nhà vườn mang đến đua tài. Cam được trồng 
và chăm sóc theo công nghệ hiện đại nên quả 
cam to, chín vàng đều và rất ít hạt. Những 
quả cam được nâng niu, dán tem có mã vạch 
để truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý thương 
hiệu, để nay mai đây, khi theo bàn tay người 
đi muôn nơi, người con hà tĩnh dễ dàng nhận 
ra vị cam quê nhà. 

Năm 2018 này, Lễ hội cam và các sản 
phẩm nông nghiệp hà tĩnh lần thứ hai dự 
kiến sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 16/12 
tới tại trung tâm thương mại Vincom - 
thành phố hà tĩnh.

từ những mảnh đất khô cằn, hoang sơ 
tưởng như quanh năm chỉ có gió lào, nắng 
rát, nhưng với chủ trương, chính sách đúng 
đắn, với sự cần cù, chịu khó của những người 
nông dân đã cho bao mùa quả ngọt. Và mùa 
cam năm nay lại về, sắc vàng chín mọng trên 
những quả cam đã ánh lên bao niềm tin và hi 
vọng về một mùa cam bội thu mới.

P.D
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Thực hiện KHHGĐ song song với nâng 
cao chất lượng dân số

Nghị quyết số 21-NQ/tW ngày 
25/10/2017của Ban Chấp hành 
trung ương Đảng khóa XII đã 

chỉ rõ nội dung trọng tâm của chính sách dân 
số trong thời gian tới là chuyển trọng tâm từ 
kế hoạch hóa gia đình (KhhgĐ) sang dân số 
và phát triển. Đây là bước chuyển lớn trong 
chính sách dân số của nước ta,  khác với chính 
sách dân số từ năm 1961 đến nay, chủ yếu tập 
trung vào kế hoạch hóa gia đình với mục tiêu 
giảm sinh. trọng tâm chính sách dân số của 
cả nước là chuyển từ KhhgĐ sang nâng cao 
chất lượng dân số không đồng nghĩa với việc 
chấm dứt thực hiện KhhgĐ. Để duy trì mức 
sinh thay thế, ổn định quy mô dân số thì chính 
sách giảm sinh sẽ được điều chỉnh theo vùng 
miền - giảm sinh ở khu vực có mức sinh cao, 
khuyến khích sinh đủ hai con ở vùng mức sinh 

thấp. thậm chí, công tác thực hiện KhhgĐ 
vẫn phải được duy trì mạnh mẽ mới có thể đạt 
được các mục tiêu đặt ra. 

Ngay từ năm 2005, nước ta đã đạt mức 
sinh thay thế (bình quân 2,1 con/phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ) và công tác dân số 
đang hướng đến việc nâng cao chất lượng 
dân số, chất lượng sống một cách bền vững 
thì hà tĩnh vẫn là một trong số ít tỉnh có 
mức sinh cao của cả nước (số con trung bình 
của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ năm 
2017 của hà tĩnh là 2,95 con, cả nước 2,09 
con). Năm 2017, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 
là 24%, gấp rưỡi của cả nước; tỷ số giới tính 
khi sinh cao hơn nhiều so với mức sinh học 
tự nhiên 112,35 bé trai/100 bé gái). tình 
trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở 
lên diễn ra ở nhiều địa phương, đơn vị, gây 
tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính 
sách dân số trong nhân dân. 

Bài và ảnh: Bs. ĐườNg CÔNg Lự
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

nỖ lực thực hiỆn kế hoạch hÓa gia đÌnh
 đỂ nâng cao chẤt lƯỢng dân số

Chiến dịch Chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân
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Ngoài ra, trong hơn chục năm trở lại đây, 
hàng năm hà tĩnh có từ 16.000 đến 22.000 
cháu được sinh ra nên số người bước vào độ 
tuổi sinh đẻ lớn, nhu cầu cung ứng các dịch 
vụ KhhgĐ cao. Vì vậy KhhgĐ được coi là 
nhiệm vụ không thể xem nhẹ. số phụ nữ trong 
độ tuổi sinh đẻ không áp dụng các biện pháp 
tránh thai vẫn còn nhiều, cụ thể: Năm 2017, 
toàn tỉnh có 60.801 cặp vợ chồng chưa sử dụng 
biện pháp tránh thai, 9 tháng đầu năm 2018, 
có 202.132 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ 
nhưng mới có 68% cặp vợ chồng hiện đang 
sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại. Vấn đề 
đặt ra ở đây là phải tổ chức cung ứng dịch vụ 
KhhgĐ với hiệu quả thấp nhất, theo phương 
châm an toàn, kịp thời, đầy đủ. theo thống kê 
của Bộ Y tế cho thấy, nhu cầu tránh thai chưa 
được đáp ứng, còn chiếm tỷ lệ cao 11,2% trong 
nhóm phụ nữ có chồng, 22,7% trong nhóm phụ 
nữ chưa chồng và 34,3% trong nhóm thanh 
niên, vị thành niên.

Vì vậy, hà tĩnh muốn nâng cao chất 
lượng dân số thì phải nỗ lực thực hiện tốt, 
đồng bộ các giải pháp KhhgĐ, đẩy mạnh 
sử dụng các dịch vụ KhhgĐ. Đây là nhiệm 
vụ phải được quan tâm chỉ đạo và triển khai 
thường xuyên. 

Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ
Để góp phần hoàn thành mục tiêu đã đặt 

ra theo Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết 21-NQ/tW số 955-Ctr/tU ban 
hành ngày 16/3/2018 của tỉnh ủy, như: tổng 
tỷ suất sinh đạt khoảng 2,2 con/bà mẹ, quy mô 
dân số 1,5 triệu người; giảm 50% chênh lệch 
mức sinh giữa nông thôn và thành thị; 100% 
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận 
thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện 
đại; giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có 
thai ngoài ý muốn.... thì hàng năm, bên cạnh 
việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 
sản/KhhgĐ thường xuyên, Chi cục Dân số 
- KhhgĐ hà tĩnh còn tổ chức các đợt chiến 
dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sinh sản/KhhgĐ tại các 
xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn khó khăn, 
đông dân, có mức sinh cao và đăng ký về đích 
nông thôn mới. hoạt động này là một trong 
những giải pháp hữu hiệu góp phần tăng số 
người trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện 
pháp tránh thai, góp phần giảm mức sinh và 
nâng cao chất lượng dân số. 

Để hoạt động KhhgĐ được bao phủ rộng, 
đạt hiệu quả, tỉnh đã ban hành chính sách nhằm 
khuyến khích, hỗ trợ thêm cho cộng tác viên 
dân số. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/
KhhgĐ, tỉnh đã đưa các dịch vụ kỹ thuật cao 
như siêu âm bộ máy sinh sản, soi cổ tử cung, 
soi tươi... và cấp thuốc điều trị cho chị em bị 
viêm nhiễm đường sinh sản.

trong các đợt triển khai Chiến dịch, 
người dân được tiếp cận các biện pháp tránh 
thai hiện đại, có hiệu quả ngừa thai cao. 
tỉnh đã chỉ đạo sát sao tới trung tâm Ds-
KhhgĐ, trung tâm Y tế cấp huyện chủ 
động phối hợp với các cơ sở y tế ở 3 tuyến 
tỉnh, huyện, xã thực hiện đáp ứng dịch vụ 
KhhgĐ cho chị em phụ nữ ở địa phương. 
Đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa để 
cung ứng đầy đủ các dịch vụ KhhgĐ.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ 
động, tích cực vào cuộc để xây dựng các 
kế hoạch phù hợp, đa dạng hóa các phương 
tiện tránh thai, KhhgĐ. Củng cố và phát 
triển mạng lưới cung ứng phương tiện tránh 
thai, KhhgĐ trên cơ sở huy động sự tham 
gia của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức 
và từng cá nhân. Đặc biệt, các địa phương 
cũng cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ 
cộng tác viên dân số, hỗ trợ cho người dân 
được nắm bắt thông tin và tiếp cận thuận lợi 
với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
KhhgĐ. thực hiện tốt các vấn đề đó sẽ góp 
phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn 
tỉnh trong thời gian tới.

Đ.C.L
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Núi Nài, sông Phủ
   trương ngọc ánh

Núi tọa thiền dáng Phật
Muôn năm ngàn thông reo
Khói hương buông trầm mặc
Hoàng hôn giọt chuông chiều
 Sông thả một dòng trong
 Tóc ai vừa gửi gió
 Bóng thương hồn ruổi rong
 Sóng mòn loang bến cũ
Núi Nài soi sông Phủ
Vương vấn tình thiên thu
Hồn nong sông hội tụ
Bụi thời gian không mờ
 Chuông chiều ru tiếng nhạc
 Sóng nhuộm màu hoàng hôn
 Lắng từng trang cổ tích
 Mang mang một cõi hồn.

Chào anh lính trẻ
   trần hữu tòng

Đường lên Nước Sốt - Cầu Treo
Rẽ mây đầu núi lại trèo sườn non
Đây đồi Ba - Mụ chon von
Trong sương thấp thoáng lối mòn tuần tra
Mùa xuân rừng chuối đỏ hoa
Trời xanh, gương nước Rào Qua xanh trời
Đây rồi mạch suối cây đồi
Mây chiều về núi sương phơi trắng ngàn
Đây mùa măng nứa, măng giang
Đây bờ đá ấy, đây hàng cây xưa
Nậm - Tuồng trưa nắng chiều mưa
Cầu Treo sương lạnh gió lùa trắng thung
Đây rồi tàu chuối che chung
Mảng rêu làm chiếu lưng cùng ấm lưng
Bếp than nơi chuyến tuần dừng
Lá cài sáng mũ đêm rừng còn đây
Nắm cơm chấm hạt sương bay
Gió mài trắng áo vẫn đầy túi thơ

Dấu chân mòn đá, chưa mờ
Hằn dây treo vọng gốc mơ nảy mầm 
Suối in bóng núi mây vần
Men say cạn chén tình rừng mà say
Người đi lòng ở lại đây
Mồ hôi ấm đất tán cây xanh rừng
Ngàn năm non nước biên phòng 
Trao nhau cây súng giữ sông núi nhà
Người đi ngàn dặm đường xa
Mang theo phiên gác trăng tà trong mây
Bốn mươi năm đã về đây
Chào anh lính trẻ gác thay phiên mình.

