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TTTT: Hội nghị Trung ương 8 
khóa XII đã ban hành Quy định 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. Xin đồng chí cho biết 
vì sao chúng ta phải làm tốt trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước 
hết là người đứng đầu?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Đảng 
Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm 
quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

Nêu gươNg của cáN bộ, đảNg viêN, trước hết là 
Người đứNg đầu - một troNg NhữNg phươNg thức 

lãNh đạo quaN trọNg của đảNg

Đ/c Lê Đình Sơn - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với nhân dân thôn Phong Giang , xã Tiên Điền, Nghi Xuân.     Ảnh: P.V

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là năm 
2018, Trung ương đã ban hành nhiều chủ 

trương, nghị quyết quan trọng về công tác tổ 
chức xây Đảng, trong đó có Quy định 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.
Trước thềm Xuân Kỷ Hợi năm 2019, đồng 

chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh đã dành cho Ban Biên tập Tạp 

chí Thông tin - Tư tưởng cuộc trao đổi thẳng 
thắn, trách nhiệm.
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Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến 
lược, các định hướng về chính sách và 
chủ trương lớn; bằng tuyên truyền, thuyết 
phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám 
sát. Và một trong những phương thức quan 
trọng đó là bằng sự gương mẫu, nêu gương 
của cán bộ, đảng viên. Theo đó, cán bộ có 
chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, 
càng phải gương mẫu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: 
“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một 
trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Trong giai 
đoạn hiện nay, khi Đảng ta đang đẩy mạnh 
công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI, khóa XII và trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc 
nêu gương của cán bộ, đảng viên càng có ý 
nghĩa hết sức quan trọng. Như Bác Hồ đã 
từng dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để 
hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong 
những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây 
dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con 
người mới, cuộc sống mới”.

Trước hết, nêu gương là truyền thống 
đạo lý của dân tộc, có giá trị nhân văn sâu 
sắc. Một hành động nêu gương tốt sẽ tạo ra 
sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần 
thuyết phục, dẫn dắt mọi người làm theo. 

Hai là, trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, nhờ việc nêu gương, Đảng ta đã lãnh 
đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, tiến hành sự nghiệp đổi 
mới, hội nhập quốc tế. 

Ba là, “Mục đích của Đảng là xây dựng 
nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh, không còn 
người bóc lột người, thực hiện thành công 
chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa 
cộng sản”. Do đó sứ mệnh của Đảng phải 

là người đi tiên phong, dẫn dắt dân tộc, nói 
trước, làm trước, hy sinh trước. Đây cũng là 
phẩm chất khắc sâu trong ý thức, tình cảm 
của mỗi cán bộ, đảng viên. Biết bao chiến sỹ 
cộng sản đã anh dũng hy sinh, giành độc lập 
tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân 
là minh chứng rõ nét nhất về sự nêu gương.

TTTT: Thời gian qua, Đảng bộ Hà Tĩnh 
đã triển khai thực hiện vấn đề nêu gương 
của cán bộ, đảng viên như thế nào, thưa 
Đồng chí?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã triển khai, cụ thể hóa kịp 
thời các chủ trương, quy định của Đảng 
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là Quy định số 47 của Ban 
Chấp hành Trung ương khoá XI về những 
điều đảng viên không được làm; Quy định 
số 101 của Ban Bí thư khoá XI về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; 
Quy định số 55 của Bộ Chính trị khoá 
XII về một số việc cần làm ngay để tăng 
cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng 
viên. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 
số 05-CT/TW, các chuyên đề hằng năm 
của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
và nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định khác 
của Đảng để phát huy trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện các chủ trương, quy định về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, ngày 04/11/2008, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy khóa XVI đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/
TU về siết chặt  kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Kết 
luận số 05-KL/TU, ngày 25/5/2011 về tiếp 
tục chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 
chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
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của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; Chỉ 
thị số 20-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang, lễ hội. Trên cơ sở các chỉ thị của 
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa 
thành các quy định. Từng cơ quan, đơn vị, 
trường học đều ban hành quy định về tiêu 
chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức.

Nhờ có những chủ trương, quy định 
của Đảng, của Tỉnh ủy, của từng cơ quan, 
đơn vị, ý thức trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng 
đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương 
được nâng lên; góp phần tích cực vào việc 
đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn những 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm 
việc khoa học, dân chủ, ý thức tổ chức 
kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt hơn; 
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây 
dựng các tổ chức đảng trong sạch vững 
mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng cơ 
quan, đơn vị; xuất hiện ngày càng nhiều 
tấm gương cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức trên các lĩnh vực công tác.

Tuy vậy, với tinh thần thẳng thắn, chúng 
ta nhận thấy kết quả về thực hiện nêu gương 
một số mặt còn hạn chế. Một số cấp ủy, 
người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức, 
chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
quán triệt, triển khai thực hiện các quy định 
của Trung ương, của tỉnh ở địa phương, cơ 
quan, đơn vị mình, do đó hiệu quả chưa cao, 
chưa tạo được sức lan toả lớn. Vẫn còn có 
cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh 
đạo, quản lý ở một số cơ quan, địa phương, 

đơn vị chưa thật sự gương mẫu trong rèn 
luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; 
tác phong, lề lối làm việc thiếu dân chủ; nói 
không đi đôi với làm; nói nhiều làm ít; có 
cán bộ còn vi phạm pháp luật, vi phạm Điều 
lệ Đảng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng 
viên và nhân dân.

TTTT: Để nâng cao trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên trên địa bàn 
tỉnh ta, thời gian tới, cấp ủy, người đứng đầu 
và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần phải 
làm gì?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Có thể nói 
các quy định của Trung ương, của tỉnh đã 
khá cụ thể. Để thực hiện hiệu quả các chủ 
trương, quy định của Trương ương, các cấp 
ủy, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quán 
triệt trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan, 
đoàn thể. Nêu gương phải thường xuyên, 
liên tục, về mọi mặt, từ việc nhỏ đến việc 
lớn. Bản thân mỗi người phải thường xuyên 
tự rèn luyện, tự tu dưỡng, gạt bỏ tất cả tính vị 
kỷ, vụ lợi, tư lợi, cục bộ địa phương, lợi ích 
nhóm; làm tròn bổn phận của người cán bộ, 
đảng viên của Đảng.

Muốn thực hiện tốt nêu gương, đòi hỏi 
mỗi tổ chức cũng như mỗi cán bộ, đảng viên 
phải tự giác, trung thực. Định kỳ hằng tháng, 
qua sinh hoạt chi bộ, từng cá nhân phải tự 
kiểm điểm về chức trách nhiệm vụ được 
giao; về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, việc 
giữ mối quan hệ với quần chúng nhân dân... 
Qua đó thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận 
ra khuyết điểm và tìm cách sửa chữa, khắc 
phục. Để phát huy tính tự giác của cán bộ, 
đảng viên, vai trò của chi bộ rất quan trọng. 
Trước hết, các đồng chí trong cấp ủy phải 
nêu gương trước và thực hiện trước. Coi 
trọng sự giáo dục, sự giúp đỡ chân thành 
của đồng chí, đồng nghiệp; tránh tư tưởng 
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dễ dãi, bao che, tranh công về cho mình, đổ 
lỗi cho người khác. 

Mọi cán bộ, đảng viên phải thực hiện 
việc nêu gương như Bác Hồ đã từng căn 
dặn: “Muốn lãnh đạo vững thì trước hết 
cán bộ và đảng viên phải có tư tưởng, lập 
trường vững chắc để lãnh đạo, xung phong 
làm gương mẫu”. Những người đứng đầu thì 
phải nêu gương trước nhất. Bác Hồ khẳng 
định: “Quần chúng chỉ quý mến những 
người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn 
nhân dân, mình phải làm mực thước cho 
người ta bắt chước”. Người có chức vụ càng 
cao, trách nhiệm càng nặng nề, thì càng phải 
phải gương mẫu. Do đó, theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII khi kiểm điểm 
phải thực hiện theo phương châm “trong 
trước ngoài sau, trên trước dưới sau, làm từ 
trên xuống”. Để nâng cao niềm tin của nhân 
dân với Đảng, của cấp dưới với cấp trên thì 
phải nêu gương từ trên xuống. Người đứng 
đầu phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân 
đi, miệng nói, tay làm”. Người đứng đầu 
thường xuyên xuất hiện ở trong tổ chức và 
ngoài xã hội, do đó phải luôn là tấm gương 
trong sáng, chuẩn mực từ phong cách, lời 
nói, việc làm. Người đứng đầu như chiến sĩ 
tiên phong dẫn đường cho cả tổ chức. Do đó, 
nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm 
người đứng đầu là nhiệm vụ rất quan trọng, 
là điều kiện tiên quyết trong xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng hiện nay.

Phải thực hiện tốt mối quan hệ giữa nêu 
gương và noi gương. Thực hiện tốt việc 
nêu gương, nghĩa là “làm mẫu”, làm “mực 
thước” thì việc noi gương mới có giá trị 
đích thực. Bản thân cán bộ, đảng viên phải 
tự mình nêu gương, đồng thời phải thường 
xuyên noi gương nhau và noi gương, học tập 
nhân dân. Trong cuộc sống hằng ngày, người 
cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự tu 

dưỡng để trở thành người có đời tư trong 
sáng, là tấm gương để nhân dân tin tưởng, 
mến phục. Muốn vậy phải kiên quyết, kiên 
trì đấu tranh ngặn chặn, đẩy lùi tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ và trong bản thân cán bộ, đảng viên.

TTTT: Nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 
2019, đồng chí có gửi gắm điều gì đối với 
cán bộ, đảng viên trong thực hiện trách 
nhiệm nêu gương hiện nay?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Năm 2019 là 
năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và năm đầu 
triển khai chuẩn bị đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020-2025. Chúng ta rất phấn 
khởi về những kết quả của tỉnh đã đạt được 
trong ba năm đầu nhiệm kỳ và đặc biệt là 
năm 2018. Tuy vậy, mục tiêu, nhiệm vụ 
còn rất nặng nề. Khó khăn, thách thức còn 
lớn. Tuyệt nhiên chúng ta không được chủ 
quan, thỏa mãn. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng 
viên phải nỗ lực cao hơn, quyết tâm cao 
hơn, và phải thực sự gương mẫu về mọi 
mặt, tiên phong trên mọi mặt trận, tất cả vì 
sự phát triển chung của tỉnh nhà. Có như 
vậy mới phát huy được sức mạnh đoàn kết 
toàn dân.

Qua Tạp chí Thông tin - Tư tưởng, tôi 
gửi lời chúc mừng tới toàn Đảng bộ, nhân 
dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh 
nhà. Tin tưởng, năm mới, khí thế mới, sức 
sống mới, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân 
tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 
đoàn kết, thống nhất; nỗ lực phấn đấu; đẩy 
mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết 
tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

TTTT: Trân trọng cảm ơn Đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy!

(P.V thực hiện)
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Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về tôn trọng nhân dân, 
phát huy dân chủ, chăm lo đời 

sống nhân dân xuất phát từ chỗ đánh giá cao 
vai trò của nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, 
trong chế độ Cộng hòa Dân chủ, địa vị cao 
nhất là dân, dân là quý nhất, là chủ. Thực 
tiễn cho thấy “dễ mười lần không dân cũng 
chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”, làm 
đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái 
ý nguyện của dân thì ắt bại. Vì vậy, “đối với 

dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân 
muốn gì, ta phải làm nấy”. Dân chúng tai 
mắt họ nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng 
thấy.… Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái 
chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì 
việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy 
sinh mấy họ cũng không sợ. Cán bộ, đảng 
viên phải hiểu rằng “nếu không có nhân dân 
thì Chính phủ không đủ lực lượng. Chúng ta 
phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, 
kính ta”. Hồ Chí Minh đúc kết: trong bầu 

Pgs. Ts BùI ĐìNH PHoNg

tư tưỞNg, đạo đức, phoNg cách hỒ chÍ miNh 
vỀ XÂY DỰNg Ý thức tÔN trọNg NhÂN DÂN,  

phát huY DÂN chủ, chĂm lo đời SỐNg NhÂN DÂN

Ảnh: Tư liệu
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trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế 
giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết 
của nhân dân. Trong xã hội không gì tốt đẹp, 
vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân 
dân”. Người cán bộ phải hiểu rằng cái làm 
nên “dân là gốc”, chính là tài dân, sức dân, 
của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, 
hăng hái, anh hùng của dân. 

Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, 
chăm lo đời sống nhân dân là không xâm 
phạm, xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn 
tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân. 
Không được phung phí nhân lực, vật lực của 
dân, khi huy động nên vừa phải, không nên 
nhiều quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo 
tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. 
Biết giúp đỡ nhân dân. Phải đặc biệt chú ý 
đến tín ngưỡng phong tục, tập quán của đồng 
bào thiểu số, không nên làm hoặc nói điều gì 
có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem 
khinh họ. Không bao giờ được sai lời hứa, 
phải làm cho dân nhận thấy mình là người 
chín chắn, chăm công việc, trọng kỷ luật. 

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
là một nét tiêu biểu của tôn trọng nhân dân. 
Cán bộ từ Trung ương đến địa phương phải 
giúp dân có năng lực làm chủ, biết hưởng, 
biết dùng quyền dân chủ, có quyền nói, dám 
nói, dám làm. Phát huy dân chủ là phát huy 
tài dân. Không học hỏi dân thì không lãnh 
đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới 
làm được thầy học dân. Phát huy dân chủ 
là phải tìm mọi cách bàn bạc, giải thích cho 
dân hiểu, để dân đồng ý, vui lòng ra sức làm; 
là dựa vào ý kiến dân chúng mà sửa chữa 
nghị quyết, cán bộ và tổ chức của ta.

Biểu hiện rõ nhất của tôn trọng nhân dân 
là chăm lo đời sống cho dân. Theo Người, 
“nếu nước độc lập mà dân không hưởng 
hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng 
có nghĩa lý gì. Chúng ta giành được tự do, 

độc lập, mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự 
do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết 
rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân 
được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện 
ngay “làm cho dân có ăn; làm cho dân có 
mặc; làm cho dân có chỗ ở; làm cho dân có 
học hành. Đó là mục đích của chúng ta. Theo 
Hồ Chí Minh, “đầu tiên là công việc đối với 
con người”. Vì vậy, “Đảng cần phải có kế 
hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn 
hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống 
của nhân dân”. Tôn trọng nhân dân, chăm 
lo đời sống nhân dân là tuyệt đối phải thực 
hành chữ Liêm, tức là trong sạch, không 
tham tiền, tham của, đặc biệt là tham danh, 
lợi, quyền hành. Người cán bộ có quyền mà 
thiếu lương tâm là có dịp đục khoét của dân. 
Liêm phải đi liền với Kiệm, vì xa xỉ sinh ra 
tham lam.

Xây nền dân chủ phải đi liền với tẩy 
sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh, biểu hiện 
ở chỗ xa dân, khinh dân, sợ dân, không tin 
cậy nhân dân, không hiểu biết nhân dân, 
không yêu thương nhân dân, thậm chí lừa 
phỉnh, dọa nạt dân. Hồ Chí Minh dạy cán 
bộ, đảng viên tu dưỡng đạo đức không chỉ ở 
những việc lớn, mà phải quan tâm đến cuộc 
sống hằng ngày của Nhân dân, từ cái ăn, cái 
mặc, đi lại, học hành, chữa bệnh. Phải biết 
tiết kiệm từng đồng tiền, hạt gạo của dân. 
sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đất 
nước phải trải qua nạn đói khủng khiếp, Hồ 
Chí Minh chủ trương tăng gia sản xuất, mỗi 
người mười ngày nhịn ăn một bữa để góp 
gạo cứu đói và Người cũng đổ lon gạo của 
mình vào hũ như mọi người dân. Đến tận 
cuối đời, trăn trở về đời sống nhân dân, trong 
Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng, 
Nhà nước “chớ nên tổ chức điếu phúng linh 
đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của 
nhân dân”.



tạp chí thông tin - tư tưởng

Mừng Đảng - Mừng Xuân

7
Số 71+72 (Tháng 1+2/2019)

Đứng ở đỉnh cao quyền lực 24 năm từ 
năm 1945 đến năm 1969 nhưng Hồ Chí 
Minh không bao giờ hành xử như một người 
có quyền. Người luôn luôn coi nhân dân là 
chủ, giữ địa vị cao nhất, còn mình chỉ là 
người đày tớ trung thành của dân, phục vụ 
nhân dân. Người chú ý lắng nghe ý kiến và 
giải quyết những kiến nghị chính đáng của 
quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của 
quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê 
bình mình. Người không bao giờ tự đặt mình 
cao hơn người khác để đòi hỏi một sự tâng 
bốc, suy tôn; không bao giờ tỏ ra vĩ đại để 
đòi hỏi nhân dân thừa nhận mình là vĩ đại. 
Hồ Chí Minh có một kiểu giao tiếp hoàn 
toàn mới giữa lãnh tụ và quần chúng nhân 
dân, thể hiện thái độ yêu thương, quý mến, 
trân trọng con người. Người có sự độ lượng, 
khoan dung, nâng con người lên, chứ không 
phải hạ thấp, vùi dập con người.

Hồ Chí Minh đặc biệt yêu trẻ, kính 
già, trọng phụ nữ. Dù bận rất nhiều công 
việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, 
đến với quần chúng, những người “không 
quan trọng” để học dân, hỏi dân, hiểu dân, 
nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững 
dân tình, dân tâm, dân ý là nhu cầu thường 
trực của Bác. Người ra thao trường cùng 
bộ đội, “chống gậy lên non xem trận địa”, 
đến nhà máy, công trường, hầm xưởng, 
nông trường, hợp tác xã, trường học, bệnh 
viện. Người đến nhà giữ trẻ, lớp mẫu giáo, 
ra đồng ruộng, thăm nhà ở công nhân, cán 
bộ bình thường v.v.. Hàng trăm lần Hồ Chí 
Minh đi về cơ sở không đơn thuần chỉ là 
tác phong quần chúng mà chứa đựng thẳm 
sâu trong đó là phong cách phát huy dân 
chủ. Bởi vì Người đến với quần chúng là để 
lắng nghe và thấu hiểu, thấu cảm cuộc sống 
của mọi tầng lớp nhân dân miền ngược, 
miền xuôi, nông thôn, thành thị. Người 
muốn nghe được tiếng dân, đi vào lòng 

nhân dân, hiểu được nhịp đập của cuộc 
sống xung quanh. Phong cách ấy làm cho 
lãnh tụ và quần chúng hòa nhập với nhau 
trong sự đồng cảm sâu sắc nhất. Từ đó mọi 
người có thể nói hết những suy nghĩ trăn 
trở của mình, còn Người có cơ sở để giải 
quyết nguyện vọng, kiến nghị chính đáng 
của nhân dân. Trên cơ sở nhận thức dân 
chúng khôn khéo, hăng hái, anh hùng, Hồ 
Chí Minh căn dặn mỗi cán bộ khi thực hiện 
phong cách phát huy dân chủ phải bắt đầu 
từ mỗi một khẩu hiệu, mỗi công việc, mỗi 
chính sách của chúng ta, đều phải dựa vào 
ý kiến và kinh nghiệm của dân chúng, phải 
nghe theo nguyện vọng của dân chúng. 

Cả cuộc đời Hồ Chí Minh toát lên tư 
tưởng, đạo đức lớn, đó là “hễ còn có một 
người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, 
thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình 
chưa làm tròn nhiệm vụ”. Theo Người, 
“chính sách của Đảng và Chính phủ là phải 
hết sức chăm nom đến đời sống của nhân 
dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; 
nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu 
dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu 
dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, 
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh hiện nay cần hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, xây dựng tính khoa học của bộ máy, 
đặc biệt là nền dân chủ. Phải thể chế hóa, 
cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước thành hiện thực. gắn với 
giải pháp đó là việc tu dưỡng, nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, trước hết ở đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu. Tấm gương 
sống của họ sẽ có sức lan tỏa trong đời sống 
xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới 
hiện nay.

B.Đ.P
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Những gam màu sáng 

Bước vào năm 2018, Hà Tĩnh triển khai 
nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 
trong bối cảnh thuận lợi hơn, với đà 

đạt được từ kết quả của năm 2017. Nhìn nhận rõ 
những thuận lợi, thời cơ và thách thức, ngay từ 
đầu năm, UBND tỉnh đã chủ động triển khai thực 
hiện kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính 
phủ, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển 
KT-XH năm 2018; lựa chọn các nhiệm vụ trọng 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các tỉnh và các nhà đầu tư.    Ảnh: P.V

ĐặNg QUốC KHáNH
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

KiNh tế hà tĩNh NĂm 2018 -  
NhữNg gam màu SáNg, tạo đà thỰc hiệN 

Nhiệm vụ NĂm 2019 

Năm 2018 được xem là năm bản 
lề của quá trình thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
(2016 - 2020). Nhờ sự quan tâm của 

Trung ương, cùng với nỗ lực, quyết 
tâm cao của hệ thống chính trị, cộng 

đồng doanh nghiệp và nhân dân,  tình 
hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh 

tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được 
những kết quả toàn diện, tạo đà thực 

hiện thắng lợi, nhiệm vụ năm 2019 và 
những năm tiếp theo.
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tâm để tập trung thực hiện; chỉ đạo điều hành 
linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở; hoàn thành 
cao nhất mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Tình hình, kết quả kinh tế - xã hội Hà Tĩnh 
năm 2018 nổi bật với những con số ấn tượng: 
Tăng trưởng kinh tế (gRDP) đạt 20,8%, cao 
nhất cả nước, trong đó: nông nghiệp tăng 5,9%, 
công nghiệp và xây dựng tăng 48,9%, dịch vụ 
tăng 6,5%; gRDP bình quân đầu người đạt 
trên 51 triệu đồng; thu ngân sách đạt 12.784 tỷ 
đồng, đạt 150,2% kế hoạch Trung ương giao, 
đạt 136% kế hoạch HĐND tỉnh giao; tổng kim 
ngạch xuất khẩu đạt 3,25 tỷ UsD. Đặc biệt, 
kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng 
tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng.

Năm 2018 tỉnh đã tập trung chỉ đạo sâu sát, 
kịp thời cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi, 
lĩnh vực nông nghiệp đạt tăng trưởng cao so 
với bình quân cả nước. sản xuất vụ Xuân và 
vụ Hè Thu đạt kết quả khá toàn diện. Năng suất 
sản lượng cây trồng, vật nuôi tăng cao so với 
cùng kỳ năm 2017. Tổng sản lượng lương thực 
ước đạt 56,95 vạn tấn, tăng cao so với cùng kỳ 
(tăng 9,8 vạn tấn). giá trị sản xuất trên đơn vị 
diện tích đạt 82 triệu đồng/ha; tỷ trọng chăn 
nuôi chiếm 52,8% giá trị sản xuất nông nghiệp. 

Công nghiệp tiếp tục có bước đột phá cả 
về quy mô và năng lực sản xuất, trở thành 
động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
theo đúng mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Chỉ số 
sản xuất công nghiệp tăng 86,7% so với năm 
2017; đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng toàn 
ngành là công nghiệp chế biến chế tạo (ước 
tăng 102,4%) và sản xuất phân phối điện (ước 
tăng 31,3%). Lượng hàng hóa thông qua cảng 
Vũng áng và cảng sơn Dương đạt 27,3 triệu 
tấn. giám sát chặt chẽ và đưa Dự án Khu liên 
hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh hoàn thành 
đầu tư và đi vào hoạt động, trở thành hạt nhân 
tăng trưởng. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đạt 
kết quả toàn diện, phát triển theo chiều rộng lẫn 

chiều sâu, bền vững với nhiều dấu ấn rõ nét, có 
nhiều cách làm sáng tạo, trở thành phong trào 
lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm sáng của cả 
nước. Năm 2018 có 45 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới (kế hoạch đặt ra là 25 xã), nâng tổng số xã 
đạt chuẩn lên 158 xã, chiếm 69%, vượt mục 
tiêu 5 năm (mục tiêu đến 2020 đạt trên 50%), 
huyện Nghi Xuân được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận huyện nông thôn mới; huyện Đức 
Thọ đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn; các huyện Vũ 
Quang, Can Lộc, Lộc Hà phấn đấu và đã được 
thông qua Đề án đạt chuẩn huyện nông thôn 
mới giai đoạn 2019 - 2020.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được 
cải thiện, huy động được đa dạng các nguồn lực 
cho đầu tư phát triển, nhất là nguồn xã hội hóa 
đầu tư. Năm 2018 đã quyết định chủ trương 
đầu tư 68 dự án với tổng số vốn đăng ký 6.820 
tỷ đồng (60 dự án trong nước vốn đầu tư 4.598 
tỷ đồng, 8 dự án nước ngoài vốn đầu tư 96,6 
triệu UsD). Tiếp tục thu hút được các tập đoàn 
mạnh, nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư phát triển 
các dự án quy mô lớn hiện đại, dự án công nghệ 
mới, năng lượng sạch, thân thiện môi trường 
như: Vingroup, T&T, FLC, Crystal Bay…, các 
dự án đầu tư từ các nước Châu Âu, Hàn Quốc, 
Nhật Bản. Các dự án đang tiếp tục đầu tư có 
hiệu quả; một số dự án lớn đang được Nhà đầu 
tư gấp rút hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giải 
phóng mặt bằng để triển khai thực hiện. Quan 
tâm hỗ trợ, tiếp cận tạo điều kiện đảm bảo cho 
các các doanh nghiệp vừa và nhỏ; nhiều dự án 
có quy mô vừa, công nghệ cao được khuyến 
khích các doanh nghiệp của tỉnh mạnh dạn đầu 
tư. Ban hành nhiều cơ chế chính sách và ưu tiên 
đầu tư cao hơn cho phát triển khoa học và công 
nghệ. Quan tâm nguồn lực và tập trung phát 
triển đô thị động lực, diện mạo đô thị có nhiều 
thay đổi, thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành các 
chỉ tiêu đô thị loại II, tốc độ đô thị hóa toàn tỉnh 
chuyển biến tích cực. Thương mại dịch vụ, du 
lịch từng bước phục hồi sau ảnh hưởng nặng 
nề của sự cố môi trường biển; hạ tầng thương 
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mại dịch vụ đô thị phát triển theo hướng văn 
minh hiện đại; cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch 
biển được cải thiện nâng cấp đáng kể, thu hút 
tăng khách du lịch. Hà Tĩnh là địa phương đầu 
tiên cả nước ký kết khung hợp tác toàn diện với 
Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt 
với nhiệm vụ trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn tổ 
chức bộ máy và cải cách thủ tục hành chính 
theo hướng tập trung đầu mối, đơn giản hóa thủ 
tục, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ, 
lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp 
làm thước đo hiệu quả. Chỉ đạo vận hành hiệu 
quả Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và 
13/13 Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 
Hà Tĩnh thuộc nhóm 5 tỉnh có sự cải thiện tốt 
nhất chất lượng điều hành, thuộc tốp 10 xếp 
hạng cấp tỉnh về phát triển Chính phủ điện tử. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2018 đạt 
kết quả đáng phấn khởi và khá toàn diện. Theo 
đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục 
đại trà, phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn, 
củng cố và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục 
các cấp học. Chất lượng khám chữa bệnh được 
nâng lên, tập trung phát triển kỹ thuật cao, 
chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo 
tuyến huyện; chủ động phòng chống dịch bệnh; 
tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn 
thực phẩm... Tổ chức tốt các hoạt động chào 
mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị - văn 
hóa quan trọng; công tác bảo tồn, phát huy các 
giá trị di sản văn hóa được quan tâm và đầu 
tư đúng mức; sách “Hoàng Hoa sứ trình đồ” 
vừa được công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế 
giới, khu vực Châu á Thái Bình Dương; đẩy 
mạnh các hoạt động phong trào thể dục thể thao 
quần chúng và thể thao thành tích cao. Thực 
hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục 
vụ định hướng phát triển; quản lý nhà nước về 
báo chí được tăng cường, hiệu quả hơn. Công 
tác lao động, việc làm, được quan tâm chỉ đạo. 
Tập trung xử lý các vướng mắc, tồn đọng chính 
sách người có công, các chính sách bảo đảm 

an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được ưu 
tiên cân đối nguồn lực hỗ trợ và triển khai thực 
hiện kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội được tập trung cao chỉ đạo, cơ bản giữ 
vững được ổn định trước tình hình mới; kiên 
quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động 
chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt 
trong sự cố môi trường vừa qua.

Những giải pháp đồng bộ để thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Nếu 2018 là năm bản lề thì 2019 chính là 
năm “tăng tốc” để thực hiện nhiệm vụ kinh tế 
- xã hội của giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 và 
những năm tiếp theo. Đối với Hà Tĩnh, năm 
2019 có được thuận lợi từ kết quả của năm 
2018, xu hướng phát triển ổn định bền vững 
hơn. Một số chỉ tiêu kinh tế được đặt ra trong 
năm 2019 như sau: Tổng sản phẩm (gRDP) 
tăng 11,5 - 12%; tổng kim ngạch xuất khẩu của 
tỉnh đạt 1,1 tỷ UsD; thu ngân sách trên địa bàn 
đạt 13.200 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 
toàn xã hội đạt trên 38.000 tỷ đồng; nâng mức 
độ tăng chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông 
thôn mới, bình quân lên 1,2 lần; có thêm ít nhất 
25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo 
(chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1,3 - 1,5%. Tuy 
vậy động lực thúc đẩy tăng trưởng cao không 
còn nhiều dư địa; thời tiết thiên tai, biến đổi khí 
hậu khó lường; phát triển công nghiệp và đô 
thị gây áp lực lớn hơn về bảo vệ môi trường; 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục 
diễn biễn phức tạp. Để đạt được mục tiêu đề ra, 
ngay từ đầu năm, chúng ta phải triển khai thực 
hiện đồng bộ, linh hoạt một số nhiệm vụ trọng 
tâm sau:

Trước hết, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh 
Quy hoạch tổng thể đến năm 2020 và Quy 
hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050; tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 
cùng với công bố Quy hoạch tỉnh. Tiếp tục xác 
định đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện 
chỉ số PCI, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, 
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đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng 
điểm tiếp tục là các mũi trọng tâm, khâu đột 
phá trong năm 2019; hướng tới mục tiêu huy 
động được tối đa các nguồn lực ngoài ngân 
sách cho đầu tư phát triển, bảo đảm thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế và phát triển các ngành, lĩnh 
vực theo định hướng phát triển của tỉnh. Trên 
cơ sở đó, các ngành, địa phương, đơn vị cần cụ 
thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, triển khai kịp 
thời các Nghị quyết Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh 
khóa XVII.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, 
nâng cao năng lực tăng thêm toàn ngành, tiếp 
tục duy trì động lực chính cho tăng trưởng 
kinh tế, nâng tỷ trọng công nghiệp trong cơ 
cấu gRDP từ 35,2% lên 38%; dựa trên các 
sản phẩm chủ lực như thép, điện, bia, sợi, sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch... 
Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 
các cụm công nghiệp (CCN), xử lý cấp bách 
ô nhiễm nước thải tại CCN. Thu hút xã hội 
hóa đầu tư hạ tầng CCN. Đẩy mạnh thu hút 
đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ sau thép, 
công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến, 
dệt may vào Khu kinh tế Vũng áng, các 
KCN, CCN trên địa bàn. 

Thứ ba, thực hiện kế hoạch cơ cấu lại 
nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 theo 
hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa tập trung quy mô lớn, chú trọng nông 
nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị gia 
tăng, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, 
đồng bộ từ khâu giống, quy trình sản xuất 
sạch và tiêu thụ sản phẩm gắn với Chương 
trình oPCoP của tỉnh. Tiếp tục rà soát đánh 
giá toàn diện cơ chế chính sách vừa được 
HĐND tỉnh thông qua, hoàn thiện và ban 
hành chính sách mới để tạo động lực cho phát 
triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai 
đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo.

Thư tư, tập trung cao nguồn lực, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí trong 
xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô 

thị văn minh. Phát huy giá trị văn hóa truyền 
thống, hình thành giá trị, ý thức văn hóa mới 
trong cộng đồng nông thôn. Tập trung xử lý 
rác thải, môi trường chăn nuôi, nâng cao chất 
lượng tiêu chí môi trường. Huy động nguồn lực 
thực hiện đề án các huyện phấn đấu đạt chuẩn 
NTM 2019-2020; đầu tư xây dựng, nâng cấp 
cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất dân 
sinh, nhất là địa bàn các xã đang còn khó khăn; 
dành nguồn lực đầu tư, duy tu bảo dưỡng, 
áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng 
đường giao thông nông thôn.

Thứ năm, phát triển toàn diện các lĩnh vực 
văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, cải 
thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. 
Ưu tiên nguồn lực thực hiện hiệu quả Nghị 
quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về cơ chế chính 
sách phát triển khoa học và công nghệ. Đẩy 
mạnh nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng các tiến 
bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là 
công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ 
thông tin.

Thứ sáu, tăng cường các giải pháp đảm bảo 
quốc phòng - an ninh, không để xảy ra “điểm 
nóng” phức tạp; giảm thiểu tai nạn giao thông. 
Kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng quy định 
pháp luật đối với mọi hành vi làm mất an ninh 
trật tự. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ 
việc tồn đọng; xử lý kịp thời khiếu kiện, khiếu 
nại, tố cáo của công dân, đảm bảo an ninh trật 
tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh 
và những kết quả đạt được; cùng với sự đoàn 
kết, chung sức, đồng lòng, năng động sáng tạo 
của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị 
từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân, với quyết tâm 
cao, nỗ lực lớn, tin tưởng Hà Tĩnh sẽ thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 
2019, góp phần thực hiện mục tiêu sớm đưa Hà 
Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo 
hướng công nghiệp hiện đại.

Đ.Q.K
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Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động, từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 
2021) đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 

131 nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên 
các lĩnh vực, trong đó có nhiều nghị quyết chuyên 
đề quan trọng. Các nghị quyết đã kịp thời điều 
chỉnh, bổ sung những vấn đề thực tiễn của cuộc 
sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong 

triỂN Khai đỒNg bộ, hiệu quả 
các NghỊ quYết đỂ gÓp phầN thÚc đẨY 
phát triỂN KiNh tế - Xã hội tỈNh Nhà 

NgUyễN THị Nữ y
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Đồng chí Lê Đình Sơn -  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII

Cùng với với quá trình xây 
dựng Nghị quyết Hội đồng nhân 
dân (HĐND) tỉnh luôn tập trung 
chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu 
quả các chính sách đã được ban 

hành, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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từng giai đoạn cụ thể hoặc thực hiện trong 
cả quá trình lâu dài; nhiều nghị quyết được 
ban hành với các cơ chế, chính sách thiết 
thực, hiệu quả, đã tạo được sự chuyển biến 
rõ rệt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an 
ninh - quốc phòng, góp phần giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng 
bước nâng cao đời sống Nhân dân, được 
Nhân dân đồng tình ủng hộ và các cấp ủy 
Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo tổ chức thực hiện và đã được hấp thu 
mạnh mẽ trong đời sống thực tiễn.

Đây là kết quả sự vận dụng đúng đắn 
quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và thực tiễn của địa phương để 
cụ thể hóa bằng các nghị quyết Hội đồng nhân 
dân tỉnh nhằm tập trung giải quyết những 
vấn đề quan trọng, cấp bách của địa phương. 
Các nghị quyết đã được xây dựng chặt chẽ, 
đúng quy trình, hợp hiến hợp pháp, sát thực 
tiễn và có tính khả thi cao. sau khi các nghị 
quyết được ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành, tổ chức thực hiện được triển 
khai khá đồng bộ. Đồng hành với UBND tỉnh 
trong quá trình triển khai nghị quyết, Thường 
trực và các ban HĐND tỉnh luôn thể hiện rõ 
vai trò, trách nhiệm trong việc xem xét cân 
đối nguồn lực bố trí ngân sách và giám sát 
việc thực hiện các chính sách đã được ban 
hành để kịp thời điều chỉnh những nội dung 
không phù hợp, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu 
quả của nghị quyết HĐND tỉnh..