Gửi bạn
   lê duy phương

Khi Hà Tĩnh thóc thừa dân hết đói
Những xóm nghèo cũng bớt nghèo nàn
Khi Vũng Áng đang náo nức chờ đợi
Con tàu hun hút mặt đèo Ngang
 
Khi cửa khẩu gió ngàn thổi mát
Vầng trăng treo tỏa sáng Việt Lào
Mấy ngàn tỷ mỗi năm về đổi khác
Đường Tám ơi, xe chạy cứ nao nao
 
Và Sông Rác Sông Tiêm cùng Kẻ Gỗ
Soi cuộc đời no ấm những miền quê
Ôi thị xã đường vui bừng mặt phố
Xe đón ai đi xe chở ai về…
 
Điện sáng cả vùng sâu xa nhất
Đường ta đi nối những niềm yêu
Trường xây mới vui lên bao ánh mắt
Tiếc cho ai đã ngả bóng chiều
 
Xin gửi bạn tình quê hương xứ sở
Quy hoạch làm ăn đang được hiện dần
Và thơ bạn lại vang lên lần nữa
“ Niềm tự hào nước mắt bỗng rưng rưng”(1)

-----------------------------
(1) thơ Duy thảo Chiến thắng trời quê 1975
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Đi đầu khai phá vùng đất hoang 
vu, lạnh lẽo để làm kinh tế 
mới, vừa thiếu vốn đầu tư, sản 

phẩm làm ra lại kém thị trường tiêu thụ, thế 
nhưng với khát vọng, ý chí, sự tâm huyết 
của người cựu chiến binh ông hoàng Ngọc 
trà đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên 
mảnh đất quê hương.

Đến thăm gia đình cựu chiến binh (CCB) 
hoàng Ngọc trà (sN 1955, trú tại làng Vân 
hải, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, hà 
tĩnh), chúng tôi khâm phục ý chí của người 
lính trở về từ chiến trường biên giới tây 
Nam thương binh ¾, đã không ngơi nghỉ mà 

tiếp tục “chiến đấu” trên mặt trận xóa đói 
nghèo, tập trung phát triển kinh tế mang lại 
thu nhập cao.

Năm 1978 sau khi xuất ngũ trở về địa 
phương, ông lập gia đình với hai bàn tay 
trắng. Khi đó, năm 1980, huyện Nghi Xuân 
(hà tĩnh) có chủ trương di dân lên thôn 
1 (xã Cổ Đạm) để xây dựng vùng kinh tế 
mới. Ông đã mạnh dạn cùng 20 hộ dân của 
xã tiên phong khai hoang, phục hóa để phát 
triển kinh tế. Lúc đó, mỗi người chỉ được 4 
sào đất. “Thấy 4 sào đất cấp ít để làm nông 
nghiệp sẽ rất khó khăn. Nên tôi bàn với một 
vài hộ khác lên khu vực vùng Chọi Sim cách 

cựu chiến binh hoàng ngỌc trà 
làm kinh tế giỏi

Ông Hoàng Ngọc Trà chăm sóc ao cá. 

Bài và ảnh: trầN PhONg
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chỗ cấp đất khoảng 1km để mở rộng cải tạo 
đất hoang, sản xuất. Vùng Chọi Sim lúc đó 
rất hoang vu, lạnh lẽo nên không ai dám 
lên”, ông trà nhớ lại.

sau khi cải tạo được 2 ha đất hoang, vợ 
chồng ông trà đã trồng các loại cây ngắn 
và dài ngày như: Lạc, vừng, mía đỏ, cam, 
quýt, buởi, na... theo hình thức quảng canh 
để tích lũy vốn tính chuyện làm ăn lâu dài. 
ít vốn, lại thiếu kinh nghiệm nhưng vợ 
chồng ông trà luôn cần cù, chịu khó, lấy 
công làm lãi.

Khi đã tích lũy được một ít vốn để đầu 
tư mở rộng mô hình kinh tế, với phương 
châm “lấy ngắn nuôi dài”, vợ chồng ông 
quyết định đào thêm hồ để nuôi các loại cá 
nước ngọt. thành quả dần đến sau nhiều nỗ 
lực không mệt mỏi của 2 vợ chồng. trang 
trại của ông trà cho thu nhập khá, trở thành 
mô hình điển hình của địa phương. Năm 
1992, ông trà được mời báo cáo điển hình 
tại hội nghị tuyên dương những người làm 
kinh tế giỏi tỉnh hà tĩnh; năm 1994 được 
Bộ NN&PtNt tặng Bằng khen về làm kinh 
tế giỏi.

“Thế nhưng, không lâu sau đó, tôi liên 
tiếp thua lỗ khi đầu tư nuôi hươu. Rồi liên 
tiếp 2 trận lũ kép năm 2010 đã cuốn sạch 
đồng tôm, cá và 12 nghìn con ba ba, sắp đến 
kỳ thu hoạch thì bị lũ lụt, thất thoát hết khiến 
gia đình ông thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ đồng. 
Thời điểm đó, gia đình tôi đã rơi vào cảnh 
trắng tay”, ông trà nói.

Không nản chí, để tích lũy nhiều kinh 
nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, ông 
tự học tập, tìm hiểu qua sách báo, tài liệu 
hướng dẫn. Ông trà lại khăn gói tìm đến 
những mô hình làm kinh tế giỏi trong và 
ngoài tỉnh để học cách làm ăn, nắm vững 
các kỹ thuật quan trọng, cần thiết để áp 

dụng vào sản xuất hiệu quả, cho năng 
suất cao.

sau nhiều chuyến đi, với kinh nghiệm 
tích lũy được, ông cho thanh lý dần các loại 
cây, con kém hiệu quả để chuyển sang những 
giống mới cho hiệu quả cao hơn và mở rộng 
quy mô sản xuất.

sau gần 40 năm với bao thăng trầm, 
những cố gắng không biết mệt mỏi của ông 
đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến giờ, 
vợ chồng ông sở hữu trong tay trang trại 
tiền tỷ với 2 ha cây ăn quả (vải thiều, hồng 
vuông, cam, chanh, bưởi…); 1,4 ha trồng 
cây cảnh chủ yếu là đào với hơn 800 gốc; 
0,1ha đào ao nuôi cá; có 40 con trâu, trong 
đó có 14 con trâu cái sinh sản mỗi năm 
sinh từ 12 đến 14 con trâu con... Ngoài ra, 
ông nhận khoán gần 20 ha đất rừng trồng 
cây bạch đàn, cây keo và nhận bảo vệ 200 
ha rừng.

từ năm 2013 đến nay, mỗi năm trang 
trại của gia đình ông cho thu nhập trên 400 
triệu đồng sau khi đã trừ hết các chi phí và 
trở thành một mô hình điển hình của địa 
phương.

Với những kết quả đạt được, ông trà đã 
nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Cũng nhờ 
làm kinh tế giỏi, ông đã có tiền để chu cấp 
nuôi 6 người con ăn học (4 đại học, 2 cao 
đẳng) và có việc làm ổn định.

Không chỉ giỏi trong làm ăn kinh tế, 
ông hoàng Ngọc trà còn là một hội viên 
cựu chiến binh, hội viên nông dân gương 
mẫu, có nhiều đóng góp cho phong trào 
như tạo việc làm thời vụ cho 20 lao động 
địa phương, giúp đỡ các hộ gia đình khác 
vươn lên thoát nghèo. Ông xứng đáng là 
một trong những tấm gương cần được 
nhân rộng.

T.P
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thời gian qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, công cuộc đổi mới 
toàn diện đất nước theo mục 

tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh” đã đạt được những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng, 
góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên 
trường quốc tế. tuy vậy, bên cạnh những 
thành tích đạt được, công cuộc đổi mới, sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại, 
trong đó có nguyên nhân từ việc tăng cường 
các hoạt động chống phá của các thế lực 

thù địch trên nhiều phương diện. Đặc biệt, 
những năm gần đây, tận dụng tối đa các 
chức năng và lợi thế từ mạng xã hội, nhiều 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã 
quyết liệt chống phá Đảng, Nhà nước bằng 
nhiều hình thức, mức độ với tính chất ngày 
càng tinh vi, phức tạp hơn.

Nội dung chống phá, xuyên tạc của các 
thế lực thù địch, phản động trên mạng xã 
hội rất đa dạng, từ kinh tế, xã hội đến văn 
hóa, giáo dục đào tạo, y tế đến pháp luật, 
quốc phòng, an ninh, trật tự, thậm chí đến cả 
diễn biến về tình hình sức khỏe của các đồng 

mạng xã hội Và trách nhiỆm của cán bộ, 
đảng Viên khi tham gia

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Những năm gần đây, lợi 
dụng sự phát triển nhanh chóng 

công nghệ thông tin, internet, 
các thế lực thù địch đã tăng 
cường các hoạt động tuyên 

truyền, phát tán nhiều thông 
tin sai trái, thù địch, độc hại trên 

mạng xã hội với mức độ, tần 
suất ngày càng tăng, để chống 

phá cách mạng nước ta, thúc 
đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. Vì thế, một 

trong những vấn đề quan trọng 
đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức hiện 
nay là cần phải tỉnh táo, nhận 

thức đúng trách nhiệm của mình 
trong việc chuyển tải thông tin 

trên mạng xã hội.

hUỳNh thANh hIếU 
Tạp chí Cộng sản
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chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. 
Nnhững người tham gia nêu quan điểm, ý 
kiến phân tích, bình luận, đánh giá tình hình 
đất nước trên mạng xã hội có thể chia ra theo 
3 nhóm đối tượng. 