Qua theo dõi, giám sát thấy rằng, hầu hết 
các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đã 
đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, được 
Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Nhiều nghị 
quyết có tính chiến lược với các cơ chế, chính 
sách quan trọng, tạo được bước chuyển mạnh 
mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội như chính 
sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh; bảo vệ môi trường; phát triển giáo dục, 
đào tạo; một số chính sách khuyến khích phát 
triển du lịch; chính sách y tế… 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện 
một số nghị quyết chưa đạt được kết quả như 
mong muốn. Có nhiều nguyên nhân, trong 
đó có phần do nguồn ngân sách của tỉnh và 
các địa phương để thực hiện chính sách còn 
hạn hẹp; ý thức, nhận thức của một bộ phận 
người dân chưa đồng bộ, còn tư tưởng trông 
chờ, ỷ lại vào các chính sách của nhà nước. 
song nguyên nhân chủ yếu vẫn thuộc về 
trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp các 
ngành; công tác tuyên truyền, quán triệt nội 
dung nghị quyết có lúc, có nơi còn hình thức; 
văn bản hướng dẫn thực hiện còn chậm, có 
nội dung chưa rõ dẫn đến tổ chức thực hiện 
lúng túng. Bên cạnh đó, do quá trình tham 
mưu chậm trễ, dẫn đến chất lượng ban hành 
một số nghị quyết còn hạn chế, quá trình xây 
dựng chưa sát thực tế, chưa tổ chức lấy ý kiến 
sâu rộng, nhất là ý kiến của đối tượng chịu 
tác động của các chính sách nên khi thực hiện 
gặp một số khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 
các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, góp 
phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh trong thời gian tới, cần tập trung 
một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quán triệt sâu rộng nội dung các nghị 
quyết đã ban hành đến các tầng lớp Nhân 
dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao, cùng thực 
hiện và cùng tham gia giám sát.

Hai là, nâng cao chất lượng ban hành các 
nghị quyết của HĐND, phù hợp với chiến 
lược phát triển chung của tỉnh. Nghị quyết 
ban hành cần phải làm rõ mục đích, mức độ 
tác động đến các đối tượng, khả năng cân 
đối nguồn lực, các điều kiện bảo đảm khác 
của tỉnh, của từng địa phương, có tính khả 
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thi mới đưa vào chương trình ban hành nghị 
quyết hằng năm của HĐND tỉnh. Trên cơ sở 
đó, UBND tỉnh phân công các cơ quan chuyên 
môn chuẩn bị theo đúng quy trình, tổ chức khảo 
sát đánh giá thực trạng, tổ chức hội thảo lấy ý 
kiến chuyên giá, ý kiến của Nhân dân, nhất là 
đối tượng bị tác động; chủ động phối hợp chặt 
chẽ với các ban của HĐND tỉnh ngay từ khâu 
dự thảo đến hoàn chỉnh các tờ trình, đề án để 
các ban thẩm tra trình ra kỳ họp đảm bảo quy 
trình, tiến độ thời gian và chất lượng.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác thẩm tra. Thường trực, các ban HĐND 
tỉnh cần chủ động tham gia từ đầu trong quá trình 
xây dựng nghị quyết, luôn đồng hành với các 
cơ quan soạn thảo để kịp thời sửa chữa những 
nội dung chưa phù hợp, đưa ra các kiến nghị xác 
đáng để cơ quan soạn thảo bổ sung trước khi trình 
kỳ họp...

Bốn là, sau khi nghị quyết ban hành, Ủy 
ban nhân dân tỉnh cần chủ động xây dựng kế 
hoạch, cụ thể hóa nghị quyết của HĐND thành 
các chương trình, kế hoạch cụ thể trong thời 
gian sớm nhất. Tập trung chỉ đạo các sở, ngành 
kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, 
thống nhất, làm cơ sở để các địa phương, đơn 
vị thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Năm là, HĐND tỉnh cần tăng cường khảo 
sát, giám sát để kịp thời phát hiện những bất 
cập trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là 
những nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính 
sách trên các lĩnh vực, có sự điều chỉnh lớn, 
có tác động đến nhiều đối tượng; chú trọng 
thông tin phản hồi của các đối tượng tác động; 
ý kiến phản ánh của chính quyền cơ sở… Qua 
đó đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh kịp thời 
điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình 
thực tiễn, đảm bảo tính hiệu lực, quả của nghị 
quyết HĐND.

N.T.N.Y

Tưng 
Bừng 
Đô 
Thị 
Văn 

Minh, 
Phố 
Sạch, 
Nhà 
Cao  

Mừng 
Tết 
Đến

Rộn 
Rã 

Nông 
Thôn 
Đổi 

Mới, 
Đường 
Quang, 
Vườn 
Mẫu 
Đón 
Xuân 
Sang

Lê văN tùNg
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chủ độNg Nắm bắt thÔNg tiN,  
đỊNh hướNg Dư luậN Xã hội

Chủ động nắm bắt thông tin

Để chủ động nắm bắt thông tin 
trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy đã xây dựng, đội 

ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh. Tổ chức 
tập huấn, bồi dưỡng trang bị kiến thức; 
phương pháp nắm bắt và điều tra DLXH 
cho cộng tác viên, cán bộ tuyên giáo. Đội 
ngũ cộng tác viên DLXH đã tích cực, chủ 
động bám sát địa bàn, lĩnh vực, kịp thời 
nắm bắt, tập hợp, phản ánh khách quan, 
trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình 
cảm, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng 

Ảnh: T.H

HoàNg TRUNg DũNg
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Công tác nắm bắt và định hướng 
dư luận xã hội (DLXH) là một nội dung 

quan trọng trong công tác tư tưởng. 
Vì vậy, việc chủ động nắm bắt DLXH là 
“chìa khóa” giúp Đảng ta đề ra những 

chủ trương, quyết sách đúng, hợp lòng 
dân, giải quyết kịp thời các vấn đề 

phát sinh từ cơ sở, đảm bảo ổn định 
chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp 
phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp ủy, điều hành của chính 

quyền các cấp.
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viên và các tầng lớp nhân dân trước các vấn 
đề, sự kiện, hiện tượng có tính thời sự ở 
trong nước và quốc tế; nhất là đối với các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước và việc triển khai thực hiện 
các chủ trương chính sách ở địa phương.

Việc nắm bắt thông tin còn được thực 
hiện qua kênh của đội ngũ báo cáo viên các 
cấp, thông qua các đoàn công tác, thông qua 
việc điểm báo hàng ngày cho các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương, đơn 
vị, cập nhật toàn diện thông tin trên các lĩnh 
vực đời sống xã hội phục vụ công tác tham 
mưu phương án xử lý đối với các vấn đề 
được báo chí phản ánh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên 
phối hợp với Viện Nghiên cứu DLXH, 
Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên 
giáo các huyện, thị, thành ủy tổ chức điều 
tra, khảo sát nắm bắt DLXH, tình hình tư 
tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trước 
các chủ trương, chính sách của tỉnh, của 
Trung ương tác động trực tiếp đến người 
dân. yêu cầu, hướng dẫn các địa phương, 
đơn vị duy trì chế độ báo cáo tổng hợp 
định kỳ theo tháng và báo cáo đột xuất 
khi có vấn đề phát sinh, đặc biệt là những 
vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, vấn 
đề nhạy cảm, phức tạp. Nhờ đó, việc theo 
dõi, nắm bắt, phản ánh DLXH từng bước 
đi vào nền nếp phục vụ cho công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính 
quyền địa phương.

Hoạt động tiếp dân, đối thoại với nhân 
dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền các cấp được tăng cường. Thông qua 
đối thoại nắm bắt được nhận thức, tư tưởng 
của người dân đối với các quyết sách của 
chính quyền; giải quyết kịp thời và có hiệu 

quả những bức xúc, kiến nghị hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân; ngăn ngừa những 
tư tưởng lệch lạc; tuyên truyền, định hướng 
tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để 
triển khai thực hiện các mục tiêu, chương 
trình phát triển của địa phương. 

Định hướng dư luận
Việc cung cấp thông tin, tuyên truyền 

phải đảm bảo tính nhanh nhạy, chính xác, 
toàn diện, kịp thời đáp ứng nhu cầu thông 
tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trên 
địa bàn, đồng thời định hướng dư luận xã 
hội trước các vấn đề phức tạp, mới phát 
sinh, góp phần ổn định tình hình tư tưởng. 
Để làm tốt điều này phải đa dạng hóa hình 
thức tuyên tuyền, trong đó hoạt động báo 
cáo viên, tuyên truyền miệng đóng vai trò 
hết sức quan trọng.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, 
bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên từ tỉnh đến cơ sở được cấp ủy 
các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Đến 
nay, toàn tỉnh có 4 báo cáo viên Trung 
ương, 52 báo cáo viên cấp tỉnh, 525 báo 
cáo viên cấp huyện. Đội ngũ báo các viên 
các cấp nhìn chung có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, bảo đảm tính chiến đấu, thuyết 
phục, năng động, sáng tạo, có chất lượng, 
hiệu quả trong hoạt động tuyên truyền 
miệng.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền 
miệng từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới về 
nội dung thông tin, hình thức tuyên truyền 
thiết thực. Cung cấp kịp thời tình hình kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị; thông tin đối 
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ngoại và những vấn đề dư luận quan tâm. 
Ban Tuyên giáo đã duy trì Hội nghị báo cáo 
viên Tỉnh ủy hàng tháng, với gần 1.900 lượt 
người nghe; biên tập, phát hành 2.000 bộ tài 
liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên, 
cán bộ tuyên giáo các cấp. Toàn tỉnh tổ chức 
được hơn 180 Hội nghị báo cáo viên cấp 
huyện, với trên 15.000 lượt người tham dự.

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương 
và tỉnh bạn đóng trên địa bàn thường xuyên 
đăng tải tin, bài, phóng sự, các chuyên 
trang, chuyên mục phản ánh đầy đủ, toàn 
diện các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt 
là những vấn đề mới thu hút sự quan tâm 
của dư luận. Tạp chí Thông tin - Tư tưởng 
xuất bản 6000 cuốn/tháng, phát hành đến 
các tổ chức cơ sở đảng, là tài liệu sinh hoạt 
chi bộ hàng tháng được cán bộ, đảng viên 
quan tâm, đón nhận. Các tạp chí, bản tin 
trong tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ cung cấp, 
định hướng thông tin. 

Công tác đấu tranh phòng, chống âm 
mưu “diễn biến hòa bình” được đẩy mạnh. 
Các lực lượng phối hợp, tăng cường đấu 
tranh trên không gian mạng phản bác các 
thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực 
thù địch trên internet, mạng xã hội, tuyên 
truyền, định hướng dư luận nhân dân, bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tổ chức 
cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 
đẩy mạnh hoạt động tác chiến trên không 
gian mạng, ban hành các văn bản hướng dẫn 
việc sử dụng các trang mạng xã hội, nắm bắt 
dư luận, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên và kịp thời 
cung cấp thông tin định hướng. 

Làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, đẩy 
mạnh cung cấp thông tin, tuyên truyền, định 

hướng, trong thời gian qua đã nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước 
những vấn đề mới, phức tạp, phát sinh; tạo 
sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong 
xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh 
tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị 
trên địa bàn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
tích cực đã đạt được, công tác nghiên 
cứu, nắm bắt thông tin và định hướng dư 
luận xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn một 
số hạn chế: Việc nắm bắt dư luận có lúc, 
có nơi chưa kịp thời; chưa dự báo sớm 
một số vụ việc gây bức xúc dư luận ở địa 
phương. Hoạt động của đội ngũ cộng tác 
viên dư luận xã hội ở một số địa phương, 
đơn vị chưa đi vào nền nếp; kỹ năng 
nghiệp vụ không đồng đều. sự phối hợp 
giữa các cấp, các ngành trong nắm bắt và 
định hướng dư luận đối với những vấn đề 
nảy sinh chưa chặt chẽ. Công tác tuyên 
truyền, cung cấp thông tin định hướng 
dư luận có lúc chưa kịp thời, đồng bộ 
tạo sức lan tỏa lớn, nhất là trước các vấn 
đề mới phát sinh. Đấu tranh phản bác 
các thông tin sai trái, xuyên tạc của các 
thế lực thù địch trên mạng xã hội còn 
bị động, lúng túng; quản lý báo chí gặp 
nhiều khó khăn.

Nhiệm vụ thời gian tới
Để tiếp tục chủ động nắm bắt tư tưởng, 

cung cấp thông tin định hướng cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh thời 
gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số 
nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 
100 - KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Chấp 
hành Trung ương; Hướng dẫn 167 - HD/
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BTgTW, ngày 26/12/2015 về đổi mới và 
nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm 
bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Nghị quyết 
09 - NQ/TU, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình 
mới. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, 
đơn vị phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực 
hiện công tác DLXH, chủ động nắm bắt, phân 
tích, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng diễn 
ra tại địa phương, đơn vị, để có biện pháp giải 
quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề bức xúc 
phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của 
từng địa phương, đơn vị.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của ban 
tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa 
các ban, ngành có liên quan trong công tác 
DLXH, đảm bảo hoạt động có nền nếp, đạt 
hiệu quả thiết thực, từng bước đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu 
quả công tác nắm bắt, tăng cường công tác 
thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân.

Thứ ba, coi trọng công tác đối thoại trực 
tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn 
đề bức xúc của nhân dân; qua đó tham mưu 
giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, 
DLXH nảy sinh ngay trong từng chủ trương, 
chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, không để 
tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dẫn đến 
trở thành điểm nóng khó giải quyết.

Thứ tư, xây dựng, củng cố đội ngũ cộng 
tác viên DLXH: Kiện toàn đội ngũ làm công 
tác DLXH, là những cán bộ có năng lực, 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh 
vững vàng; đặc biệt chú trọng cán bộ có 
trình độ chuyên môn về xã hội học, tâm lý 
học, có trình độ chính trị, hiểu biết toàn diện 
về các lĩnh vực, có trách nhiệm và khả năng 

nắm bắt, xử lý thông tin, có khả năng đối 
thoại, thuyết phục, giải thích và định hướng 
thông tin đối với DLXH.

Thứ năm, chủ động tổ chức các cuộc 
điều tra, nắm bắt DLXH về những chủ 
trương, chính sách lớn của tỉnh; qua điều 
tra DLXH đưa ra các nhận định, đánh giá, 
dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy, 
chính quyền định hướng tư tưởng, DLXH; 
kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính 
sách nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp 
trong tỉnh, góp phần tổ chức thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Thứ sáu, đẩy mạnh đấu tranh phòng, 
chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên 
lĩnh vực tư tưởng văn hóa; phản bác các 
thông tin, quan điểm sai trái trên in trernet, 
mạng xã hội của các thế lực thù địch; 
chống những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền, phát huy vai trò của đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao 
chất lượng tuyên truyền, định hướng trên 
Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình 
tỉnh, các tạp chí, bản tin, trang thông tin 
điện tử trong tỉnh, các cơ quan báo chí 
Trung ương và tỉnh bạn đóng trên địa bàn. 
Phối hợp với các cơ quan liên quan trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo 
chí. Chỉ đạo thực hiện tốt quy định phát 
ngôn, cung cấp, định hướng thông tin định 
kỳ và đột xuất. Khai thác, sử dụng lợi thế 
của internet, mạng xã hội phục vụ công tác 
tuyên truyền. Chủ động ngăn ngừa và ứng 
phó hiệu quả với sự cố truyền thông, xử lý 
kịp thời các vấn đề báo chí phản ánh.

H.T.D
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Cùng với cả thế giới vượt qua bao 
thăng trầm biến đổi để vươn tới 
hòa bình, yên vui và hạnh phúc, 

năm 2018 qua đi, đất nước ta tiếp tục có 
những bước đi vững chắc trên hành trình đổi 
mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 
Các nghị quyết Trung ương là ánh sáng soi 
đường để toàn Đảng, toàn dân đoàn kết bên 
nhau, vượt qua khó khăn thách thức, vì mục 
tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh. Đảng ta đã soi lại mình, chỉnh đốn 
mình, mạnh dạn sửa chữa hạn chế, khuyết 
điểm, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự 
chuyển hóa”, từ đó Đảng đã vun đắp thêm 
niềm tin, ý chí, nghị lực trong cán bộ, đảng 
viên và nhân dân, lãnh đạo hệ thống chính trị 
và các tầng lớp nhân dân hoàn thành xuất sắc 
các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 mà 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII đã đề ra.

Năm 2018, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh 
đã tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng 
vượt qua sóng cả, thác ghềnh, đấu tranh mạnh 
mẽ để tự xóa bỏ những “lối mòn”, tư tưởng 
bảo thủ trì trệ, tình trạng quan liêu, xa dân, tự 
soi tự sửa, đổi mới vươn lên không ngừng và 

Khát vọng mùa Xuân
Tùy bút: BùI MINH HUệ

Xuân mới Kỷ Hợi 2019 đang nhẹ nhàng gõ cửa trong ánh nắng Xuân dịu dàng, bầu trời Xuân 
thanh tân và không khí ấm áp giao hòa của đất trời. Khát vọng mùa xuân là khát vọng vĩnh hằng 
của nhân loại. Bất chấp những biến đổi của thời tiết, khí hậu, những mất mát, chia ly, cả thế giới 
vẫn hân hoan đón mừng năm mới trong niềm tin tươi sáng và khát vọng của những đổi thay, vươn 
tới tương lai ngập tràn hạnh phúc. Lòng chợt vang lên giai điệu “Khát vọng mùa xuân” của Mô-za:

Này mùa Xuân ơi, đến mau đây, về cho thêm xanh lá cây rừng/Trở về dừng bên suối trong lành, 
nhìn hoa đang hé tưng bừng/Khao khát mùa Xuân, yên vui lại đến, sẽ thấy muôn hoa đẹp xinh/Này 
thời gian ơi, những tháng năm đợi chờ/Đến đây, ta đang mong chờ…
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đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tốc độ 
tăng trưởng đạt 20,8%, thu ngân sách đạt trên 
12.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu 
đạt 3,25 tỷ UsD. Các khu, cụm công nghiệp 
tiếp tục khẳng định vị thế là trọng điểm, “đầu 
kéo” của nền kinh tế. Nông thôn mới tiếp tục 
là điểm sáng của cả nước với nhiều mô hình 
hay, cách làm mới hiệu quả, thiết thực, tạo 
nên nhiều miền quê đáng sống, góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống người dân. Nghi 
Xuân được công nhận là huyện Nông thôn 
mới đầu tiên của Hà Tĩnh. giáo dục tiếp tục 
khẳng định chất lượng ở top dẫn đầu, y tế có 
nhiều đổi mới. Hà Tĩnh có thêm “Hoàng hoa 
sứ trình đồ” là Di sản tư liệu thuộc chương 
trình ký ức thế giới thuộc khu vực Châu á - 
Thái Bình Dương...

Là đơn vị đi đầu thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp, tinh giản 
bộ máy, mặc dầu gặp không ít vướng mắc 
nhưng nhờ quyết liệt, khoa học, bài bản trong 
lãnh đạo chỉ đạo, đến nay, nhiều địa phương, 
ban, ngành ở Hà Tĩnh đã sáp nhập, giảm đầu 
mối, nâng cao năng lực bộ máy theo hướng 
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... Cải cách hành 
chính góp phần thúc đẩy dịch vụ công trực 
tuyến từ cấp xã tới cấp tỉnh, tạo thuận lợi 
cho người dân và doanh nghiệp. Diện mạo 
Thành phố Hà Tĩnh - đô thị loại II làm cho 
mỗi gương mặt người dân đều tươi hồng, phố 
xá văn minh, sạch đẹp. Thị xã Kỳ Anh, Thị 
xã Hồng Lĩnh trong tiến trình đô thị loại III 
cũng có những chuyển mình trong nắng mới 
mùa Xuân.

Hạnh phúc ở mỗi bàn tay vun xới/ Mỗi 
nụ mầm tự nở lòng ta. Có được những vườn 
cam chín mọng trên khắp những vùng đồi, 
những ngôi nhà mới, công trình mới, những 
con đường đô thị rải thảm tinh tươm và những 
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tràn ngập 
sắc hoa, đó là kết quả của những giọt mồ hôi, 
công sức của toàn dân và tư duy, trí tuệ cả hệ 
thống chính trị. Càng hiểu thêm giá trị của 

một đất nước hòa bình giữa thế giới nhiều 
tao loạn lại càng thấm thía tình dân - nghĩa 
Đảng. sự gắn kết keo sơn ấy gần 9 thập kỷ 
qua đã tạo thành sức mạnh lớn lao cho dân 
tộc. Những vụ đại án vừa qua càng cho thấy 
kỷ luật, kỷ cương của Đảng là nghiêm minh, 
phép nước là tối thượng, khuôn vàng thước 
ngọc của cán bộ, đảng viên phải được giữ gìn. 
Làm trong sạch bộ máy cũng chính là vun đắp 
niềm tin trong các tầng lớp nhân dân về vai 
trò “cầm quyền” của Đảng. Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI, XII đã bén rễ vào cuộc sống.

Đâu phải đường xanh. 
Đường qua máu chảy
Năm mươi năm, máu đỏ thành hoa
Cuộc sinh nở nào đau đớn vậy
Rất tự hào, mà xót tận trong da
Đường đến vinh quang còn phải đi qua 

nhiều chông gai thử thách. Tuy vậy, với niềm 
tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, với tinh 
thần vượt khó, đoàn kết, nhân nghĩa, thủy 
chung và ý thức thượng tôn pháp luật, tin chắc 
rằng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh sẽ hoàn 
thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 
vụ của năm 2018, từng bước đưa Nghị quyết 
Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII và Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII thành hiện thực 
mỗi ngày.

Xuân 2019 đang về trên mảnh đất địa linh 
nhân kiệt. Một dải Lam Hồng từ Bến Thủy 
đến Đèo Ngang, trong nắng Xuân rạng rỡ 
phơi phới càng tươi đẹp, càng đáng yêu, đáng 
quý biết chừng nào! Mồ hôi, công sức, tình 
đoàn kết gắn bó, phẩm chất can trường, nhân 
ái, thủy chung, tình cộng đồng cố kết bền 
chặt hàng ngàn năm đã làm cho quê hương ta 
trong những ngày đầu Xuân mới thêm hùng 
vĩ, thắm xanh và tràn đầy sức sống. Nắm chặt 
tay nhau trong yêu thương và quyết tâm hành 
động, trong khát vọng dâng đầy, Hà Tĩnh 
đang đi tới ngày mai tươi sáng và hạnh phúc.

 Tháng Chạp 2018
B.M.H
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Một trong những phẩm chất 
hàng đầu của đạo đức cách 
mạng là trung thực, là “trung 

với nước, hiếu với dân”. Người cán bộ, đảng 
viên của Đảng cầm quyền, khi có chức có 
quyền dù ở cương vị nào cũng là người đại 
biểu cho dân, cho Đảng. Đối với những cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt, những người đứng 
đầu lại càng có một vai trò, vị trí, sứ mệnh 
lớn lao. Họ tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, 

lương tâm của Đảng, của dân tộc. Như Bác 
Hồ đã nói, một tấm gương có giá trị hơn 
hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Vì vậy 
phẩm chất đạo đức của họ nói chung, mà 
trước hết là tính trung thực có ý nghĩa to 
lớn đối với uy tín và sự phát triển của cách 
mạng. Một con người bình thường mà sống 
không trung thực cũng đã đáng chê trách, 
và nếu người cán bộ của Đảng mà thiếu 
trung thực, không trung thực, trục lợi, nói 
dối, lừa đảo thì có nguy hại đến uy tín, vai 
trò lãnh đạo của Đảng và có nguy cơ đến sự 
mất còn của chế độ.

Thực trạng của việc lừa dối, cơ hội, 
chạy chọt trong một bộ phận không nhỏ cán 
bộ, đảng viên diễn ra trong nhiều năm qua 
mà xã hội lên án là rất đau lòng. Biểu hiện 
của thiếu trung thực, giả dối ở nhiều dạng 
khác nhau. Đó là các kiểu “chạy”, “mua”. 
Mua chức, mua quyền, mua tuổi, mua huân 
chương, mua dự án, mua bằng cấp, mua học 
hàm, học vị... Thậm chí làm lý lịch giả, hồ 
sơ giả để đạt được những địa vị thật. Khoa 
trương tô vẻ thành tích, báo cáo, kê khai 
sai sự thật để được thăng tiến. Đó là kiểu 
“nghĩ khác”, “nói khác”, “làm khác”. Khi 
đương chức nói khác, về hưu nói khác; với 
cấp trên nói khác, hành xử khác; với cấp 
dưới nói khác, hành xử khác; bịa chuyện 
như thật để nói xấu nhau, hạ bệ nhau...

Ts. ĐặNg DUy BáU

TRUNG THỰC - PHẨM CHẤT HÀNG ĐẦU 
CỦA NGƯỜI CÁN BỘ

Trong Quy định số 08-QĐi/TW ngày 
25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên có nội dung nêu 
gương tính trung thực (điểm thứ 7). 
Trung thực là ngay thẳng, thật thà, 

không dấu diếm sai lầm khuyết điểm, 
không quanh co đổ lỗi cho người khác. 

Trung thực dám bảo vệ cái đúng, cái 
tốt, phê phán cái xấu, cái sai, cái giả 
dối. Trung thực không thể “xu nịnh, 
a dua”, “gió chiều nào che chiều đó”. 

Trung thực xa lạ với “thói phô trương”, 
“nói một đằng, làm một nẻo”. Hạt nhân 
của trung thực là thuỷ chung, trước sau 
như một; là “chính tâm” và “thân dân”. 

Chính tâm là thẳng thắn, đúng đắn, 
cái tâm trong sáng, không mờ ám. 

Thân dân là vì dân, phục vụ Nhân dân.
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Hậu quả của bệnh không trung thực là 
rất nguy hại. Bác Hồ cho rằng: “Nói dối, 
không trung thực là có tội với Đảng, với 
dân, một bệnh rất nguy hiểm”. Nói dối khi 
thành thói quen, thành một thứ hiển nhiên 
thì sẽ làm lệch chuẩn mực, đảo lộn giá trị 
đạo đức. sự dối trá làm đánh mất phẩm 
chất, nhân cách cao quý của con người đó 
là tính liêm sỉ. Đáng sợ nhất là sự dối trá 
lan truyền không được ngăn chặn, đẩy lùi. 
Nó là giặc trong lòng nội bộ nếu không 
ngăn chặn, không đánh được sẽ rất nguy 
hại cho dân, cho Đảng. Nói dối là một khía 
cạnh của suy thoái đạo đức. Tham ô, tham 
nhũng, lãng phí là sự mất mát về vật chất, 
tiền của là một nguy cơ; nhưng mất mát lớn 
hơn là ở sự thiếu trung thực, sự dối trá của 
cán bộ, đảng viên, từ đó làm dân mất lòng 
tin đối với Đảng. 

Bởi vậy việc thực hiện Quy định của 
Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương 
tính trung thực là điều cần được quán triệt 
sâu sắc và nghiêm túc thực hiện đối với cán 
bộ, đảng viên mà trước hết là người đứng 
đầu. Cần xem trung thực là văn hoá của 
Đảng là truyền thống của cách mạng Việt 
Nam. Khi Đảng đang hoạt động bí mật, biết 
bao cán bộ cách mạng đã trung thành với 
Đảng, trọn đời theo Đảng, nhiều đồng chí 
bị địch bắt, bị tra tấn cực hình vẫn giữ vững 
ý chí, bảo vệ bí mật. Trong hai cuộc kháng 
chiến biết bao người đã hy sinh anh dũng, 
một lòng trung thành chiến đấu cho sự 
nghiệp độc lập, tự do. Ngày nay trước biến 
động của thế giới, Đảng ta vẫn trung thành 
với lý tưởng cách mạng, giữ vững bản lĩnh 
“trung với nước hiếu với dân”. Bác Hồ yêu 
cầu phải xây dựng Đảng ta thực sự là Đảng 
chân chính, Đảng cách mạng là “đạo đức, 
là văn minh”. Muốn như vậy, Đảng phải 

luôn thực hiện sự quang minh chính đại; 
thật thà, trung thực; thường xuyên nghiêm 
chỉnh tự phê bình và phê bình, không dấu 
diếm khuyết điểm. Bác Hồ không chỉ là 
tấm gương về sự trung thực, mà Bác còn 
rất quan tâm đến tính trung thực của người 
cách mạng. Ngay từ những năm hai mươi, 
trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, Người 
đã chỉ ra những khía cạnh trung thực thuộc 
tư cách mà người cách mạng phải rèn luyện 
đó là “cương quyết sửa lỗi mình”, hay 
“nghiên cứu xem xét để biết thật giả, đúng 
sai mà tránh”, “không hiếu danh, không kêu 
ngạo”, “nói thì phải làm”, “giữ chủ nghĩa 
cho vững”. “Phải tìm cách bảo vệ cái đúng 
đắn, cái thật, cái chân lý...”. Khi căn dặn 
điều gì, khi nói đến hoạt động ở lĩnh vực 
nào Bác đều nhấn mạnh trung thực, như 
thật thà tự phê bình và phê bình; bảo đảm 
quyền làm chủ thực sự của nhân dân; xây 
dựng nhà nước thực sự của dân, do dân và 
vì dân; thật thà đoàn kết... Tự đáy lòng của 
mình Bác yêu cầu cán bộ sống và làm việc 
gì cũng phải trung thực.

Trong công tác quản lý cán bộ, cần 
hết sức quan tâm đến nhận diện đức tính 
trung thực. Bởi nguy hại là có loại cán bộ 
“sống giả”, họ biết ứng xử khéo đến mức 
“giả như thật”, luôn sử dụng những “lời 
có cánh” để khen ngợi người này, vuốt ve 
người khác; biết tận dụng thời cơ để “cung 
kính cấp trên”, “chiều chuộng cấp dưới”, 
“cưng nựng đồng nghiệp”. Cái sự sống 
giả này thường diễn ra ở những thời điểm 
“nhạy cảm” như chuẩn bị đại hội, chuẩn 
bị lấy phiếu tín nhiệm, chuẩn bị bổ nhiệm 
chức vụ mới v.v.. Nguy hại không kém là 
kẻ cơ hội, mà là đã cơ hội thì “lèo lá” tìm 
mọi cách để đạt được mục đích của mình. 
Trong các loại cơ hội nguy hại nhất là cơ 
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hội chính trị. Cần hết sức cảnh giác với loại 
cơ hội này vì họ dùng vỏ bọc để che đậy 
bản chất bên trong mà không dễ gì nhìn ra 
được sự thiếu trung thực với chế độ, thiếu 
trung thực với Đảng. Họ lợi dụng những 
sai lầm, những thiếu sót của cơ quan này, 
địa phương nọ rồi xuyên tạc, tung hô lên để 
kích động dư luận như ta đây là người chân 
chính, là người trung thực nhưng thực chất 
là kẻ phản bội. Cho nên nguy hại nhất đối 
với chế độ, đối với Đảng là những kẻ cơ hội 
chính trị. Điều này, Bác Hồ cũng đã cảnh 
tỉnh: “Bác sợ nhất là những kẻ làm bậy mà 
cứ nói là mình trung thành, những kẻ này 
rất đáng sợ vì nó phá hoại từ trong phá ra”.

Để cho sự thiếu trung thực và nói dối có 
đất hoành hành một phần khách quan là ở cơ 
chế “xin cho”, ở quy định về quản lý cán bộ, 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội chưa chặt chẽ, 
còn thiếu rành mạch, chồng chéo, còn nhiều 
kẻ hở... điều này cần được bổ cứu, khắc phục. 
Nhưng điều quan trọng nhất là từ người cán 
bộ, đảng viên phải thấy hết trách nhiệm của 
mình, kiên định, trung thành với đường lối 
đổi mới của Đảng; phải nghiêm túc tự soi, 
tự sửa đối với bản thân, nêu cao tinh thần 
tự phê bình, phê bình, nghiêm túc thực hiện 
Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước và những 
điều đảng viên không được làm; thực hiện 
đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhiệm 
vụ được giao. Người cán bộ, đảng viên phải 
nêu gương tính trung thực, hết lòng vì Đảng, 
vì dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân. sống 
chân thành, thẳng thắn với đồng chí, đồng 
nghiệp; nêu gương tốt về mọi mặt mà trước 
tiên là đạo đức phẩm chất trong sáng. Không 
tham vọng, không đố kỵ, sống thuỷ chung, 
trọn nghĩa, trọn tình; đàng hoàng, liêm khiết, 
chính tâm.

Đ.D.B
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Xuân này, Đảng Cộng sản Việt Nam 
quang vinh tròn 89 tuổi. Tám mươi 
chín mùa xuân, Đảng ta cùng dân 

tộc đã vượt qua với muôn vàn thử thách, chông 
gai. Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh, gánh vác 
sứ mệnh lịch sử vẻ vang, dẫn dắt dân tộc ta, từ 
thân phận nô lệ đi đến bến bờ vinh quang. Lớp 
lớp đảng viên trung kiên đã trọn đời quên mình, 
bất chấp ngục tù, không tiếc máu xương, chiến 
đấu hy sinh vì dân, vì nước. Lịch sử dân tộc 
sẽ mãi mãi còn ghi. 

Tuy nhiên, Bác Hồ từng cảnh báo rằng: 
“Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày 
hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất 
định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người 
yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong 
sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân... Mỗi 
con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta 

phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người 
nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất 
dần đi, đó là thái độ của người cách mạng ...”. 

Trong thời hội nhập mở cửa, dưới tác động 
mặt trái của cơ chế thị trường, một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên có chức quyền đã chạy 
theo cám dỗ vật chất thấp hèn, tham nhũng, biến 
chất, không giữ trọn thanh danh trước đảng và 
trước nhân dân. Nhiều cán bộ cao cấp dính vòng 
lao lý. Chính họ, bằng sự suy thoái đạo đức, lối 
sống của mình đã làm sa sút niềm tin của nhân 
dân với Đảng. 

Trong bối cảnh đó, với bản lĩnh được tôi rèn 
qua bão táp cách mạng, bằng sức mạnh nội sinh 
của một đảng chân chính, Đảng ta đã và đang tiến 
hành cuộc đấu tranh chống tham nhũng, vì sự tồn 
vong của Đảng và của chế độ. Những vụ việc 
tham nhũng gần đây đã bị đem ra ánh sáng, xử lý 

BùI ĐứC HạNH

Nêu cao gươNg liêm chÍNh vÌ đẤt Nước hÙNg cườNg
Ảnh: T.L
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nghiêm minh theo Điều lệ Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. Không có vùng cấm và không loại 
trừ bất kể đó là ai. Những phát biểu của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Lò đã nóng và củi 
tươi cũng phải cháy”, “xử lý một người để cứu 
muôn người”, “ai nhụt chí thì tránh sang một bên 
để người khác làm”... và những kết quả phòng 
chống tham nhũng thời gian qua đã làm nức lòng 
đồng bào cả nước và được dư luận quốc tế đánh 
giá cao.

Kết hợp bài học xây và chống, Đảng ta đã 
lần lượt ban hành các Quy định 55 của Ban Bí 
thư (2016) và Quy định 08 (2018) của Bộ Chính 
trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên. Các quy định có nhiều điều khoản cụ thể 
để dễ quán triệt, thực hiện. Điều lệ của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế, 
chính sách nhằm tiêu diệt tận gốc tham nhũng, 
vi phạm, để “nhốt” quyền lực vào trong “lồng” 
cơ chế.

Đảng là tinh hoa của dân tộc và mỗi cán bộ, 
đảng viên phải thấm nhuần lối sống tốt đẹp ngàn 
đời của cha ông, trọng phẩm giá và danh dự, 
nêu cao gương liêm chính của người cộng sản. 
Phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích chung 
của Đảng của nhân dân lên trên hết. Kiên quyết 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân. 

Bác Hồ nói: “Liêm là trong sạch, không 
tham lam”. Người cũng từng dạy: “Tham tiền 
của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn 
ngon, sống yên thân đều là bất liêm” và “Dù to 
hay nhỏ, có quyền và thiếu lương tâm là có dịp 
đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công 
vi tư” (lấy của công làm của riêng). “Vì vậy 
cán bộ phải thực hành chữ LIÊM trước, để làm 
kiểu mẫu cho dân”.

Người cũng chỉ rõ “CHÍNH” nghĩa là không 
tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Ðiều gì không 
đứng đắn, thẳng thắn, tức là tà. Như vậy, có thể 
hiểu Liêm Chính là trong sáng và ngay thẳng.