Nhóm 1: Nhóm có ý thức tốt, có trình độ 
nhận thức cao, hiểu rõ, đầy đủ, đúng đắn các 
vấn đề thực tiễn đất nước đang diễn ra. họ 
chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu 
xuyên tạc của các thế lực thù địch bằng cách 
tích cực tuyên truyền quan điểm, tư tưởng, 
đường lối của Đảng; chủ trương, chính sách 
của Nhà nước, quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo 
vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Nhóm 2: Nhóm cố tình bóp méo, “bôi 
đen”, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta; cố tình nói 
xấu, vu khống, “thổi phồng”, “bơm căng” 
làm sai lệch những giá trị thực, tốt đẹp mà 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực 
xây dựng. 

Nhóm 3: Nhóm vô tình bị lôi kéo, hùa 
theo những ý kiến phản động của nhóm 2 
mà chính bản thân họ cũng chưa thể nhận 
ra. Phần lớn họ là những người có trình độ 
nhận thức còn hạn chế, thiếu thông tin chính 
thống, có tâm lý a dua, tâm lý hiếu kỳ, đám 
đông, không dành nhiều thời gian để tìm 
hiểu vấn đề... 

trong 3 nhóm nêu trên, nếu tỉnh táo xem 
xét, phân tích, dễ dàng nhận ra nhóm 2 tuy 
chiếm tỷ lệ ít, nhưng nguy hiểm và điều đáng 
quan ngại là nhóm này dễ dàng lôi kéo để 
có được sự “hậu thuẫn” của nhóm 3 - nhóm 
chiếm tỷ lệ rất đông. Vì thế, dù chiếm tỷ lệ 
ít, song phạm vi tác động của nhóm 2 lại rất 
rộng, làm cho nhiều người có cảm giác “cứ 
vào mạng xã hội là thấy toàn nghịch cảnh, 
chuyện sai trái, xã hội đầy màu đen”. trong 
khi đó, nếu tỉnh táo xem xét, có thể thấy trên 
mạng xã hội hiện nay, những ý kiến phân 

tích, bình luận, phê phán của những người 
thuộc nhóm 1 chiếm tỷ lệ không nhiều, chủ 
yếu tập trung ở quan điểm của những nhà 
nghiên cứu chuyên sâu, phát ngôn của các cơ 
quan chuyên môn… Những người của nhóm 
1 cũng gặp nhiều khó khăn trong thực hiện 
vai trò của mình trên mạng xã hội (thường 
phải hứng chịu “gạch, đá” của những cư dân 
mạng thiếu hiểu biết và những kẻ phản động, 
đội lốt dân chủ). 

Như vậy, chúng ta đã vô tình dành một 
“mảnh đất” rất rộng trên mạng xã hội cho 
các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền, 
xuyên tạc; cho những người nhận thức chưa 
đầy đủ, thiếu thông tin chính thống, những 
người nắm và hiểu vấn đề còn nông cạn… 
tham gia cổ xúy, tuyên truyền, quảng bá cho 
cái xấu, cái sai, bất chấp hậu quả tai hại của 
nó đối với đạo đức xã hội, đối với sự phát 
triển của đất nước.

Các thế lực thù địch, phản động đã 
chọn mạng xã hội như một “mặt trận” mới 
để tăng cường chống phá chế độ ta. Một 
số người vì nhiều lý do khác nhau, trong 
đó có lý do thiếu hiểu biết, đã cố ý hay 
vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch, 
phản động. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải 
biết cách sử dụng, tận dụng mạng xã hội 
một cách đúng đắn và hiệu quả, biến mạng 
xã hội thành một phương tiện, một kênh 
hữu ích để tuyên truyền tính đúng đắn, 
cách mạng, khoa học của các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà 
nước, góp phần phòng, chống, ngăn chặn 
những tư tưởng, quan điểm sai trái, lệch 
lạc một cách hiệu quả. Để tỉnh táo, sáng 
suốt làm tốt nhiệm vụ đấu tranh chống lại 
các luận điệu sai trái, các quan điểm xuyên 
tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, của các 
thế lực phản động, thù địch trong và ngoài 
nước trên mạng xã hội, thiết nghĩ, mỗi 
đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 
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trước hết cần lưu ý và thực hiện tốt một số 
nội dung cơ bản sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí 
Minh để củng cố vững chắc thế giới quan 
duy vật biện chứng và phương pháp luận 
biện chứng duy vật trong nhận thức, phân 
tích, đánh giá và hoạt động thực tiễn, nhằm 
đấu tranh chống lại quan điểm sai trái của 
các thế lực thù địch, phản động.

Hai là, tích cực học tập, quán triệt cương 
lĩnh, đường lối, chiến lược, sách lược của 
Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực; chủ động 
nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn, 
tạo dựng cho bản thân nền tảng tri thức chính 
trị - xã hội đúng đắn, khoa học, cách mạng, 
đủ trình độ đấu tranh với các thế lực thù địch, 
phản động trên mạng xã hội.

Ba là, thường xuyên tu dưỡng, rèn 
luyện phong cách tư duy, phong cách ứng 
xử, phong cách làm việc, phong cách diễn 
đạt, phong cách sinh hoạt… theo phong 
cách hồ Chí Minh, để hình thành kỹ năng 
phân tích, đánh giá, phản biện, đấu tranh 
vừa lịch sự, khiêm tốn, trí tuệ, thuyết phục 
nhẹ nhàng, kiên trì, nhưng vừa kiên quyết, 
triệt để, cách mạng… bảo đảm giành thắng 
lợi trên “mặt trận” mạng xã hội trước các 
thế lực thù địch. 

Bốn là, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở 
Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sinh 
hoạt, công tác cần thường xuyên tổ chức 
sinh hoạt nhằm kịp thời trao đổi, làm rõ, 
vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn từ 
những thông tin xấu, độc  của các thế lực 
thù địch, phản động. Cần dựa vào những 
tài liệu, thông tin chính thống, hướng dẫn 
của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp 
trên để tổ chức cung cấp nhanh cho cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức những 
luận cứ, thông tin xác đáng, dựa vào đó để 

đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai 
trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng 
internet, mạng xã hội. 

Năm là, thực hiện nghiêm những quy 
định của Đảng, Nhà nước, các quy định về 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác 
bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, thực hiện 
đúng quy định của các cơ quan chuyên môn 
về quy trình, biện pháp tiếp cận thông tin, xử 
lý thông tin và sử dụng thông tin để phản bác 
lại các luận điệu sai trái trên mạng xã hội, 
bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng 
thời điểm, đúng đối tượng, đúng nội dung, 
đúng mục tiêu đặt ra.

Sáu là, mỗi cán bộ, đảng viên khi tham 
gia mạng xã hội phải thường xuyên chú 
trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận 
xã hội trong cán bộ, đảng viên, quần chúng 
nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi 
mình sinh sống, công tác, nhất là nắm bắt 
trên không gian mạng xã hội. Qua đó, kịp 
thời phát hiện, góp ý, phê bình,… không để 
đồng chí, đồng nghiệp của mình bị lôi kéo, 
dụ dỗ mà cố ý hoặc vô tình ủng hộ, chia sẻ, 
loan truyền những thông tin phản động, độc 
hại trên mạng xã hội. 

Bảy là, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên 
với các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị 
chuyên môn, hữu quan trong việc cung cấp, 
chia sẻ thông tin, xử lý thông tin, giúp cho 
công tác phát hiện, phân tích mức độ, diễn 
biến, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù 
địch được nhanh chóng, chính xác và lựa 
chọn phương án đấu tranh trên mạng xã hội 
kịp thời, hiệu quả nhất.

Tám là, trên cơ sở nắm vững và tuân thủ 
các quy định của Luật An ninh mạng, mỗi 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần 
biến trang mạng xã hội của mình thành một 
kênh thông tin, tuyên truyền thường xuyên 
những thông tin chính thống về chủ trương, 
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chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
Đồng thời chủ động, thường xuyên tham gia 
phân tích, bình luận, chia sẻ các bài viết về 
những điển hình tiên tiến, gương người tốt, 
việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay 
của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá 
nhân trong tham gia thực hiện các phong 
trào thi đua yêu nước.

Chín là, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo 
đức cách mạng; giữ vững bản lĩnh chính trị, 
tính tiên phong, gương mẫu của người đảng 
viên; nêu cao ý thức tự lực, tự cường vượt 
qua mọi cám dỗ vật chất, danh lợi; kiên gan, 
bền chí trước mọi thủ đoạn, âm mưu thâm 
độc của kẻ thù.

Chế độ xã hội tiến bộ, văn minh mà 
Đảng và nhân dân ta lựa chọn xây dựng 
hơn 7 thập niên qua không lúc nào không 
gặp phải sự phá hoại của các thế lực phản 
động, thù địch, phản tiến bộ, phi dân chủ. 
hiện nay, lợi dụng các ưu thế của mạng 
xã hội, các cá nhân, tổ chức phản động 
trong và ngoài nước càng ráo riết, quyết 
liệt hơn trong việc chống phá chế độ ta, 

với mức độ ngày càng nghiêm trọng, phạm 
vi ngày càng mở rộng, tính chất ngày càng 
phức tạp hơn. Vì vậy, hơn bao giờ hết, mỗi 
đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 
cần phải tỉnh táo, sáng suốt trong việc thực 
hiện chức trách của mình với non song 
đất nước; phải trở thành nhân tố nòng cốt 
trong xây dựng mặt trận đoàn kết toàn dân; 
phải trí tuệ, bản lĩnh, khôn khéo, linh hoạt, 
tự tin, bền chí, kiên cường trong đấu tranh 
trên mạng xã hội. Mỗi đảng viên, cán bộ, 
công chức, viên chức cần nhận thức đúng 
đắn về trách nhiệm của mình khi tham gia 
mạng xã hội, nhằm tạo ra một hợp lực đủ 
mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi những thông 
tin sai lệch, xấu xa của thế lực phản động. 
Đó cũng là góp phần nâng cao nhận thức 
chính trị cho một bộ phận người dân vốn 
đang “đói” thông tin chính thống nhưng lại 
đang chới với, sắp “chết chìm” trong “biển 
thông tin” chưa rõ thực hư trên mạng xã 
hội.

H.T.H
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Các thế lực thù địch tìm cách đối 
lập tư tưởng hồ Chí Minh với Chủ 
nghĩa Mác-Lênin, chúng coi hồ 

Chí Minh chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc 
chứ không phải là người cộng sản. Chúng cho 
rằng việc hồ Chí Minh vận dụng Chủ nghĩa 
Mác-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai 
lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển 
của đất nước. Chúng dựng chuyện phi thực tế 
về thân thế, đời tư của hồ Chí Minh hòng bôi 
nhọ lãnh tụ; triệt để lợi dụng, khoét sâu những 
thiếu sót trong thực hiện quan điểm của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, những suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một 
bộ phận cán bộ, đảng viên và các vụ việc tiêu 

Nhằm thực hiện chiến lược “diễn 
biến hòa bình” đối với Việt Nam, những 

năm qua, các thế lực thù địch ra sức 
tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền 
tảng lý luận trong đời sống tinh thần của 

xã hội Việt Nam. Đặc biệt, chúng triệt 
để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí 

Minh, bôi lem thân thế, sự nghiệp của 
Người, hòng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra 
khỏi nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản 

Việt Nam.

Cảnh giác với những phương thức, 
thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐứC QUỳNh
Báo Quân đội Nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh.      Ảnh: TL
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cực, tham nhũng xảy ra để xuyên tạc rằng, Chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh đã 
lỗi thời, không còn phù hợp với xu thế của thời 
đại. Với những thủ đoạn đó, chúng hy vọng 
một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân 
dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của 
Đảng, về thành tựu đổi mới của đất nước, về 
mục tiêu, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa 
(XhCN) ở Việt Nam. từ đó, lôi kéo, kích 
động nhân dân vào các hoạt động biểu tình, 
gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Nhằm tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng 
hồ Chí Minh, các thế lực thù địch ráo riết sử 
dụng nhiều phương thức, thủ đoạn, trong đó, 
tập trung vào một số phương thức hoạt động 
cơ bản, như: thông qua internet, mạng xã hội 
để tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng hồ Chí 
Minh. Các tổ chức phản động lưu vong, như: 
“Việt tân”, “chính phủ quốc gia Việt Nam 
lâm thời”… đã lập hơn 400 trang web, blog, 
hàng chục tạp chí, báo, nhà xuất bản, hơn 60 
đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, như 
VPr, VOA, rFI... lập ra các diễn đàn để tuyên 
truyền, xuyên tạc tư tưởng hồ Chí Minh.  

Chúng cũng tổ chức các cuộc hội thảo, 
tọa đàm, diễn đàn quốc tế xuyên tạc tư tưởng 
và thân thế, đời tư của Chủ tịch hồ Chí Minh. 
Đặc biệt triệt để tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, 
hội thảo ở các nước có đông đảo bà con Việt 
kiều đang sinh sống, làm việc, như: Australia, 
Mỹ, Canada... rồi gửi thư ngỏ, tài liệu truyền 
bá tư tưởng phản động, xuyên tạc Chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh tới lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và các cơ quan 
chức năng trong nước, đại diện ngoại giao Việt 
Nam ở nước ngoài; thông qua tiếp xúc gặp gỡ 
các đoàn ra nước ngoài làm việc, tham quan. 
Qua đó, chúng ra sức rêu rao rằng tư tưởng hồ 
Chí Minh đã lỗi thời, lạc hậu, đề nghị Đảng, 
Nhà nước Việt Nam cần thay đổi bằng hệ tư 
tưởng mới.

Cùng những việc làm trên, chúng tìm 
cách tác động các chính khách cực đoan trong 
Quốc hội Mỹ và các nước phương tây gắn 
vấn đề viện trợ, hợp tác kinh tế với điều kiện 

thay đổi cải cách chính trị, pháp luật theo kiểu 
phương tây, trong đó có thay đổi Chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh bằng hệ 
tư tưởng dân chủ tư sản; đồng thời tìm cách 
móc nối, mua chuộc cán bộ, đảng viên thoái 
hóa, biến chất trong Đảng, Nhà nước viết bài, 
tung tin tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng hồ 
Chí Minh; kích động tâm lý hoài nghi của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng từ bên trong xã hội.

Cần khẳng định rằng, tư tưởng hồ Chí 
Minh là một khoa học, bao gồm hệ thống 
quan điểm toàn diện và sâu sắc về những 
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là 
kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo 
Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể 
của Việt Nam; là sự kết tinh tinh hoa dân 
tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên 
xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXh). Một 
tư tưởng, hệ tư tưởng được đánh giá là cách 
mạng, khoa học khi và chỉ khi xuất phát 
và phản ánh đúng thực tiễn, soi đường cho 
hoạt động thực tiễn, thúc đẩy thực tiễn phát 
triển, điều này luôn đúng với tư tưởng hồ 
Chí Minh. Với thế giới quan, phương pháp 
luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin và với một 
trí tuệ sắc sảo, khả năng tư duy độc lập, sáng 
tạo, hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa của 
dân tộc và của nhân loại để hình thành nên 
hệ thống tư tưởng của mình. tư tưởng đó là 
sự thống nhất, quan hệ biện chứng với Chủ 
nghĩa Mác-Lênin, không chỉ giải quyết vấn 
đề lý luận, mà cao hơn là tư duy hành động, 
giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách 
mạng Việt Nam. Cùng với Chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh đã trở thành 
ngọn đuốc soi đường đưa cách mạng Việt 
Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. trong những năm qua, Việt Nam đã 
đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
tổ quốc. Điều đó chứng minh rằng, tư tưởng 
hồ Chí Minh đã thấm sâu vào phong trào 
cách mạng Việt Nam, phù hợp với quy luật 
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phát triển của thời đại, để kiến tạo nên một 
thời đại mới cho dân tộc Việt Nam, là thời 
đại hồ Chí Minh, là một mốc son sáng ngời 
trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân 
tộc Việt Nam. Đó là một chân lý không ai 
có thể phủ nhận được. hồ Chí Minh, Người 
là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết 
quốc tế, đấu tranh không biết mỏi mệt cho 
hòa bình và tiến bộ của nhân loại; là hiện 
thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả, đã cống 
hiến cả cuộc đời mình để đấu tranh cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại độc lập, 
tự do cho tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. 
Với những cống hiến vĩ đại cho dân tộc và 
cho nhân loại, với tấm gương đạo đức sáng 
ngời, Người đã được cả dân tộc Việt Nam, 
cộng đồng quốc tế và nhân dân tiến bộ trên 
thế giới tôn vinh, ngưỡng vọng. Chính vì lẽ 
đó, những luận điệu xuyên tạc tư tưởng hồ 
Chí Minh, bôi lem, xuyên tạc thân thế, sự 
nghiệp của Người chỉ là những luận điệu phi 
lịch sử, phản khoa học cũ rích, đều vô giá trị.  

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, 
thời gian qua công tác phòng ngừa, đấu tranh, 
ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tư 
tưởng hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả 
quan trọng. Đặc biệt, các cơ quan chức năng 
đã tăng cường công tác quản lý an ninh thông 
tin mạng; triển khai biện pháp phát hiện, đấu 
tranh với các đối tượng tuyên truyền, xuyên tạc 
tư tưởng hồ Chí Minh, bắt giữ, xử lý nghiêm 
minh nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. tuy 
nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
công tác tuyên truyền và đấu tranh, phản bác 
các luận điệu xuyên tạc tư tưởng hồ Chí Minh 
còn tồn tại những hạn chế nhất định, như: sự 
phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành trong 
tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn hạn 
chế, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong 
công tác này; công tác phòng ngừa, đấu tranh 
chưa gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, có lúc, có 
nơi còn mang tính hình thức, thụ động; nhận 
thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về tầm 
quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh 
chống hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tư 

tưởng hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của 
Người còn hạn chế...

Những năm tới, các thế lực thù địch vẫn 
sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc 
tư tưởng hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp 
của Người hòng phủ nhận hệ tư tưởng lý luận 
của Đảng ta và toàn xã hội, thúc đẩy “tự diễn 
biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Để góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, 
đấu tranh chống hoạt động này, cần tập trung 
vào một số công tác trọng tâm như sau:

Một là, công tác phòng ngừa, đấu tranh 
chống hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tư 
tưởng hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp 
của Người luôn phải được đặt dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước 
nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị trong triển khai công tác này một cách 
thực chất, thường xuyên, liên tục với quyết 
tâm chính trị lớn, có sức thuyết phục cao, sức 
lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, cần huy động được 
rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sĩ, trí 
thức và nhân dân tiến bộ trên thế giới tham gia 
công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền đối nội và đối ngoại nhằm nâng cao 
nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân 
trong và ngoài nước về bản chất cách mạng 
và khoa học của tư tưởng hồ Chí Minh bằng 
minh chứng cụ thể từ những thắng lợi trong 
lịch sử dân tộc và trong công cuộc xây dựng 
và phát triển đất nước hiện nay; về vị trí, vai 
trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền 
tảng tư tưởng lý luận của Đảng, âm mưu, 
thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc Chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh nhằm 
chống phá Việt Nam, để từ đó thúc đẩy mọi 
người tự giác tham gia công tác phòng ngừa, 
đấu tranh. tiếp tục phát huy thế mạnh của 
các kênh thông tin, đặc biệt là tăng cường 
xây dựng các trang web, các blog, diễn đàn 
trên mạng xã hội để đăng tải các tin, bài viết 
phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền về 
vị trí, tầm quan trọng của tư tưởng hồ Chí 
Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển 
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Kỳ họp thứ 31, Ủy ban Kiểm tra 
trung ương đã quyết định kỷ 
luật bằng hình thức khai trừ ra 

khỏi Đảng đối với ông Chu hảo. Để cán bộ, 
đảng viên và nhân dân hiểu rõ bản chất của 
vấn đề, cần lý giải rõ, vì sao vi phạm của ông 
Chu hảo lại bị kỷ luật ở mức khai trừ ra khỏi 
Đảng? Vì sao ông Chu hảo đã tuyên bố từ 
bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng vẫn bị 
thi hành kỷ luật Đảng?