Để Đảng ta thực sự là một Đảng cầm quyền, 
thực sự trong sạch, vững mạnh, chúng ta cần tạo 
được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể cán 
bộ, đảng viên từ nhận thức đến hành động bằng 
những việc làm hiệu quả thiết thực sau:

Trước hết, làm cho mỗi người thấm nhuần 
đạo đức cách mạng, thực sự “cần, kiệm, liêm 
chính; chí công vô tư”. Phải tự thân rèn luyện, 
tu dưỡng, học tập, nhận thức sâu sắc những 
giá trị cao đẹp của mỗi con người. Biết trọng 
danh dự, nhân phẩm, coi mọi cám dỗ vật chất 
là phù du, là thấp hèn để vượt lên chính mình 
trong mọi hoàn cảnh. Luôn giữ mình thanh 
sạch, sống giản dị, tiết kiệm, toàn tâm toàn ý 
vì công việc chung. 

Hai là, cần đề cao những tấm gương 
sáng về đạo đức, lối sống của các cán bộ lãnh 
đạo, đảng viên để toàn Đảng học tập và noi 
theo. Cần đưa phong trào học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đứ, phong cách Hồ Chí Minh đi 
vào chiều sâu, bằng những việc làm sinh động, 
cao thượng, trong sáng thực sự có sức thuyết 
phục, lay động lòng người.

Ba là, cần tổ chức học tập, thảo luận quán 
triệt sâu sắc những quy định về nêu gương của 
Đảng để cán bộ, đảng viên thấm nhuần thực hiện, 
theo tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì phải hết 
sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh” 
ngay từ những việc nhỏ nhất, hàng ngày, hàng 
giờ... Cấp uỷ, chi bộ phải coi trách nhiệm nêu 
gương là nhiệm vụ thiết thân của từng đảng viên, 
thường xuyên theo dõi, kiểm tra, uốn nắn, giáo 
dục để ngăn ngừa mặt xấu, khơi dậy mặt tốt để 
giúp họ không ngừng tiến bộ, trở thành người 
liêm, chính. 

Cuối cùng, phải lấy sự liêm chính làm tiêu 
chí chuẩn mực số một để lựa chọn, quy hoạch, 
đào tạo bồi dưỡng và tiến cử cán bộ đảm nhận 
trọng trách. Kiên quyết loại trừ, đưa ra khỏi bộ 
máy những cán bộ có biểu hiện bất liêm, bất 
chính, nhất là đội ngũ cán bộ ở cấp chiến lược.

Đó là kế bền lâu đảm bảo sự trong sạch, 
vững mạnh của Đảng và sự phát triển bền vững 
đất nước ta. 

Tết đến Xuân về, thế nước đang lên, gương 
liêm chính Đảng nêu cao, niềm tin Dân toả sáng, 
muôn người như một, nhất định đất nước ta sẽ 
vươn tầm cao mới, tiến đến hùng cường.

B.Đ.H
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Năm 2018, Công an Hà Tĩnh thực 
hiện các yêu cầu, nhiệm vụ công 
tác đảm bảo an ninh, trật tự trước 

những khó khăn, thách thức và tác động đa 
chiều, phức tạp. Bên cạnh các yếu tố mới nổi 
của tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong 
và ngoài nước, thì các nguy cơ, hệ lụy dai 
dẳng tồn đọng kéo dài của các vấn đề trong 
đời sống xã hội đã tiềm ẩn từ lâu trên địa bàn 
tỉnh vẫn còn tiếp diễn. Bối cảnh đó đã đặt ra 
cho công tác đấu tranh phòng, chống các thế 
lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối 
và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ngày 
càng quyết liệt, phức tạp hơn.

song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm 
khắc phục khó khăn và khí thế tiến công, 
bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, dưới sự chỉ đạo 
của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực 
lượng Công an Hà Tĩnh đã phối hợp chặt 
chẽ với các đơn vị nghiệp vụ  Bộ Công an; 
các ngành chức năng, chủ động tham mưu 
cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển 
khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị 
quyết của Trung ương trên lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh; triển khai quyết liệt, đồng 
bộ các biện pháp, giải pháp công tác, thực 
hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo vững 
chắc an ninh biên giới, tuyến biển, các mục 

Để nhân dân Đón TếT 
an vui, lành mạnh

ĐạI Tá LÊ VăN sAo
UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm.      Ảnh: P.V           
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tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị quan 
trọng. Tham mưu, tập trung chỉ đạo kiềm chế 
và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức 
tạp về an ninh trật tự (ANTT), giữ vững ổn 
định tại các địa bàn. Chủ động phòng ngừa, 
tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, 
vì vậy đã làm giảm tình hình tội phạm, đặc 
biệt là số tội phạm hình sự, khám phá nhiều 
vụ án phạm tội có tổ chức, đặc biệt nghiêm 
trọng mà dư luận quan tâm; phối hợp các 
ban ngành, đoàn thể phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân 
dân trong công tác giữ gìn ANTT. Các mặt 
công tác quản lý Nhà nước về ANTT được 
quan tâm, nhất là công tác quản lý người 
nước ngoài; đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông. Xây dựng lực lượng Công an trong 
sạch, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng 
cao sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng, 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 
ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của 
Bộ Chính trị và cuộc vận động “Xây dựng 
phong cách người CAND bản lĩnh, nhân 
văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trước thềm Xuân mới năm 2019, ngay 
sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công 
an, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu 
UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo 
các sở, ban ngành, địa phương tập trung 
triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 
phạm, tăng cường công tác đảm bảo ANTT 
trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019, phát 
huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của 
các ngành, các cấp đồng loạt tổ chức lễ ra 
quân tấn công trấn áp tội phạm nhằm tạo ra 
sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tích cực 
tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh 
với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính 
quyền các cấp, phối hợp với các lực lượng 
chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật, huy động cán bộ và nhân 

dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, 
bảo vệ an ninh, trật tự, phát huy Phong trào 
Bảo vệ An ninh tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng 
hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ của lực 
lượng Công an gắn với đẩy mạnh công tác 
đấu tranh với các thế lực thù địch, các đối 
tượng, giữ vững thế ổn định an ninh chính 
trị tại các địa bàn; tập trung rà soát các 
tuyến, địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác 
nắm hộ, nắm người, kịp thời xác lập, đấu 
tranh với các đối tượng có biểu hiện hoạt 
động phạm tội, vi phạm pháp luật… Qua 01 
tháng ra quân triển khai đợt cao điểm, bước 
đầu đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, 
Công an tỉnh đã chủ động tăng cường công 
tác nắm tình hình, đánh giá, phân tích, dự 
báo tình hình; phòng ngừa, đấu tranh làm 
thất bại âm mưu hoạt động chống phá của 
thế lực thù địch, ngăn chặn, vô hiệu hóa 
hoạt động của số đối tượng phản động, cực 
đoan chống đối, các hoạt động tuyên truyền, 
phát triển tà đạo, không để các đối tượng 
có các hành vi kích động, gây phức tạp an 
ninh, trật tự. Đảm bảo an ninh xã hội, an 
ninh văn hóa, bảo vệ chính trị nội bộ, bí 
mật nhà nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn 
hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn 
hóa quan trọng như Kỷ niệm 240 năm ngày 
sinh, tưởng niệm 160 ngày mất của danh 
nhân Nguyễn Công Trứ… và các mục tiêu, 
địa bàn trọng điểm. Phối hợp tổ chức kiểm 
tra hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông 
và in ấn, xuất bản trên địa bàn, phát hiện, xử 
lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

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

Trong những ngày đầu ra quân tấn công 
trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn 
tỉnh đã điều tra khám phá 55 vụ, 103 đối 
tượng phạm tội hình sự (đạt tỷ lệ 87,9%), 
đấu tranh, triệt phá 13 ổ nhóm, 61 đối tượng 
về các hành vi cho vay lãi nặng, lừa đảo, 
trộm cắp, đánh bạc; thu hồi tài sản với tổng 
trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Trong đó, đã tập trung 
lực lượng đấu tranh quyết liệt với tội phạm 
và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 
hoạt động “tín dụng đen”, tiến hành khám 
xét, kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ 
cầm đồ, dịch vụ tài chính hoạt động tín dụng 
đen, thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt 
động cho vay lãi nặng, đòi nợ; đã khởi tố 
05 vụ, 07 bị can và đang tiếp tục đấu tranh, 
làm rõ các đối tượng liên quan. Phát hiện, 
bắt giữ 06 vụ, 14 đối tượng hoạt động mại 
dâm (tăng 04 vụ, 08 đối tượng so với thời 
gian trước cao điểm). Tổ chức đấu tranh, 
triệt phá các đường dây, tụ điểm đánh bạc 
trên địa bàn, bắt giữ 95 vụ, 375 đối tượng 
(tăng 23 vụ, 82 đối tượng so với cùng thời 
gian trước cao điểm). 

Phát hiện, bắt giữ 50 vụ, 50 đối tượng 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 53 vụ, 
56 đối tượng, 02 tổ chức vi phạm về môi 
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (tăng 62 
vụ, 61 đối tượng so với cùng thời gian trước 

cao điểm); thu giữ một số tang vật liên 
quan, trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. Tổ chức tấn 
công quyết liệt tội phạm về ma túy, đã phát 
hiện, bắt giữ 66 vụ, 123 đối tượng mua bán, 
tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép 
chất ma túy (tăng 51 vụ, 96 đối tượng so 
với cùng thời gian trước cao điểm); thu giữ 
gần 300g ma túy tổng hợp, 1.017 viên hồng 
phiến cùng một số tang vật có liên quan; 
đồng thời triệt phá các tụ điểm buôn bán 
ma túy, các điểm nhà hàng, khách sạn, quán 
karaoke... tổ chức sử dụng trái phép chất 
ma túy. Tập trung đấu tranh phát hiện, xử lý 
51 vụ, 64 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận 
chuyển, sử dụng trái phép pháo (tăng 46 vụ, 
59 đối tượng so với cùng thời gian trước 
cao điểm); thu giữ 621,44kg pháo các loại.

Điển hình, Công an tỉnh chỉ đạo Phòng 
Cảnh sát hình sự phá chuyên án đấu tranh 
với ổ nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng 
đen”, tiến hành khám xét khẩn cấp 05 cơ sở, 
triệu tập, gọi hỏi 19 đối tượng liên quan, thu 
giữ hơn 600 triệu đồng; chỉ đạo Văn phòng 
Cơ quan CsĐT đấu tranh, làm rõ hành vi 
giả văn bản của UBND tỉnh để tổ chức khai 
thác đất trái phép tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ 
Anh; khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 02 
đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai 
thác tài nguyên”, “sử dụng tài liệu giả của 
cơ quan, tổ chức” “Làm giả tài liệu của cơ 
quan, tổ chức”…

Tiến hành khởi tố điều tra 73 vụ, 125 
bị can; kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm 
sát đề nghị truy tố 43 vụ, 83 bị can. Công 
tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm đảm bảo 
đúng quy định pháp luật, không để xảy ra 
oan, sai. Các lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ, 
Kỹ thuật hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ đã tập 
trung thực hiện tốt các mặt công tác, đáp 
ứng yêu cầu của cơ quan điều tra, nhất là 

(Xem tiếp trang 31)

Hà Tĩnh
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Thực hiện Quy hoạch phát 
triển tổng thể và Nghị 
quyết Đại hội XVIII, cụ 

thể hóa các chủ trương chính sách 
lớn của Đảng về mở rộng quan hệ 
đối ngoại trong tình hình mới, Nghị 
quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính 
trị về hội nhập quốc tế đến năm 
2020, những năm qua Hà Tĩnh đã 
triển khai đồng bộ và toàn diện công 
tác đối ngoại, đóng góp tích cực vào 
việc thực hiện các mục tiêu phát 
triển. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính 

TRầN Tú ANH
TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hà Tĩnh
mỞ rộNg KiNh tế đỐi Ngoại, 
đẨY mạNh thu hÚt đầu tư

Đoàn doanh nghiệp CHLB Đức tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các khu 
kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.       Ảnh: P.V

Hà Tĩnh có điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác đối 
ngoại và thu hút đầu tư với 145 km đường biên giới, 

137 km bờ biển, 2 khu kinh tế trọng điểm quốc gia, 
khu kinh tế Vũng Áng là cửa ngõ hướng ra biển kết nối 

hành lang kinh tế Đông - Tây, Lào và vùng Đông Bắc 
Thái Lan, có lực lượng lao động trẻ, trên 23 nghìn kiều 

bào, nhiều con em Hà Tĩnh xa quê là trí thức doanh 
nhân thành đạt. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xác định mở rộng đối 
ngoại, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, 

đẩy mạnh thu hút đầu tư là những nhiệm vụ trọng tâm 
nhằm huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển.
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trị trong quan hệ hợp tác hữu nghị với nước 
bạn Lào; duy trì hiệu quả cơ chế Hội nghị 
cấp cao hàng năm với hai tỉnh Bolykhămxay, 
Khăm Muộn. Đẩy mạnh hợp tác trên các 
lĩnh vực với các thành viên Hiệp hội 9 tỉnh 
3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng 
đường 8, đường 12, các nước trong khu vực 
hành lang kinh tế Đông - Tây và Tiểu vùng 
sông Mekong mở rộng. Chủ động kết nối, 
mở rộng hợp tác với đại sứ quán các nước 
châu Âu, AsEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
các tổ chức quốc tế (WB, IMF, ADB, IFAD, 
oPEC, gTZ, UNEsCo), các tổ chức phi 
chính phủ Ngo. Xúc tiến đầu tư tại CHLB 
Đức. Tích cực tham gia các hội nghị, hội 
thảo quốc tế về hợp tác kinh tế, đầu tư. Hà 
Tĩnh là địa phương đầu tiên cả nước ký kết 
khung hợp tác chiến lược với Ngân hàng 
Thế giới (WB) giai đoạn 2018-2020.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, thu hút đầu tư; chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 12 bậc trong 2 
năm 2016-2017. Nâng cao chất lượng công 
tác quy hoạch; đầu tư phát triển kết cấu hạ 
tầng, nhất là hạ tầng liên kết vùng, hạ tầng 
khu kinh tế, các KCN, CCN-TTCN; đẩy 
mạnh CCHC trên các lĩnh vực, nhất là cải 
cách TTHC, tinh giảm bộ máy, nâng cao 
chất lượng dịch vụ công, thực hiện cơ chế 
một cửa tập trung tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh và 13/13 Trung tâm Hành chính 
công cấp huyện; hoàn thiện quy định chính 
sách về thu hút đầu tư và phát triển doanh 
nghiệp; triển khai kịp thời Nghị quyết 19/
NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính 
phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và 
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 12 bậc 
trong 2 năm 2016-2017. 

Nỗ lực của tỉnh về mở rộng đối ngoại, 
đẩy mạnh thu hút đầu tư đã đạt kết quả tích 
cực và khá toàn diện, huy động được nhiều 

nguồn lực cho đầu tư phát triển, đóng góp 
quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh nhà. giai đoạn 2016-2018 triển khai 
22 dự án oDA gần 1.500 tỷ, vận động 
được 53 dự án phi chính phủ nước ngoài; 
đóng góp quan trọng phát triển kết cấu hạ 
tầng, cải thiện môi trường, khắc phục thiên 
tai, giảm nghèo bền vững. Thu hút đầu tư 
251 dự án trong nước vốn đầu tư 21.298 tỷ 
đồng và 19 dự án FDI vốn đầu tư 344 triệu 
UsD; đến nay Hà Tĩnh đã có 724 dự án đầu 
tư trong nước tổng vốn đăng ký106.780 tỷ 
đồng và 76 dự án FDI với tổng số vốn đăng 
ký 12,2 tỷ UsD; đứng thứ 10 cả nước về 
thu hút đầu tư FDI, với 17 nước và vùng 
lãnh thổ đầu tư trên địa bàn; dự án Khu 
liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh vốn 
đầu tư trên 11 tỷ hoàn thành đi vào hoạt 
động đồng bộ cả 2 lò cao, trở thành đầu tàu 
thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp quan trọng 
vào tăng trưởng chung cả nước; thu hút 
các tập đoàn lớn (T&T, Vingroup, FLC, 
Nguyễn Hoàng, Crystarbay), nhà đầu tư 
Hàn Quốc, Đức vào đầu tư trên địa bàn; 
xã hội hóa đầu tư y tế, giáo dục, hạ tầng 
đô thị, thương mại dịch vụ đạt nhiều kết 
quả, hoàn thành phát huy hiệu quả đầu tư 
nhiều công trình dự án hạ tầng đô thị, nhà 
ở, giáo dục, hạ tầng thương mại dịch vụ, 
du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, văn minh 
hiện đại.

Kết quả đạt được sau 3 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII có ý 
nghĩa quan trọng cho cả giai đoạn, đưa tỉnh 
ta tiếp tục phát triển đúng hướng, nhanh hơn, 
bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện 
đại; tuy vậy việc thực hiện mục tiêu chí tiêu 
kế hoạch 5 năm còn nhiều khó khăn thách 
thức; động lực thúc đẩy tăng trưởng cao 
những năm qua không còn nhiều dư địa. 
Xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng, tác 
động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, cạnh 
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tranh thu hút đầu tư ngày càng cao từ cấp độ 
địa phương, vùng miền đến cấp độ quốc gia, 
đặt ra yêu cầu không ngừng nỗ lực cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, mở rộng quan hệ đối ngoại; đối với 
Hà Tĩnh, yêu cầu này trong giai đoạn hiện nay 
càng cấp thiết hơn bao giờ hết, kinh tế Hà Tĩnh 
sẽ trở lại trạng thái bình thường mới nếu không 
tiếp tục có thêm các yếu tố đột phá để duy trì 
tăng trưởng.

Trước hết, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh 
Quy hoạch tổng thể đến năm 2020 và lập 
Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030; xác 
định các trụ cột kinh tế, định hướng rõ quy 
hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; gắn với tổ 
chức Hội nghị xúc tiến đầu tư sau khi Quy 
hoạch tỉnh đượcThủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. Tập trung đầu tư phát triển Khu kinh 
tế Vũng áng trở thành vùng động lực phát 
triển chiến lược.

Thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập 
đoàn lớn làm đầu kéo. Chú trọng xúc tiến đầu 
tư tại chỗ; tạo mọi thuận lợi triển khai hiệu quả 
các dựán đầu tư trọng điểm để quảng bá đầu tư. 
Hoàn thiện quy định chính sách hỗ trợ đầu tư, 
khuyến khích xã hội hóa đầu tư, hỗ trợ và phát 
triển doanh nghiệp. 

Tiếp tục xác định cải cách hành chính 
gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh là nhiệm vụ đột phá, cần tập trung chỉ 
đạo thường xuyên, quyết liệt. Triển khai hiệu 
quả Khung hợp tác chiến lược với Ngân hàng 
Thế giới (WB), Chương trình vận động viện 
trợ không hoàn lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2018-2025. Tích cực chủ động mở rộng phát 
triển các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc 
tế, phục vụ tốt chủ trương quảng bá hình ảnh, 
huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư 
phát triển.

T.T.A

trong khám nghiệm hiện trường, 
khám nghiệm tử thi, giám định dấu 
vết, giám định pháp y, tra cứu trả lời 
các yêu cầu nghiệp vụ.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương 
tập trung triển khai kế hoạch kiểm 
tra, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu 
nổ, pháo và công cụ hỗ trợ: Đã thu 
được 01 súng thể thao, 11 súng hơi, 
55 súng cồn tự chế, 18 kiếm tự tạo, 
79 bộ kích điện; lực lượng Cảnh sát 
giao thông, Cảnh sát cơ động, cảnh 
sát trật tự tăng cường tuần tra kiểm 
soát, bảo đảm TTATgT, trật tự công 
cộng, trật tự đô thị, phát hiện, xử lý 
4.119 trường hợp vi phạm, phạt tiền 
gần 5,6 tỷ đồng. Bảo vệ an toàn Trại 
tạm giam, nhà tạm giữ, các phiên tòa 
xét xử. Thực hiện nghiêm các quy 
định về tạm giữ, tạm giam, quản lý, 
giáo dục, cải tạo phạm nhân, không 
để xảy ra trốn trại, thông cung trong 
quá trình giam giữ.

Thời gian tới, dự báo tình hình 
ANTT trên địa bàn Hà Tĩnh còn tiềm 
ẩn nhiều phức tạp, nhất là thời điểm 
giáp Tết Nguyên đán Kỷ Dậu 2019, 
những kết quả đạt được trong năm 
2018 và những chiến công bước đầu 
trong đợt cao điểm tấn công trấn áp 
tội phạm sẽ là động lực để lực lượng 
Công an toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, 
phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ trong năm 2019, đảm bảo ANTT 
phục vụ cho nhân dân vui Tết, đón 
Xuân trong yên bình và hạnh phúc.

L.v.S

để nhân dân đón tết...
(Tiếp theo trang 28)
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Nâng cao chất lượng dịch vụ công

Trước đây, mỗi lần đến các cơ sở y tế trên địa bàn 
để khám, chữa bệnh, ông Bùi Đình Thuận ở thôn 
Phú sơn, xã Tượng sơn (Thạch Hà) đều phải mua 

sổ khám, chữa bệnh và mất nhiều thời gian trả lời các câu hỏi 
về tình hình, tiền sử bệnh tật của bản thân. Do tuổi cao, sức 
yếu, mỗi khi bệnh tình tái phát, cùng lúc phải trả lời các câu 
hỏi và kê khai giấy tờ liên quan, nhiều khi ông rất mệt mỏi. 
Tuy nhiên, kể từ khi trạm y tế xã thiết lập hồ sơ sức khỏe điện 
tử, việc khám, chữa bệnh của ông thuận tiện hơn rất nhiều.

“Không những trạm y tế xã mà ngay cả khi lên khám, 
điều trị bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tôi chỉ cần đọc họ tên 
và mã thẻ bảo hiểm y tế, ngay tức thì, các thông tin về tình 
hình sức khỏe, quá trình điều trị bệnh trước đây được cập 
nhật trên hồ sơ cá nhân. Nhờ đó, việc khám và điều trị được 
thực hiện nhanh gọn, hiệu quả”, ông Bùi Đình Thuận nói. 

Bài và ảnh: Ngô TUấN

Hướng đến mục tiêu 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động của hệ thống 
chính trị, thời gian qua, 

tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn 
thực hiện nhiều giải pháp 

đẩy mạnh cải cách hành 
chính gắn với cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh. 
Đây là bước đột phá nhằm 

góp phần nâng cao trách 
nhiệm công vụ, tạo thuận 

lợi cho người dân và doanh 
nghiệp.

ĐẨy MạNH CảI CÁCH HÀNH CHíNH, 
Tạo THUậN lợI CHo NGƯỜI dâN vÀ doANH NGHIệP

Giao dịch tại Trung tâm hành chính công
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Đề cập vấn đề này, giám đốc sở y tế 
Lê Ngọc Châu cho biết thêm: sau gần mười 
tháng thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về 
lập, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, 
đến nay có 83,5% dân số trên địa bàn đã được 
tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, 100% các trạm 
y tế xã đã được cài đặt và tập huấn sử dụng 
phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Hệ thống 
phần mềm hồ sơ sức khỏe đã được liên thông, 
đồng bộ dữ liệu với phần mềm quản lý khám, 
chữa bệnh tại các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến 
tuyến xã. 

Việc cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe cá 
nhân tích hợp thẻ an sinh xã hội sẽ tạo thuận 
lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh và 
giúp các bác sĩ biết được tình trạng sức khỏe, 
tiền sử bệnh tật, không phải làm lại các xét 
nghiệm không cần thiết, nhất là trong những 
trường hợp cấp cứu. Đồng thời, giúp các cơ 
sở y tế chủ động hoạch định chính sách, xây 
dựng kế hoạch cũng như triển khai các hoạt 
động can thiệp y tế, tiêm chủng, hoạt động 
dinh dưỡng. Đây là một trong những yếu tố 
quan trọng để nâng cao chất lượng khám, 
chữa bệnh cho người dân.

Trong bối cảnh cả nước mới chỉ có một 
vài địa phương thực hiện thí điểm mô hình 
trung tâm hành chính công cấp tỉnh, tháng 
7/2017, Trung tâm Hành chính công Hà Tĩnh 
ra đời, nhận được rất nhiều kỳ vọng cũng như 
những đòi hỏi khắt khe về tính tiện ích mà 
người dân và doanh nghiệp đang hướng tới. 
Theo đại diện lãnh đạo sở Nội vụ Hà Tĩnh, 
trước đây, việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành 
chính tại các đơn vị, địa phương được thực 
hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
Do bộ phận này hoạt động dưới sự điều hành, 
kiểm tra trực tiếp của thủ trưởng đơn vị, cho 
nên đôi khi còn nể nang, thiếu khách quan 
trong đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện. Vì 
vậy, tình trạng hồ sơ tồn đọng nhiều vẫn diễn 
ra ở một số đơn vị; tỷ lệ hồ sơ quá hạn luôn ở 
mức từ 15% đến 25%. 

Phó giám đốc Trung tâm Hành chính 
công tỉnh Hoàng Tùng Phong cho biết: 
Hiện tại, trung tâm đang tiếp nhận, xử lý 
1.307 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của 20 đơn vị. sau hơn một năm 
đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận và 
giải quyết hơn 71 nghìn hồ sơ, trong đó, số 
hồ sơ đăng ký trả qua dịch vụ bưu chính là 
14.229 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ quá hạn chỉ chiếm 
0,02%. 

Xếp gọn phiếu hẹn trả kết quả từ sở 
Kế hoạch và Đầu tư vào túi xách, ông Đinh 
Văn Tài (Công ty CP Vận tải và Dịch vụ 
Pretrolimex Nghệ Tĩnh) vừa tiến lại cửa giao 
dịch sở Công thương nộp thủ tục vừa cho 
biết: Thay vì phải đến nhiều nơi, qua nhiều 
cửa, mất thời gian và công sức như trước đây 
để thực hiện các thủ tục cấp phép, chứng nhận 
điều kiện kinh doanh... thì nay chỉ cần đến 
trung tâm này là được thực hiện tất cả các 
khâu, với thời gian rút ngắn.

Ngoài ra, khi đến giao dịch tại đây, thái 
độ, văn hóa phục vụ của đội ngũ cán bộ, 
công chức cũng chuyên nghiệp hơn. Đồng 
quan điểm nêu trên, anh Nguyễn Doãn 
Dũng, ở xã Đức Dũng (Đức Thọ) phấn khởi 
cho biết: Không ngờ việc kê khai lý lịch tư 
pháp tại đây lại được tiến hành nhanh gọn 
như thế. Bản thân tôi chỉ cần đến đây một 
lần để kê khai thông tin, sau đó trung tâm 
sẽ thông báo kết quả qua tin nhắn. sẵn có 
dịch vụ trả kết quả tại nhà của bưu điện, tôi 
đăng ký luôn, vậy là không còn phải mất 
công đi lại nữa. 

Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch 
UBND tỉnh cho biết, với phương châm 
“lấy sự hài lòng của người dân làm thước 
đo hoạt động”, Trung tâm hành chính công 
ra đời là bước đột phá mạnh mẽ về cải cách 
hành chính của tỉnh. Đây là giải pháp trong 
đổi mới phương thức làm việc của các cơ 
quan hành chính nhà nước, tạo cơ sở cho 
quá trình thực hiện và tăng cường khả năng 
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giám sát của nhân dân, nhằm bảo đảm tính 
công khai, minh bạch, tránh phiền hà và 
tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của 
người dân, doanh nghiệp. Hướng đến mục 
tiêu không ngừng nâng cao chất lượng 
dịch vụ công, đến nay 100% đơn vị tỉnh 
Hà Tĩnh đã thành lập trung tâm hành chính 
công cấp huyện. 

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh 

luôn quan tâm đến việc sắp xếp lại tổ chức 
bộ máy, gắn tinh giản biên chế trong hệ 
thống chính trị. Đồng chí Phan Thị Tố Hoa 
- Phó giám đốc sở Nội vụ cho biết, trước 
thực trạng cồng kềnh của bộ máy, cuối năm 
2011, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
26/2011/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án sắp 
xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức 
hội (Đề án 26). Tiếp đó, ngày 22/3/2012, 
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-
UBND về sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đề án 
26 ra đời, thực chất là bước cụ thể hóa Nghị 
quyết Trung ương 5 (khóa IX) và Nghị quyết 
số 09-NQ/TU ngày 19/8/2009, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy khóa XVI về đổi mới và nâng 
cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, 
phường, thị trấn.

sau gần 4 năm thực hiện Đề án, tỉnh Hà 
Tĩnh đã giải thể, sáp nhập, hợp nhất 144 đơn 
vị sự nghiệp và 40 ban quản lý dự án... Qua 
triển khai và thực tiễn đã chứng minh, việc 
sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, 
đơn vị là chủ trương hết sức đúng đắn, khoa 
học, phù hợp xu thế phát triển của đất nước, 
của tỉnh và thể hiện tầm nhìn chiến lược, 
từng bước cải cách nền hành chính công vụ 
theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm chi 
phí hoạt động, nhằm giảm gánh nặng cho 
ngân sách.

song song với việc thực hiện Đề án 26, 
các địa phương trong tỉnh đã thực hiện quyết 
liệt chủ trương sáp nhập thôn xóm, nhờ đó, 

Hà Tĩnh đã giảm 722 thôn, tổ dân phố, giảm 
được hơn 24 nghìn người hoạt động không 
chuyên trách và thực hiện nhiệm vụ khác ở 
thôn, tổ dân phố, tiết kiệm chi ngân sách hơn 
132 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà 
Tĩnh triển khai thực hiện các Nghị quyết 18, 
19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đến nay 
262/262 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã 
được phê duyệt đề án thực hiện nghị quyết. 
Các huyện, thành phố, thị xã cơ bản hoàn 
thành đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê 
duyệt; đề án văn phòng cấp ủy phục vụ chung 
đã được hoàn thành. Ngày 02/01/2019, tỉnh 
đã công bố Quyết định thành lập Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh. 
Ngoài ra, Hà Tĩnh đã tổ chức sắp xếp lại các 
ban quản lý dự án, ở cấp tỉnh đã giảm từ 26 
ban xuống 4 ban, ở huyện còn 14 ban quản lý 
dự án.

Đồng chí Hà Văn Thạch - UVBTV, 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: “Việc 
sắp xếp, kiện toàn bộ máy ở Hà Tĩnh được 
tập trung thực hiện trong nhiều năm và đạt 
kết quả quan trọng. Tuy nhiên, thực tế bộ máy 
hành chính vẫn cồng kềnh, tầng nấc. Chính vì 
thế, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 
6 khóa XII liên quan đến việc sắp xếp, tinh 
gọn tổ chức bộ máy đã tiếp thêm sức mạnh 
để Hà Tĩnh chủ động tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có 
trọng tâm, trọng điểm”.

Tin tưởng với những bước đi, lộ trình 
phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh 
nhà, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, 
Nhà nước, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp, góp phần  phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh trong thời gian tới.

N.T
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Hà Tĩnh “khởi động” sớm

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh nhận ra 
khá sớm tình trạng bộ máy cồng kềnh, 
hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả.  

Tình trạng này được biểu hiện đầu tiên ở cấp cơ 
sở xã, phường, thị trấn. Bởi vậy, trước Nghị quyết 
Trung ương 6 (khóa XII), tỉnh đã ban hành nhiều 
chủ trương và đạt được kết quả tích cực trong việc 
sắp xếp, kiện toàn bộ máy.  Ngày 19/8/2009, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI đã ban hành Nghị 
quyết số 09-NQ/TU về “Nâng cao năng lực và 
hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở 
xã, phường, thị trấn”. 

NgUyễN PHI QUANg
Giám đốc Sở Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có chuyến khảo sát và làm việc với xã Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) 
về kết quả thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm trong thời gian qua.      Ảnh: P.V

SắP xếP, TINH GọN BỘ MÁy HÀNH CHíNH ở HÀ TĩNH: 
thỰc trạNg và giải pháp

Trước khi Nghị quyết Trung 
ương 6 (khóa XII) ban hành, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều 
chủ trương về rà soát, đánh giá 

thực trạng bộ máy của các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập; vì thế khi bắt tay vào thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 6 

(khóa XII), Hà Tĩnh đã đạt được kết 
quả tích cực trong việc sắp xếp, 

kiện toàn bộ máy.
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Không dừng lại ở cấp cơ sở, từ chủ 
trương, quyết tâm chính trị của cấp ủy các 
cấp, ngày 16/12/2011, HĐND tỉnh đã ban 
hành Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về 
phê duyệt đề án “sắp xếp, kiện toàn các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản 
lý dự án, tổ chức hội”. Tiếp đó, UBND tỉnh 
đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 
22/3/2012 về sáp nhập thôn, tổ dân phố. Với 
Chỉ thị này, Hà Tĩnh là tỉnh đi trước chủ 
trương của Trung ương về sáp nhập thôn, tổ 
dân phố. Bởi, phải đến 31/8/2012, Bộ Nội 
vụ mới ban hành Thông tư số 04/2012/TT-
BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 
thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở những hiệu quả bước đầu 
trong nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 
của hệ thống chính trị cơ sở, xã, phường, thị 
trấn, kiện toàn các cơ quan hành chính, ngày 
29/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành Kết luận 25-KL/TU về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Nâng 
cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ 
thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”. 
Kết luận này tiếp tục nêu các giải pháp gắn 
với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 
28/5/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa 
XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn 
thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến 
cơ sở”.

Những trăn trở trong sắp xếp, tổ chức bộ 
máy tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh nghiêm túc nghiên cứu. Ngày 29/6/2016, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 
số 05-KL/TU về “Một số chủ trương nâng 
cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên 
chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các 
cơ quan, đơn vị”. Kết luận này ban hành và 
được thực hiện từng bước trước khi có Nghị 
quyết Trung ương 6 khóa XII, tạo những 
bước đi căn bản để các cấp, ngành thực hiện 

có hiệu quả nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương.

Một số kết quả bước đầu quan trọng 
Thực hiện các văn bản của Trung ương 

về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành 
chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo 
Nghị quyết số 18, 19; Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các chương 
trình hành động, nghị quyết, kế hoạch để 
triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã ban hành kế hoạch, tổ chức, học tập, 
quán triệt, tuyên truyền; chỉ đạo, hướng dẫn 
các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 
việc quán triệt, học tập Nghị quyết đảm bảo 
kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo mục tiêu, kế 
hoạch đề ra. 

Đối với thôn, tổ dân phố: Thực hiện sắp 
xếp, sáp nhập đến nay đã giảm được 776 
thôn, tổ dân phố (từ 2.837 giảm xuống còn 
2.061 thôn, tổ dân phố; hiện tại toàn tỉnh 
bình quân một xã có gần 08 thôn, tổ dân phố; 
giảm bình quân gần 03 thôn, tổ dân phố/01 
xã). Ngày 03/12/2018, Bộ Nội vụ mới ban 
hành Thông tư số 14/2018/TT-BNV sửa đổi 
một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-
BNV, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 09/2017/
TT-BNV, do đó thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục 
tập trung thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố 
theo quy định tại Thông tư này. 

Đối với cấp xã: Theo số liệu rà soát thì 
tỉnh Hà Tĩnh có 194/262 đơn vị hành chính 
cấp xã dưới 50% một trong hai tiêu chuẩn 
diện tích hoặc dân số (trong đó đó 66 đơn 
vị hành chính cấp xã dưới 50% cả hai tiêu 
chuẩn). Đến nay, UBND các huyện, thành 
phố, thị xã đang triển khai xây dựng Đề án 
tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 
xã từ nay đến 2021, theo đó dự kiến sẽ sáp 
nhập những xã dưới 50% tiêu chuẩn quy 
mô dân số và diện tích tự nhiên đơn vị hành 
chính cấp xã.
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Đối với cấp huyện: Phương án sắp xếp, 
tinh gọn tổ chức bộ máy trong từng khối 
Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức 
hội, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. Thực 
hiện sáp nhập văn phòng cấp ủy với Văn 
phòng HĐND - UBND cấp huyện những nơi 
đủ điều kiện; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp 
công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19: 
Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch với Đài Truyền thanh và Truyền 
hình, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp cấp 
huyện theo hướng tự chủ; không xem xét 
thành lập mới các tổ chức chính trị - xã hội - 
nghề nghiệp, thực hiện sáp nhập các tổ chức 
hội theo tinh thần Kết luận số 102-KL/TW 
ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị. Theo đó 
đã thực hiện thí điểm hợp nhất văn phòng 
cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân - ủy 
ban nhân dân thành một văn phòng chung; 
thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với 
phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra với Thanh 
tra tại huyện Đức Thọ.

Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 
cấp huyện đã giảm 24 đơn vị (13 đơn vị sau 
khi Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch với Đài Truyền thanh - Truyền 
hình, 11 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng 
đất cấp huyện).

Đối với cấp tỉnh: các cơ quan hành chính 
theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt 
và các đơn vị đề nghị: Toàn tỉnh giảm 05 
chi cục, 29 phòng chuyên môn thuộc sở, 
ngành, 29  phòng, tổ chức thuộc các ban, chi 
cục. Thực hiện việc sắp xếp hệ thống mạng 
lưới trường học, y tế theo các Nghị quyết số 
94, 96 được HĐND tỉnh thông qua; rà soát, 
sắp xếp các đơn vị sự nghiệp các lĩnh vực 
khác, kết quả năm 2018, theo Đề án đã được 
UBND tỉnh phê duyệt và các đơn vị đề nghị: 
giảm 05 đơn vị sự nghiệp (01 đơn vị thuộc 
lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội, 
03 đơn vị thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, 01 đơn vị thuộc sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn), chuyển 01 đơn vị 
sang tự chủ (đơn vị thuộc sở NN và PTNT); 
thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một 
cấp trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả

Trong thời gian tới để việc sắp xếp tổ chức 
bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, 
các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở cần quan 
tâm triển khai tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác thông 
tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 
tạo đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh 
thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực 
của các ngành, địa phương, thực hiện thắng 
lợi mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả.

Thứ hai, quá trình sáp nhập, sắp xếp, tổ 
chức lại giảm đầu mối sẽ dẫn đến việc dôi dư 
cán bộ ở các vị trí lãnh đạo, ảnh hưởng đến 
tâm tư, tình cảm, gây xáo trộn trong nội bộ 
cơ quan, đơn vị nên các ngành, địa phương 
cần coi trọng sự công khai, minh bạch, 
khách quan, dân chủ khi tiến hành sắp xếp, 
bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng 
thời, coi trọng công tác nắm bắt tư tưởng của 
cán bộ, thực hiện nghiêm túc quy trình bổ 
nhiệm; trong quá trình nhất thể hóa cần xây 
dựng cơ chế kiểm soát hiệu quả, thực chất 
để vừa phát huy được chủ trương đúng đắn 
đồng thời kiểm soát tình trạng lạm quyền.

Thứ ba, tập trung thực hiện Kết luận 
số 92-KL/TU ngày 03/10/2018 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết số 18, 19. Đề án các cơ 
quan, đơn vị phải được xây dựng kỹ lưỡng, 
tạo sự đồng thuận thống nhất trong cấp ủy, 
chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức; 

(Xem tiếp trang 40)
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Năm 2018, gRDP của tỉnh tăng 
20,8%, quy mô nền kinh tế được 
nâng lên theo hướng bền vững, 

dự kiến đạt 65 nghìn tỷ đồng, trong đó sản 
xuất công nghiệp là động lực chính trong 
bức tranh tăng trưởng kinh tế, gRDP khu 
vực này tăng 75,8%, đóng góp 17,5 điểm % 
vào mức tăng chung 20,8%. Tỷ trọng ngành 
công nghiệp trong cơ cấu kinh tế tăng nhanh, 
từ 13,27% năm 2015 lên 35,17% năm 2018. 
Tăng trưởng kinh tế có sự chuyển biến tích 
cực, không còn chủ yếu dựa vào vốn đầu tư 

như giai đoạn 2011-2015 mà động lực chính, 
quan trọng là từ sản xuất công nghiệp.

Từ những số liệu trên, khẳng định sự 
đúng đắn trong quan niệm ông cha ta thời 
xa xưa “Phi công bất phú, phi thương bất 
hoạt” - sự giàu có thịnh vượng bắt nguồn từ 
sản xuất của cải vật chất, từ sản xuất công 
nghiệp. Trong những năm gần đây, ngành 
công nghiệp của Hà Tĩnh đã có bước phát 
triển cả về quy mô và chất lượng, nhiều 
sản phẩm công nghiệp mới, chủ lực đạt sản 

HoàNg VăN QUảNg
TUV, Giám đốc Sở Công Thương

SảN XuẤt cÔNg Nghiệp
ĐỘNG lỰC THúC ĐẨy TăNG TRƯởNG NềN kINH Tế CỦA TỉNH

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các địa phương, đơn vị cắt băng khánh thành dự án đầu tư hạ tầng CCN Thái Yên.   Ảnh: P.V
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lượng lớn. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 
2017-2018 liên tục tăng cao nhất từ trước tới 
nay, năm 2017 tăng 89,2% so với năm 2016 
và năm 2018 tăng 86,7% so với năm 2017. 
Quy mô ngành Công nghiệp năm 2018 đạt 
trên 44.700 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với 
năm 2015, vượt một số tỉnh trong khu vực 
Bắc Trung Bộ.

Nhiều dự án công nghiệp lớn, trọng điểm 
tầm khu vực, quốc gia đã, đang hoàn thành 
và đi vào sản xuất. Dự án Khu liên hợp gang 
thép Formosa Hà Tĩnh có vốn đầu tư trên 
11 tỷ UsD được đẩy nhanh tiến độ, đến nay 
hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất đồng 
bộ cả 2 lò cao từ tháng 6/2018, đã thực sự 
trở thành đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng, đóng 
góp quan trọng vào tăng trưởng chung cả 
nước. Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1 hoạt 
động ổn định cả 2 tổ máy, phát huy tối đa 
công suất. sản lượng một số sản phẩm công 
nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2016-2018 
vượt sản lượng của cả giai đoạn 2011-2015 
(bia 175 triệu lít, tăng 25,57%, sợi 13.877 
tấn, tăng 63%, điện sản xuất 15 tỷ kwh, 
tăng 2,9 lần); sản xuất thép cho sản phẩm 
từ tháng 6/2017 đến nay đạt gần 6 triệu tấn, 
riêng năm 2018 ước đạt 4,2 triệu tấn.

Ngoài tập trung phát triển tại 02 khu 
kinh tế, 03 khu công nghiệp được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt; tỉnh đã chú trọng tới 
công nghiệp nông thôn, thành lập 22 cụm 
công nghiệp (CCN), tổng diện tích là 571 
ha; trong đó 17 CCN đã thu hút 139 dự án 
hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng số 
vốn đầu tư là 4.958 tỷ đồng, góp phần đưa 
tỷ lệ lấp đầy các CCN đạt 59%; giải quyết 
việc làm cho hơn 3.300 lao động, giá trị 
sản xuất công nghiệp tại các CCN đạt trên 
3.500 tỷ đồng/năm. Nhiều dự án có quy mô 
lớn như: dự án sản xuất gỗ MDF, HDF của 
Công ty TNHH Thanh Thành Đạt tại CCN 
Vũ Quang đang phấn đấu đưa vào vận hành 
chạy thử vào cuối năm nay 2018 với công 

suất 120.000 m3/năm, gỗ ván thanh 2.400 
m3/năm, có tổng mức đầu tư hơn 1.440 tỷ 
đồng, sẽ tạo động lực cho việc đảm bảo liên 
kết trong trồng và chế biến gỗ nguyên liệu.

Với định hướng tăng cường xã hội hóa 
đầu tư CCN, đến nay toàn tỉnh có 05 CCN 
đã giao cho doanh nghiệp đầu tư. Tiêu biểu, 
Công ty CP Đầu tư IDI đầu tư CCN Thái 
yên (15,73ha) với tổng mức đầu tư 148 tỷ 
đồng; giai đoạn 1 (11,33 ha) với tổng kinh 
phí đã đầu tư đạt trên 100 tỷ đồng. Nhiều 
nhà đầu tư đang quan tâm nghiên cứu, thực 
hiện đầu tư vào các CCN trong thời gian tới.

Xác định tầm quan trọng của phát triển 
Ngành công nghiệp trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế tỉnh nhà, Tỉnh ủy đã ban hành 
Nghị quyết số 08 về đẩy mạnh phát triển 
CN-TTCN đến năm 2025 và những năm 
tiếp theo; HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 
quyết 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 
quy định một số Chính sách phát triển CN-
TTCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những 
năm tiếp theo; UBND tỉnh banh hành Quy 
chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, chú trọng phát 
triển lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng 
tái tạo, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 02 dự 
án nhà máy điện mặt trời, khảo sát tiềm năng 
triển khai dự án điện gió, điện sinh khối...

Trong thời gian tới, phát huy những kết 
quả đạt được, tập trung thực hiện chiến lược 
phát triển sản xuất công nghiệp bền vững, 
tiếp tục là động lực chính đưa nền kinh tế 
tỉnh nhà lên tầm mới, trong đó chú trọng các 
nhóm giải pháp sau:

Một là, tập trung tổ chức thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 
18/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh, Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND ngày 
18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, xác 
định công nghiệp tiếp tục là động lực tăng 
trưởng chính của nền kinh tế; xây dựng Khu 
Kinh tế Vũng áng là hạt nhân phát triển 
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công nghiệp của tỉnh và khu vực 
với cụm ngành chủ lực luyện 
kim, sản xuất điện năng, công 
nghiệp hỗ trợ tạo ra giá trị gia 
tăng cao hơn với công nghệ mới, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Hai là, tập trung cao chỉ đạo 
cùng với tăng cường phối hợp 
với các Bộ, Ngành kiểm soát, 
giám sát, nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước đối với các dự án 
lớn, phức tạp như Formosa, đảm 
bảo phát huy năng suất sản xuất 
nhưng gắn với bảo vệ môi trường 
và các quy định của pháp luật.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ 
các dự án đầu tư phát triển năng 
lượng tái tạo (điện mặt trời, 
điện gió, điện sinh khối…) như 
dự án thủy điện Hương sơn 2, 
thủy điện Ngàn Trươi, 2 dự án 
nhà máy điện mặt trời. Xúc tiến 
đầu tư phát triển công nghiệp 
nhẹ (dệt may, da giày) nhằm 
nâng cao năng lực sản xuất toàn 
ngành và giải quyết nhiều việc 
làm. Phát triển công nghiệp 
nông thôn tập trung tại các 
CCN, thu hút các dự án có công 
nghệ hiện đại. Huy động nguồn 
lực đầu tư hạ tầng CCN, xúc tiến 
và tạo mọi điều kiện cho các dự 
án đầu tư sản xuất vào khu, cụm 
CN tập trung.

Thực hiện những giải pháp 
trọng tâm trên, tin tưởng, bước 
sang năm 2019, ngành công 
nghiệp sẽ tiếp tục là động lực 
chính thúc đẩy tăng trưởng nền 
kinh tế tỉnh nhà, góp phần đưa 
Hà Tĩnh phát triển ngày càng 
bền vững.

H.v.Q

có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, trong đó lưu 
ý những nội dung nào đã rõ sẽ tiến hành làm trước, 
nội dung còn mới vừa làm vừa rút kinh nghiệm với 
những bước đi cụ thể hoặc thực hiện thí điểm, từ đó 
rút kinh nghiệm để triển khai, nhân rộng. Đồng thời 
cần có sự phối hợp, chỉ đạo thống nhất, thông suốt từ 
Trung ương đến cơ sở. 

Thứ tư, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn phải 
gắn liền với việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu 
lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo 
chất lượng, hiệu quả (tính cả người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những 
người thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố). 
giải quyết, hỗ trợ chế độ chính sách phù hợp với 
từng đối tượng dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy 
đặc biệt liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố nhằm ổn 
định tư tưởng của cá nhân, tình hình an ninh chính 
trị tại địa phương, cơ sở. Mặt khác, kết quả xây dựng 
và thực hiện Đề án của các cơ quan, đơn vị phải gắn 
với việc đánh giá thi đua, phân loại đơn vị; xếp loại 
người đứng đầu hàng năm.

Từ thực tế của các ngành, địa phương đang triển 
khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 
(khoá XII) có thể thấy, để thực hiện tốt việc sắp xếp 
lại bộ máy, tinh giản biên chế, các cấp ủy cần có 
quyết tâm chính trị, có giải pháp đúng, phù hợp điều 
kiện thực tiễn và kiên trì với giải pháp đó. Đồng 
thời cần có sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ của các 
cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Có như 
vậy mới thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo mà Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đã đề ra là 
“kiên quyết thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả 
việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với 
cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức”.

N.P.Q

SắP xếP, TINH GọN BỘ MÁy HÀNH CHíNH...
(Tiếp theo trang 37)
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Trong nhịp bước thời gian đang trôi về 
những ngày cuối cùng của năm, trên 
từng khu xưởng, nhà máy, chúng tôi 

vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự nghỉ ngơi. Những 
công nhân, kĩ sư lao động miệt mài, ánh lên trên 
khuôn mặt họ niềm vui phơi phới, hăng say lao 
động sản xuất.

Trên công trường KKT Vũng áng, chúng tôi 
bắt gặp từng tốp công nhân, kĩ sư của Công ty 
Formosa Hà Tĩnh (FHs), khoác trên mình những 
bộ đồ bảo hộ lao động, sải những bước chân nhanh 
theo thói quen của những người được đào tạo và 

AN NHIÊN

khu kinh tế vũng Áng
Trên công trường Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: P.V

Niềm vui trở lại
Hai năm sau ngày xảy ra sự 

cố môi trường biển, với sự vào 
cuộc và chỉ đạo quyết liệt từ chính 
quyền các cấp, sự nỗ lực thực hiện 
các giải pháp đồng bộ và kịp thời 

của Ban quản lý Khu Kinh tế (KKT) 
Vũng Áng, sự đồng thuận của 

nhân dân… KKT Vũng Áng đã trở 
lại với những nhịp phát triển sôi 

động vốn có.
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làm việc trong môi trường công nghiệp. Họ 
vừa đi vừa trò chuyện, khuôn mặt rắn rỏi, dày 
dặn gió sương vùng biển, ánh mắt ngời sáng 
niềm tin. 

Anh Trần Đình Thông, đang làm việc 
tại tổ bảo vệ công ty FHs chia sẻ: sau sự cố 
môi trường, chúng tôi phải giãn ca, giảm giờ 
làm, thu nhập hầu như không có. giờ thì mọi 
thứ đã đi vào ổn định, các chế độ phúc lợi 
đều được đảm bảo, các nội quy, quy định của 
công ty về tiền lương, tiền thưởng, tiền bồi 
dưỡng làm thêm giờ đều được ban lãnh đạo 
công ty quan tâm, tạo điều kiện thế nên anh 
em đều yên tâm làm việc.

Đang trong một ca làm việc, vừa điều 
hành đội, vừa vui vẻ trò chuyện, anh Hà Văn 
Hoành, quản lý đội cẩu trục cho biết: Đang là 
thời điểm cuối năm nên hầu như công trường 
lúc nào cũng trong không khí khẩn trương, 
hối hả làm việc để đảm bảo năng suất, chất 
lượng sản phẩm. giờ đây, trên công trường 
lúc nào cũng rôm rả tiếng cười, khác hẳn với 
những thấp thỏm lo âu không có việc làm, thu 
nhập của quảng thời gian về trước.

Hầu hết các doanh nghiệp đầu tư tại 
KKT Vũng áng đã hoạt động ổn định, tăng 
tốc và đạt hiệu quả sản xuất cao như: Khu 
liên hợp gang thép và cảng sơn Dương 
Formosa Hà Tĩnh; Hệ thống cấp nước cho 
Khu kinh tế Vũng áng; Nhà máy nhiệt điện 
Vũng áng 1… 

Bên cạnh đó, một số dự án đang triển 
khai cũng gấp rút hoàn thiện những công 
đoạn cuối cùng như lắp đặt dây chuyền thiết 
bị máy móc… cho kịp tiến độ sản xuất như 
dự kiến.

Có thể nói, lấy lại được niềm tin sau sự 
cố môi trường, sự phát triển của KKT Vũng 
áng đã và đang góp phần làm thay đổi cơ 
bản cơ cấu của tỉnh nhà theo hướng tăng 
mạnh tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, 
dịch vụ và từng bước đưa Hà Tĩnh thành hạt 

nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung. Theo thống kê, chỉ số sản 
xuất công nghiệp năm 2017-2018 liên tục 
tăng, năm 2017 tăng 89,2% so với năm 2016 
và năm 2018 tăng 86,7% so với năm 2017. 
Quy mô ngành Công nghiệp năm 2018 đạt 
trên 44.700 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với 
năm 2015, vượt một số tỉnh trong khu vực 
Bắc Trung Bộ.

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp 
Formosa Hà Tĩnh tiếp tục chiếm ưu thế trong 
kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, đến hết tháng 
12/2018, sản lượng thép đạt 4,0 triệu tấn, 
doanh thu 2,6 tỷ UsD và nộp ngân sách 6.600 
tỷ đồng. 

Ngày 18/5, lò cao số 2 của Formosa Hà 
Tĩnh chính thức đi vào vận hành thử nghiệm. 
Đến nay, cả hai lò cao đều vận hành ổn định, 
khi cả 2 lò cao hoạt động hết công suất, dự 
kiến sản lượng gang lỏng của cả năm 2019 
sẽ đạt 6,71 triệu tấn, doanh thu ước đạt 3,5 tỷ 
UsD, đóng góp lớn cho nguồn ngân sách.

Với dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng áng 
1 có công suất 1.200 MW, gồm 2 tổ máy 
được xây dựng tại KKT Vũng áng, là nhà 
máy lớn nhất khu vực miền Trung hiện nay. 
Nhà máy đóng góp cho lưới điện quốc gia 
7,2 tỷ kWh/năm, doanh thu bán điện khoảng 
289 triệu UsD/năm (tương đương 4.900 tỷ 
đồng). Đến nay sau thời gian dài vận hành 
phát điện tổ máy số 1, với công suất 600MW, 
Nhà máy Nhiệt điện Vũng áng 1 đã tập trung 
mọi nguồn lực đẩy nhanh khắc phục sự cố 
tổ máy số 2 đưa vào phát điện đồng thời 2 tổ 
máy với tổng công suất 1.200MW, góp phần 
đưa doanh thu nhà máy trong dịp này lên gần 
1.000 tỷ đồng, nộp thuế 400 tỷ đồng. 

Kết thúc năm 2018 Nhà máy Nhiệt điện 
Vũng áng 1 đạt tổng sản lượng điện 6.167 
triệu kW, góp phần quan trọng vào tổng 
doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và 

(Xem tiếp trang 45)

Vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu ở xã Phú Gia (Hương Khê)
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1. sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá 
toàn diện, năng suất sản lượng cây trồng, vật 
nuôi tăng cao so với cùng kỳ năm 2017; giá 
trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 82 triệu 
đồng/ha; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 52,8% 
giá trị sản xuất nông nghiệp.

2. Ban hành Đề án “Mỗi xã một sản 
phẩm” (oCoP) tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 
- 2020, định hướng đến 2030, triển khai xây 

dựng điểm; Hà Tĩnh là một trong 20 tỉnh 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn biểu dương tích cực triển khai xây dựng 
Đề án, kế hoạch, triển khai Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm.

3. Triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM 
năm 2018 với sự vào cuộc mạnh mẽ quyết 
liệt của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực 
hiện bài bản, sáng tạo, quyết liệt, làm tốt 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ và người dân; quan tâm bố trí 
nguồn lực; khai thác, huy động nguồn lực 
xã hội; lồng ghép hợp lý các chương trình, 
dự án với sự chung tay, góp sức của nhiều 
tổ chức, cá nhân… Chương trình xây dựng 
NTM Hà Tĩnh từng bước đi vào chiều sâu, 
bền vững, đến nay, số tiêu chí bình quân/

TRầN HUy oáNH
Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Dấu ấn xây dựng nông thôn mới
của hà tĩnh năm 2018

Vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu ở xã Phú Gia (Hương Khê)

Với nỗ lực lớn, quyết tâm cao của 
cả hệ thống chính trị, chương trình xây 
dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 

2018, Hà Tĩnh đạt cao nhất từ trước 
đến nay, với nhiều dấu ấn nổi bật.
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xã đạt 17,46 tiêu chí/xã, tăng 1,96 tiêu chí 
so cuối năm 2017. Năm 2018, Hà Tĩnh có 
45 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt 
chuẩn là 158 xã (chiếm 68,9% tổng số xã 
trên toàn tỉnh). Qua kết quả thẩm định cho 
thấy các xã phấn đấu đạt chuẩn năm nay có 
sự đồng đều, thuyết phục hơn các năm trước 
đặc biệt là tiêu chí 20 ngày càng thực chất, 
bền vững hơn. Huyện Nghi Xuân trở thành 
huyện Nông thôn mới đầu tiên của cả tỉnh, 
đạt chuẩn trước thời hạn 2 năm.

4. Phong trào làm giao thông nông 
thôn từ đầu năm đến nay đã được các địa 
phương tập trung cao. Với sự hỗ trợ của các 
cấp ngân sách, các tổ chức hội, đoàn thể ở 
địa phương, nhân dân các xã đã đóng góp 
ngày công, hiến đất, hiến tài sản để mở rộng 
đường giao thông nông thôn theo chuẩn 
NTM. Đến nay, toàn tỉnh đã làm mới hơn 
578 km đường giao thông nông thôn, đạt 
101% kế hoạch, một số huyện hoàn thành 
vượt kế hoạch của năm như: Thạch Hà, Can 
Lộc, Lộc Hà, Hương sơn...

5. Tổ chức thành công Lễ hội Cam và 
các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 
2 năm 2018, thu hút 80 gian hàng, trong đó, 
hơn 30 gian hàng trưng bày cam của các 
địa phương trong tỉnh. Lễ hội năm nay quy 
tụ những quả cam tươi, đẹp nhất được lựa 
chọn từ các vùng trồng cam ngon nổi tiếng, 
chất lượng cao như: Khe Mây (Hương Khê); 
sơn Mai, sơn Trường (Hương sơn) Đức 
Bồng (Vũ Quang); Thượng Lộc, Mỹ Lộc 
(Can Lộc)… Đây là dịp giới thiệu, tôn vinh 
thương hiệu, chất lượng cam Hà Tĩnh và 
các nông sản chủ lực của tỉnh đến với bạn 
bè trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển, 
nâng tầm giá trị nông nghiệp Hà Tĩnh. Bên 
cạnh sản phẩm chủ lực là các giống cam đặc 
sản còn có các sản phẩm nông nghiệp tiêu 
biểu khác như: trầm hương, mật ong, nước 
mắm, mực khô, tép khô... Lễ hội Cam và các 
sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh là hoạt động 

thiết thực, nhằm quảng bá, tăng xúc tiến 
thương mại, giới thiệu tiềm năng, xúc tiến 
đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, phát triển 
nông nghiệp đúng định hướng và quy hoạch.

6. Tổ chức thành công Tổng kết và trao 
giải Cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, 
Vườn mẫu lần thứ nhất, với sự hưởng ứng 
tích cực, tham gia đông đảo của người dân 
và cộng đồng thôn, với 1.015 khu dân cư, 
16.831 vườn tham dự. Thực hiện tiêu chí 
20 - Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu 
ở Hà Tĩnh đã trở thành phong trào, lan tỏa 
rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu 
quả cao hơn, hài hòa hơn về kinh tế - xã hội 
- môi trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ và 
nâng cao chất lượng NTM bền vững.

7. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tổ chức thành công Chương 
trình Tọa đàm giao lưu về NTM với chủ đề 
“Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu 
- sự bền vững trong xây dựng NTM” và Hội 
nghị toàn quốc triển khai xây dựng Khu dân 
cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu. sau tổ chức 
Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô 
hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, 
Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo Kết 
luận số 173/TB-VPVP về kết luận của Phó 
Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại 
Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô 
hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu 
và Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã có thư 
gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương về việc 
triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu 
mẫu, vườn mẫu trong cả nước.

8. Thực hiện tiêu chí thứ 20 - Khu dân 
cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, được cả hệ 
thống chính trị và người dân đồng tình, tham 
gia xây dựng tích cực; tạo sự đồng thuận 
trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; 
đến nay cơ bản có 100% thôn đã lập phương 
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án, dự toán triển khai xây 
dựng Khu dân cư NTM kiểu 
mẫu, 9.568 vườn triển khai 
vườn mẫu, trong đó 250 thôn 
đạt chuẩn, 2.405 vườn mẫu 
đạt chuẩn. Tiêu chí 20 - Khu 
dân cư NTM kiểu mẫu, vườn 
mẫu trở thành phong trào, lan 
tỏa rộng khắp, đi vào chiều 
sâu, mang lại hiệu quả thiết 
thực cho các hộ dân, góp phần 
đẩy nhanh tiến độ,  nâng cao 
chất lượng NTM bền vững.

9. Việc thu hồi bằng công 
nhận xã đạt chuẩn nông thôn 
mới của 2 xã (Thiên Lộc, Kỳ 
Bắc) đã tạo hiệu ứng tốt, đưa 
ra cảnh báo và định hướng 
các xã phấn đấu đạt chuẩn 
nông thôn mới, nông thôn 
mới kiểu mẫu, góp phần 
nâng cao tính bền vững của 
phong trào.

Những kết quả trong 
xây dựng NTM Hà Tĩnh đạt 
được trong năm 2018 là tiền 
đề để thực hiện Chương trình 
MTQg xây dựng NTM trong 
những năm tới đi vào chiều 
sâu, bền vững, nâng cao mức 
độ, chất lượng của tất cả các 
tiêu chí, thực hiện hiệu quả 
Đề án mỗi xã một sản phẩm; 
đẩy mạnh phong trào và nâng 
cao chất lượng hiệu quả khu 
dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, 
tập trung xử lý rác thải, môi 
trường chăn nuôi, nâng cao 
chất lượng tiêu chí môi trường 
nông thôn…

T.H.O

đóng góp đáng kể cho khoản thu ngân sách của Trung 
ương và địa phương.

Ngoài ra trong năm 2018, KKT Vũng áng thu 
hút thêm 10 dự án đầu tư trong nước với vốn đầu 
tư 2.524 tỷ đồng; 5 dự án nước ngoài vốn đầu tư 35 
triệu UsD.

Tính đến thời điểm hiện tại, Khu kinh tế Vũng áng 
hiện có 130 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó 75 
dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký 
50.686,76 tỷ đồng và 55 dự án đầu tư nước ngoài với 
tổng mức đầu tư đăng ký 11.844,146 tỷ đồng. Thu ngân 
sách qua Cảng Vũng áng từ đầu năm đến nay đạt gần 
5.200 tỷ đồng, tăng 112 % so với cùng kỳ.

Tổng số lao động trong KKT Vũng áng đến thời 
điểm hiện tại là 18.953 người. so với cùng kỳ năm 
2017, tổng số lao động tăng 3.508 người, trong đó lao 
động trong nước tăng 3.460 người và lao động ngoài 
nước tăng 48 người.

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban 
KKT Vũng áng: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp 
tục phối hợp với các ban, ngành liên quan tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc để các hoạt động sản xuất kinh 
doanh tại KKT đạt hiệu quả, các dự án đang triển khai 
đảm bảo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn cố 
gắng từng bước đổi mới các hoạt động xúc tiến thu hút 
đầu tư theo hướng chuyên nghiệp hơn, nỗ lực hỗ trợ, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm 
sản xuất, kinh doanh”.

Mùa xuân đã cận kề, không khí ấm áp đang lan tràn 
khắp các công trường nhà máy. gương mặt, nụ cười 
của những công nhân, kĩ sư nơi đây thêm rạng ngời 
bởi những thành quả đã đạt được sau một năm cùng 
nhà đầu tư nỗ lực vượt khó thành công, duy trì ổn định 
sản xuất, đóng góp cho sự tăng trưởng ổn định của nền 
kinh tế, đồng thời, tạo tiền đề để ngành công nghiệp 
tỉnh nhà tiếp tục phát triển, bứt phá trong năm 2019.

A.N

khu kinh tế vũng Áng...
(Tiếp theo trang 42)
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trồng thủy sản; xử lý rác và phế thải sản xuất 
làm phân hữu cơ vi sinh; phòng chống dịch 
bệnh cho cây trồng vật nuôi; xử lý các vùng 
ô nhiễm môi trường; sử dụng kỹ thuật nuôi 
cấy mô tế bào trong lai tạo, chọnocác giống 
cây con có đặc tính tốt; phục tráng các giống 
bản địa có ưu thế. Chủ động cung cấp nguồn 
giống có gen tốt, đồng đều, có khả năng 
kháng bệnh cao, thích ứng với biến đổi khí 
hậu từ các phòng thí nghiệm và từ các hoạt 
động hợp tác, chuyển giao công nghệ.

Đẩy mạnh cơ giới hóa, tin học hóa, từng 
bước tự động hóa trong tất cả các khâu của 
quá trình sản xuất. Khuyến khích, hỗ trợ 
việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới như 
phun thuốc trừ sâu bằng máy bay điều khiển 
tự động; tưới nước chủ động và tiết kiệm; 
sản xuất rau, củ quả, cây giống trong nhà 
lưới; công nghệ chiếu sáng cho cây trồng, 
vật nuôi,... Hình thành một nền nông nghiệp 
thông minh dựa trên nền tảng của tiến bộ 
KH&CN, làm thay đổi căn bản phương thức 
sản xuất để tạo ra gia trị mới có hàm lượng 
tri thức cao cho sản phẩm.

Thứ ba, quan tâm công tác bảo quản 
chế biến: Khuyến khích du nhập, ứng 
dụng các công nghệ trong bảo quản, chế 
biến tinh sâu và an toàn thực phẩm đối với 
tất cả các sản phẩm ngay trướcà tron, và 
sau thu hoạch. Mạnh dạn áp dụng công 
nghệ mới như: màng sinh học, na no, sốc 
nhiệt, chiếu xạ và các phương pháp xử lý 
bằng vật lý, hóa học tiên tiến khác trong 
bảo quản, chế biến các sản phẩm chủ lực, 
nhất là các sản phẩm tươi sống như cam, 
bưởi, nấm, thủy sản, rau quả,...

Thứ tư, về thị trường tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực: Làm tốt công tác dự 
tính, dự báo, nghiên cứu thị trường, xúc tiến 
thương mại để ban hành chính sách và quyết 
định đầu tư sản xuất. Coi thị trường phải là 
mệnh lệnh của sản xuấi để bứt phá để tham 
gia vào sân chơi thương mại toàn cần. Hình 
thành các mối quan hệ hữu cơ theo chuỗi giá 
trị từ sản xuất đến tiêu thụ trong mối liên kết 4 
nhà “nhà Doanh nghiệp - nhà nông - nhà khoa 
học - nhà nước” trong từng cơ cấu sản phẩm.

Coi trọng việc xác lập, bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ 
của tỉnh. Trong quan hệ thương mại thời kỳ 
toàn cầu hóa đang diễn ra, quyền sở hữu trí 
tuệ là điều kiện bắt buộc trong giao dịch và 
là tài sản lớn nhất của Doanh nghiệp, nhà 
sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện Đề án 
và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ trong 03 
năm qua đã đạt kết quả rất tích cực với gần 
1.300 sản phẩm dịch vụ được thiết kế nhãn 
hiệu, đăng ký, chứng nhận và cấp văn bằng 
bảo hộ.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung khai 
thác và phát triển nhãn hiệu, xây dựng một 
số thương hiệu mạnh cho các sản phẩm đã 
đăng ký như: Bưởi Phúc Trạch, cam Khe 
Mây, cam Vũ Quang, cam Thượng Lộc, cam 
sơn Mai, nhung hươu Hương sơn, nấm Hà 
Tĩnh... Đồng thời tham gia kết nối cung cầu 
công nghệ, bảo hộ sản phẩm trong và ngoài 
nước, mở rộng thị trường, tạo tiền đề cho 
phát triển bền vững cho các sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực của tỉnh. 

Đ.K.v

ĐỂ CÁC SảN PHẨM NÔNG NGHIệP CHỦ lỰC...
(Tiếp theo trang 51)
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Năm 2018, thực hiện chủ đề “Kỷ cương - sáng tạo - Phát 
triển”, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, 
Cục Hải Quan Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động, 

đề ra giải pháp thực hiện gắn với việc phát động các phong trào thi 
đua trong toàn ngành. Trong đó tập trung cao cho một số giải pháp: 
Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa 
hải quan; xây dựng lực lượng; kiện toàn, tinh gọn, hoàn thiện cơ cấu 
tổ chức bộ máy các cấp, gắn với các phong trào thi đua: “Kỷ cương 
- đồng tâm - hành động xây dựng Hải quan Việt Nam phát triển”; 
“Đoàn kết, sáng tạo, vượt qua thử thách, tạo động lực lớn đưa Hà 
Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp 

Cục Hải quan Hà Tĩnh
NÂNg cao hiệu quả cÔNg tác quảN lÝ, 

chỐNg buÔN lậu, giaN lậN thươNg mại; thỰc hiệN 
tỐt cÔNg tác thu NgÂN Sách Nhà Nước  

LƯơNg TRƯờNg THọ
Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh

Các cán bộ hải quan đang kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cảng Vũng Áng.    Ảnh: P.V

Cùng với với quá 
trình xây dựng Nghị 

quyết Hội đồng nhân 
dân (HĐND) tỉnh luôn 

tập trung chỉ đạo triển 
khai đồng bộ, hiệu quả 
các chính sách đã được 

ban hành, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. 
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hiện đại”… Với việc triển khai quyết liệt 
những giải pháp nói trên và sự nỗ lực cố gắng 
của toàn ngành, năm 2018, Cục Hải Quan Hà 
Tĩnh đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu 
và nhiệm vụ được giao. 

Về công tác quản lý nhà nước: Toàn 
ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn 
bản quản lý nhà nước về hải quan như: Luật 
Hải quan, các Nghị định, Thông tư hướng 
dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan... 
Trên cơ sở đó đã ban hành 220 văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn đối với các đơn vị về nghiệp 
vụ giám sát quản lý; 110 văn bản kiến nghị 
chính sách, nghiệp vụ giám sát quản lý lên 
các cấp có thẩm quyền. Tiếp nhận giải quyết 
các vướng mắc trực tiếp cho các tổ chức, cá 
nhân. Kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh 
hàng miễn thuế và địa điểm kiểm tra hàng hoá 
tại chân công trình cho các doanh nghiệp; gia 
hạn thời gian quá cảnh hàng hoá; thông báo 
danh mục miễn thuế cho các doanh nghiệp 
đạt yêu cầu.

Với việc thực hiện tốt công tác hướng 
dẫn và giám sát về thủ tục hải quan đã mang 
lại những kết quả tích cực: Tổng số tờ khai 
đã đăng ký làm thủ tục hải quan là 11.238 
tờ khai, tăng 34% so với năm 2017, với 461 
doanh nghiệp, tăng 13% so với năm 2017. 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.124,2 
triệu UsD, tăng 97,8%, trong đó kim ngạch 
xuất khẩu đạt 912,1 triệu UsD, tăng 119%, 
kim ngạch nhập khẩu đạt 2.212,1 triệu UsD, 
tăng 90% so với năm 2017.

Công tác quản lý thuế, thu hồi nợ thuế, 
quản lý rủi ro được quan tâm. Năm 2018, 
Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tài 
chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 
(NsNN) là 3.100 tỷ đồng, Hội đồng nhân dân 
tỉnh giao chỉ tiêu 3.400 tỷ đồng, Tổng cục Hải 
quan giao chỉ tiêu phấn đấu bổ sung là 5.900 
tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu NsNN, 
Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tập trung triển khai 
và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NsNN có 

hiệu quả. Ban hành 15 văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn; trả lời 22 văn bản liên quan đến vướng 
mắc chính sách thuế, chính sách ưu đãi đầu tư 
của các chi cục và doanh nghiệp trên địa bàn; 
kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch, 
giải pháp thu NsNN năm 2018 trong đó tập 
trung vào các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp, tăng cường chống thất thu, 
xử lý nợ thuế, kiểm tra sau thông quan. Tính 
đến ngày 31/12/2018, thu NsNN đạt 6.038 tỷ 
đồng, đạt 193% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, 
176% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, 101,5% chỉ 
tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 107,45% so 
với năm 2017. Để đạt được kết quả đó, Cục 
Hải quan Hà Tĩnh đã không ngừng cải cách, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, điện tử hóa 
các thủ tục hải quan, kịp thời giải đáp, tháo gỡ 
khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy 
mạnh công tác chống thất thu, thường xuyên 
kiểm tra, rà soát công tác giá.