Vi phạm rất nghiêm trọng, có tính 
chất hệ thống

Những nội dung vi phạm của ông Chu 
hảo với tính chất rất nghiêm trọng đến mức 

phải xử lý kỷ luật đã được thông báo rộng rãi 
tại Kết luận của Kỳ họp thứ 30 của Ủy ban 
Kiểm tra trung ương và được triển khai đến 
Chi bộ Nhà xuất bản tri thức và ông Chu 
hảo. song ông Chu hảo đã vắng mặt.

Quá trình xem xét, xử lý kỷ luật đối 
với ông Chu hảo được thực hiện đúng theo 

nguyên tắc, quy định của Đảng. Ủy ban 
Kiểm tra trung ương đã tiến hành quy trình 
xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Chu hảo 
bình thường như đối với mọi đảng viên khác 
có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. 
Cụ thể: tổ chức các cuộc họp tại Chi bộ Nhà 
Xuất bản tri thức, Đảng ủy Liên hiệp các 
hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để lấy ý 
kiến đảng viên trong các tổ chức đảng trên; 
các đảng viên trong các tổ chức đảng cũng 
được thảo luận và biểu quyết đề nghị (bằng 
phiếu kín) về hình thức kỷ luật đối với ông  
Chu hảo.

trên cơ sở đề nghị của các tổ chức đảng 
ở Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt 
Nam và xem xét nội dung, tính chất, mức 
độ vi phạm cùng với các tình tiết tăng nặng 
hoặc giảm nhẹ mức kỷ luật; Ủy ban Kiểm tra 
trung ương đã quyết định hình thức kỷ luật 
đối với ông Chu hảo thông qua bỏ phiếu kín.

Đây là một quy trình chặt chẽ, khách 
quan và nghiêm túc đã được quy định cụ thể 
trong Đảng, trong đó có mời ông Chu hảo và 
đại diện đảng đoàn, đại diện Đảng uỷ quản lý 
đến Ủy ban Kiểm tra trung ương để trực tiếp 
nghe bày ý kiến trước khi Ủy ban thảo luận, 
xem xét, quyết định hình thức kỷ luật.

Quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối 
với đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng đã 
thể hiện sự dân chủ trong Đảng. trên thực tế 
xem xét xử lý kỷ luật đảng theo thẩm quyền 
của UBKt trung ương và UBKt các cấp, 
phần lớn đảng viên đều nghiêm túc chấp 
hành theo quy định. Qua việc trình bày của 
ông Chu hảo và đại diện tổ chức đảng quản 
lý đảng viên; tập thể Ủy ban Kiểm tra trung 

PhạM ĐứC tIếN
Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỷ luật khai trừ Đảng ông Chu Hảo - 
Nhìn vấn đề dưới góc độ công tác kiểm tra, kỷ luật đảng

Ông Chu Hảo đã từng là Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức
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ương sẽ lắng nghe kiểm điểm và nghe hết ý 
kiến, tâm tư, nguyện vọng của ông Chu hảo 
và của đại diện các tổ chức đảng một cách 
khách quan, nhưng ông không đến.

Đây là trường hợp ít xảy ra trong xem xét 
xử lý kỷ luật đảng viên từ trước đến nay. Như 
vậy, ông Chu hảo đã tự đánh mất quyền “tự 
bào chữa” cho chính mình mà Đảng trao cho, 
nhưng ông lại cho rằng Đảng mất dân chủ.

Các vi phạm của ông Chu hảo đã được 
thảo luận, xem xét, kết luận và đối chiếu với 
Quy định 102-QĐ/tW ngày 15-11-2017 
của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên 
vi phạm, thuộc Khoản 3, Điều 7 (Vi phạm 
về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ) 
kỷ luật ở mức khai trừ với nhiều hành vi vi 
phạm rất nghiêm trọng như đã công bố.

Khi xét các tình tiết tăng nặng và giảm 
nhẹ theo Điều 4 của Quy định 102-QĐ/tW, 
ông có hai tình tiết tăng nặng là đã được cấp 
có thẩm quyền nhắc nhở, kiểm điểm nhiều 
lần và vi phạm có tính hệ thống.

Như vậy, Ủy ban Kiểm tra trung ương 
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức 
khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu hảo 
là đúng với nội dung, tính chất, mức độ vi 
phạm và đúng theo quy định của Đảng trên 
cơ sở “chứng cứ đến đâu, kết luận đến đấy, 
không suy diễn”. Điều này cũng bác bỏ luận 
điệu xuyên tạc cho rằng “đây là bản cáo 
trạng vô căn cứ và thâm độc” mà ông tuyên 
bố khi từ bỏ Đảng.

Vì vậy, có thể biết được lý do tại sao, sau 
khi nghe thông báo kết luận Kỳ họp thứ 30 
của Ủy ban Kiểm tra trung ương, ông tuyên 
bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là đảng 
viên trí thức, ông Chu hảo thừa hiểu, có 
tuyên bố hay không tuyên bố, tổ chức đảng 
có thẩm quyền cũng đưa ông ra khỏi Đảng.

Ông Chu hảo là đảng viên trí thức nhưng 
“vô tổ chức, vô kỷ luật”, đứng trước vi phạm 
mà tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận đối 

với mình, ông “lẩn tránh” không dám đối 
mặt với sự thật, không đến kiểm điểm ở các 
tổ chức đảng mà còn có hành vi chống đối, 
thách thức. Ông tuyên bố từ bỏ Đảng vì cho 
rằng Đảng “không có tính chính danh, hoạt 
động không chính đáng, có nhiều khuất tất, 
ngày càng thoái hoá” nhưng qua các sự việc 
trên cho thấy sự thật quá rõ, chính ông đã 
mất tính chính danh, không nghiêm túc và 
ngày càng thoái hoá nên Ủy ban Kiểm tra 
trung ương quyết định khai trừ ông ra khỏi 
Đảng là hoàn toàn xứng đáng. sau kỷ luật về 
Đảng trong vòng 30 ngày làm việc, cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cần xem xét, xử lý 
kỷ luật về chính quyền đối với chức danh 
nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ theo quy định (Khoản 6, Điều 2, Quy 
định 102-QĐ/tW); nếu tiếp tục vi phạm cần 
xử lý nghiêm theo pháp luật.

Nghiêm túc xử lý kỷ luật đảng viên 
vi phạm

Việc ông Chu hảo tuyên bố từ bỏ Đảng 
nhưng tổ chức đảng vẫn tiến hành kiểm điểm 
và xử lý kỷ luật đối với ông là thực hiện theo 
đúng Điều lệ Đảng (Điều 39) và Quy định số 
30-QĐ/tW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp 
hành trung ương về công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng.  

“Đảng viên vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm 
trước chi bộ, tự nhận hình thức kỷ luật; nếu 
từ chối kiểm điểm hoặc bị tạm giam, tổ chức 
đảng vẫn tiến hành xem xét kỷ luật. trường 
hợp cần thiết, cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp có 
thẩm quyền trực tiếp xem xét kỷ luật”.

Quy định 30 cũng nêu rõ: “Đảng viên 
chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức 
phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không 
áp dụng biện pháp xoá tên, không chấp 
nhận việc xin ra khỏi Đảng. Cấp uỷ viên vi 
phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, 
không để thôi giữ chức.”

Như vậy, mặc dù ông Chu hảo đã tuyên 
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bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, 
nhưng thực tế từ khi có những vi phạm 
đến trước khi bị kỷ luật khai trừ, ông 
vẫn là đảng viên. Việc ông Chu hảo 
tuyên bố từ bỏ Đảng, không đến kiểm 
điểm trước Chi bộ thuộc trường hợp 
từ chối kiểm điểm, nên cấp ủy và ủy 
ban kiểm tra các cấp, cụ thể là Ủy ban 
Kiểm tra trung ương vẫn xem xét, xử 
lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Ông Chu hảo là đảng viên trí 
thức, không phải là đại diện cho cả 
tầng lớp trí thức. Đảng Cộng sản Việt 
Nam kỷ luật ông Chu hảo là công việc 
của Đảng cũng như kỷ luật đối với 
nhiều đảng viên vi phạm khác, không 
phải là “tuyên chiến” với tầng lớp trí 
thức như luận điệu xuyên tạc của các 
thế lực thù địch. Đây cũng là bài học 
chung cho cán bộ, đảng viên có biểu 
hiện suy thoái và bài học đắt giá cho tổ 
chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên, 
đã để cho những người cơ hội chính 
trị mượn tính chính danh, tư cách “hợp 
pháp” để làm những việc sai trái quá 
lâu trong tổ chức đảng mà không có 
biện pháp xử lý kịp thời, dứt điểm.

Đảng là một tổ chức có kỷ luật 
chặt chẽ, nghiêm túc và tự giác; ông 
Chu hảo khi còn là đảng viên vi phạm 
kỷ luật của Đảng thì phải bị xử lý kỷ 
luật là điều bình thường; kỷ luật đảng 
công bằng đối với mọi đảng viên. 
Việc ông  Chu hảo bị khai trừ ra khỏi 
Đảng và một số đảng viên suy thoái 
về tư tưởng chính trị hùa theo, tuyên 
bố bỏ Đảng không phải là thất bại của 
Đảng, không làm cho Đảng yếu đi mà 
trái lại sẽ làm cho Đảng ta ngày càng 
trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai 
trò lãnh đạo của một Đảng cách mạng 
tiền phong.

P. Đ.T

đất nước hiện nay. Qua đó, góp phần đấu tranh, 
phản bác các luận điệu xuyên tạc tư tưởng hồ Chí 
Minh và thân thế, sự nghiệp của Người.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu 
tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, khẳng định vị 
thế, vai trò của tư tưởng hồ Chí Minh trong hoạch 
định đường lối xây dựng và phát triển đất nước; làm 
cho tư tưởng hồ Chí Minh có sức sống mãnh liệt 
trong đời sống, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống 
tinh thần, tư tưởng của xã hội ta. Qua đó nhằm cung 
cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán 
quan điểm, tư tưởng xuyên tạc tư tưởng hồ Chí 
Minh. gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ tư 
tưởng hồ Chí Minh với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu 
cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà 
nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó chủ 
động phát hiện những hành vi sai phạm, xu hướng 
lệch lạc của số phóng viên thoái hóa, biến chất; phát 
hiện các tài liệu, bài viết xuyên tạc tư tưởng hồ Chí 
Minh và thân thế, sự nghiệp của Người để có biện 
pháp xử lý kịp thời. Chủ động phát hiện, đấu tranh, 
ngăn chặn kịp thời các trang mạng độc hại, các blog 
“đen” thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung 
xuyên tạc tư tưởng hồ Chí Minh.     

Năm là, tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc 
đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, 
tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho 
các tầng lớp nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc; không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên 
trường quốc tế nhằm khẳng định sự thắng lợi của 
XhCN ở nước ta. Đó là minh chứng sinh động nhất 
nhằm bảo vệ vị thế, vai trò của tư tưởng hồ Chí 
Minh trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đập tan 
luận điệu xuyên tạc, chống phá tư tưởng hồ Chí 
Minh của các thế lực thù địch.        

Đ.Q

cảnh giác với những phương thức...
(Tiếp theo trang 35)
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I. KếT Quả Kỳ HọP THứ 6, QuốC 
HộI KHóA XIV

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV diễn 
ra từ ngày 22/10 đến ngày 21/11 đã thông qua 
nhiều nội dung quan trọng, kết quả cụ thể:

1. Thông qua 9 luật và nghị quyết
tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, thông qua 

9 dự án luật: Luật Phòng, chống tham nhũng 
(sửa đổi); Luật Công an Nhân dân (sửa đổi); 
Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật giáo dục đại học; Luật 
Chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật Cảnh sát biển 
Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật 
sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên 
quan đến quy hoạch; thông qua dự thảo Nghị 
quyết phê chuẩn hiệp định Đối tác toàn diện 
và tiến bộ xuyên thái Bính Dương (CPtPP) 
cùng các văn kiện liên quan.

Các dự án luật được Quốc hội cho ý 
kiến, gồm: Luật giáo dục (sửa đổi); Luật 
Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật 
Đầu tư công (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật thi hành án hình sự; 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Bầu Chủ tịch nước và phê chuẩn 
chức danh Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông

Vào hồi 15 giờ chiều ngày 23/10, Quốc 
hội đã bầu tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng 
làm Chủ tịch nước ChXhCN Việt Nam 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngay sau khi công 
bố kết quả, theo Luật định, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú trọng đã đọc tuyên thệ.

trong phần phát biểu, ông Nguyễn Phú 
trọng cảm ơn Quốc hội đã bầu làm Chủ tịch 
nước và xin hứa sẽ làm đúng những gì đã 
tuyên thệ. Chủ tịch nước bày tỏ từ đáy lòng, 
ngoài Chủ tịch nước, ông còn là tổng Bí thư 

nên rất nhiều việc, trong khi trình độ, trí tuệ, 
sức khỏe cũng có hạn... vì thế tự thấy mình 
càng phải cố gắng hơn. Và cũng chính điều 
này, ông mong đồng bào, cử tri cả nước.. 
đồng cảm và cùng giúp đỡ ông hoàn thành 
tốt nhiệm vụ của mình.

Chiều 23/10, thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày tờ trình 
về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ 
trưởng Bộ thông tin và truyền thông. Ông 
Nguyễn Mạnh hùng - Ủy viên trung ương 
Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ thông tin và 
truyền thông được giới thiệu để Quốc hội 
phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng 
Bộ thông tin và truyền thông. sau thảo 
luận, sáng 24/10, Ủy viên Ủy ban thường 
vụ Quốc hội, trưởng Ban Công tác đại biểu 
trần Văn túy báo cáo kết quả thảo luận ở 
Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc 
bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ thông tin 
và truyền thông. Với đa số phiếu tán thành, 
Quốc hội đã phê chuẩn Ông Nguyễn Mạnh 
hùng, quyền Bộ trưởng Bộ thông tin và 
truyền thông giữ chức Bộ trưởng Bộ thông 
tin và truyền thông.

3. Lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh 
do Quốc hội bầu và phê chuẩn 

Một trong những điiểm nhấn của kỳ họp 
này là việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh 
do Quốc hội bầu và phê chuẩn. 14giờ chiều 
ngày 25/10, Quốc hội đã chính thức công bố 
kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm các chức 
danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Người 
đạt tín nhiệm cao nhất là Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn thị Kim Ngân với 437 phiếu. 
Người đạt phiếu tín nhiệm thấp nhất là Bộ 
trưởng các bộ: giáo dục - Đào tạo và giao 
thông - Vận tải (với các phiếu tín nhiệm cao 
chỉ đạt 140 và 142).

THÔNG TIN PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12/2018
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4. Sẽ xử lý người không chứng minh 
được nguồn gốc tài sản

Điểm mới của dự thảo Luật Phòng, 
chống tham nhũng (sửa đổi) lần này là quy 
định người có nghĩa vụ kê khai lần đầu bao 
gồm cả sĩ quan: Quân đội Nhân dân, Quân 
nhân chuyên nghiệp và Công an Nhân dân. 
riêng về nội dung xử lý đối với nhóm tài 
sản không rõ nguồn gốc, Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội (UBtVQh) đưa ra 2 phương án để 
xin ý kiến các đại biểu. Cụ thể:

Phương án 1, việc xử lý tài sản, thu nhập 
tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai giải 
trình không hợp lý về nguồn gốc sẽ do tòa 
án xem xét, quyết định. tòa án có thể không 
chấp nhận yêu cầu của cơ quan kiểm soát 
tài sản, thu nhập trong trường hợp người có 
nghĩa vụ kê khai giải trình hợp lý về nguốn 
gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; hoặc 
quyết định thu hồi tài sản, thu nhập cho Nhà 
nước trong trường hợp người có nghĩa vụ kê 
khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc 
của tài sản, thu nhập tăng thêm. 

Phương án 2, trường hợp kết luận tài 
sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa 
vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn 
gốc và cơ quan có thẩm quyền cũng không 
chứng minh được tài sản, thu nhập này do vi 
phạm pháp luật mà có thì trong thời hạn 30 
ngày, kể từ ngày ban hành kết luận xác minh, 
cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập chuyển 
vụ việc cho cơ quan quản lý thuế có thẩm 
quyền yêu cầu thu thuế thu nhập cá nhân 
theo quy định của pháp luật về thuế.

theo các đại biểu, dù phương án nào 
được lựa chọn thì theo nguyên tắc pháp luật 
không hồi tố, các tài sản, thu nhập tăng thêm 
hình thành trước ngày 31/12/2019 sẽ không 
áp dụng. Và kể từ ngày 1/1/2020 khi Luật 
Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) có hiệu 
lực, nếu người có nghĩa vụ kê khai có tài 
sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp 
lý về nguồn gốc thì sẽ bị xử lý theo quy định 
của luật này.

II. MộT Số KếT Quả NỔI BẬT VỀ 
KINH Tế - Xã HộI CủA TỉNH THáNG 
10 Và 10 THáNG Đầu NăM 2018

1. Về lĩnh vực kinh tế
* trong thời gian qua, toàn tỉnh tập trung 

thu hoạch các loại cây trồng vụ hè thu, chăm 
sóc cây vụ Mùa và tiến hành sản xuất cây vụ 
Đông. Mặc dù diện tích gieo cấy lúa giảm 
nhưng do năng suất tăng nên sản lượng lúa vụ 
hè thu năm 2018 tăng so năm 2017. Vụ Đông 
năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 3.671 
ha ngô lấy hạt và 2.250 ha ngô sinh khối, sản 
lượng cả 2 loại đạt khoảng 95.944 tấn; 4.258 
ha rau các loại với sản lượng 25.977 tấn; 40 
ha lạc với sản lượng 72 tấn và 1.911 ha khoai 
lang, sản lượng 11.920 tấn. 

tổng đàn vật nuôi không có biến động đột 
biến. hiện đàn đại gia súc trâu, bò đang có xu 
hướng giảm. tính từ ngày 15/9/2018 đến ngày 
15/10/2018 trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch 
bệnh đối với đàn vật nuôi.

* tính chung 10 tháng năm 2018, chỉ số 
phát triển sản xuất công nghiệp tăng 105,6% 
so với cùng kỳ năm 2017 và thấp hơn mức 
tăng của 9 tháng đầu năm (chung 9 tháng tăng 
109,39%). Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng đầu năm 
tăng 1,91 lần so với cùng kỳ năm trước.

số lao động đang làm việc trong các doanh 
nghiệp công nghiệp tăng 16,28% so với cùng 
kỳ năm trước (chủ yếu ở khu vực ngoài nhà 
nước và khu vực có vốn dầu tư nước ngoài).

* thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn 
ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 
ước đạt 301,63 tỷ đồng, giảm 5,63% so với 
tháng trước. tính chung 10 tháng đầu năm 
2018, thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn 
ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước 
đạt 2.789 tỷ đồng, tăng 19,32% so với cùng kỳ 
năm trước, đạt 84,73% kế hoạch cả năm.

* tính chung 10 tháng đầu năm 2018, 
tng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 29.583,14 tỷ 
đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ năm trước.
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Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn 
uống và du lịch lữ hành ước đạt 4.172,97 tỷ 
đồng, tăng 11,77% so với cùng kỳ năm trước. 
Doanh thu hoạt động dịch vụ khác ước đạt 
1.032,79 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ 
năm trước và chủ yếu tăng ở khu vực kinh tế 
nhà, tăng 55,4%.