Công tác thu hồi nợ thuế và quản lý rủi 
ro, được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kịp 
thời báo cáo Tổng cục Hải quan trong công 
tác quản lý nợ, bổ sung hồ sơ và xem xét xóa 
nợ cho doanh nghiệp. Triển khai thực hiện 02 
kế hoạch về quản lý rủi ro (QLRR), 01 quy 
chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin; 
ban hành hơn 80 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo 
và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết 
liên quan đến công tác QLRR. Triển khai 
thực hiện 04 Chuyên đề Kiểm soát rủi ro; rà 
soát và đề xuất nâng hạng, bổ sung hồ sơ ch 
24 doanh nghiệp; đề xuất thiết lập 42 tiêu chí 
phân tích áp dụng cấp Cục; thu thập, phân 
tích và cập nhật thông tin 110 hồ sơ doanh 
nghiệp vào Hệ thống RiskmanII.

Công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, đơn vị đã kiểm soát tốt tình 
hình, không để xẩy ra điểm nóng cũng như 
các vụ buôn lậu lớn trong địa bàn kiểm soát 
Hải quan. Năm 2018, Cục Hải quan Hà Tĩnh 
đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành 
về công tác chống buôn lậu, gian lận thương 
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mại và phòng chống ma túy. Phát hiện, bắt giữ và 
xử lý 386 vụ hàng hóa vi phạm và xử phạt hơn 7,8 
tỷ đồng; 20 vụ ma túy, tang vật thu giữ gồm 75,4 kg 
ma túy đá; 65 bánh heroin; 15 bánh và 01 kg cần sa; 
39.619 viên ma túy tổng hợp và 44,5 kg quả thuốc 
phiện tươi. Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng đã làm tốt vai 
trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Trong 
năm, đã tham mưu UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 389 
tỉnh ban hành 37 văn bản chỉ đạo về đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Các lực 
lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, bắt 
giữ và xử lý vi phạm hành chính 8.675 vụ với tổng 
trị giá tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt bổ 
sung, truy thu thuế: 73,6 tỷ đồng. Xử lý hình sự 40 vụ 
với 46 đối tượng (tăng 29% về số vụ; tăng 7% số đối 
tượng so với năm 2017).

Công tác kiểm tra sau thông quan đạt được những 
kết quả đáng ghi nhận, đạt 106% chỉ tiêu được Tổng 
cục Hải quan giao về số vụ, 645% chỉ tiêu về số tiền 
(9,67 tỷ đồng), bằng 419% chỉ tiêu phấn đấu (2,31 tỷ 
đồng) và tăng 583% so với năm 2017. Đây là số thu 
cao nhất từ công tác kiểm tra sau thông quan từ trước 
đến nay của Cục Hải quan Hà Tĩnh.

Đạt được những kết quả nêu trên, bên cạnh triển 
khai thực hiện các giải pháp đã được đề ra, Cục Hải 
quan Hà Tĩnh đã quan tâm đẩy mạnh công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, duy 
trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống các biểu hiện 
tiêu cực, thực hiện tốt công tác biểu dương thi đua, 
khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên 
tiến, tạo động lực tinh thần để cán bộ, công chức, 
người lao động trong toàn ngành hăng hái thi đua, nỗ 
lực, phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Những kết quả nổi bật mà ngành Hải quan Hà 
Tĩnh đạt được trong năm 2018 được người dân, cộng 
đồng doanh nghiệp và các cấp chính quyền ghi nhận, 
đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh. Đây là tiền đề để ngành Hải 
quan tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 
thời gian tới, là động lực quan trọng để xây dựng Hải 
quan Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

L.t.t

thông lệ ở nhiều địa phương, 
khối phố đó là đều tổ chức chào 
cờ vào ngày mồng một Tết tại 
hội quán thôn, khối phố và tổ 
chức chúc thọ cho các cụ cao 
niên vào khoảng mồng ba hoặc 
mồng bốn Tết.

Cuộc sống hiện đại có nhiều 
đổi thay, những hủ tục cúng 
bái, kiêng khem rườm rà đã dần 
được xóa bỏ. Thời gian nghỉ tết 
ngắn, sau tết bận với nhiều công 
việc nên tranh thủ khoảng thời 
gian này, nhiều gia đình thường 
chọn cho mình những mối quan 
tâm nhất cho việc gặp gỡ người 
thân trong gia đình nội tộc, bạn 
bè, đồng chí, đồng nghiệp. Các 
gia đình trẻ thường có xu hướng 
tranh thủ đi du lịch để nghỉ ngơi 
sau một năm bận rộn làm ăn. 
Trang phục cũng biến đổi theo 
thời gian cùng với sự đi lên của 
đời sống kinh tế. 

Tết trong tâm thức người Việt 
từ quan niệm, phong tục cũng 
như thói quen sinh hoạt, cách lựa 
chọn trang phục trải qua các giai 
đoạn lịch sử dù có những thay đổi 
song vẫn giữ được hồn cốt riêng. 
Người Việt Nam dù ở đâu, làm gì 
trên mọi miền đất nước cũng như 
ở nước ngoài đều mong muốn, giữ 
gìn, hun đúc, làm đẹp hơn những 
giá trị, hương vị để Tết Việt luôn 
tỏa sáng.

T.N 

Tết trong...
(Tiếp theo trang 63)
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Trong những năm gần đây, nhiều 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực 
của tỉnh đang chuyển dịch theo 

hướng sản xuất hàng hóa lớn với năng suất 
chất lượng ngày càng cao. Việc chế biến sau 
thu hoạch được quan tâm, đã nâng cao giá 
trị của nông sản. Nhiều doanh nghiệp nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng vai trò là hạt 
nhân đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế 
biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Nhiều sản 
phẩm như Bưởi Phúc Trạch, Cam Thượng 
Lộc, Nhung hươu Hương sơn, Cam Khe 

ĐỂ CÁC SảN PHẨM NÔNG NGHIệP CHỦ lỰC
của Hà Tĩnh phát triển bền vững

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp lần thứ 2, góp phần khẳng định thương hiệu các sàn phẩm chủ lực của Hà Tĩnh.    Ảnh: P.V

Đỗ KHoA VăN
TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh có 14 sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực, gồm: 

nấm ăn và nấm dược liệu, lúa, lạc, 
rau, củ quả thực phẩm chất lượng 

cao, bưởi Phúc Trạch, cam chất lượng 
cao, chè, gỗ nguyên liệu rừng trồng, 
cao su, lợn, bò, hươu, tôm và các hải 

sản đánh bắt có sản lượng lớn và giá 
trị xuất khẩu cao. 
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Mây... được đăng ký và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận, chỉ dẫn địa lý… Tuy nhiên, năng 
lực cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực của tỉnh vẫn còn thấp, thị trường 
tiêu thụ thiếu ổn định; phát triển chưa bền 
vững, tăng trưởng chưa vững chắc; năng lực 
sản xuất, đổi mới và phát triển các hình thức 
sản xuất còn chậm; sản xuất theo chuỗi giá 
trị chưa trở thành chủ đạo. Bên cạnh đó, do 
biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, các sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực dễ bị tổn thương, 
đòi hỏi phải có chiến lược lâu dài để hạn chế 
thiệt hại và thích nghi hiệu quả.

Trước yêu cầu của giai mới, để các sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực của Hà Tĩnh phát 
triển bền vững đòi hỏi phải “phát triển một 
nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc 
tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn 
với xây dựng nông thôn mới văn minh và 
phồn vinh”. 

Để đạt được kỳ vọng đó, cần có các 
nhiệm vụ và giải pháp căn cơ, xuyên suốt 
trong quá trình phát triển các sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị khép kín, từ 
“quy hoạch - sản xuất - bảo quản, chế biến 
- thị trường tiêu thụ”, trong đó khoa học và 
công nghệ phải được xem là giải pháp toàn 
diện, xuyên suốt.

Thứ nhất, về quy hoạch các sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực: cần rà soát, điều chỉnh, 
bổ sung quy hoạch tổng thể ngành nông 
nghiệp và các quy hoạch chuyên ngành các 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực phù hợp với 
xu thế phát triển, biến đối khí hậu, hội nhập 
quốc tếm tránh sản xuất tự phá; quy hoạch 
theo hướng tiếp cận đa ngành gồm: Tổ chức 
lại sản xuất, khuyến khích tích tụ ruộng đất, 
tập trung phát triển giống cây con có lợi thế 
so sánh; lựa chọn sản xuất các loại sản phẩm 
thích ứng với biến đổi khí hậu để hình thành 

những vùng sản xuất hàng hóa lớn; xây 
dựngcác cơ sở cung ứng dịch vụ thu mua, 
chế biến; hình thành các khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông 
minh, nông nghiệp xanh.

Thứ hai, về sản xuất các sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực: sản xuất phải đặt trong bối 
cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế, tự do 
hóa thương mại, thương mại điện tử, phải 
căn cứ vào nhu cầu thị trường, vào hợp đồng; 
xây dựng và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn 
áp dụng; sản phẩm phải có nguồn gốc xuất 
xứ, sản xuất theo công nghệ an toàn thực 
phẩm. Từ bỏ tập quán sản xuất tự phát, manh 
mún, chạy theo phong trào, bệnh thành tích; 
tuân thủ “luật chơi” của cơ chế thị trường. 

Khuyến khích đầu tư vào sản xuất các sản 
phẩm chủ lực theo hướng tập trung, tăng dần 
quy mô bằng các chính sách thông thoáng về 
giao đất, thuê đất, hỗ trợ lãi suất, ứng dụng 
khoa học và công nghệ, xúc tiến thương mại. 
Bên cạnh việc kêu gọi các doanh nghiệp lớn 
cần hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, các hợp tác 
xã, tổ hợp tác tổ chức lại sản xuất, liên kết, 
liên doanh một cách đa dạng. Chính quyền 
phải là trọng tâm cho việc thực hiện các hợp 
đồng kinh tế theo pháp luật, tạo niềm tin cho 
nhà đầu tư. 

Tăng cường các chương trình đào tạo, 
tập huấn, chuyển giao công nghệ, truyền 
thông công nghệ,... cho các doanh nghiệp, 
hợp tác xã và người sản xuất, người tiêu 
dùng để nâng cao nhận thức, kỹ năng, văn 
hóa kinh doanh, quản trị kinh doanh, văn 
hóa tiêu dùng đối với sản phẩm chủ lực.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, 
coi đây là một đột phá nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực. sử 
dụng rộng rãi các chế phẩm sinh học trong 
cải tạo đất; xử lý chất thải chăn nuôi và nuôi 

(Xem tiếp trang 46)
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Bức tranh kinh tế với nhiều gam sáng nổi bật 

ông Hoàng Tiến Anh - Chủ tịch UBND xã Xuân Trường 
cho biết: “Là địa phương nằm ở tốp cuối hoàn thành 
các tiêu chí đạt chuẩn NTM năm 2018, Xuân Trường 

luôn xác định mục tiêu cao nhất và cốt lõi của việc xây dựng NTM 
là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần 
cho người dân. Vì vậy, bên cạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, chúng tôi 
đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình 
phát triển kinh tế gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương, 
như nuôi tôm, chăn nuôi lợn, bò theo mô hình liên kết, phát triển 
kinh tế vườn...”.

Chị Nguyễn Thị Nga, thôn 3, xã Xuân Trường chia sẻ: 
“Năm nay, người dân Xuân Trường đón một cái Tết vui tươi 
và ý nghĩa hơn, bởi xã nhà đã đạt chuẩn NTM. Các tuyến 

Bài và ảnh: TRà gIANg

Năm 2018 
khép lại cũng là 
thời điểm huyện 

Nghi Xuân hoàn 
tất các tiêu chí, 
khoác lên mình 

“chiếc áo mới” trong 
vinh dự và tự hào trở 

thành huyện Nông 
thôn mới (NTM) đầu 

tiên của Hà Tĩnh.

trêN huYệN NÔNg thÔN mới 
đầu tiêN của hà tĩNh

Xuân về Nghi Xuân hướng đến huyện nông thôn mới văn hóa kiểu mẫu của cả nước
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đường liên thôn, liên xóm giờ được tu sửa, đổ 
bê-tông sạch sẽ, rộng rãi, bà con thoải mái đi 
lại vui xuân, đời sống cũng ngày càng khấm 
khá hơn. Huyện đạt chuẩn NTM là niềm vinh 
dự, tự hào rất lớn với người dân chúng tôi”.

Một năm đi qua với nhiều khó khăn, thử 
thách nhưng bằng sức mạnh tổng hòa giữa 
ý Đảng, lòng dân, Nghi Xuân đã phát huy 
được nhiều tiềm năng thế mạnh để khẳng 
định mình bằng sức bật mới. Bức tranh kinh 
tế với nhiều gam màu sáng nổi bật. Đến nay, 
toàn huyện đã xây dựng được 694 mô hình, 
trong đó có 100 mô hình lớn, 113 mô hình 
vừa và 481 mô hình nhỏ.

Trong đó, đáng chú ý là mô hình Trung 
tâm sản xuất giống tôm Thông Thuận (Cương 
gián) quy mô 3 tỷ con/năm; mô hình trồng rau 
thủy canh lớn nhất Hà Tĩnh của HTX An tâm 
Farm, xã Xuân Hải; dự án nông nghiệp công 
nghệ cao tại Xuân Mỹ; trại lợn giống siêu nạc 
phục vụ chăn nuôi Xuân Thành, Cổ Đạm… 

Trong lộ trình xây dựng NTM, nhiều địa 
phương đã biết lựa chọn phát triển chuỗi sản 
phẩm chủ lực để nâng cao hiệu quả kinh tế. 
Nếu những xã vùng biển (Xuân Hội, Xuân 
Liên, Xuân Thành…) tập trung mạnh vào 
những mô hình đánh bắt, chế biến thủy hải sản, 
nuôi tôm công nghệ cao… thì Xuân Mỹ, Xuân 
Viên, Xuân Hồng lại chú trọng đến phát triển 
kinh tế trang trại, vườn hộ.

Những mô hình lớn làm “đầu kéo” đã tạo 
“cú hích” cho phát triển sản xuất. Nhờ đó, 
thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, 
từ 28,5 triệu đồng (năm 2015) lên 32,68 triệu 
đồng (năm 2017), đạt 36,66 triệu đồng/người/
năm 2018.

Trong 8 năm thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng NTM, Nghi Xuân 
đã huy động nguồn lực gần 2.600 tỷ đồng. 
Trong đó, ngân sách nhà nước và nguồn vốn 
lồng ghép gần 900 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 
900 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp gần 145 tỷ 

đồng, nhân dân đóng góp và nguồn xã hội 
hóa trên 450 tỷ đồng… Đến nay, Nghi Xuân 
đã có 17/17 xã được UBND tỉnh công nhận 
xã đạt chuẩn NTM. 

Lấy văn hóa truyền thống làm điểm 
nhấn tăng tốc 

Mạnh dạn tạo bước đột phá khi lấy văn 
hóa truyền thống làm điểm nhấn tăng tốc trong 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng NTM, cán bộ và nhân dân Nghi Xuân 
coi việc bảo tồn các di sản văn hóa là gìn giữ 
những báu vật để tự tin viết tiếp những kỳ tích 
trong chặng đường mới.

ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND 
huyện Nghi Xuân cho rằng: “Cùng với đẩy 
mạnh tuyên truyền vận động, Nghi Xuân đã 
có nhiều cách làm linh hoạt, đặc biệt là chọn 
đúng điểm nhấn để tăng tốc, biết cách “biến 
không thành có” để nỗ lực cán đích huyện 
NTM trước thời hạn 2 năm. Trong lộ trình xây 
dựng NTM, huyện đã chọn thế mạnh đi lên từ 
văn hóa, du lịch và thương mại, đồng thời dựa 
trên nền các giá trị văn hóa truyền thống của 
quê hương với mục tiêu không làm mất đi các 
giá trị văn hóa làng xã mà làm giàu thêm các 
giá trị văn hóa...”.

Hiếm có địa phương nào hội tụ nhiều danh 
lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các trầm tích 
văn hóa như huyện Nghi Xuân. Ngoài Khu di 
tích Nguyễn Du, đền thờ Nguyễn Công Trứ…, 
Nghi Xuân là cái nôi của các di sản văn hóa 
phi vật thể như Truyện Kiều, ca trù, dân ca, ví 
giặm. Đây được coi là là nền tảng, động lực và 
là nguồn “tài nguyên” vô tận để huyện Nghi 
Xuân tạo nên bản sắc trong xây dựng NTM và 
thúc đẩy ngành công nghiệp không khói, phát 
triển kinh tế - xã hội.

Ngoài 10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu 
mẫu của tỉnh, huyện Nghi Xuân bổ sung 
thêm tiêu chí thứ 11. Trong đó, mỗi khu dân 
cư phải có thêm 1 câu lạc bộ văn nghệ dân 

(Xem tiếp trang 61)
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“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc”

Kỳ Anh - Đèo Ngang là địa danh quen 
thuộc của tôi từ những năm 60. Mỗi năm 
vài lần từ đơn vị đóng quân ở Vĩnh Linh 

ra Bắc công tác hay về thăm nhà, bọn tôi đều có chặng 
dừng xe ở đây. Ký ức trong tôi, đây là một vùng biên 
viễn của cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài. Một vùng 
đất nghèo rớt mồng tơi, đói khổ đến cùng cực. Nắng 
cháy da, mưa sa trắng đồng, dân không biết làm gì để 
ăn, chỉ còn cách lên rừng hái củi, hái trái sim, lội khe 
kiếm mớ tép mớ dam (cua đồng) ra chợ đổi lấy vài bơ 
gạo, lay lắt sống qua ngày.

 Kỳ Nam, xã tận cùng phía Nam của Kỳ Anh có 
thể gọi là xã nghèo nhất Việt Nam. Khát nước, bọn tôi 
vào một nhà dân gần đèo uống nhờ. Được coi là nhà 
“có máu mặt nhất xã”, nhưng cả gia đình cụ Dinh chỉ 
có 3 chiếc bát uống nước chè. Chúng được xin lại từ 
các chú bộ đội ở nhiều đơn vị khác nhau nên trở thành 

KHắC HIểN

Đường về thị xã Kỳ Anh.    Ảnh: Sỹ Ngọ

ĐỔI THAy MỘT dảI ĐẤT NGHÈo!

Ai đã từng đi trên con 
đường thiên lý Bắc - Nam 

những năm 60, chỉ cần 
dừng lại ít phút tại Kỳ Anh 

(Hà Tĩnh) sẽ cảm nhận được 
cái đói nghèo, khổ cực của 

mảnh đất một thời tao loạn, 
là đồn luỹ của cuộc phân 

tranh Trịnh - Nguyễn. Ngày 
nay, một thị xã công nghiệp 

gang thép, cảng nước sâu 
sầm uất sôi động, làm thay 
đổi cả một vùng đất nghèo 

dưới dãy Đèo Ngang.
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một “binh chủng hợp thành”, đủ loại nhôm, 
sứ, màu sắc, kích cỡ. ông Ký - Trung đội 
trưởng của chúng tôi nói nhỏ: “Thế này là 
oách nhất rồi. Các nhà khác chỉ uống nước 
trong gáo dừa hoặc vàu (một loại mo cau 
chằm lại để đựng nước) mà thôi”!

ông Nguyễn Tiến Rất, cư dân gốc ở 
đây, bạn cùng tuổi với chủ nhà, xởi lởi tâm 
sự: “Cả làng này, trước năm 1945 hầu hết 
là đi ăn xin. Bởi khí hậu quá khắc nghiệt, 
đất đai cằn cỗi, lũ lụt đe dọa năm này qua 
năm khác, không biết làm gì để sống, mọi 
người rủ nhau khăn gói đi xin ăn. Người 
trẻ, còn sức thì vào Đồng Hới, Quảng 
Bình, hoặc ra tận Vinh, thị xã Hà Tĩnh. Trẻ 
con, người già thì vật vã, lê la dưới chân 
núi Đèo Ngang, nương nhờ sự bố thí của 
khách qua đường.

Cái đói, cái nghèo cứ bám riết lấy 
người dân vùng này cho đến những năm 
80 trước khi có lại tỉnh mới mang tên Hà 
Tĩnh. Một chi tiết khiến tôi phải suy nghĩ 
mãi. Trong một lần, ngồi hỏi chuyện ông 
Bí thư Đảng uỷ xã Đặng Đình Dích về 
cuộc sống của người dân những năm trước 
khi có Khu kinh tế Vũng áng. ông Đích 
cho biết: cho đến những năm 1998 - 1999, 
số các em ở Kỳ Nam học hết cấp 1 cũng 
chỉ đếm đủ trên mười ngón tay, thậm chí 
năm 2012 xã chưa có học sinh học THCs. 
Tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến hơn 40%.

Trái với đời sống kinh tế của dân, cảnh 
vật, thiên nhiên Kỳ Anh rất đẹp, có biển 
rộng, rừng xanh, tài nguyên đất phong phú. 
Đèo Ngang là một danh thắng, một di tích 
lịch sử - văn hoá nổi tiếng cả nước. Con 
đèo và miền đất này đã từng được Trạng 
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đặt chân đến 
và khẳng định: “Hoành sơn nhất đái, vạn 
đại dung thân”. Ý nói đất này là đất thiêng, 
có thể nương dựa lâu dài, vĩnh viễn. Thế 

nhưng đời này qua đời khác hai từ “Đèo 
Ngang - đang nghèo” cứ đeo đẳng mãi 
người dân nơi đây.

Nhiều vị quân vương, tao nhân mặc 
khách đã để lại những bài thơ nổi tiếng 
được lấy từ nguồn cảm hứng từ cảnh sắc 
thiên nhiên, núi non, biển trời nơi đây. 
song có lẽ, đọng lại nhất, bất hủ nhất vẫn 
là bài “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện 
Thanh Quan.

“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc/ 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”

Hai câu thơ như là một sự dồn nén đầy 
hoài niệm, đầy tâm trạng, sự đau đáu về thời 
nhà, vận nước, khiến con cháu đời sau phải 
suy ngẫm, tìm lời giải.

tiếng gà dục sáng…
Nhà sử học Nguyễn Khắc Mai có một 

nhận xét đầy thi vị: “Đèo Ngang - Kỳ Anh 
là nơi để phụ nữ hoá thiên thần”. Trên 
đỉnh Đèo Ngang, Bà huyện Thanh Quan 
“dừng chân đứng lại trời non nước”; dưới 
chân Đèo Ngang, Công chúa Liễu Hạnh, 
con gái Ngọc Hoàng giáng trần để soi xét 
nhân tình thế sự. Cách đó về phía Bắc vài 
chục dặm có đền thờ Chế Thắng Phu nhân 
Nguyễn Thị Bích Châu, cung phi Vua Trần 
Duệ Tông, người đã dâng Vua bản “Kê 
minh thập sách” nêu 10 điều để Vua sáng 
suốt trong việc chăn dân.

Đến Kỳ Anh hôm nay, người ta có sự 
liên tưởng đầy thuyết phục về chuyện xưa và 
nay. Phải chăng “Kê minh” - tức là tiếng gà 
gáy dục trời sáng, ước vọng đau đáu của vị 
phi tần yêu nước, thương dân xưa đã thành 
hiện thực.

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đặc 
biệt là 9 năm kháng chiến chống Mỹ, Kỳ 
Anh trở thành một địa bàn chiến lược quan 
trọng, vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến. 
Nơi đây, Ngô Thị Thương - người con gái 
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Hà Tĩnhđầu tiên của Việt Nam và thế giới dùng súng 
trường bắn rơi máy bay Mỹ, được Đại tướng 
Võ Nguyên giáp gặp mặt và ngợi khen: 
“Cháu giỏi lắm, cháu đã rút ra được quy 
luật để bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ 
binh…”. Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, hơn 13 nghìn con em Kỳ 
Anh đã lên đường đánh giặc, hơn 3 nghìn 
người đã anh dũng hy sinh. 22 đơn vị, 6 cá 
nhân được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, 
58 bà mẹ được trao tặng danh hiệu Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng.

Có dịp hành hương về lại mảnh đất một 
thời được mệnh danh “đất chết” này, không 
ai lại không ngỡ ngàng, thốt lên thán phục 
bởi sự đổi thay quá kỳ diệu của nó. Từ một 
huyện thuần nông, nay Kỳ Anh trở thành 
một thị xã, hội đủ các yếu tố về công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ du lịch, nông nghiệp. 
Với sự ra đời của Khu Kinh tế Vũng áng, 
nơi đây đang thật sự trở thành một trung tâm 
luyện thép, trung tâm điện năng, trung tâm 
cảng biển của cả nước.

Thay vào cảnh đìu hiu, buồn tẻ ngàn xưa 
“Lom khom dưới núi tiều vài chú/ lác đác 
bên sông chợ mấy nhà”, nay là hàng hàng 
phố phường, quán sá, nhà cao tầng của cư 
dân mọc lên. san sát đó đây là các trường 
học khang trang, bệnh viện hiện đại, đầy đủ 
tiện nghi được xây dựng mới trong các khu 
tái định cư. Một trường cao đẳng dạy nghề, 
2 trung tâm dạy nghề và giáo dục thường 
xuyên, 1 trung tâm dạy nghề tư thục, cùng 
hai trường THPT mới đáp ứng được nhu cầu 
học hành của con em trong thị xã.

Cũng từ đây, các loại hình dịch vụ, 
khách sạn, nhà hàng liên tiếp mọc lên. 
“Không ai dám nghĩ, vùng đất cằn cỗi này 
lại có ngày thay đổi như hôm nay” - ông 
Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch UBND 
phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh chia 

sẻ. Cũng theo ông Long, từ khi có khu kinh 
tế Vũng áng, có khoảng 70% lao động địa 
phương đi làm công nhân, bình quân lương 
mỗi tháng 7 - 8 triệu đồng/người. Những 
hộ nông dân nghèo khổ xưa kia, nay thật 
sự đổi đời nhờ chuyển sang làm dịch vụ, 
buôn bán. Con cái họ đều được học hành, 
có nghề nghiệp, thu nhập ổn định...

sự phát triển của Khu kinh tế Vũng áng 
đã làm thay đổi căn bản cơ cấu nền kinh tế 
của Hà Tĩnh nói chung Thị xã Kỳ Anh nói 
riêng. Trong năm 2014, Khu kinh tế này đã 
tạo nguồn thu ngân sách trên 7.000 tỷ đồng, 
chiếm tới 62% số thu ngân sách của tỉnh. 
Việc Formosa Hà Tĩnh đưa vào vận hành lò 
cao số 2 ngày 18/5/2018 không chỉ đánh dấu 
mốc phát triển mới của doanh nghiệp, góp 
phần hoàn thành mục tiêu sản xuất 5 triệu 
tấn gang lỏng trong năm 2018, đưa doanh 
thu có thể đạt đến 2,5 tỷ UsD, mà còn đóng 
góp lớn vào sự tăng trưởng gDP của Việt 
Nam. Theo đánh giá của lãnh đạo Khu Kinh 
tế Hà Tĩnh, nếu 2 lò cao hoạt động hết công 
suất, hàng năm sản lượng gang lỏng ở đây 
sẽ đạt 6,71 triệu tấn, doanh thu ước đạt 3,5 
tỷ UsD.

Khu kinh tế Vũng áng và Cảng nước 
sâu sơn Dương về đêm đẹp mơ màng. Cả 
một vùng rộng lớn rực rỡ ánh điện với đủ 
sắc màu. Ngoài khơi xa, những con tàu lớn 
ra vào cảng kéo còi inh ỏi, rộn ràng. Những 
ngọn đèn câu mực nhấp nháy trên hàng trăm 
chiếc thuyền ngư dân như những chùm ngọc 
trai viền quanh bến cảng, tạo nên vẻ đẹp 
lung linh, huyền ảo.

Đèo Ngang - Kỳ Anh, mảnh đất “chết” 
ngày xưa đang thật sự hồi sinh trong công 
cuộc đổi mới của đất nước.

K.H
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Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, 
Nhà nước “Chung tay vì người 
nghèo - không để ai bị bỏ lại phía 

sau”, trong nhiều năm qua, Phong trào “Tết 
vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/
dioxin” ở Hà Tĩnh đã trở thành hoạt động nhân 
đạo thường xuyên, ý nghĩa, góp phần động 
viên, giúp đỡ người nghèo và các nạn nhân 
chất độc da cam/dioxin vượt qua khó khăn, 
vươn lên trong cuộc sống.

 Với vai trò nòng cốt, cầu nối trong các 
hoạt động nhân đạo, từ thiện, cứ mỗi độ Tết 
đến, Xuân về, Mặt trận Tổ quốc các cấp với 
nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệp thương 

chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nhất là các 
đoàn thể chính trị - xã hội phát huy mạnh mẽ 
tinh thẩn đoàn kết, tương thân tương ái, lá rách 
ít đùm lá rách nhiều trong đoàn viên, hội viên, 
trong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng 
đồng dân cư. Phong trào đã thu hút sự quan 
tâm, ủng hộ của đông đảo các tổ chức, cá nhân; 
sự quan tâm, ủng hộ và trực tiếp tham gia của 
các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các 
cấp, khơi dậy tính nhân văn sâu sắc, trở thành 
nét đẹp trong đời sống xã hội. 

Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã 
phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội 
sửa chữa, làm mới trên 300 nhà đại đoàn kết, 

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Hồ Thị Lục (xóm 8, xã Hương Long, Hương Khê).    Ảnh: P.V

NgUyễN THị MAI THỦy
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

Hà Tĩnh
laN tỏa phoNg trào “tết vÌ Người Nghèo 
và NạN NhÂN chẤt độc Da cam/đioXiN”
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trao tặng trên 30 nghìn suất quà Tết với tổng 
trị giá đạt gần 20 tỷ đồng, đã góp phần giúp 
đỡ, sẻ chia cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc 
da cam/dioxin đón tết thật đầm ấm và an vui. 
Ngoài ra, vào những ngày cận kề Tết Nguyên 
đán, các tình nguyện viên, các nhà hảo tâm, cán 
bộ, công chức của các cơ quan, doanh nghiệp 
trong tỉnh đã đến trao quà cho người dân vùng 
sâu, vùng xa, người già neo đơn, trẻ em tàn tật 
mồ côi, hay những bệnh nhân nghèo… Hình 
ảnh những cái bắt tay nắm chặt hay những 
món quà xuân chan chứa tình người đã góp 
phần sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh, có 
hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong 
cuộc sống, cùng mọi nhà đón Tết an vui. 

 Mặc dù đã có sự nỗ lực phấn đấu của các 
cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân góp 
phần thực hiện thắng lợi chủ trương xóa đói 
giảm nghèo của tỉnh nhà nhưng do điều kiện 
phát triển kinh tế; thường xuyên phải gánh chịu 
thiệt hại nặng nề của thiên tai, bão lũ nên tỉ lệ 
hộ nghèo trong tỉnh năm 2018 vẫn còn 6,92%, 
tương đương số lượng 26.140 hộ nghèo, trong 
đó, có nhiều mảnh đời bất hạnh đang phải vật 
lộn với cuộc sống nghèo đói, túng thiếu, chống 
chọi với bệnh tật và rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ 
của toàn xã hội. 

Xác định phong trào “Tết vì người nghèo 
và nạn nhân chất độc da cam” là phong trào 

thường xuyên của toàn xã hội, trong đó Mặt 
trận Tổ quốc - là tổ chức nòng cốt, cầu nối, 
điều phối trong công tác nhân đạo, từ thiện 
đã không ngừng tăng cường phối hợp với các 
ban, ngành liên quan, đặc biệt là các cơ quan 
truyền thông đại chúng. Qua đó góp phần đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn xã 
hội tích cực chung tay ủng hộ, giúp đỡ người 
nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Thông 
qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể, tổ chức 
xã hội để công tác vận động, chăm lo tết cho 
người nghèo ngày càng đi vào chiều sâu. Qua 
đó từng bước nâng cao nhận thức cho đoàn 
viên, hội viên, cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi 
dòng họ và cộng đồng dân cư; khơi dậy trách 
nhiệm, tình thương, tình làng nghĩa xóm, phát 
huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá 
lành đùm lá rách”. 

Với sự quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ của các 
cấp, các ngành, đoàn thể và cả cộng đồng, tin 
chắc rằng người nghèo, các gia đình chính 
sách khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ 
em mồ côi, khuyết tật… trong tỉnh sẽ thực sự 
cảm thấy ấm lòng mỗi dịp Tết đến, Xuân về 
và càng có thêm động lực vươn lên trong cuộc 
sống, góp phần quan trọng thực hiện tốt chính 
sách an sinh xã hội của tỉnh nhà.

N.T.M.T

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

cộng tác viên: PGS.TS Bùi Đình Phong, TS Đặng Duy Báu, Lê Văn Sao, Trần Tú Anh, Hoàng Văn Quảng, 
Trần Huy Oánh, Đỗ khoa Văn, Lê Ngọc Châu, Khắc Hiển, Nguyễn Huy Liệu, Anh Hùng, Nguyễn Trà Giang, 
Ngô Tuấn, Trần Phong, Lê Văn Vỵ, Phan Thanh, Thiên Nhẫn, Bùi Đức Hạnh, Trần Dung, Minh Đức, Phạm 
Quang Ái, Nguyễn Viết Dưỡng, Bùi Ngọc Hồng, Minh Chiến, Trương Ngọc Ánh, Quang Vinh, Văn Bảy, 
Nam Giang... Do khuôn khổ có hạn, trong số này, Tạp chí chỉ đăng một số bài, những bài viết còn lại Ban 
Biên tập sẽ lựa chọn đăng vào các số tiếp theo.

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

BAN BIêN tẬP
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Mừng Đảng - Mừng Xuân

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - năm 
2019 đang đến gần. Trong lúc 
người người, nhà nhà lên kế 

hoạch đón tết, vui xuân, thì ngành y tế cũng 
đang nhanh chóng triển khai các biện pháp 
để đảm bảo tốt nhất cho công tác y tế trong 
dịp tết với mục tiêu chu đáo, tận tình và hiệu 
quả đối với người bệnh.

Xác định rõ công tác trực, khám, cấp 
cứu người bệnh trong dịp tết Nguyên đán là 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Ngành đã chỉ 
đạo các cơ sở khám chữa bệnh, xây dựng kế 
hoạch đảm bảo công tác thường trực khám 
chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân trước, trong 
và sau tết. Công tác trực tại các cơ sở khám, 
chữa bệnh được thực hiện 24/24h và phân 
theo 4 cấp: trực lãnh đạo; trực chuyên môn, 

xử lý thông tin đường dây nóng; trực hành 
chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Tại 
các khoa, phòng của các bệnh viện phải 
niêm yết tên cán bộ trực và số điện thoại để 
người bệnh tiện liên lạc. Các bệnh viện bố 
trí nhân lực và phương tiện; chuẩn bị đầy 
đủ máu, dịch truyền, thuốc và các phương 
tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, 
khám, điều trị tại bệnh viện và sẵn sàng hỗ 
trợ kỹ thuật kịp thời cho tuyến dưới khi có 
yêu cầu. Đảm bảo tất cả bệnh nhân cấp cứu 
đều được khám và điều trị kịp thời, không để 
trường hợp bệnh nhân nào bị từ chối hoặc xử 
lý chậm trễ.

Đối với trường hợp người bệnh nhập 
viện không đúng tuyến, không đúng chuyên 
khoa, ngành cũng chỉ đạo các cơ sở phải tiếp 

Bs. LÊ NgọC CHÂU
TUV, Giám đốc Sở Y tế

Chu đáo, tận tình cứu chữa bệnh nhân
dịp tết nguyên đán

Kiểm tra công tác chăm sóc người bệnh và thăm hỏi bệnh nhân tại BV Đa khoa tỉnh.     Ảnh: P.V
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nhận, xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn 
nguy hiểm mới được chuyển đi các cơ sở y tế 
phù hợp tuyến điều trị. Các bệnh viện cũng 
chủ động phương án dự trữ cơ số thuốc, dịch 
truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường 
bệnh, phương tiện cấp cứu và 02 đội cấp cứu 
ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng khi có dịch 
bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có 
thể xẩy ra trong dịp tết.

Chủ động công tác phòng chống rét cho 
người bệnh; quán triệt cán bộ y tế luôn nâng 
cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ 
người bệnh, đặc biệt chú ý đến phong cách 
giao tiếp, ứng xử ân cần hòa nhã, thực hiện 
đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật, 
quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại các 
cơ sở y tế. 

Cùng với các hoạt động đảm bảo công 
tác chuyên môn, Ngành cũng chỉ đạo các 
bệnh viện tổ chức thăm hỏi, đón tết với 
người bệnh đang điều trị tại bệnh viện, đặc 
biệt quan tâm, chú trọng bệnh nhân nghèo, 
người thuộc diện chính sách.