2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội
tình hình đời sống của nhân dân trên địa 

bàn tỉnh cơ bản ổn định, công tác an sinh xã 
hội và xóa đói giảm nghèo luôn được sự quan 
tâm kịp thời của các cấp, các ngành. 

trong tháng 10 xuất hiện dịch chân tay 
miệng và dịch sốt xuất huyết: toàn tỉnh đã 
xảy ra 02 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 
28 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng, 
không có trường hợp nào tử vong.

Về vấn đề an toàn thực phẩm: trong tháng 
10 xảy ra 142 ca ngộ độc thực phẩm đơn lẻ 
(giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái); không 
có trường hợp nào chết do ngộ độc thực phẩm.

tính từ ngày 16/12/2017 đến ngày 
15/10/2018, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 
107 tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 103 
người, bị thương 55 người, ước tính thiệt hại 
tài sản 745 triệu dồng. so với cùng kỳ năm 
trước giảm 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 
giảm 02 vụ tai nạn đường sắt, giảm 05 người 
chết và giảm 08 người bị thựơng.

trong tháng 10, hà tĩnh đã công bố 
sự kiện “hoàng hoa sứ trình đồ” là di sản 
tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới 
của UNEsCO khu vực Châu á - thái Bình 
Dương thuộc xã trường Lộc, huyện Can 
Lộc. sự kiện này thêm một lần nữa tô đậm 
những giá trị văn hoá dộc đáo mà dòng họ 
Nguyễn huy ở trường Lưu đóng góp cho 
nền văn hoá Việt Nam, góp phần to lớn vào 
các thời kỳ dựng xây đất nước; đồng thời, 
qua đó nhằm tuyên truyền, giáo giục về 
truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học 
của quê hương hà tĩnh; giới thiệu, quảng bá 
để mọi người hiểu rõ giá trị của di sản...

III. CăNG THẳNG CHIếN LượC 
TroNG QuAN Hệ TruNG - Mỹ

1. Từ tham vọng G2 của Trung Quốc
Năm 2012, sau khi lên cầm quyền, Chủ 

tịch trung Quốc tập Cận Bình đã đưa ra ý 
tưởng xây dựng “quan hệ nước lớn kiểu mới” 
với Mỹ để đối trọng với “chiến lược tái cân 
bằng”, hay “xoay trục” về châu á của tổng 
thống Mỹ Obama. Mục tiêu của ý tưởng này 
nhằm xây dựng trung Quốc thành cường quốc 
thay thế Liên Xô trước làm đối tác/đối thủ 
(g2) quan trọng nhất của Mỹ; bảo vệ “lợi ích 
cốt lõi” 

Xoay quanh chủ đề “giấc mộng trung 
hoa” và “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc trung 
hoa”, nhằm đảm bảo quyền lực của mình và 
của Đảng Cộng sản, ông tập Cận Bình đã đưa 
ra một chính sách đối ngoại hung hăng hơn 
cả ở cấp chiến lược lẫn ý thức hệ. Các dự án 
ngày càng dàn trải của sáng kiến “Vành đai và 
Con đường”, như một mô hình đối trọng với 
phương tây, đã được bổ sung vào các tham 
vọng và hoạt động của những người trước đó 
ủng hộ thuyết phục hồi lãnh thổ ở Biển Đông 
và biển hoa Đông.

tham vọng của ông tập Cận Bình đã bị 
tổng thống Mỹ Donal trump làm lung lay. 
Đối với Bắc Kinh, sự thất vọng đến từ thực tế 
rằng, ông trump đã tỏ ra phức tạp hơn mức mà 
trung Quốc từng hy vọng có thể kiềm chế, cho 
dù họ không quan tâm đến các nguyên tắc về ý 
thức hệ. Donal trump giờ đây bị báo chí trung 
Quốc chỉ trích là “không đáng tin cậy”.

Đối với Washington, việc trung Quốc từ 
chối hay không có khả năng thực hiện lời hứa 
về 2 chủ đề lớn là thương mại và vấn đề hạt 
nhân triều tiên đã dẫn đến những nghi ngờ 
hơn nữa về hiệu quả của chiến lược “can dự” 
đối với trung Quốc. Đồng thời, Bắc Kinh lại 
sai lầm, đánh giá thấp quyết tâm của Donal 
trump trong việc đạt được những kết quả cụ 
thể vượt ra ngoài khuôn khổ đối thoại. Điều 
này làm cho cuộc đối đầu không thể tránh 
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được, giữa một cường quốc mới nổi là trung 
Quốc và một cường quốc đang suy thoái là Mỹ 
ngày một gia tăng. 

2. Đến chiến lược không chắc chắn 
của Mỹ… 

Ban đầu, Bắc Kinh tin rằng, với chủ nghĩa 
thực dụng của Donal trump, mọi thứ có thể 
đàm phán và sẽ mang lại cho trung Quốc 
những cơ hội mới để xây dựng một mối quan 
hệ dựa trên sự “đối thoại, phối hợp và hợp tác”. 
Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy. sau 
2 lần ông Donal trump đăng trên trang twitter 
rằng, không nhất thiết bị ràng buộc bởi “chính 
sách một trung Quốc” từng là cơ sở cho lập 
trường của Mỹ về Đài Loan và mối quan hệ 
của họ với Bắc Kinh kể từ năm 1979, ông trăm 
lại thay đổi quan điểm này sau một cuộc điện 
đàm với ông tập Cận Bình (10/02/2017). sự 
thay đổi này không được bao lâu, chỉ sau gần 
04 tháng (tháng 6/2017), ông Donal trump lại 
đồng ý bán vũ khí cho Đài Loan với tổng giá trị 
1,4 tỷ UsD và tháng 3/2018, ông đã không do 
dự chấp nhận mạo hiểm kích động Bắc Kinh 
bằng việc ký Đạo luật đi lại Đài Loan sau khi 
được thượng viện bỏ phiếu. 

3. Sự hạn chế lợi ích, tầm nhìn chung
Ở cấp chiến lược, sự chú trọng đến các 

lợi ích chung, vấn đề triều tiên, Iran, các vấn 
đề môi trường và năng lượng hay thậm chí là 
khủng bố đã bị hạn chế đến mức trầm trọng kể 
từ khi Donal trump lên nắm quyền. 

- Vấn đề Triều Tiên là điển hình sau khi 
chờ đợi sự ủng hộ tích cực hơn từ phía Bắc 
Kinh trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng 
hạt nhân ở triều tiên, Donal trump đã lựa 
chọn một chiến lược gây áp lực tối đa cứng 
rắn hơn nhiều, với việc đe dọa tấn công quân 
sự, bác bỏ nguyên tắc “kiên nhẫn chiến lược” 
mà người tiền nhiệm của ông bảo vệ. Chiến 
lược này đã phát huy tác dụng. Việc nhà lãnh 
đạo triều tiên Kim Châng Un đồng ý gặp ông 
Donal trump, trên cơ sở phi hạt nhân hóa đã 
khiến Bắc Kinh ngạc nhiên, thậm chí lo sợ bị 

xem là đứng ngoài lề. Vì thế, sau cuộc điện 
đàm giữa ông tập và ông trump, phía trung 
Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ. tuy vậy, 
trung Quốc vẫn không thể bỏ rơi đồng minh 
triều tiên của mình, muốn duy trì sự tồn tại 
của một nước đệm và quan tâm hơn đến việc 
Mỹ rút khỏi khu vực, kể cả thông qua việc ủng 
hộ khôi phục một cuộc đối thoại dựa trên kế 
hoạch “đóng băng kép” việc thử hạt nhân của 
triều tiên đổi lấy “những đảm bảo an ninh”, 
trong đó có việc giảm bớt sự hiện diện quân sự 
của Mỹ trong khu vực. 

- Các vấn đề hàng hải, ở Biển Đông, mặc 
dù căng thẳng đã bớt gay gắt vào năm 2017, 
vì trung Quốc không chiếm đóng các cấu trúc 
địa hình mới, nhưng Mỹ đã tiếp tục trở lại các 
hoạt động tự do hàng hải (FONOP) vào tháng 
5/2017. Washington tái khẳng định sự ủng 
hộ của họ đối với phán quyết của tòa trọng 
tài quốc tế La hay bác bỏ các tuyên bố lãnh 
thổ của trung Quốc ở Biển Đông và chỉ trích 
bất kỳ hành động ép buộc nào nhằm thay đổi 
nguyên trạng bằng vũ lực. Cuối cùng, khi đối 
mặt với sự trỗi dậy của hải quân trung Quốc 
và các đơn vị bảo vệ bờ biển của họ, Mỹ cũng 
lựa chọn tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân 
sự của mình ở khu vực Châu á - thái Bình 
Dương (CA-tBD), với việc phái 2 nhóm tàu 
sân bay đến khu vực này vào năm 2017, trong 
bối cảnh khủng hoảng với triều tiên cũng như 
căng thẳng với trung Quốc.

- Mâu thuẫn trong tầm nhìn chiến lược, 
ở cấp độ lớn hơn, tầm nhìn chiến lược của 
Mỹ về trung Quốc đã trở nên cứng rắn hơn. 
Được công bố vào đầu năm 2018, Chiến lược 
an ninh quốc gia mới của Mỹ chỉ trích trung 
Quốc là một cường quốc “theo chủ nghĩa xét 
lại” có mục tiêu là đuổi Mỹ ra khỏi khu vực 
CA-tBD và làm suy yếu các đồng minh của 
Washington trong khu vực bằng các chiến lược 
kinh tế “trục lợi”.