Công tác phòng chống dịch bệnh, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được 
ngành chỉ đạo các đơn vị chuyên môn quan 
tâm đẩy mạnh. Đối với công tác phòng chống 
dịch bệnh, giao cho Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh, các Trung tâm y tế dự phòng 
tuyến huyện, thị, thành phố tập trung công 
tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời 
các loại dịch bệnh thường xẩy ra trong mùa 
Đông - Xuân như: các bệnh do cúm, tay chân 
miệng, sốt xuất huyết, sởi, rubella, tiêu chảy 
do virus Rota...; tăng cường công tác kiểm 
dịch biên giới, cảng biển nhất là tại Cửa khẩu 
Cầu Treo, cảng Vũng áng; duy trì các đội 
cơ động phòng chống dịch tại địa phương để 
sẵn sàng điều tra, xử lý ổ dịch khi có yêu cầu. 
Các Trung tâm cũng chủ động chuẩn bị đầy 
đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, trang thiết bị 

và nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ, triển khai các 
hoạt động chống dịch kịp thời; phân công 
cán bộ thường trực phòng chống dịch 24/24 
giờ tại đơn vị trong những ngày nghỉ tết để 
theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh xẩy ra 
trên địa bàn, có hướng xử lý kịp thời. Đặc 
biệt, tại các cơ sở điều trị Methadone phải 
chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo đủ thuốc 
để phục vụ cho bệnh nhân trong những ngày 
nghỉ tết và sau tết.

Đối với công tác đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm, ngành đã chỉ đạo Chi cục 
An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở 
Công thương tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 
Trong thanh, kiểm tra đặc biệt chú trọng các 
mặt hàng phục vụ Tết như: mứt, bánh, kẹo 
các loại thực phẩm có sử dụng chất phụ gia 
hoặc sử dụng phẩm màu nhằm phát hiện và 
xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm đồng thời 
công khai trên các phương tiện thông tin 
đại chúng để người tiêu dùng biết và phòng 
tránh. Triển khai các biện pháp đảm bảo an 
toàn thực phẩm nhằm quản lý hiệu quả các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ 
gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm. Phối hợp với các cơ sở khám, chữa 
bệnh và các đơn vị dự phòng để tổ chức cấp 
cứu người bệnh nếu có các vụ ngộ độc thực 
phẩm xẩy ra.

Bên cạnh đó, Ngành cũng phối hợp với 
các ban, ngành và địa phương tăng cường 
các biện pháp quản lý để tránh tình trạng 
tăng giá thuốc vào dịp tết; yêu cầu các cửa 
hàng kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức 
các địa điểm trực bán thuốc 24/24... không 
để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công 
tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp 
Tết Nguyên đán. sở y tế cũng thành lập 
các đoàn kiểm tra do lãnh đạo sở y tế làm 
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trưởng đoàn đi kiểm tra 
công tác thường trực Tết, 
động viên, thăm hỏi, chúc 
Tết cán bộ, công chức, 
viên chức và tặng quà cho 
bệnh nhân nặng, có hoàn 
cảnh khó khăn đang điều 
trị tại các bệnh viện.

Với sự chuẩn bị chu 
đáo, chắc chắn rằng các 
đơn vị y tế sẽ thực hiện tốt 
nhiệm vụ bảo vệ và chăm 
sóc sức khỏe cho người 
dân trong những ngày Tết 
cổ truyền 2019.

Tết Nguyên đán Mậu 
Tuất 2018, trong 07 ngày 
nghỉ, các bệnh viện công 
lập trên toàn tỉnh đã khám, 
chữa bệnh cho gần 5.000 
bệnh nhân. Trong đó khám 
cấp cứu, tai nạn hơn 2.000 
bệnh nhân; điều trị nội trú 
cho gần 2.000 bệnh nhân; 
có 176 bệnh nhân phẫu 
thuật; 243 ca đẻ...

Các bệnh viện cũng tổ 
chức tặng gần 1.000 suất 
quà, phát phiếu ăn miễn 
phí cho hàng ngàn bệnh 
nhân phải ở lại điều trị 
tại bệnh viện trong những 
ngày tết. Tiêu biểu như 
các bệnh viện: Đa khoa 
tỉnh, Phục hồi chức năng, 
Đa khoa Thành phố, Đa 
khoa huyện Đức Thọ, Đa 
khoa huyện Thạch Hà, Đa 
khoa huyện Hương sơn... 

L.N.C 

gian. Đến nay, toàn huyện đã có trên 165 câu lạc bộ với 
nhiều loại hình phong phú như ca trù, dân ca, ví giặm, trò 
Kiều, sắc bùa, chầu văn…

Trong công cuộc xây dựng NTM hiện nay, Nghi Xuân 
đang nỗ lực “đẩy” những giá trị truyền thống lên một nấc 
thang mới và chính những “đặc sản” văn hóa này sẽ là “cần 
câu” giúp dân nghèo làm giàu ngay trên chính mảnh đất mình 
sinh ra.

Bước đầu Nghi Xuân đã rất thành công trong tour du lịch 
với tên gọi “Chiêm ngưỡng, trải nghiệm làng quê NTM”; mô 
hình Homestay. Ngoài ra, Nghi Xuân đang tập trung khai thác 
các tiềm năng ẩm thực ở làng quê. Du khách khi về các vùng 
quê ở đây được đơm cá, đuổi gà, bắt lợn, ăn bánh đúc, bánh 
đùm bằng gạo chiêm… và tự chế biến. Một số làng nghề như 
nồi đất ở Cổ Đạm, làm nón ở Tiên Điền cũng đang được khôi 
phục để sản xuất ra các sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

ông Hồ Viết Nhuận, du khách đến từ huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ nhân một lần đến Nghi Xuân: 
Cái hay của NTM ở đây là đã khơi dậy được các nét đẹp văn 
hóa truyền thống của quê hương. Vừa nhâm nhi ly trà xanh, 
vừa nghe người thôn quê lẩy Kiều, hát ca trù, tôi như được 
sống lại không gian văn hóa Việt Nam của một thời xa xưa. 
Cách làm NTM này vừa hiệu quả, vừa phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống.

“Nghi Xuân có nhiều thế mạnh để trở thành huyện NTM 
đầu tiên của Hà Tĩnh. Dựa trên những tiềm năng lợi thế và 
cách làm sáng tạo, huyện cần đặt mục tiêu đến năm 2020 phấn 
đấu trở thành huyện NTM văn hóa kiểu mẫu của cả nước”, 
ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng điều phối NTM 
Trung ương nhấn mạnh.

Trở thành huyện NTM đầu tiên của Hà Tĩnh đánh dấu một 
bước ngoặt lớn cho sự phát triển, chuyển mình của địa phương. 
Cũng từ đây, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghi Xuân 
sẽ có thêm động lực để tiếp tục xây dựng huyện Nghi Xuân 
lên đô thị loại 4 vào năm 2020, sớm trở thành trung tâm kinh 
tế - văn hóa phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh.

t.g

xuân về trên huyện...
(Tiếp theo trang 53)
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Người Việt xưa thường dựa vào 
thời tiết để tính lịch gieo cấy, làm 
đất, thu hoạch.  Đối với những cư 

dân lúa nước, trong năm, sau thời điểm mùa 
màng tất bật thường có khoảng thời gian nhàn 
nhã. Vào thời điểm này, người ta thường tạ lễ 
ông bà, các bậc thần thánh, cầu chúc một năm 
nhiều thuận lợi, tổ chức hội hè, đình đám, vui 
chơi kéo dài. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử 
mà hình thành nên hội Tết. Khi nói đến khái 
niệm Tết, nhiều tài liệu cho rằng, “Tết” là do 
chúng ta đọc chệch chữ “tiết” (ý nói là thời 
tiết, tiết khí) mà ra, lâu dần thành quen. Dẫu có 
những tên gọi khác nhau, phong tục khác nhau 
giữa các vùng miền, dân tộc trong cả nước 
song đều diễn ra vào mùa xuân khi tiết trời ấm 
áp, cây cối đâm chồi nẩy lộc, thiên nhiên, con 
người rạo rực, hân hoan với nhiều dự định, 
mong ước về một năm mới thành công.

Quan niệm về tết xưa…
Để một năm mã đáo thành công, việc 

chuẩn bị cho một cái tết tinh tươm, mới mẻ 
từ trong nhà cho đến ngoài ngõ luôn ở trong 
tiềm thức của người Việt. Cuộc sống xưa dù 
chưa đầy đủ về vật chất song mỗi độ tết đến 
xuân về, nhà nhà đều dọn dẹp, lau chùi đồ thờ 
tự, vôi ve phong quang nhà cửa, treo tranh 
ảnh, câu đối ở nơi trang trọng nhất. Tết là dịp 
để tri ân ông bà, tổ tiên nên hầu như gia đình 
nào cũng trang trí gian thờ một cách công 
phu, thành kính. Và dù nghèo khó, thiếu thốn 
đến mấy thì ngày tết mỗi gia đình vẫn chuẩn 
bị quà bánh, mâm ngủ quả bày trên bàn thờ 
cúng, mua trước thực phẩm với các món ăn 
truyền thống như thịt, dưa, hành để ăn, tiếp 
khách.  Hầu như nhà nào cũng tự gói bánh 
chưng hoặc cùng anh em, hàng xóm cận kề 
nấu chung một nồi bánh to. Ngoài cúng tất 

THIÊN NHẫN

Rộn ràng ngày tết.    Ảnh: P.V

Tết trong tâm thức người việt xưa và nay
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niên, cúng giao thừa, cúng ngày mồng một 
thì hầu như ngày nào trên bàn thờ cũng được 
cắm cây hương trầm thơm ngát… Nnhững 
yếu tố này tạo nên hương vị rất riêng của Tết 
cổ truyền dân tộc. 

Đời sống khó khăn, cái ăn, cái mặc 
thường chưa đủ nên đối với trẻ em luôn vui 
tươi , háo hức, mong chờ vì Tết là dịp được ăn 
no, ăn ngon, được vui chơi thỏa thích. Người 
ta thường nói tiêu Tết là bởi các gia chủ làm 
việc cả năm tích góp, giành dụm, nếu ở xa 
quê thì cố gắng về quê đoàn tụ cùng gia đình, 
lo mua sắm quà cáp để thăm viếng nội ngoại, 
thăm thú bạn bè, anh em, mừng tuổi trẻ con, 
người già… Tết còn là dịp đoàn viên gia đình, 
cùng nhau chúc tụng, nói chuyện thân tình, 
ôn lại những thời khắc, câu chuyện năm cũ, 
bàn tính những dự định, mong muốn của một 
năm mới. 

Cùng với chơi Tết, người Việt Nam rất 
quan tâm đến trang phục ngày Tết. Tết là dịp 
nông nhàn, thời điểm giao mùa, gói gém một 
năm cũ, chuẩn bị những gì tươm tất nhất cho 
một năm mới nhiều hi vọng sáng sủa hơn. Vì 
vậy, trang phục cho cũng phải mới, đẹp, bắt 
mắt, khác với ngày thường. Một năm chắt 
chiu dành dụm dù khó khăn mấy, nhà nào 
cũng cố gắng mua cho con cái, người thân tấm 
áo mới. Bộ quần áo, đôi dép... mới bao giờ 
cũng là niềm tự hào để khoe với bạn bè của 
lũ trẻ con. Đối với các chị, các mẹ trong điều 
kiện cho phép cũng lựa chọn cho mình những 
bộ trang phục trang trọng như áo tứ thân, khăn 
mỏ quạ, quần láng đen, nón quai thao… còn 
các anh thường khăn xếp, áo the, áo gấm, ô 
Lục soạn…

và tết nay…
Cuộc sống hiện đại ngày nay đã có nhiều 

thay đổi nên quan niệm về ăn tết, chơi tết, 
nhưng vẫn luôn giữ gìn, phát huy được nét 
đẹp ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đối với 
những gia đình có điều kiện, thường dành 
diện tích riêng cho gian thờ với bàn thờ và 

đồ thờ cúng đầy đủ. Nhiều nhà còn rất khắt 
khe trong việc bày biện thứ tự đèn thờ, lư 
hương… Ngày tết, ngoài quà bánh, hương 
vàng còn có những vật phẩm theo quan 
niệm mong ước về đường làm ăn, công 
danh… Mâm ngũ quả với những quả không 
thể thiếu như đu đủ, chuối, thanh long, táo, 
quất… được gắn với niềm ước mong của 
gia chủ. Ngày nay, nhiều khi cũng không 
thể chỉ nhìn vào bàn thờ mà đoán biết được 
kinh tế của gia chủ có khấm khá không, bởi 
hầu như nhà nào dù nghèo khó, giàu sang 
cũng đều mua sắm lễ vật thờ tự đầy đủ để 
trước kính ông bà tổ tiên, sau để tạo dư vị 
hương hoa riêng trong ngày tết. 

Quan niệm về ăn tết, chơi tết rõ ràng có 
nhiều đổi mới do thành quả của sự phát triển 
kinh tế mang lại. Nếu như trước để chuẩn bị 
cho những ngày tết, gia chủ nào cũng phải lo 
mua sắm, tích trữ lương thực, thực phẩm thì 
giờ đây chỉ cần mua một lượng vừa phải vì thị 
trường bao giờ cũng có sẵn. Ngay cả việc gói 
bánh chưng hầu như chỉ duy trì ở các địa bàn 
thôn quê còn vùng thành thị hầu như không 
còn mà người ta đặt mua sẵn. 

Ở các địa bàn nông thôn, giờ đây đời 
sống người dân đã khá hơn, nhiều gia đình 
xây dựng nhà cửa khang trang. Nhiều địa 
phương hưởng ứng phong trào xây dựng 
nông thôn mới đã chỉnh trang vườn hộ, sắp 
xếp lại các công trình hợp lý. Đường làng 
ngõ xóm được phong quang sạch sẽ, treo cờ 
Tổ quốc rực rỡ... 

Ở thành thị, các gia đình thường giành 
thời gian lau chùi, sửa soạn vào các ngày 
nghỉ trước tết. gia đình nào có điều kiện hơn 
thường thuê hẳn người dọn nhà, tân trang 
để chuẩn bị cho ngày tết. sắc màu của phố 
phường hay nông thôn đều có những nét 
chung, các gia đình giành thời gian đến thăm 
hỏi, chúc tụng, giành những lời tốt đẹp, khi 
gặp nhau đầu năm. Và điều đặc biệt đã thành 

(Xem tiếp trang 49)
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Những chiếc lá bàng đỏ cuối 
cùng đã rụng xuống đêm qua, 
vạt cải lấm tấm hoa vàng 

nghiêng mình đón những hạt nắng ấm áp 
đầu tiên. sắc xuân đang lan tỏa đến từng 
nhà, từng thôn xóm ở vùng quê Trường 
Lưu. Con cháu ở xa tết năm nay về đông 
hơn mọi năm bởi sự kiện đặc biệt khi 

làng Trường Lưu vốn đã nổi tiếng với di 
sản “Mộc bản Trường học Phúc giang”, 
nay lại vinh dự được đón bằng công nhận 
“Hoàng Hoa sứ trình đồ” là Di sản tư liệu 
ký ức thế giới.

sự kiện đặc biệt này khiến cho không 
khí mùa xuân thêm náo nức, nhộn nhịp. 
Trong mỗi câu chuyện, trong từng hồi ức, 

Bài và ảnh: TRầN PHoNg

về làng di sản ký ức 
thế giới Trường lưu
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người dân nơi đây lấp lánh niềm tự hào về 
những giá trị mà ông cha đã tạo dựng, lưu 
truyền đến ngày nay.

Dẫn chúng tôi dạo trên tuyến đường 
đầy sắc xuân, các cụ cao niên cho biết, 
làng này xuất hiện cách đây 600 năm. 
Trước, làng nằm ngoài đồng làng Vạc 
gần bờ sông, giáp song Lộc, Phú Lộc 
sau chuyển về núi Phượng Lĩnh rồi phát 
triển rộng ra thành một ngôi làng rộng 
lớn, con cháu sum vầy, cơ nghiệp ngày 
mỗi phát triển.

“Hiếm có đất nào như Trường Lưu, có 
đến hai di sản tư liệu thuộc chương trình 
Ký ức thế giới, Khu vực Châu á - Thái 
Bình Dương của UNEsCo. Đó là Mộc 
bản Trường học Phúc giang và Hoàng 
Hoa sứ trình đồ. Ngoài ra còn nổi tiếng với 
nghề dệt vải và hát ví Phường Vải. Làng 
đã từng nhiều lần được đón các bậc túc 
nho, sau này trở thành những con người 
kiệt xuất của đất nước và thế giới đến hát 
phường vải như Đại thi hào Nguyễn Du, 
Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ”, 
ông Nguyễn Huy Quang - tộc trưởng chi 
2 họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu tự hào 
kể lại.

Vùng đất này có 11 di tích lịch sử - 
văn hóa, trong đó có 3 di tích cấp quốc 
gia. Toàn xã có 40 dòng họ, thì dòng họ 
Nguyễn Huy ở Trường Lưu đã chiếm 2/3. 
Trải qua 20 đời, dòng họ Nguyễn Huy đã 
đóng góp cho dân tộc 3 danh nhân văn 
hoá (Nguyễn Huy oánh, Nguyễn Huy Tự, 
Nguyễn Huy Hổ), 2 di sản văn hoá thế giới  
được UNEsCo công nhận và gần 40 viện 
sỹ, tiến sỹ, giáo sư đầu ngành. 

Các lễ hội ở Trường Lưu đều gắn 
với truyền thống tâm linh, coi trọng tín 
ngưỡng, hướng niềm tin vào sự che chở, 

độ trì của tổ tiên và các đấng thần linh. 
Trong dịp Tết đến, xuân về, từng đoàn 
người nối nhau thành kính đến nhà thờ 
dòng họ thắp hương, vái lạy tổ tiên. 
Những nghi thức cổ truyền trang trọng 
vớ: các bàn thờ sáng rực nén nhang, tỏa 
ngát hương trầm, bình hoa đủ màu, khoe 
sắc, mâm cỗ hoa quả, bánh trái, tạo nên 
không khí trang nghiêm, cổ kính để cầu 
mong tổ tiên phù hộ, độ trì tạó phúc ấm, 
an lành, làm ăn phát tài, phát lộc.

May mắn được đến đây trong giờ cúng 
tế hoặc lễ rước sắc phong vào đêm giao 
thừa thì bạn mới thấy hết được cái hồn 
Xuân nơi làng quê di sản này. Những vị 
chức sắc trong ban tế lễ với trang phục áo 
dài, khăn đóng truyền thống cùng bà con 
trong làng nối nhau rước sắc phong trên 
kiệu hoa từ nơi cất giữ về đình làng làm 
lễ. Đoàn người hòa trong tiếng nhạc ngũ 
âm, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng kèn 
rộn rã, réo rắt cho ta cảm giác được sống 
lại những ngày xa xưa cùng với ông bà, 
tổ tiên trong những ngày đầu khai hương, 
lập ấp.

Dứt lễ cúng, mọi người cùng nhau đàm 
đạo thân mật bên cốc rượu, chén trà trong 
không khí ấm cúng, thấm đượm tình làng 
nghĩa xóm. sự ấm áp đó đã trở thành giá 
trị văn hóa, kết nối tình đoàn kết, gắn bó 
giữa mọi người trong làng. Để mỗi người 
con ở làng di sản này, dù đi đâu cũng luôn 
nhớ về cội nguồn, nơi đã sinh ra, bồi đắp, 
nuôi dưỡng họ trở thành những con người 
hữu ích như ngày nay. Chính nơi đây là 
bầu sữa ngọt lành, cho ra đời những ông 
Trạng, ông Nghè làm rạng danh cho đất 
nước.

t.P
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Tháng 12, không chỉ bước chân thời 
gian mà dường như bước chân của 
con người cũng vội vã hơn. gió 

như nhát chổi quét mây xám tấp về phía tây để 
lại bầu trời những vạt xanh non. 

Rào àn, Rào Mắc, sau bao nhiêu vật vã, 
dòng nước lại lững lờ lắng lại xanh trong. 
Những hòn sỏi được mài nhẵn thín cũng lấp 
lánh khi có ánh mặt trời phản chiếu. Ngủ vùi 
sau mùa đông ẩm ướt, lạnh giá, núi rừng thức 
dậy, chuyển mình đâm chồi nảy lộc.

Tôi đang đi giữa màu xanh - Màu xanh 
của đại ngàn tái sinh. Những rừng dỗi, de, táu, 
lim ở khe Năm, Rào Mắc, Rào àn vươn vai, 
đan vào nhau xanh tốt.

Từ khi rừng có chủ, từ khi Dự án bảo 
tồn đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường 
sơn đã đến với sơn Kim 1, sơn Kim 2, từ khi 
Trung tâm nghiên cứu sinh thái nhân văn vùng 

cao (CHEsH) triển khai đề án: “Luận chứng 
Nghiên cứu và phát triển mô hình bảo tồn đa 
dạng sinh học và quản lý bền vững tài nguyên 
rừng tại lưu vực đầu nguồn sông Ngàn Phố, 
huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”, thì rừng 
được khoanh nuôi và tái sinh mạnh mẽ. 

Tôi đã trèo đèo, lội suối, về giáo xứ Kim 
Cương hàng chục lần và mỗi lần đến lại phát 
hiện ra bao nhiêu điều mới mẻ, thú vị. Đây là 
giáo xứ nằm ở phía Tây huyện miền núi Hương 
sơn có đường biên giới với nước bạn Lào trên 
30 km, có Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nối liền 
với nước bạn Lào, Thái Lan. Với 525 hộ, 2.500 
nhân khẩu thuộc ba giáo họ: giáo họ Chè (sơn 
Kim 2), giáo họ Tri sở, Kim sơn (sơn Kim 1) 
trải dài trên địa bàn rộng lắm núi, nhiều khe, 
lắm thác nhiều ghềnh, con đường đến nhà thờ 
xứ Kim Cương nhất là mùa mưa lũ không hề 
dễ dàng. Nhưng những năm gần đây, chương 

Một góc ở giáo xứ Kim Cương

Bài và ảnh: LÊ VăN Vỵ

ở giáo xứ kim Cương
Xuân sớm
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trình mục tiêu xây dựng NTM đã làm thay đổi 
bộ mặt miền núi. Những con đường liên xã, 
liên thôn được mở rộng, được cứng hóa bằng 
nhựa hay bê tông, những cây cầu bê tông cốt 
thép được bắc qua sông, qua khe, qua suối đã 
nối liền mạch máu giao thông. 

Những năm 90, con đường vào Rào Mắc, 
Rào àn, hay Khe Năm, Khe gát, Chí Lời là 
những con đường đất đỏ. Mùa nắng khét lẹt. 
Mùa mưa nhão nhoét, trơn mỡ gà. Mặt đường 
lồi lõm dấu chân trâu, xe lồng cộ cùng thợ sơn 
tràng vào xẻ thịt rừng xanh. Những con đường 
sống trâu, bị băm vằm, lởm chởm ổ gà, ổ vịt, 
bị lão hóa, già nua và biến dạng đồng nghĩa với 
con đường mồ hôi, nước mắt, nghèo đói.

sự nghiệp xây dựng NTM đã hồi sinh 
những con đường. Những con đường đã hồi 
xuân. Bây giờ con đường lên Rào Mắc, Rào 
àn, Khe gát, Chí Lời tấp nập ô tô, xe máy đi 
tuần tra, đi sản xuất, đến trang trại với bao nhiêu 
câu chuyện về mô hình kinh tế, về Dự án trồng 
cây gây rừng, về bảo vệ môi trường, môi sinh. 
Trên con đường đó, những hàng hóa được sản 
xuất từ trang trại theo hướng nông nghiệp sạch 
được chở về xuôi để phục vụ người tiêu dùng. 

Chưa tết, nhưng đây đó, chúng tôi đã bắt 
gặp những người nông dân lên rừng hái lá 
giong, lấy giang chẻ lạt gói bánh: “lạt này 
buộc bánh chưng xanh/ Cho mai lấy trúc, cho 
anh lấy nàng”.

Tôi đã đi trên những con đường biên giới. 
Điệp trùng xanh, điệp trùng hoa khoe sắc. Hoa 
bươm bướm trắng xóa như đậu lại với rừng. 
Vàng hoa dẻ, đỏ bông trang rừng. Rừng tràm 
hoa vàng lấm chấm dụ ong bay về hút nhụy 
làm mật. 

Tháng 12, được ngày nắng, rừng phởn 
phơ. ong tíu tít bay về. Chúng tôi đến ngã ba 
nước sốt, gặp một nhóm người từ dưới xuôi 
lên xe máy, tay vợt, vai mang bọng ong đi vớt 
ong ké tìm tổ. Bây giờ con đường rộng mở 
thêng thang nên không phải vất vả luồn rừng, 

leo núi như ngày xưa, cho nên đông đảo người 
tìm về cửa rừng tìm thú chơi hoang dã. 

Những con đường được mở rộng, nâng 
cấp, được làm mới, được kiên cố hóa bằng sức 
mạnh toàn dân. Theo ông Nguyễn sĩ Luận- 
Bí thư Đảng ủy xã sơn Kim 1, trong Chương 
trình mục tiêu xây dựng NTM, giáo dân giáo 
xứ Kim Cương đã hiến hàng vạn mét đất, hàng 
vạn cây xanh, đóng góp hàng trăm triệu đồng, 
hàng vạn ngày công để làm đường nông thôn, 
làm  thủy lợi nội đồng.

Tôi đã cùng đồng chí Bùi Xuân Hoàng- 
phó Bí thư Đảng ủy xã sơn Kim 1 chứng kiến 
Linh mục Lê sơn “đến từng ngõ, gõ từng 
nhà” trao đổi với giáo dân hiến đất, hiến cây, 
góp công sức mở rộng con đường từ Quốc Lộ 
8A đến thôn khe Dầu đi qua nhà thờ xứ Kim 
Cương, cho nên 100% giáo dân đã tự nguyện 
giải phóng mặt bằng, thậm chí gia đình Phê rô 
Nguyễn Đình Hoàng, Hoàng Thị Vân (giáo họ 
Tri sở) không phân vân tự tay dỡ bỏ hàng chục 
mét tường rào, cổng ngõ vừa xây với kinh phí 
hàng chục triệu đồng; hiến thêm 300m2 đất để 
mở đường.

Những trường hợp như anh Trần Đình 
Thịnh (giáo họ Chè) hỗ trợ 25 triệu đồng 
xây dựng cổng chào của thôn, anh Phan Văn 
Dương, Trần Đình Hoan đi làm ăn xa cũng 
chung tay xây dựng NTM bằng cách góp một 
phần thu nhập mua sắm nội thất cho nhà văn 
hóa thôn ở giáo xứ Kim Cướng không hiếm.

Nhưng cốt lõi cơ bản nhất là làn gió 
NTM đã làm thay đổi nếp nghĩ của những 
người nông dân một nắng hai sương ở giáo 
xứ Kim Cương.

Tôi đã bắt gặp hàng trăm bà con giáo dân 
đăng kí, chăm chỉ theo học lớp nghề ngắn hạn. 
Người học nghề trồng chè, người học nghề 
trồng cây ăn quả có múi, nuôi hươu, nuôi gà, 
trâu bò. Các lớp nghề ngắn hạn đã giúp giáo 
dân nắm được kỹ thuật cơ bản để tự tin đầu tư 
sản xuất. 
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Thoát ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp, mạnh 
dạn đầu tư vào mô hình kinh tế, ông Nguyễn 
Đình Khởi đã đầu tư mô hình tổng hợp vừa 
trồng trọt, vừa chăn nuôi. Chuồng nuôi lợn, 
gà phát triển, cá đầy ao, cam chanh đầy 
vườn; rừng trồng keo nguyên liệu, tìm được 
hướng mở để không chỉ thoát nghèo mà còn 
làm giàu. Với vai trò Bí thư chi bộ, trưởng 
ban công tác Mặt trận, Đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã sơn Kim 1, ông  Nguyễn Đình 
Khởi mang nhiều trọng trách, vì vậy lời nói 
đi đôi với việc làm, ông là tấm gương không 
chỉ cho giáo dân, cho thế hệ trẻ mà còn là 
tấm gương phấn đấu, hy sinh thầm lặng của 
người đảng viên.

Khi đất nước mở cửa, bà con giáo dân 
đã “bung” ra làm ăn. Nếu như giáo dân 
Nguyễn Quốc Tuấn mở trang trại chăn nuôi 
lợn Hà Trai, Trần Quốc Hưởng nuôi thủy 
sản tại khe Rào Mắc thì hàng chục giáo dân 
đã tận dụng lợi thế mặt đường mở cửa hàng 
kinh doanh tạp hóa. Chưa tết, nhưng cửa 
hàng tạp hóa của Phan Văn Quyền, Phan 
Văn Hiệp (Kim Cương 2), Lê Quốc Hoàn 
(Công Thương 1), Cao Thị Nữ (Kim Cương 
1) đã đầy hàng phục vụ bà con. Tiệm may 
áo dài thời trang Trần Thị Ly (Trưng) tấp 
nập khách vào ra đặt may áo mới. Ki ốt đồ 
gia dụng của anh Nguyễn Khắc Điệp cũng 
đã thoảng hương vị tết. Nhưng tôi muốn 
kể nhiều về những đảng viên, những người 
cán bộ mẫu mực theo đạo Thiên Chúa giáo. 
Nếu ở Đảng bộ xã sơn Kim 2 có một đảng 
viên thì tại Đảng bộ xã sơn Kim 1 có 9 
đảng viên. Những đảng viên công giáo là 
nòng cốt của phong trào xây dựng nông 
thôn mới, là xương sống khối đoàn kết toàn 
dân. Mùa Xuân 2019 năm nay, không chỉ 
Đảng bộ mà cộng đồng trong khu dân cư 
chúc mừng cho đồng chí Nguyễn Nhật Tiến 
42 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Trọng 
Bình tròn 40 năm tuổi Đảng. Với họ Đạo 
và Đời, người công giáo và người cán bộ, 

đảng viên hài hòa, thống nhất. Nhiều vai 
gánh vác, nhưng vai nào cũng vẹn toàn. 

Tôi đã đến Rào Mắc thăm ông Trần Trọng 
Bình nhiều lần. Và lần nào cũng có chuyện 
mới. Nào là chuyện giao đất giao rừng, bao 
nhiêu là mắc mớ phải gỡ ra sao; chuyện 
cung cấp kinh nghiệm, chia sẻ hiểu biết về 
trồng, bảo quản rừng với Trung tâm nghiên 
cứu sinh thái Nhân văn vùng cao (CHEsH); 
chuyện ra Cao Phong lấy giống cam V2, 
chuyện nuôi lợn rừng, gà rừng để bổ sung 
nguồn gien. Chuyện một thời ông làm Bí thư 
Đảng ủy, đứng đầu cả xã biên giới vùng sâu 
vùng xa phấn đấu an ninh, chính trị, kinh tế, 
vững vàng như thế nào. Rồi những chuyện 
đau lòng về một thời thôn Khe Năm ma túy, 
cái chết trắng đã làm tan nát bao gia đình; 
chuyện cả cộng đồng chung tay chia sẻ nỗi 
đau da cam, nỗi đau của những người nhiễm 
HIV-AIsD. Đặc biệt, những lúc tết đến xuân 
về, làm sao nói không với đèn trời, pháo nổ, 
cờ bạc, mại dâm, ma túy, làm sao để đồng 
bào lương - giáo ai cũng được hưởng cái tết 
ấp áp không phải dễ.

Là Bí thư Đảng bộ xã, ông có điều kiện 
để mang chủ trương đến với người dân nhất 
là nhân dân công giáo. Đó là lợi thế không 
phải ở địa phương nào cũng có được. Vì vậy, 
công tác phát triển đảng viên trong thanh 
niên công giáo ở Đảng bộ xã sơn Kim 1 cần 
khuyến khích và nhân rộng. Bây giờ ông đã 
nghỉ hưu nhưng việc làng việc xã, việc họ 
ông không nề hà việc gì. ông vẫn là người 
tiên phong mang ánh sáng của Đảng đến với 
bà con vùng biên giới xa xôi.

Xuân sớm không chỉ ở bầu trời, thiên 
nhiên, núi rừng, cây lá, hoa cỏ xứ sở Kim 
Cương, mà ở lòng người. Đó phải chăng là 
sự hài hòa giữa Đời và Đạo, giữa ý Đảng với 
lòng dân, bởi vậy nhìn vào khuôn mặt của 
ông bà già đến nam thanh nữ tú đều rạng 
ngời sắc xuân.

L.v.v
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Mừng Đảng
nguyễn thị lâm

Tám mươi chín tuổi Đảng còn xuân
Chỉnh đốn - tự phê đã góp phần
Xây dựng Đảng ta càng vững mạnh
“Là người đầy tớ của Nhân dân”.

Mừng xuân
Mừng Xuân Kỷ Hợi tiễn mùa đông
Én dệt trời xanh dưới nắng hồng
Sắc thắm đào mai hương tỏa ngát
Xuân về tô điểm đẹp non sông.

Đón xuân
nguyễn viết dưỡng

Trăng dõi hoa đào nở trước sân
Niềm vui chờ đợi đã bao lần
Sương giăng sườn núi hồn vương tết
Sóng gợn triền sông mộng gợi xuân
Thời điểm giao thoa tràn phút chốc
Đất trời rung chuyển ngợp lòng nhân
Chén nâng ai vẫn chờ ai đó
Mừng tuổi tri âm ta đón xuân.

Hà Tĩnh vào xuân
trương ngọc ánh

Từ Bến Thủy đến Đèo Ngang
Đất trời Hà Tĩnh rộn ràng vào xuân
Mưa giăng rắc bụi trong ngần
Lúa non như gái thanh tân mượt đồng
Mai vàng nở chốn Hoành Sơn
Đào non Thạch Quý đang mơn mởn thì
Lặng thầm từng giọt mùa đi
Bao nhiêu ấp ủ cũng vì lứa đôi
Em cười xuân chín làn môi
Men say lúng liếng đất trời thanh tân
Tàu reo trên sóng Sơn Dương
Lò cao đỏ rực khơi dòng điện xa
Mắt em vời vợi sao sa
Tầng cao phố mới dậy mùa tầm xuân
Nào em gói lại gió đông
Cháy lên một nụ xuân hồng trên môi
Tình ta ươm giữa cuộc đời
Long lanh em với đất trời vào xuân.

Thành phố vào xuân
xuân vinh

Nắng mới bừng lên rọi phố xuân
Thành Sen tươi đẹp biết bao lần
Tầng cao phố thị tầm hiện đại
Hoa thắm Đồng Môn dáng thanh tân
Xô Viết thênh thang in thẳng lối
Hàm Nghi rộng mở hướng cao tầm
Cảm Sơn xanh mướt hồi chuông vọng
Như tiếng mùa xuân đã đến gần.



Mừng Đảng - Mừng Xuân

tạp chí thông tin - tư tưởng70
Số 71+72 (Tháng 1+2/2019)

Diệu kỳ
hữu nhân

Này em ta đếm giao thừa
Phút giây ngày cũ như vừa thoảng qua
Mùa xuân vừa chạm lòng ta
Như môi vừa chạm nụ hoa gieo cành
Dậy thì là suối tóc xanh
Nhịp thời gian vọng tác thành nhân duyên
Hồn xuân như một con thuyền
Chở đầy sương khói trôi miền ái ân
Dậy thì em dậy thì xuân
Lắng nghe mùa chuyển vạn lần tiếng cây
Hoa xuân nở giữa bàn tay
Diệu kỳ là phút này đây xuân cười
Xuân hồng chín đỏ làn môi
Men nồng uống cả hồn tôi xuân về.

Mưa xuân trên đảo Trường Sa
nguyễn ngọc phú

Mưa từ dưới biển mưa lên
Hay mưa từ ở đất liền mưa ra
Mưa xuân trên đảo Trường Sa
Tốt tươi cả lá bàng già mùa đông…
Những người lính đảo ngóng trông
Đọt mưa nhú những nụ mầm lộc xuân.
 Mây mang nước ngọt  tần ngần
Cấy bao  hy  vọng trong ngần thiết tha
Xòe tay đếm hạt mưa sa
Gói bao tâm sự vỡ òa niềm vui
Nắng như thon thót giật lùi
Giấu bao con sóng ngủ vùi vào đêm…
Đảo xa bỗng gặp đất liền
Mưa xuân - mưa của nỗi niềm Trường Sa…
 

Đón 
Xuân 
Sang, 
Cội 

Nhân 
Nghĩa 
Vun 

Trồng 
Cây 

Thắm 
Biếc

Vui 
Tết 

Đến, 
Nguồn 
Tình 

Thương 
Xây 
Đắp 
Lá 

Xanh 
Tươi

NguyễN vIết DưỡNg
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Sau đợt mưa dầm dề, liu riu rét, Phúc Trạch 
bỗng hửng nắng. Nắng chan lên trên những 
vườn cây dó trầm. Vườn cây dó trầm vươn tay, 
xòe mắt lá đón nắng.

Tôi đang đi trong vườn dó trầm hai 
héc ta của gia đình anh Thái Văn 
Hướng thôn 5 xã Phúc Trạch. 

Trong nắng ban mai, thoang thoảng mùi 
hương, không nồng nàn, không thơm gắt mà 
nhẹ nhàng, phải tinh tế mới có thể cảm nhận 
được. Anh Hướng cho biết, tháng 12 trầm 
chuẩn bị thay lá để ra lộc vào đầu xuân. Khi 

những búp lộc, xòe lá xanh nõn cũng là lúc 
trầm nở hoa. Thường là vào dịp lập xuân. 
Vườn trầm nở hoa thơm ngát là dịp ong bay 
về hút nhụy lấy mật dập dìu cả một vùng. 
gặp nắng lên, dó trầm phơi hoa, cả một 
không gian ngào ngạt. Tháng 4 là lúc những 
trái dó trầm treo lủng lẳng trên cành. Không 
còn mùi hương nõn nà của hoa, nhưng lại 
dịu dàng của quả. Mùa xuân là thời điểm dó 
trầm thơm nhất. Đi giữa rừng trầm như đi 
giữa rừng hương.

Trầm thơm không chỉ ở hoa, ở quả, mà 
dó trầm thơm bền bỉ, thơm lâu, thơm bất cứ 

Vỵ LÊ

Hương TrầmHương Trầm
Vườm dó trầm 6000 cây của anh Hướng cho thu hoạch hàng chục tỷ đồng
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mùa nào, nắng cũng như mưa, ngày cũng như 
đêm, tối cũng như sớm chính là dó trầm qua 
thời gian đã kết tinh thành lõi trầm. Vườn dó 
17 năm tuổi của anh Thái Văn Hướng đã có 
1/3 cho trầm và bắt đầu thu hoạch mỗi cây từ 
4 đến 6 triệu đồng.

Hàng ngàn cây ruột trầm, ngày đêm tỏa 
hương thơm. Tôi đã đi giữa rừng thơm với 
người nông dân miền rừng chân chất mà 
buông xả hết những mệt nhọc để thụ hưởng 
cho hết những phút giây thư thái và an lạc.

Anh Thái Văn Hướng đưa tôi đến từng 
gốc trầm mà anh đã chăm bẵm gần 20 năm 
nay. Anh nói với tôi rằng, có phải quê anh 
miền núi, xa xôi, mưa thối đất, nắng cháy 
trời, đất cằn đá sỏi nên trời đất ban lộc cho 
hai thứ cây đặc sản là bưởi Phúc Trạch và 
dó trầm.

Không biết có ở nơi nào trên đất nước ta, 
người nông dân trở thành tỷ phú nhờ dó trầm 
như ở Phúc Trạch không? “Thổ nhưỡng là 
một phần, nhưng quan trọng nhất, chỉ có 
ở Phúc Trạch quê em, mới có loại sâu đục 
thân cây dó để từ đó, qua thời gian nhựa cây 
chảy ra kết lại thành trầm”. Tôi đã theo anh 
Hướng đi khắp vườm trầm để nghe, nhìn, 
ngắm và mỗi bước đi càng khám phá được 
bao điều lạ lẫm.

Hình như chỉ ở Phúc Trạch mới có 
loại sâu đục thân này. sâu đục vào ruột 
cây là chảy máu, mủ, phá hoại cây nếu 
không có nó phá hoại thì không ra được 
thứ dược liệu kỳ diệu. Và trong rừng cây 
của anh Hướng không phải nơi nào cũng 
có loại sâu này. Những vạt trầm dưới chân 
núi phổng phao, xanh tốt như mũi tên lao 
thẳng lên trời, lại không bằng những cây 
trầm ở “mảnh đất vàng” sườn núi. Anh 
chỉ cho chúng tôi xem, những lỗ trên thân 
cây trầm đang chảy nhựa. Có những cây 
hàng chục lỗ, có lỗ sâu đang tuồn ra những 
bọt gỗ trắng xóa rơi xuống dưới gốc. Có 
lỗ nhựa chảy ra vón lại thành cục, như 

keo, thơm nức. Có lỗ sâu hoăm hoắm, đen 
thui. Đoạn anh Hướng lấy đục khoét vào 
lỗ rồi chỉ cho chúng tôi thấy những ruột 
trầm đen nhánh. Những cây dó trầm này 
được gọi là trầm tự nhiên. Trầm tự nhiên 
không phải do tác động của con người, mà 
do thời tiết khí hậu, đất đai, đặc biệt do 
một loài sâu đục thân tác động mà thành. 
Dân “ăn” trầm, nhìn vào cây trầm là biết. 
Trầm tự nhiên cao giá có khi gấp hai, gấp 
ba trầm nhân tạo.

Trầm nhân tạo là những cây dó không 
có sâu đục thân, người làm vườn phải đục, 
tạo vết thương và bơm thuốc. Một thời gian 
sau, từ vết thương, những sợi thẩm đen gọi 
là trầm tốc. Từ trầm tốc đến trầm chỉ đợi ở 
thời gian. Điều kỳ lạ là thiên nhiên vốn bí ẩn. 
Dưới biển, cách hình thành ngọc của con trai 
cũng giống cách hình thành trầm của cây dó. 
Hạt cát xót lòng trai, chảy máu, qua thời gian 
thành ngọc. Cũng như dó trầm sâu đục thân, 
xót lòng cây, qua thời gian hóa trầm. Quả 
đúng là không có vinh quang nào không trải 
qua cay đắng!

Thái Văn Hướng cũng đã nếm trải 
những năm tháng“ngậm ngải tìm trầm”. 
“Ngậm ngải tìm trầm” là câu lưu truyền 
trong giới đi cội. Ngải là bùa ngải phu trầm 
ngậm miệng khi vào rừng nhằm chống lại 
sơn lam chướng khí, tà ma, rắn độc tấn 
công. Đối với đồng bào dân tộc, ngải là 
miếng thuốc do thầy Mo bán. “Nhưng gần 
10 năm đi cội, em không biết ngải là gì 
mà thay về ngậm ngải, trong hành trang 
đi rừng chúng em đã chuẩn bị đủ cơ số 
thuốc chống sốt rét, thuốc phòng rắn, rết, 
thuốc xoa chống vắt, muỗi tấn công” - anh 
Hướng nói.

ôm khát vọng đổi đời, nuôi giấc mơ 
làm giàu, anh Hướng đã liều mình ba lô, 
khăn gói, nhằm rừng xanh thẳng tiến. Đợt 
đi nhiều nhất hơn tháng, đợt ít nhất cũng 15 
ngày.  Ban ngày, chân trèo đèo lội suối, mặt 



tạp chí thông tin - tư tưởng

Mừng Đảng - Mừng Xuân

73
Số 71+72 (Tháng 1+2/2019)

ngửa lên cây, săn lùng kỳ nam. Chân sưng 
vù, tứa máu. Đêm nằm trong lán dựng tạm. 
Đốt lửa lên thì muỗi và côn trùng như trấu 
bay đến. Không đốt lửa thì lạnh. Thời tiết 
nắng còn đỡ, mùa mưa ẩm ướt, vắt nghe hơi 
máu đo đến. Có lúc mưa rừng, nước khe 
tống như ma đuổi, lại bò, trườn lên trên núi. 
Mưa chan ướt lán tạm, khoác áo ni lông, 
đánh bạc với trời... 

gần mười năm đi cội trầm nào chẳng 
thấy chỉ thấy ốm đau. Tuổi thanh niên cường 
tráng mà sốt rét xanh xao vàng vọt. Thỉnh 
thoảng lại nghe tin ông này, anh nọ bị trúng 
đạn phỉ, bác kia ở xã bên lạc đường, suýt 
chết, hay anh bạn lũ quét cuốn trôi. Toàn là 
những tin kinh hoàng, nhưng chỉ khi anh 
Hướng đối mặt với ốm đau, anh mới nản 
nghề đi cội.

Ở đời, không chỉ có chuyện vợ chồng 
mà làm ăn cũng cần có cơ duyên. Cơ duyên 
mà anh Hướng gặp chính là năm 2001, Dự 
án Làng thanh niên lập nghiệp Phúc Trạch 
ra đời. Đây là Dự án của Trung ương Đoàn 
giúp đỡ các hộ thanh niên xây dựng, phát 
triển vùng kinh tế mới Phúc Trạch. Bước 
đầu các hộ thanh niên được chia đất. Những 
hộ chọn đất gần tuyến đường Hồ Chí Minh 
được một héc ta. Vợ chồng Thái Văn Hướng 
lại nhận đất ở đồi Chả Cam xa đường, xa 
trung tâm nhưng diện tích lại được hai héc 
ta. “Có lẽ, những năm đi cội dó trầm đã 
ám ảnh em. Thức cũng như ngủ, em đều mơ 
về những khúc trầm đen nhánh, thơm lừng, 
đã khiến em không ngần ngại quyết định 
triển khai trồng dó trầm ngay. Trồng đồng 
loạt, một lúc hàng ngàn cây”.Anh Hướng 
tâm sự.

Vợ của Hướng, chị Phan Thị Hoa, đang 
làm ngoài vườn, thỉnh thoảng cũng góp 
chuyện.“Nói thế chứ khi vào, cũng tay tam, 
tay tứ lắm. Chúng em cũng trồng xen khoai 
sắn, cam, chanh, chăn nuôi lợn, gà, trâu, 
bò. Năm đầu, nhờ chăn nuôi mà sinh sống. 

Đàn trâu bò hàng chục con. Cho nên nói 
lợn gà, trâu bò, và cây cỏ nuôi lớn dậy giấc 
mơ dó trầm là không ngoa tí nào”. Chị Hoa 
bổ sung.

Bây giờ 6.000 cây dó trầm của vợ chồng 
đội viên Làng lập nghiệp TNXP đã 17 năm 
tuổi, trong số đó 1/3 đã cho trầm và có thể 
khai thác thu hoạch, trung bình mỗi cây từ 4 
đến 6 triệu đồng.

Năm 2016, vợ chồng anh Hướng khai 
thác mấy chục cây, xây dựng nhà cửa khang 
trang. Còn lại, mỗi năm bán vài chục cây là 
đủ chi tiêu, đủ nuôi con ăn học. “Vừa rồi, 
em bán 20 cây hơn trăm triệu. Mua sắm hết 
nửa. Còn nửa số tiền, em mua bà con 20 cây 
gửi ở vườn, chứ để tiền cũng không biết làm 
chi”. Anh Hướng bộc bạch.

Còn theo chị Hoa, ăn uống của cả nhà 
đều tự túc. gà, vịt sẵn. Cá đầy ao. Rau trong 
vườn toàn rau sạch. Lúa gạo nhà tự sản xuất, 
nên không cần đến tiền. Nhà làm một lần. 
Ti vi, tủ lạnh sắm cả rồi. Nên dó trầm không 
có nhu cầu bán. Thành thử vườn dó trầm; 
vườn vàng bạc cứ xanh tốt, thơm lừng cả 
một vùng đồi.

Hai vợ chồng đội viên TNXP giờ nhàn 
nhã, ung dung, không phải“ho ra bạc, khạc 
ra tiền”, nhưng cần tiêu thì ngã cây trầm đã 
có bạc triệu. Khách ăn trầm thường xuyên, 
nên bán trầm còn dễ hơn bán bưởi Phúc 
Trạch. “Bù lại, những năm tháng lặn lội 
tìm trầm trong rừng, bây giờ ngồi nhà, ăn 
thịt gà, cụng ly, bước ra vườn là trầm trước 
ngõ, trầm sau vườn, cây nào cũng hứa hẹn 
cho lộc. Mà chẳng riêng gì nhà tôi. Ở Phúc 
Trạch, hàng chục hộ như vậy!”. Anh Hướng 
mộc mạc nói.

Năm nay, vợ chồng anh Hướng lại tính 
toán có thể sử dụng phần giác dó trầm khi 
bóc lõi để làm nguyên liệu sản xuất hương 
trầm trong dịp tết đến, xuân về.

L.v.v
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Những ngày cuối năm tiết trời se sắt lạnh, vậy 
nhưng đến thăm gia đình chị Lê Thị Đào ở xã 
Đức Hương mọi người không khỏi ấm lòng và 

thán phục tinh thần vượt khó vươn lên của một người phụ 
nữ đơn thân đầy bản lĩnh. Trước mắt là một khu vườn mẫu 
được quy hoạch bài bản với hệ thống tưới phun mưa tiết 
kiệm nước và những luống rau sạch, cây ăn quả tốt tươi trù 
phú. Bên ấm nước chè xanh đậm đà hương vị, chị Đào kể 
lại: Chị sinh năm 1969, trong một gia đình nghèo có 4 chị 
em. Ngay từ thuở nhỏ chị đã phải nếm trải nỗi vất vả gian 
truân, đi làm thuê, làm mướn kiếm sống đấp đuỗi qua ngày. 
Cuộc sống của chị tưởng sẽ hạnh phúc êm ấm hơn khi lập 
gia đình với một người đàn ông quê ở Đức Thọ. Vậy nhưng, 
hạnh phúc mĩm cười không được bao lâu, cuộc sống nhiều 

Không cam chịu cuộc 
sống nghèo nàn, túng thiếu, 

chị Lê Thị Đào ở xã Đức 
Hương, huyện Vũ Quang 

đã vượt qua hoàn cảnh khó 
khăn, nỗ lực vươn lên trong 
phát triển kinh tế. Gặp chị, 

chắc hẳn mọi người sẽ rất ấn 
tượng bởi gương mặt hiền 

hậu, chất phác và ẩn sâu 
trong vóc dáng nhỏ bé của 
người phụ nữ ấy là cả một 

nghị lực sống mạnh mẽ.

vườn mẫu chị Đào
PHAN HỒNg yẾN

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Hủy

Chị Lê Thị Đào (Người đứng trước) đang chăm sóc vườn cam
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ngang trái buộc chị phải ngậm ngùi chia tay 
chồng đưa con nhỏ trở về quê sinh sống. 

Ngày nắng cũng như mưa chị âm thầm 
nuôi con một mình, tần tảo xới đất lật cỏ, gieo 
mầm cuộc sống mới trên quê hương. Từ chỗ 
một khu vườn hoang, cỏ cây rậm rạp, đến nay 
sau hơn 10 năm năm cần cù khai hoang mở 
đất, khu vườn của chị Lê Thị Đào đã được quy 
hoạch bài bản với nhiều loại cây ăn quả, rau 
sạch có giá trị kinh tế cao. Dẫn chúng tôi dạo 
quanh vườn, chị Đào cho biết: Hiện tại chị có 
trên 200 gốc cam, bưởi các loại, trong đó có 
hơn một nữa số cây đã cho thu hoạch. Ngoài 
ra chị còn chăn nuôi thêm 2 con bò nái, hàng 
trăm con gà thịt, bình quân mỗi năm vườn mẫu 
của chị cho thu nhập trên 150 triệu đồng. Kinh 
tế phát triển, chị có điều kiện chăm lo cho con 
cái ăn học. Cậu con trai của chị năm nào cũng 
đạt học sinh tiên tiến của trường THCs Liên 
Hương, em luôn được các thầy cô giáo và bạn 
yêu mến. Thấu hiểu nỗi riêng tư của mẹ, ngoài 
giờ học em còn phụ giúp mẹ làm vườn và đỡ 
đần nhiều công việc khác.  

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Lợi- 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức 
Hương tự hào cho biết: Năm 2016, hưởng ứng 
phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu chị Lê Thị Đào đã 
tiên phong gương mẫu tham gia. Thời điểm 
đó, được sự quan tâm, động viên giúp đỡ của 
các cấp, các ngành và bà con lối xóm, chị Đào 
là một trong số hộ gia đình đầu tiên đổ cột trụ 
bê tông làm hàng rào xanh, giàn rau rạch, lắp 
hệ thống tưới nước tự động, chuyển toàn bộ 
hệ thống chuồng trại chăn nuôi về phía sau 
nhà cho hợp vệ sinh, tiến hành chỉnh trang nhà 
cửa, xây dựng đầy đủ các công trình phụ trợ... 
Với sự nỗ lực, phấn đấu hết mình, đầu tư công 
phu, bài bản đến cuối năm 2016 chị đã hoàn 
thành việc xây dựng khu vườn mẫu. Đến nay 
vườn của chị được đánh giá là 1 trong 5 vườn 
mẫu đẹp nhất của xã Đức Hương và đạt chuẩn 
vườn mẫu cấp tỉnh. Không chỉ mạnh dạn đầu 

tư phát triển kinh tế, ở cuộc sống đời thường, 
chị Lê Thị Đào luôn gần gủi, quan tâm giúp đỡ 
mọi người, hưởng ứng hiệu quả các phong trào 
thi đua, các cuộc vận động được cấp ủy, chính 
quyền và toàn thể nhân dân ghi nhận, đánh giá 
cao. ông Lợi chia sẻ.  

Mô hình vườn mẫu của chị Lê Thị Đào 
được rất nhiều người đến tham quan, trải 
nghiệm nông thôn mới. Điều đặc biệt là chị 
luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, cách 
làm hay để mọi người học tập, nhân ra diện 
rộng. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Phạm Thị 
Thanh Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
huyện Vũ Quang bộc bạch: Chị Đào mặc dù 
là phụ nữ đơn thân, song chị luôn gương mẫu 
đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. 
Bên cạnh mạnh dạn phát triển kinh tế, xây 
dựng thành công vườn mẫu xanh, sạch, đẹp 
cho thu nhập cao, chị còn tích cực tham gia 
các hoạt động xã hội, quan tâm giúp đỡ những 
gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên trong cuộc sống. Với chị hạnh 
phúc thật mộc mạc giản dị, bởi ở đó tổ ấm gia 
đình được vun đắp từ chính bàn tay cần cù lao 
động và khát vọng vươn lên xây dựng cuộc 
sống mới. Chị thực sự là một trong những tấm 
gương phụ nữ điển hình về học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Quang 
tuyên truyền mọi người học tập, noi theo. 

Biết phát huy tiềm năng lợi thế của quê 
hương và tinh thần lao động sáng tạo chị Lê 
Thị Đào ở xã Đức Hương đã vượt qua khó 
khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Rời gia 
đình chị Đào, chúng tôi không khỏi lưu luyến 
và khâm phục nghị lực vượt qua số phận của 
người phụ nữ đơn thân. Thành quả đó đang 
tiếp tục tạo động lực, niềm tin để chị Đào phấn 
đấu vươn lên xây dựng gia đình và quê hương 
ngày một thêm ấm no, giàu đẹp.

P.t.H.y
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Vĩ nhân thời nào cũng để lại cho đời 
những lời nói bất hủ, nhiều câu 
nói của họ đã trở thành châm ngôn 

sống cho người đời mọi thời đại. Nhưng có lẽ 
người để lại nhiều nhất vẫn là Khổng Tử. Chỉ 
riêng những lời trò chuyện, chỉ vẽ của ông đối 
với học trò cũng đã được học trò ông tập hợp 
lại thành một bộ sách đồ sộ để lại cho muôn 
đời sau (bộ Luận ngữ).

Khổng Tử, tên là Khổng Khâu, tự Trọng 
Ni, sinh ngày 27 - 8 năm Canh Tuất (551 
trước tây lịch), tại làng Xương Bình, huyện 
Khúc Phụ nước Lỗ. Nay là huyện Khúc Phụ 
tỉnh sơn Đông.

Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết 
học, nhà giáo dục, nhà chính trị, nhà biên 
khảo... nổi tiếng.

Người đời sau đã tôn ông là “Vạn thế sư 
biểu” (bậc thầy của muôn đời). sau khi cáo 
quan về ông tập trung vào việc dạy học và viết 
sách. Nhiều bộ sách được ông san định (chỉnh 
lý, biên tập, viết tiếp), để lại cho muôn đời sau. 
Trong các kiệt tác đó có bộ “Luận Ngữ” vừa là 
một kiệt tác văn chương, vừa là bộ tản văn triết 
học lớn đầu tiên với tư tưởng “Nhân”  : tức 
đạo lý làm người, người phải biết yêu người 
được thể hiện trên hai phương diện:

- Mình muốn thành đạt thì mong cho 
người cũng được thành đạt. Mình muốn làm 
điều hay thì mong cho người khác cũng làm 
được điều hay.

- Cái gì mình không muốn thì đừng làm 
cho người khác.

Đó là tư tưởng tiến bộ vượt bậc nhất thời 
bấy giờ.

Triết học của ông nhấn mạnh nhiều đến 
sự tu dưỡng cá nhân “Học nhi bất yếm, giáo 
nhi bất quyện” nghĩa là học không chán, dạy 
không mỏi. Đó chính là tư tưởng học suốt đời, 
không chỉ trong lớp, trong sách mà cả trong 
trường đời, trong cuộc sống bao la.

Hầu hết những học trò thành đạt của Khổng 
Tử đều thấm nhuần tư tưởng đó của thầy.

sau đây là một vài lời dạy của Khổng Tử 
trong các cuộc trò chuyện với học trò được ghi 
lại trong sách Luận Ngữ. Những lời dạy đó 
đã trở thành di ngôn cho muôn đời sau chiêm 
nghiệm. Đến nay đọc và suy ngẫm lại chúng ta 
thấy vẫn còn nguyên giá trị.

về việc làm chính trị:
1. Tử Cống là một trong mười học trò xuất 

sắc của Khổng Tử được xếp vào “thập triết”, 
khi đã trở thành nhà ngoại giao, nhà chính trị 
rồi vẫn tìm đến hỏi thầy: Làm chính trị thì phải 
thế nào? Khổng Tử đáp: “Túc thực, túc binh, 
dân tín chi hỷ” (Trang 444 - Luận ngữ, NXB 
Văn học 2002). Nghĩa là phải lo đủ lương thực 
cho dân ăn, đủ binh lực để phòng dự đất nước 
và phải được dân tín phục.

Là một học trò giỏi, không dừng lại ở đó, 
muốn khai thác triệt để lời dạy của thầy, ông 
hỏi tiếp:

LÊ VăN TùNg

đọc lại và suy ngẫm
Lời cổ nhân
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- Bất đắc dĩ mà phải bỏ đi một trong ba 
điều ấy thì bỏ điều gì trước?

- Khổng Tử: Bỏ binh lực.
Tử Cống lại hỏi thêm: 
- Nếu bất đắc dĩ lại phải bỏ bớt đi một 

trong hai điều còn lại thì bỏ điều gì?
- Khổng Tử nói ngay: Lương thực.
Vậy là không binh lính, không lương 

thực, trong tay chỉ còn lại cái niềm tin vô 
hình? Thấy Tử Cống đang có vẻ ngơ ngác, 
đức Khổng Tử nói ngay: “Dân vô tín bất 
lập”. Tử Cống hiểu ra rằng không có niềm tin 
của dân thì không thể đứng vững nổi, đừng 
nói làm điều gì khác. Có niềm tin của dân rồi 
sẽ có tất cả, ngược lại để mất niềm tin của dân 
thì  tất cả rồi cũng sẽ mất.

Người đương thời bình luận rằng... “Nếu 
không phải thầy Tử Cống thì không ai hỏi được 
như thế, không phải thánh nhân cũng không ai 
đáp được như vậy”.

2. Tử Trương cũng tìm đến hỏi thầy về 
việc làm chính trị, nhưng Khổng Tử không trả 
lời như đã từng nói với Tử Cống mà ông nói: 
“Cư chi vô quyện, hành chi dĩ trung” (tr 456, 
sđd). Nghĩa là giữ chức vụ gì thì phải làm việc 
hết mình không biết mệt mỏi, làm việc gì cũng 
cốt giữ lòng trung thực.

Người đương thời bình luận rằng: Khổng 
Tử biết rất rõ, không phải như Tử Cống, Thầy 
Tử Trương ít có lòng nhân, không thành tâm 
yêu dân, không hết lòng làm việc, nên Khổng 
Phu tử mới dạy như thế.

3. Tử Lộ cũng hỏi thầy về việc làm chính 
trị. Đức Khổng Tử nói rằng: “Tiên chi, lao 
chi”. Nghĩa là “Làm trước những việc khiến 
dân làm, chịu khó nhọc về những công việc 
khó nhọc của dân”.

Tử Lộ xin thầy nói rõ thêm. Khổng Tử: 
“Vô quyện” (tr 475 sđd) nghĩa là “Cứ làm như 
thế, làm không mỏi mệt, không chán nản”.

4. Diệp công hỏi Khổng Tử về chính sự. 
Đức Khổng Tử nói rằng: “Cận giả duyệt, 

viễn giả lai” (tr.501, sđd). Nghĩa là “Làm cho 
người ở gần được vui lòng, người ở xa tìm đến 
với mình”.

Diệp công là quan lệnh doãn huyện Diệp 
nước sở (nay thuộc tỉnh Hà Nam), nhân 
Khổng Phu Tử đi qua nước sở ông tìm đến 
hỏi về việc làm chính trị ở một địa phương 
(như huyện ông). Khổng Tử không nói những 
điều cao xa như đã từng nói với Tử Cống, 
một người đang tham gia quản lý đất nước. 
Với quan địa phương ông thẳng thắn khuyên 
phải luôn vì lợi ích của dân, luôn biết làm lợi 
cho dân. Được như thế thì người ở gần (trong 
huyện) được hưởng ân trạch mà vui lòng gắn 
bó, người ở xa nghe có phong hóa tốt cũng 
theo đến với mình. Nếu làm được như thế thì 
địa phương sẽ thái bình, góp phần làm cho 
nước nhà thêm thịnh vượng.

5. Tử Hạ làm quan tể ấp Cử Phủ, cũng tìm 
đến thầy hỏi về chính sự. Đức Không Tử nói 
rằng: “Vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi. Dục tốc, 
tắc bất đạt; kiến tiểu lợi, tắc đại sự bất thành” 
(tr 502 sđd). Nghĩa là “Đừng muốn vội được 
việc. Đừng thấy lợi nhỏ mà ham. Muốn chóng 
việc thì việc không đến nơi; chỉ thấy lợi nhỏ thì 
việc lớn không thành”

Cử Phủ là tên một ấp nước Lỗ (nay là 
huyện Cử thuộc tỉnh sơn Đông). Muốn cho 
việc sao chóng thành, thì làm việc vội vàng, 
không có thứ tự, (không có kế hoạch, không 
có quy trình), tất sẽ không đến nơi đến chốn, 
dễ dẫn tới hỏng việc (bất đạt). Chỉ mới thấy lợi 
nhỏ đã vồ vập lấy cho là lợi, thiếu trông rộng 
nhìn xa thì bao giờ cũng chỉ làm được việc nhỏ 
mà bỏ việc lớn.

Cũng đều hỏi về chính sự cả, nhưng Khổng 
Tử đã không trả lời giống nhau. Người đương 
thời đã bình luận thêm rằng: “Thầy Tử Trương 
hỏi về chính sự. Khổng Phu Tử nói: “Cư chi 
vô quyện, hành chi dĩ trung: giữ chức vụ gì 
thì đừng để trể nải, làm công việc gì cũng phải 
trung thành”. Nhưng Thầy Tử Hạ cũng hỏi về 
chính sự, Khổng Phu Tử lại nói với ý nhấn 
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mạnh: “Đừng muốn chóng (vội vàng), đừng 
thiển cận chỉ thấy lợi nhỏ”. sở dĩ thánh nhân 
dạy như thế vì Thầy Tử Trương có tính khí quá 
cao, mà chưa phải là người nhân. Còn cái bệnh 
của Thầy Tử Hạ là chỉ biết việc gần, chăm 
chú ở điều nhỏ nhen, thiếu tầm nhìn. Cho nên 
Thánh nhân bảo những điều cần thiết riêng cho 
từng người là bởi như vậy”.

Phải chính tâm, tu thân:
Quý Khang Tử, người đứng đầu nước Lỗ 

lo trong nước cứ xẩy ra nhiều trộm cắp, đến hỏi 
Khổng Tử về cách giải quyết việc ấy. Khổng 
Tử thưa: “Cầu tử chi bất dục, tuy thưởng chi 
bất thiết” (tr 460sđd). Nghĩa là: Nếu người 
đứng đầu không có lòng tham muốn, gương 
mẫu, ngay thẳng thì dù thưởng cho dân khiến 
dân lấy trộm, dân cũng sẽ biết hổ thẹn mà 
chẳng giám trộm.

Người đương thời bình luận rằng: Khổng 
Tử biết rất rõ, Khang Tử là người tham lam 
nhiều thứ, đến nỗi cướp cả quyền của người 
anh cả. Người đứng đầu mà không giữ được 
đạo chính thì dân trộm cướp hỗn loạn là lẽ 
đương nhiên. Đức Khổng Tử khơi ra bằng chữ 
“bất dục” (không tham muốn) thật có ý nghĩa 
sâu xa.

Một lần khác Khổng Tử lại nói: “Cầu 
chính kỳ thân hỹ, ư tòng chính hồ hà hữu? 
Bất năng chính kỳ thân, như chính nhân hà?” 
(tr 495 sđd). Nghĩa là: Ví thực chính được 
mình thì ra làm việc hành chính có khó gì? 
Không hay chính được mình, sao có thể chính 
được người khác?

Người đương thời bình luận rằng: “Chữ 
chính ở đây có nghĩa là sửa điều gì không 
ngay thẳng cho thật được ngay thẳng. Nếu 
mình đã không ngay thẳng thì dù nói hay đến 
đâu, cũng không ai nghe theo, nên không có 
thể sửa chữa được lỗi lầm cho người khác. 
Vậy theo ý Khổng Phu Tử, người nào ra 
làm việc nước hoặc muốn giáo hóa người 
khác, trước hết phải biết sửa mình cho thật 
ngay thẳng.

7. Một lần Tử Lộ hỏi thầy về việc thờ quỷ 
thần nên như thế nào?  Khổng Tử đã nói ngay: 
“Chưa biết hết việc phụng thờ con người, sao 
thờ được quỷ thần”. 

Tử Lộ: “Dám mạnh dạn hỏi thầy về đạo lý 
của sự chết?”. Khổng Tử nói ngay: “Chưa biết 
hết đạo lý của sự sống, làm sao biết sự chết” 
(tr 401. sđd).

Khổng Phu Tử luôn yêu cầu học trò phải 
hiểu biết thật rõ cái gần nhất trước khi tìm hiểu 
cái xa xôi, phải hiểu biết cái cụ thể nhất trước 
khi đi tìm cái trừu tượng. Đó là logic của cách 
học, cách nghiên cứu để đi đến những hiểu biết 
có cơ sở vững chắc nhất.

Đã từng được người đời tôn vinh là “Vạn 
thế sư biểu” (người thầy của muôn đời), nhưng 
chưa bao giờ Khổng Tử tự cho mình là người 
có nhiều hiểu biết. ông không quan tâm đến 
việc người khác không biết đến mình, mà chỉ 
lo mình không hiểu nổi họ. ông đã từng nói: 
“Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn bất tri 
nhân dã” (tr 43. sđd). Nghĩa là: “Chẳng lo 
người không biết mình, chỉ lo mình không 
biết người”.

“Người quân tử chỉ trách ở mình” vì khi 
nào người quân tử cũng cho mình còn có 
khiếm khuyết, chưa đủ tài đức luôn phải trau 
dồi thêm. song người quân tử lại lo mình 
không biết được người có tài đức để sử dụng, 
để thân cận mà học hỏi, hoặc không biết được 
người xấu để khỏi lầm lẫn.

“Biết mình, biết người” đã rất cần thiết 
cho lẽ sống, lại càng cần thiết hơn khi ra đảm  
trách một công việc xã hội.

Đã mấy thiên niên kỷ qua rồi mà những 
lời dạy của cổ nhân vẫn không bao giờ cũ. 
Càng đọc, càng suy ngẫm càng thấy thấm 
thía, càng mở ra trước mắt chúng ta một bể 
học không cùng.

Cho nên, “Học nhi bất yếm, giáo nhi bất 
quyện” (học không chán, dạy không mỏi) mãi 
mãi vẫn hiện hữu những ý nghĩa sâu xa.

L.v.t
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Những giọng điệu xuyên tạc nguy hiểm

Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp 
hành Trung ương tập trung bàn 
về công tác quy hoạch cán bộ cho 

nhiệm kỳ Đại hội XIII và một số nội dung 
quan trọng khác. Lợi dụng những yếu kém, 
bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán 
bộ thời gian qua, các thế lực thù địch, phản 
động, cơ hội chính trị càng gia tăng chống 
phá với những giọng điệu bịa đặt, bóp méo, 
xuyên tạc nguy hiểm.

Chúng cho rằng nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng thoái hóa, biến chất của đội ngũ 
cán bộ thời gian qua là do sai lầm trong công 

tác cán bộ của Đảng. Trước việc Đảng ta 
kiên quyết, xử lý nghiêm minh các sai phạm 
của hàng loạt cán bộ từ Trung ương đến cơ 
sở thời gian qua, chúng bóp méo, xuyên 
tạc rằng đó chỉ là các “phe cánh triệt tiêu 
nhau”. Chúng trắng trợn xuyên tạc rằng, bản 
chất công tác cán bộ của Đảng ta là không 
dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo 
gấm đi đêm”, việc quy hoạch, sắp xếp cán 
bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá 
nội bộ”, “lợi ích nhóm”... Đặc biệt, chúng 
triệt để lợi dụng, khoét sâu những bức xúc 
của nhân dân trước tình trạng một bộ phận 
cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chính quyền 
các cấp tham nhũng, tiêu cực; suy thoái về 

cảNh giác với chiêu trò XuYêN tạc vai trò 
cáN bộ và cÔNg tác cáN bộ của đảNg ta

PHùNg KIM LÂN
Báo Quân đội Nhân dân

Đã thành thói quen, cứ 
trước mỗi sự kiện lớn của đất 

nước, nhất là các kỳ họp của Ban 
Chấp hành Trung ương là trên 

một số trang mạng phản động, 
các thế lực thù địch lại đăng 

phát nhiều tin, bài xuyên tạc vai 
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam.
Trong dịp Hội nghị lần thứ 

9 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII khai mạc và bế 
mạc, những âm mưu và hành 

động chống phá ấy lại tái diễn.

Toàn cảnh bế mạc hội nghị Trung ương 9 Khóa XII 
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tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... để 
tung ra những bài viết mang tính chủ quan, 
phiến diện một chiều, quy chụp mọi sai lầm, 
khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của 
đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công 
tác cán bộ của Đảng.