Về hệ thống liên minh và chính sách tái 
cân bằng đối với Châu á, việc tiếp tục dường 
như chiếm ưu thế với cam kết thậm chí còn lớn 



tạp chí thông tin - tư tưởng

thông tin - tư Liệu 

43
Số 70 (Tháng 12/2018)

hơn, đặc biệt về năng lực quân sự. Điều này 
cũng đi ngược với hy vọng của trung Quốc 
chứng kiến Mỹ rút khỏi Châu á để quay trở lại 
trung Đông, Iraq và Afghanistan.

tầm quan trọng của các liên minh không 
chỉ với Nhật Bản, hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a mà 
cả với Philipines cũng như sự hợp tác với thái-
Lan hay Xing-ga-po cũng bị trung Quốc chỉ 
trích là “lỗi thời và được thừa hưởng từ cuộc 
Chiến tranh Lạnh”, được tái khẳng định trong 
một vài dịp bởi Bộ trưởng Quốc phòng James 
Mattis, Chủ tịch hội đồng An ninh quốc gia 
McMaster và bởi chính ông Donal trump 
trong chuyến công du dài ngày đến châu á hồi 
tháng 11/2017. 

Là biểu hiện cụ thể của khái niệm khu 
vực Ấn Độ Dương - thái Bình Dương (AĐD-
tBD), hội nghị 4 bên (Bộ tứ) đầu tiên đưa Mỹ, 
Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a và Ấn Độ đến với nhau 
vào tháng 11/2017 trong thời gian ông trăm 
có chuyến công du đến Châu á. Là một cường 
quốc ở khu vực AĐD - tBD có lãnh thổ ở cả 
2 đại dương, Pháp đã bày tỏ sự quan tâm của 
mình sau chuyến thăm của tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron đến Ấn Độ hồi tháng 
3/2018. Mục tiêu là nhằm nâng cao sự an toàn 
cho các tuyến liên lạc trên biển trong khu vực 
AĐD - tBD, củng cố hơn nữa sự tôn trọng đối 
với luật biển và thúc đẩy việc xây dựng năng 
lực và hợp tác về hậu cần và khả năng tiếp cận 
các cảng, nhằm đối phó với khái niệm “Con 
đường tơ lụa trên biển” của trung Quốc như là 
một phần của đại chiến lược sáng kiến “Vành 
đai và Con đường” của họ.

- Mạng lưới các liên minh dựa trên các giá 
trị chung, ngay cả khi trung Quốc ủng hộ chủ 
nghĩa đa phương, ít nhất là bề ngoài, và cho 
dù nước này không chú trọng đến nhân quyền, 
thì hệ thống liên minh của Donal trump ở 
châu á vẫn dựa trên các “giá trị chung” được 
nhìn nhận là phù hợp nhất với sự ổn định kinh 
tế và chiến lược. trong bài phát biểu tại hội 
nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng (11/2017), 
Donal trump đã bảo vệ một “khu vực AĐD-

tBD tự do và cởi mở” coi đó như một sự lựa 
chọn đối trọng với “giấc mộng trung hoa” 
của sáng kiến “Vành đai và Con đường” dựa 
trên tầm nhìn mang tính phân cấp cao độ về 
mối quan hệ giữa các nước. 

Mạng lưới các liên minh và quan hệ đối 
tác này đã tìm được sức sống mới bằng cách 
bao gồm cả Ấn Độ, vốn đã phải đối mặt với 
tình trạng căng thẳng kéo dài nhiều tuần với 
trung Quốc trong năm 2017 tại khu vực Đốc-
lam bất chấp sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế 
ngày một gia tăng giữa 2 nước.

Mạng lưới này cũng đối phó với chiến 
lược hàng hải mới “về 2 đại dương” của hải 
quân trung Quốc về phía tây thái Bình 
Dương và Ấn Độ Dương. Việc mở cơ sở hậu 
cần ở Di-bu-ti vào năm 2017 và việc phát 
triển hợp tác với sri Lan-ka, Pa-ki-xtan hay 
Man-đi-vơ, thông qua việc xây dựng cơ sở 
hạ tầng cảng biển, cũng là những dấu hiệu rõ 
rệt của tham vọng bành trướng trên biển của 
trung Quốc.

Ngoài năng lực hàng hải, trung Quốc tiếp 
tục phát triển năng lực nhằm hạn chế sự can 
thiệp của Mỹ vào khu vực CA - tBD. trước 
việc trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 
8,2%, đạt 175 tỷ UsD năm 2018, cũng như 
mối đe dọa triều tiên sát sườn, Mỹ tiếp tục 
ủng hộ việc triển khai các hệ thống chống tên 
lửa ở Châu á. Việc này bao gồm cả hàn Quốc 
bất chấp việc Mun Chê In, được biết đến là 
người có lập trường thận trọng hơn về sự hiện 
diện quân sự của Mỹ.

Bất chấp sức ép mạnh mẽ của trung 
Quốc, dưới dạng cuộc chiến thương mại 
vào năm 2017, hàn Quốc vẫn triển khai hệ 
thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn 
cuối (thAAD) trên lãnh thổ của mình. 
Cùng với đó, Nhật Bản cũng tăng cường hợp 
tác phòng thủ với Mỹ, đạt được các năng 
lực nhằm đáp ứng tốt hơn mong muốn của 
Washington về việc mua sắm vũ khí, hợp tác 
công nghệ và phòng thủ chung.
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4. Và cuộc chiến thương mại chưa 
hồi kết…

thương mại trở thành một trong những 
vấn đề kiện tụng lớn giữa Bắc Kinh và 
Washington. Ông Donal trump đã đắc cử 
nhờ vào lập trường bảo hộ và cáo buộc các 
nước “trục lợi” lợi dụng nền kinh tế cởi mở 
của Mỹ, trong đó có trung Quốc. Việc đánh 
thuế 45% đối với hàng hóa nhập khẩu của 
trung Quốc là một trong những hứa hẹn của 
ông trong chiến dịch tranh cử. trong những 
tháng đầu nhiệm kỳ ông Donal trump nôn 
nóng muốn “đạt được một thỏa thuận” với 
Bắc Kinh, đã lựa chọn chấp nhận mạo hiểm 
phát động một cuộc chiến thương mại với 
Bắc Kinh.

Ban đầu, biện pháp dễ thấy nhất, do 
nó cũng ảnh hưởng đến các đối tác lớn của 
Washington, là quyết định của Mỹ áp đặt mức 
thuế 25% và 10% tương ứng đối với các sản 
phẩm thép và nhôm nhập khẩu. Nhưng hậu 
quả đáng kể nhất đối với Bắc Kinh chắc chắn 
là việc kích hoạt trở lại Mục 301 của Đạo luật 
thương mại năm 1974 về bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ, vốn trực tiếp nhắm vào “chủ nghĩa dân 
tộc công nghệ” của trung Quốc mà tính độc 
đoán của nó giúp nước này có thể huy động 
tất cả mọi phương tiện cần thiết để đạt được 
các mục tiêu được trình bày chi tiết trong kế 
hoạch “Made in China năm 2025”. Kết quả 
là, Donal trump cũng công bố những khoản 
thuế mới đối với các sản phẩm nhập khẩu từ 
trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao và 
viễn thông, có nguy cơ tác động đến lợi ích của 
các công ty lớn của Mỹ có cơ sở sản xuất chính 
vẫn ở trung Quốc.

Bất chấp tầm quan trọng của những biện 
pháp này, phản ứng của trung Quốc ban đầu là 
khá thận trọng. trung Quốc chẳng những chưa 
hoàn thành việc tái cân bằng nền kinh tế mà 
còn tiếp tục phụ thuộc vào hàng hóa xuất khẩu 
sang các thị trường phát triển lớn, trước tiên là 
thị trường Mỹ, mà tiếp nhận 18,3% hàng xuất 
khẩu của trung Quốc.

Vì vậy, Bắc Kinh chủ trương giải quyết 
căng thẳng “thông qua đàm phán”, tránh một 
cuộc chiến thương mại. Chính quyền trung 
Quốc đã cử 2 phái viên đều là ủy viên Bộ 
Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng 
Cộng sản trung Quốc sang Washington: Ủy 
viên Quốc vụ viện Dương Khiết trì và cố 
vấn kinh tế của Chủ tịch tập Cận Bình là 
Lưu hạc. Đối với các nhà phân tích trung 
Quốc, quyết định cử các phái viên cấp cao 
như vậy là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn 
sàng nhượng bộ trong một lĩnh vực mang 
tính sống còn đối với nền kinh tế và sự ổn 
định xã hội của mình, là lĩnh vực mà trung 
Quốc, một nước xuất khẩu lớn, dễ bị tổn 
thương hơn nhiều so với Mỹ. Mong đợi này 
dựa vào thực tế rằng kể từ khi gia nhập WtO 
vào năm 2001, trung Quốc chưa bao giờ 
thực sự có nghĩa vụ phải thực hiện những 
hứa hẹn đã đưa ra và có lẽ hy vọng tình trạng 
này tiếp diễn.

tuy nhiên, với tuyên bố mới của Donal 
trump về áp thuế đợt ba 200 tỷ UsD (tổng 
ba đợt là 250 tỷ USD) đối với hàng nhập 
khẩu của trung Quốc, trung Quốc đã đáp trả 
mạnh mẽ hơn. Chiến lược “người hùng” của 
ông tập Cận Bình, uy tín cá nhân và của chế 
độ không cho phép trung Quốc không đưa 
ra phản ứng gì trước động thái “làm nhục” 
của Mỹ. Bất chấp thực tế rằng nền kinh tế 
của chính họ và khu vực nông nghiệp dễ 
bị tổn thương nhất (nhưng khó có thể nhận 
thấy hơn) có thể chịu ảnh hưởng nặng nề của 
những quyết định đó, trung Quốc đã tuyên 
bố áp đặt mức thuế mới 60 tỷ UsD (tổng ba 
đợt là 110 tỷ USD) đối với một loạt hàng hóa 
nhập khẩu của Mỹ. Cuộc chiến thương mại 
sẽ đi đến đâu, bên nào giành lợi thế là dấu 
hỏi lớn khi hai nhà lãnh đạo Donal trump và 
tập Cận Bình đàm phán tại hội nghị thượng 
đỉnh g20 vào cuối tháng này ở Argentina. 

(Nguồn: Trung tâm TT công tác Tuyên giáo)
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