Nguy hiểm hơn, chúng cho rằng mục 
đích của quy hoạch cán bộ không vì lợi ích 
quốc gia, dân tộc, lợi ích nhân dân mà chỉ 
là phục vụ “lợi ích nhóm”, là bước chuẩn 
bị để các cán bộ đương chức “hạ cánh an 
toàn”, chuẩn bị cho con em, “vây cánh” tiến 
thân... Từ đó chúng trắng trợn bịa đặt rằng, 
trong việc quy hoạch bố trí, sắp xếp cán bộ 
có sự “thương lượng”, “thỏa hiệp” giữa các 
“phe cánh”. Lại có kẻ lên mặt khuyên rằng: 
“Đảng tốt hay xấu, quan chức tốt hay xấu, 
người dân đều rõ cả. Do vậy, thay vì chống 
“luận điệu xuyên tạc”... thì Đảng nên tôn 
trọng các giá trị dân chủ-nhân quyền-pháp 
quyền và chứng minh Đảng trong sạch...”... 
Những giọng điệu thâm hiểm ấy ít nhiều đã 
tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, lòng tin 
của nhân dân vào đội ngũ cán bộ và công 
tác cán bộ của Đảng ta. Trước tình hình ấy, 
hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta cần nhận thức rõ vấn đề, từ đó đề cao 
cảnh giác, kiên quyết vạch trần, đấu tranh 
phản bác các luận điệu xuyên tạc bịa đặt, sai 
trái của các thế lực thù địch, phản động và 
những phần tử cơ hội.

thực tiễn khẳng định rõ vai trò của 
cán bộ và công tác cán bộ

Đề cập về vai trò của đội ngũ cán bộ và 
công tác cán bộ, trong nhiều bài viết, bài nói 
V.I.Lênin đã khẳng định, cách mạng muốn 
thành công thì phải coi trọng việc tuyển chọn, 
xây dựng đội ngũ cán bộ, vì cán bộ có ý nghĩa 
quyết định thành bại của cách mạng. Thực 
tiễn Cách mạng Tháng Mười Nga đã chứng 
minh rõ điều ấy. Nói về vai trò của công tác 
cán bộ, V.I.Lênin cũng chỉ rất rõ: “Nhiệm vụ 
tổ chức của chúng ta chính là ở chỗ tìm ra 

những nhà lãnh đạo và những nhà tổ chức 
trong quần chúng nhân dân”(1)... Nghiên cứu 
và vận dụng sáng tạo những tư tưởng của 
V.I.Lênin, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh luôn nhất quán quan điểm cán bộ 
là nhân tố quyết định sự thành bại của cách 
mạng. Đề cập đến vai trò của cán bộ, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ 
là cái gốc của mọi công việc”(2). “Muôn việc 
thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt 
hoặc kém”(3). Nói về vai trò của công tác 
tổ chức cán bộ, Người cũng chỉ rõ: “Tuyển 
chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng để có 
thể sử dụng tốt đội ngũ cán bộ có chất lượng 
cao là điều kiện cơ bản cho bộ máy tổ chức 
Đảng và các cơ quan công quyền vận hành 
tốt, có hiệu quả và ít bệnh tật”(4). Quan điểm, 
tư tưởng ấy của Người luôn được Đảng ta 
quán triệt, vận dụng linh hoạt khi tiến hành 
công tác cán bộ. Trong suốt quá trình lãnh 
đạo cách mạng, Đảng ta luôn thực hiện 
nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống 
nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác 
cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, chứ không 
có chuyện “áo gấm đi đêm”, “thanh trừng 
bè phái”, “đấu đá nội bộ” hay vì “lợi ích 
nhóm”... như giọng điệu thâm hiểm mà các 
thế lực thù địch, phản động rêu rao. Nhờ đó 
mà Đảng ta đã xây dựng được đội ngũ cán 
bộ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Cần 
khẳng định rõ rằng, đây là nhân tố có ý nghĩa 
quyết định đưa sự nghiệp cách mạng Việt 
Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giành 
độc lập dân tộc, thống nhất đất nước mặc dù 
số lượng không đông nhưng nhờ giáo dục, 
bồi dưỡng, tôi luyện được đội ngũ cán bộ có 
chất lượng, luôn vững vàng trước mọi gian 
khó, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp 
cách mạng, luôn đi tiên phong trên mọi mặt 
trận nên Đảng ta đã đoàn kết, động viên, phát 
huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, 
đánh thắng kẻ thù xâm lược, giải phóng dân 
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tộc, thống nhất nước nhà. sau giải phóng, 
đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, đội ngũ 
cán bộ của ta đã có sự phát triển mạnh cả về 
số lượng và chất lượng. Nhờ phát huy tốt 
vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương 
mẫu của đội ngũ cán bộ mà Đảng ta đã lãnh 
đạo toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 
hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. sau 
20 năm thực hiện “Chiến lược cán bộ thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước”, đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng 
ta đã có bước trưởng thành, phát triển cả 
về phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực, 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán 
bộ năng động, sáng tạo, bắt nhịp tốt với xu 
thế hội nhập, có trình độ ngoại ngữ và khả 
năng ứng dụng công nghệ tốt, đáp ứng kịp 
yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế. 
Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn 
thể ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín. 
Cán bộ cấp chiến lược vững vàng bản lĩnh 
chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư duy đổi mới, có 
khả năng hoạch định đường lối, chính sách 
và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhân dân thực 
hiện. Hầu hết cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ 
trang được tôi luyện, thử thách qua thực tiễn, 
trung thành với Đảng, với nhân dân, sẵn 
sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của 
Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...     

Không vì “con sâu làm rầu nồi canh” 
mà phủ nhận vai trò của đội ngũ cán bộ 
và công tác cán bộ

Đúng như đánh giá của Ban Chấp hành 
Trung ương tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
7 (khóa XII), bên cạnh những ưu điểm là 
cơ bản, nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ của ta 
đông nhưng chưa mạnh. Năng lực của đội 
ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn 
chế, yếu kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả 
cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp... 
Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý 

tưởng, giảm sút ý chí, làm việc cầm chừng, 
ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp 
chiến lược thiếu gương mẫu, uy tín thấp, 
năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm 
vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, 
vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, 
lợi ích nhóm. Không ít cán bộ, nhất là cán 
bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước thiếu tu 
dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng 
sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật, cố 
ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản 
của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị 
xử lý kỷ luật Đảng và xử lý theo pháp luật. 
Chỉ tính trong hai năm gần đây, Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương đã kiểm tra làm rõ nhiều sai 
phạm đặc biệt nghiêm trọng, quyết định kỷ 
luật và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối 
với 59 cán bộ diện Trung ương quản lý, 13 
cán bộ Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy 
viên Trung ương; một Ủy viên Bộ Chính trị 
khóa XII. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp 
đã thi hành kỷ luật hàng nghìn cán bộ, đảng 
viên vi phạm...

Công tác cán bộ vẫn còn những hạn 
chế, bất cập, như: Việc thực hiện một số nội 
dung có nơi còn hình thức. Đánh giá cán bộ 
vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực 
chất... Quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, 
liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa 
phương... Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa 
lý luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch 
và theo chức danh. Luân chuyển cán bộ và 
thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh 
không phải là người địa phương, trong đó 
có bí thư cấp ủy các cấp còn bất cập, chưa 
đạt yêu cầu. Việc sắp xếp, bố trí, phân công, 
bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn 
tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng 
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người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán 
bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó 
có cả người nhà, người thân, họ hàng, “cánh 
hẩu” xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong 
dư luận xã hội. Chủ trương thu hút nhân 
tài chậm được cụ thể hóa bằng các cơ chế, 
chính sách phù hợp. Chính sách cán bộ giữa 
các cấp, các ngành có mặt còn thiếu thống 
nhất, chưa đồng bộ... Phân cấp quản lý cán 
bộ chưa theo kịp tình hình, còn tập trung 
nhiều ở cấp trên... Việc kiểm tra, giám sát 
thiếu chủ động, chưa thường xuyên, còn 
nặng về kiểm tra, xử lý vi phạm, thiếu giải 
pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn sai 
phạm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn 
bị động, chưa theo kịp tình hình... Đầu tư 
xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức, cán 
bộ chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ...

Tuy nhiên, cần phải thấy rằng những 
khuyết điểm, sai phạm của một số tập thể, cá 
nhân nói trên chỉ là cá biệt, là “con sâu làm 
rầu nồi canh”. Chúng ta không thể chỉ “thấy 
cây mà không thấy rừng”, không thể lấy cái 
cá thể để suy diễn, quy chụp lên cái tổng 
thể. Không thể chủ quan, phiến diện dựa vào 
thiếu sót, khuyết điểm của một vài tập thể, cá 
nhân mà phủ nhận sạch trơn vai trò của đội 
ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Có thể khẳng 
định rằng, sự trưởng thành, lớn mạnh của đội 
ngũ cán bộ những năm qua là nhân tố then 
chốt, quyết định làm nên những thành tựu 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi 
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. 
Trong điều kiện mới, Đảng ta tiếp tục khẳng 
định vai trò quan trọng của cán bộ và công 
tác cán bộ. Dư luận đồng tình với quan điểm 
của Đảng ta được thể hiện trong phát biểu 
của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng: “Phải coi cán bộ là nhân tố quyết định 
sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ 
là khâu “then chốt” của công tác xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị”(5). Đặc biệt đối 
với việc chuẩn bị nhân sự cán bộ cho nhiệm 

kỳ tới, tại Hội nghị Trung ương 9, Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước tiếp tục chỉ đạo: “Trong 
quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, 
bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ 
và các quy định của Đảng về công tác cán 
bộ, phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt 
đối không được thiên vị, cá nhân, không 
để lọt vào quy hoạch những người không 
đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, 
có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham 
nhũng, tiêu cực”.

Những giọng điệu tuyên truyền xuyên tạc 
về vai trò cán bộ và công tác cán bộ, nhất là 
nội dung Hội nghị Trung ương 9 là chiêu trò 
hết sức lố bịch, đi ngược lại lợi ích của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta. Đảng ta càng tập 
trung xây dựng đội ngũ cán bộ thì các thế lực 
thù địch, phản động càng gia tăng sự xuyên 
tạc chống phá. Những kết quả đạt được, những 
bài học rút ra từ thực tiễn càng tiếp thêm ý chí, 
quyết tâm để chúng ta tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán 
bộ. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải thực hiện 
nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống 
nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán 
bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống 
chính trị; phát huy được trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị trong xây dựng đội ngũ cán 
bộ. Mặt khác, toàn xã hội cần đề cao cảnh 
giác, nhận diện, vạch trần những âm mưu, thủ 
đoạn của các thế lực thù địch để kiên quyết 
đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản 
động hòng phá hoại sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và nhân dân ta.

-----------------------------------
 (1) Lênin, Toàn tập, tập 35, Nxb Tiến bộ, Moskva, 

tr.333.
(2,3,4) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, 

H.2004, tập 5, tr.269; tr.240.
(5) Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

P.K.L
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1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu 
giữ chức vụ Chủ tịch nước

Ngày 23/10/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc 
hội Khóa XIV đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, 
với 476 trong số 477 đại biểu tán thành (tỷ lệ 
99,79%).

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Khóa XII đã thống nhất 
giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc 
hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

2. Hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu kinh 
tế - xã hội

Việt Nam tiếp tục hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Quốc 
hội đề ra. GDP dự kiến tăng trưởng hơn 6,8%; 
xuất siêu đạt mức kỷ lục hơn 6,89 tỷ USD; giải 
ngân vốn đầu tư nước ngoài hơn 19 tỷ USD, cao 

nhất từ trước đến nay; 132.000 doanh nghiệp 
thành lập mới; cả nước đón gần 15,6 triệu lượt 
khách quốc tế...

Đây là năm thứ ba liên tiếp lạm phát được 
kiểm soát dưới mức 4%. Các chính sách tài khóa, 
tiền tệ được điều hành linh hoạt, đáp ứng yêu cầu 
về vốn của nền kinh tế. 

3. Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP
Ngày 12/11/2018, Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
cùng các văn kiện liên quan đã được phê chuẩn 
tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV.

CPTPP được coi là Hiệp định thương mại tự do 
lớn thứ ba thế giới hiện nay và sẽ được thực thi từ 
năm 2019. Hiệp định sẽ giúp mở rộng thị trường 
xuất khẩu, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, 
cải cách chính sách theo hướng minh bạch và 
thông thoáng hơn.

NĂm 2018
10 dấu ấn VIỆT nAM
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4. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt từ 
trung ương đến cơ sở

Nhiều vụ tham nhũng quy mô lớn, gây hậu 
quả nghiêm trọng trong lĩnh vực dầu khí, ngân 
hàng, quản lý đất đai, công sản cùng nhiều vụ 
tiêu cực ở một số ngành, địa phương đã bị khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử và đưa ra ánh sáng.

Các đối tượng sai phạm dù là Ủy viên Bộ 
Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ 
tịch tỉnh, Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng, tướng lĩnh 
lực lượng vũ trang hay cán bộ quản lý các cấp… 
đều bị xử lý, kỷ luật nghiêm minh, làm trong sạch 
bộ máy, củng cố niềm tin trong nhân dân.

5. Ban hành Nghị quyết nhằm đưa Việt Nam 
trở thành quốc gia biển mạnh

Nghị quyết 36-NQ/TW được Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Khóa XII ban hành ngày 
22/10/2018, với tầm nhìn đến năm 2045 đưa 
Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát 
triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; 
kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh 
tế đất nước; tham gia chủ động và có trách nhiệm 
vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về 
biển và đại dương.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, các 
ngành kinh tế biển có sự phát triển đột phá, đóng 
góp khoảng 10% GDP cả nước; 28 tỉnh, thành 
phố ven biển đóng góp 65-70% GDP. 

6. Quyết liệt thực hiện tinh gọn bộ máy 
hành chính

 Năm 2018 đánh dấu những bước chuyển 
quan trọng trong đổi mới, sắp xếp lại bộ máy 
chính trị, tạo chuyển biến bước đầu theo hướng 
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tại nhiều cơ quan, 
đơn vị, địa phương, Nghị quyết số 18-NQ/TW 
và Nghị quyết số 19-NQ/TW được triển khai sâu 
rộng, tạo những bước đột phá quan trọng.

7. Phát hiện, đấu tranh với gian lận thi cử
Gian lận thi cử, một dấu ấn không mong 

muốn của năm 2018. Qua báo chí, những bất 
thường trong kết quả thi tại Hà Giang, Hòa Bình, 
Sơn La bị phát hiện. Đây là vụ việc nghiêm trọng 
nhất trong các kỳ thi THPT. 

Cơ quan an ninh điều tra đã vào cuộc, khởi tố, 
bắt tạm giam một số đối tượng liên quan để điều 

tra làm rõ và xử lý theo luật định. Bộ Giáo dục và 
Đào tạo sau đó đã tiến hành sửa đổi, hoàn thiện 
Quy chế thi THPT quốc gia.

8. Việt Nam có ngân hàng mô đầu tiên
Ngày 16/10/2018, Ngân hàng mô đầu tiên 

của Việt Nam đã khai trương tại Bệnh viện Việt-
Đức. Đây là địa chỉ tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, vận 
chuyển, cung ứng, trao đổi mô, nhằm mục đích 
khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Ngày 24/12/2018, Bệnh viện Việt - Đức và 
Bệnh viện Nhi đồng 2 chính thức thông báo đã ghép 
thành công 6 tạng (1 tim, 1 gan, 2 phổi, 2 thận) cho 5 
bệnh nhân từ một người cho chết não.

Việt Nam đã làm chủ được các kỹ thuật ghép 
tạng quan trọng và thường gặp trong lâm sàng, 
như thận, tim, gan, tụy, phổi, tiến hành hơn 1.500 
ca ghép mỗi năm với tỷ lệ thành công tương 
đương nhiều nước tiên tiến trên thế giới. 

9. Bóng đá lập kỳ tích
2018 cũng là một năm mà từ “Kỳ tích” được 

dành riêng cho bóng đá. Huấn luyện viên Park 
Hang Seo cùng một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng 
đã mang lại cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam 
những cảm xúc chưa từng có với 3 lần thành công 
rực rỡ: Lần đầu tiên giành ngôi Á quân ở giải U23 
châu Á; Lần đầu tiên lọt vào bán kết ASIAD và kết 
thúc ngọt ngào với việc đưa chiếc cúp AFF trở lại 
Việt Nam sau 10 năm chờ đợi.

Vượt lên ý nghĩa thể thao, sự tận tâm của 
huấn luyện viên cùng tinh thần thi đấu ngoan 
cường của những những cầu thủ trẻ với cờ đỏ sao 
vàng trên ngực áo đã truyền cảm hứng cho mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội.

10. Ô tô thương hiệu Việt bước ra thế giới 
Hai mẫu xe của VinFast chính thức ra mắt tại 

triển lãm ô tô danh giá nhất thế giới Paris Motor 
Show 2018. Sản phẩm của tập đoàn tư nhân lớn 
nhất tại Việt Nam đã giúp điền 2 chữ “Việt Nam” 
lên bản đồ công nghiệp chế tạo ô tô toàn cầu.

Tại sự kiện ra mắt xe VinFast, một phong 
trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” 
chính thức được phát động. Sự kiện thể hiện khát 
vọng xây dựng hệ thống thương hiệu Việt chất 
lượng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

(Tổng hợp)
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Năm 2018 khép lại với những sự kiện 
trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại 
giao, quân sự… tác động tới nhiều quốc gia, 
khu vực trên thế giới. Ban Biên tập Tạp chí 
Thông tin - Tư tưởng tổng hợp một số sự 
kiện thế giới nổi bật sau: 

1. Bước ngoặt trong tiến trình hòa bình 
Triều Tiên: Tình hình bán đảo Triều Tiên ghi nhận 
chuyển biến ngoạn mục với nhiều sự kiện lịch sử 
trong năm 2018. Các cuộc gặp thượng đỉnh liên 
Triều được nối lại sau hơn một thập kỷ với Tuyên 
bố Panmunjom (ngày 27/4/2018) và Tuyên bố 
Bình Nhưỡng (ngày 20/9/2018), và cuộc gặp 
thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên với Tuyên 
bố chung Singapore ngày 12/6/2018, đã giúp 
xoay chuyển tình thế khu vực từ “miệng hố chiến 
tranh” sang đối thoại và hòa hoãn, mở ra hy vọng 
về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa, hòa 
bình và thịnh vượng.  

2. Cuộc đối đầu Mỹ - Trung Quốc: Cuộc chiến 
thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc với các đòn 
thuế quan trả đũa lẫn nhau đã tác động mạnh tới 
hoạt động thương mại, kinh tế và thị trường tài 
chính toàn cầu, khiến các dự báo triển vọng tăng 
trưởng kinh tế thế giới năm nay và năm 2019 đều 
bị hạ thấp, nhiều nước phải điều chỉnh chính sách 
để đối phó với nguy cơ rủi ro. Đối đầu Mỹ - Trung 
còn lan sang các lĩnh vực khác như công nghệ, 
ngoại giao, quân sự..., phản ánh sự cạnh tranh 
chiến lược gay gắt giữa hai bên.

3. CPTPP được ký kết và có hiệu lực: Hiệp 
định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP), thay thế Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP), đã được ký kết ngày 9/3 
và sẽ được thực thi từ tháng 1/2019. Với 11 nước 
tham gia, trong đó có Việt Nam, CPTPP là một 
trong những hiệp định thương mại lớn nhất thế 
giới, và khi được thực thi đầy đủ, sẽ bao gồm một 

với NhữNg SỰ KiệN NỔi bật
Thế gIớI 2018
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thị trường gần 500 triệu người tiêu dùng, chiếm 
khoảng 13,5% GDP toàn cầu. Việc CPTPP được 
đàm phán thành công sau khi Mỹ rút khỏi TPP có 
ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì kết nối đầu 
tư và tự do thương mại hơn ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ 
mậu dịch có xu hướng gia tăng.  

4. Năm thành công của ASEAN: Năm 
2018, ASEAN đạt tiến bộ đáng kể trong việc xây 
dựng một cộng đồng hội nhập, gắn kết khi thành 
lập Mạng lưới thành phố thông minh, kết nối 26 
thành phố thí điểm và ký kết Hiệp định thương 
mại điện tử ASEAN đầu tiên.

Lần đầu tiên, ASEAN và Trung Quốc đạt được 
thỏa thuận một văn bản duy nhất đàm phán về 
Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC.

5. Quan hệ Nga - phương Tây căng 
thẳng: Quan hệ giữa Nga với Mỹ và phương Tây 
gần như rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều 
năm sau vụ điệp viên hai mang người Nga Skripal 
bị ám sát ở Anh hồi tháng 3/2018. Sự đối đầu cũng 
thể hiện ở hầu hết các vấn đề nóng của thế giới, 
như Syria, Ukraine, Triều Tiên… Sóng gió càng 
mạnh khi Mỹ mở rộng điều tra về cáo buộc Nga 
can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.  Bên cạnh gia 
tăng hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga, Mỹ còn 
đe dọa rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân 
tầm trung (INF), gây nguy cơ một cuộc chiến 
tranh “Lạnh” mới. Chính quyền Nga cáo buộc đây 
là một chiến dịch được các nước phương Tây phối 
hợp triển khai hòng làm mất uy tín và cô lập Nga. 

6. Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran: Bất 
chấp các quy tắc và thông lệ quốc tế, ngày 
8/5/2018, Tổng thống Mỹ D. Trump đơn phương 
tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, vốn 
được chính quyền tiền nhiệm ký năm 2015, đồng 
thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. 
Động thái này đã đe dọa lợi ích kinh tế của nhiều 
nước và gây rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ với 
các đồng minh châu Âu. Nhiều nước chỉ trích 
hành động của Mỹ là sự “phá vỡ lòng tin vào trật 
tự quốc tế”, đồng thời gây thêm nguy cơ bất ổn 
cho khu vực Trung Đông.

7. Những thảm họa động đất, sóng thần 
ở Indonesia: Trận động đất mạnh kèm theo 
sóng thần xảy ra ngày 28/9 tại đảo Sulawesi và 

đợt sóng thần do núi lửa Anak Krakatoa phun 
trào ngày 22/12 tại Eo biển Sunda giữa hai đảo 
Sumatra và Java (Indonesia) đã cướp đi sinh mạng 
của ít nhất 2.370 người, làm hơn 1.400 người bị 
thương và khoảng 5.130 người mất tích. Trước đó, 
vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8, tại đảo Lombok 
đã xảy ra hai trận động đất mạnh 6,4 và 7 độ, làm 
trên 400 người thiệt mạng, san phẳng hàng chục 
nghìn ngôi nhà, đền thờ và khiến khoảng 20.000 
người phải đi sơ tán.

8. Nạn tin giả và bê bối rò rỉ dữ liệu người 
dùng mạng xã hội: “Cơn bão” tin giả xuất hiện 
trên các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook đến 
Twitter hay Whatsapp… đã gây nhiều hậu quả 
nghiêm trọng như được cho là góp phần thao túng 
kết quả bầu cử, kích động bạo lực, khoét sâu xung 
đột sắc tộc, chia rẽ xã hội, bất ổn chính trị … ở 
nhiều nước. Uy tín của nhiều đại gia công nghệ như 
Facebook và Google càng sa sút khi dính bê bối 
để lộ dữ liệu hàng triệu tài khoản người dùng. Cổ 
phiếu của Facebook đã bị mất tới 120 tỷ USD trong 
một phiên giao dịch và đà tăng doanh thu cũng 
giảm mạnh trong năm 2018. Lãnh đạo Facebook, 
Twitter, Google đã phải ra điều trần trước các cơ 
quan chức năng và cam kết có biện pháp khắc 
phục để tạo lập không gian mạng lành mạnh.

9. Phong trào biểu tình “Áo vàng” tại Pháp
Cuộc biểu tình của lực lượng “Áo vàng”, xuất 

phát từ việc phản đối tăng thuế xăng dầu, đã bùng 
phát mạnh và lan rộng, sau đó leo thang thành 
làn sóng bạo loạn tồi tệ nhất ở Pháp trong hàng 
chục năm qua và lan sang một số nước khác. Làn 
sóng biểu tình đã bộc lộ sự phân hóa sâu sắc về 
kinh tế, xã hội ở Pháp, buộc chính phủ của Tổng 
thống E. Macron phải nhượng bộ.

 10. Tôn vinh đột phá trong điều trị ung thư
Nobel Y học 2018 vinh danh 2 nhà khoa 

học có nghiên cứu đột phá trong điều trị ung thư 
- căn bệnh cướp đi mạng sống của hàng triệu 
người mỗi năm - đó là nhà miễn dịch học James 
P. Allison (người Mỹ) và nhà khoa học Tasuku 
Honjo (người Nhật Bản). Hai ông đã tìm ra cách 
kích thích hệ thống miễn dịch để chống lại và tự 
đào thải tế bào ung thư.

(Tổng hợp)
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NâNg CAo NăNg LựC LãNH Đạo,  
SứC CHIếN Đấu CủA tổ CHứC và 

CHất LượNg ĐộI Ngũ CáN Bộ, 
ĐảNg vIêN

Ngày 13/11/2018, Bộ Chính trị đã ban 
hành Kết luận số 38-KL/TW về tổng kết 10 
năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó có một số 
nội dung chủ yếu sau: 

(1) về kết quả sau hơn 10 năm thực 
hiện Nghị quyết số 22-NQ/tW của Ban 
Chấp hành trung ương khoá X

Công tác củng cố, xây dựng Đảng ở cơ 
sở đã được cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ 
chức thực hiện và đạt được kết quả quan 
trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tích 
cực, nhất là ở xã, phường, thị trấn và lực 
lượng vũ trang. Tổ chức cơ sở đảng kiện 
toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo 
toàn diện của Đảng ở cơ sở. Công tác kết 
nạp đảng viên được quan tâm, đã kết nạp 
2.069.936 đảng viên mới, trong đó hơn 
37% có trình độ đại học, gần 67% là đoàn 
viên thanh niên, 2.351 là chủ doanh nghiệp 
tư nhân, gần 8% là công nhân, số thôn, 
bản, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và 
đảng viên giảm nhanh, nhiều tỉnh miền núi 
không còn thôn, bản chưa có chi bộ. Công 
tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ 
sở được chăm lo; đội ngũ cán bộ, công chức 
ở cơ sở được trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, năng 

lực, trình độ chuyên môn ngày càng tốt 
hơn; năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư 
cấp ủy cơ sở được nâng lên; nhiều cấp ủy 
viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử 
thách qua thực tiễn công tác, có lập trường 
tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, 
ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, hoàn 
thành nhiệm vụ. Chất lượng sinh hoạt chi 
bộ, sinh hoạt cấp ủy có chuyển biến tích 
cực; đa số đảng viên được phân công nhiệm 
vụ; công tác quản lý đảng viên chặt chẽ 
hơn; nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững 
và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị 
ở cơ sở, dân chủ trong Đảng và trong xã hội 
được mở rộng hơn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít 
tổ chức cơ sở đảng còn yếu, thậm chí mất 
sức chiến đấu; chưa đủ sức phát hiện, giải 
quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở, 
nhất là những nơi có tình hình an ninh chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội phức tạp. Công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản 
lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán 
bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí 
một số nơi còn xem nhẹ. Một số cán bộ, 
đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thực sự 
vững vàng, vai trò tiên phong, gương mẫu 
còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình 
và phê bình còn yếu. Năng lực, trình độ của 
một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, 
đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 
phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội 
dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi 
bộ chậm đổi mới. Nhiều nơi, chi bộ chưa 

thÔNg tiN phục vụ SiNh hoạt chi bộ 
tháNg 1+2/2019
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thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị nên 
nhân dân chưa thực sự tin tưởng, gần 40% 
thôn, tổ dân phố không giới thiệu được 
đảng viên để nhân dân tín nhiệm bầu làm 
trưởng thôn, bản, tổ dân phố.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có 
nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản nổi lên là: 
Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa quán 
triệt sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí của tổ 
chức cơ sở đảng cũng như yêu cầu cấp bách 
phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chương trình 
hành động, kế hoạch thực hiện chưa cụ thể, 
chưa sát tình hình thực tế địa phương, đơn 
vị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
đối với cấp ủy chưa được quan tâm đúng 
mức. Công tác kiểm tra, giám sát của một số 
cấp ủy, người đứng đầu các cấp chưa được 
coi trọng, thiếu quyết liệt, thường xuyên; 
chưa xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, 
đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hoá”. Chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ 
sở còn bất cập. 

(2) Một số nhiệm vụ, giải pháp trong 
thời gian tới

Để củng cố, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 
và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Bộ Chính 
trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm 
túc rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp 
cụ thể khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, 
tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có 
hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương khoá X; lưu ý tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số 
nội dung sau:

Thứ nhất, đổi mới và thực hiện có hiệu 
quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 

phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, 
thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để 
nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
cấp ủy viên. Tăng cường công tác tư tưởng, 
định hướng dư luận xã hội trong các hoạt 
động của Đảng, chính quyền, đoàn thể, 
nhất là sinh hoạt chi bộ. Đổi mới nội dung, 
phương pháp giảng dạy để nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, 
nghiệp vụ công tác đảng và bồi dưỡng đảng 
viên mới.

Thứ hai, triển khai, tổ chức thực hiện có 
hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về 
trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán 
bộ, đảng viên. Tổ chức các đợt sinh hoạt 
chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức gắn 
với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức 
trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu 
và có dũng khí trong đấu tranh tự phê bình 
và phê bình.

Thứ ba, tiếp tục củng cố, kiện toàn mô 
hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp 
xếp, tinh gọn bộ máy. Hoàn thiện mô hình tổ 
chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường, 
thị trấn; mô hình tổ chức đảng trong các 
loại hình doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự 
nghiệp theo ngành, địa phương một cách 
hợp lý. Không tổ chức chi bộ cơ quan xã, 
phường, thị trấn; đưa đảng viên công tác ở 
xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng tại 
các chi bộ khu dân cư. Đẩy mạnh xây dựng 
tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế ngoài 
khu vực kinh tế nhà nước. Nâng cao chất 
lượng kết nạp đảng viên; quan tâm công tác 
tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là ở thôn, 
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tổ dân phố và trong các doanh nghiệp. Quản 
lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng 
lọc để đưa ngay những người không còn đủ 
tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Thứ tư, tập trung củng cố, nâng cao 
chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp 
ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở 
cơ sở. Rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn 
bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tiếp 
theo; xây dựng và thực hiện chương trình, 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh 
đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho 
cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được 
quy hoạch. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, bí thư 
cấp ủy cơ sở; thực hiện nghiêm chủ trương 
bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng 
nhân dân cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện chủ trương 
bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã ở những nơi đủ điều kiện. 
Lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm 
chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm 
trưởng thôn, bản, tổ dân phố, sau đó tiến 
hành kiện toàn chi ủy, bí thư chi bộ đồng 
thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố. Thực 
hiện tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức 
cơ sở gắn với việc khoán kinh phí đối với 
người hoạt động không chuyên trách cấp 
xã, thôn, tổ dân phố.

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ phương 
thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm 
là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế 
hoạch công tác hằng năm của cấp ủy. Tiếp 
tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm 
vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; 
sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc 
quy chế làm việc của cấp ủy. Nâng cao 
chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi 
bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, 
ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình, 
nhất là ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và 

các loại hình doanh nghiệp. Thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức 
đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực 
chất, cấp ủy, bí thư cấp ủy phải chịu trách 
nhiệm về mọi mặt công tác tại cơ sở; nếu 
địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra tham 
nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ hoặc 
mất ổn định chính trị thì cấp ủy, bí thư cấp 
ủy phải bị xem xét xử lý kỷ luật.

Thứ sáu, tổ chức cơ sở đảng phải coi 
trọng công tác dân vận; nắm chắc tình hình 
tư tưởng của nhân dân, nhất là ở những địa 
bàn trọng điểm về an ninh trật tự; khi có 
nảy sinh tình huống phức tạp về trật tự, an 
ninh, có biện pháp tuyên truyền, vận động, 
thuyết phục, xử lý kịp thời nhằm ổn định 
tình hình ngay từ cơ sở. Thực hiện nền nếp 
việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
các cấp định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng 
viên, nhân dân; cấp ủy viên các cấp dự sinh 
hoạt chi bộ hằng tháng. Phát huy vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 
trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt 
việc giải quyết đơn, thư phản ánh của nhân 
dân đối với tổ chức đảng, đảng viên theo 
quy định.
NHữNg tHuẬN LợI, tHáCH tHứC 
Cơ BảN KHI vIệt NAm tHAm gIA 

HIệP ĐịNH ĐốI táC toàN DIệN 
và tIếN Bộ XuyêN tHáI BìNH 

DươNg (CPtPP)
Năm 2017, với tư cách là nước chủ nhà 

APEC, Việt Nam đã cùng Nhật Bản thúc 
đẩy để làm sống lại Hiệp định TPP với 
cái tên mới là CPTPP. Ngày 12/11/2018, 
Quốc hội nước ta đã phê chuẩn Hiệp định 
CPTPP và là một trong 7 nước hoàn thành 
quá trình phê chuẩn Hiệp định CPTPP (Mê-
hi-cô, Nhật Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, 
Ca-na-đa, úc và Việt Nam). Thời điểm 
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Hiệp định có hiệu lực với Việt Nam là ngày 
14/01/2019.

(1) Các mặt thuận lợi và cơ hội về 
kinh tế

- Về mặt kinh tế, mặc dù lợi ích tiếp 
cận thị trường Hoa Kỳ không còn nữa 
nhưng các thị trường của các nước tham gia 
CPTPP vẫn có quy mô khá lớn, có tầm quan 
trọng với Việt Nam, việc tham gia CPTPP 
về tổng thể là có lợi cho Việt Nam. Dự báo, 
CPTPP có thể giúp gDP của Việt Nam tăng 
thêm 1,32%.

- Đối với xuất khẩu, việc các nước giảm 
thuế nhập khẩu về 0% cho hàng hóa của 
nước ta sẽ tạo ra những tác động tích cực 
trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu. 
Về cơ bản, các mặt hàng xuất khẩu có thế 
mạnh của nước ta như nông thủy sản, điện, 
điện tử đều được xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp 
định có hiệu lực. Dự báo xuất khẩu của Việt 
Nam có thể sẽ tăng thêm 4,04%.

- Việc có quan hệ FTA với các nước 
CPTPP sẽ giúp ta có cơ hội cơ cấu lại thị 
trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng 
hơn. Đây là yếu tố then chốt giúp nước ta 
nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh 
tế. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế 
giới, dự báo đến năm 2030, xuất khẩu của 
Việt Nam sang các nước CPTPP sẽ tăng từ 
54 tỷ đô-la Mỹ lên 80 tỷ đô-la Mỹ, chiếm 
25% tổng lượng xuất khẩu.

- Tham gia CPTPP sẽ giúp nước ta có 
được các cơ hội từ chuỗi cung ứng mới 
hình thành sau khi CPTPP có hiệu lực, là 
điều kiện quan trọng để nước ta bước sang 
giai đoạn phát triển các ngành điện tử, công 
nghệ cao. Đây là cơ hội rất lớn để nâng tầm 
nền kinh tế Việt Nam trong 5 - 10 năm tới.

- Cam kết trong CPTPP về dịch vụ 
và đầu tư dự kiến sẽ có tác dụng tích cực 
trong việc cải thiện môi trường đầu tư, góp 

phần thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. 
Ngoài ra, các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ của nước ta cũng dễ tiếp cận thị trường 
các nước tham gia CPTPP hơn.

- Về tác động ngành, các ngành dự kiến 
có mức tăng trưởng lớn sẽ là thực phẩm, đồ 
uống, thuốc lá, dệt may, một số phân ngành 
sản xuất và dịch vụ. Dự báo, với các ngành 
công nghiệp nhẹ và thâm dụng lao động 
khác, CPTPP có thể tạo ra mức tăng trưởng 
bình quân từ 4% - 5% và mức tăng xuất 
khẩu có thể đạt từ 8,7% - 9,6%.

- Cũng như tham gia Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTo), tham gia CPTPP, một 
FTA thế hệ mới, sẽ là cơ hội để ta tiếp tục 
hoàn thiện thể chế, trong đó có thể chế kinh 
tế thị trường; hỗ trợ cho tiến trình đổi mới 
mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh 
tế của nước ta, đồng thời giúp Việt Nam có 
thêm cơ hội để hoàn thiện môi trường kinh 
doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch 
và dễ dự đoán hơn, từ đó thúc đẩy cả đầu tư 
trong nước lẫn đầu tư nước ngoài.

- Về mặt xã hội, tham gia CPTPP sẽ 
tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập 
và góp phần xoá đói giảm nghèo. Theo kết 
quả nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, CPTPP có thể giúp tổng số việc làm 
tăng thêm từ 350.000 đến 450.000 lao động 
(bình quân mỗi năm tăng 20.000 - 26.000 
lao động). Đối với lợi ích về xóa đói giảm 
nghèo, theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế 
giới, đến năm 2030, CPTPP dự kiến sẽ giúp 
giảm 0,6 triệu người nghèo ở mức chuẩn 
nghèo 5,5 đô-la Mỹ/ngày.

Đặc biệt, do Hiệp định CPTPP bao gồm 
cả các cam kết về bảo vệ môi trường nên 
tiến trình mở cửa, tự do hóa thương mại và 
thu hút đầu tư sẽ được thực hiện theo cách 
thân thiện với môi trường hơn, giúp ta tăng 
trưởng bền vững hơn.
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- Chế độ bảo hộ sở hữu trí tuệ trong 
Hiệp định CPTPP giúp các doanh nghiệp 
Việt Nam được hưởng sự bảo hộ cao hơn 
đối với thành quả đầu tư cho hoạt động 
sáng tạo. Bên cạnh đó, tham gia Hiệp định 
CPTPP thể hiện sự quyết tâm của Nhà nước 
ta trong việc hướng tới các chuẩn mực tiên 
tiến của quốc tế về bảo hộ sở hữu nhằm 
thực hiện mục tiêu tạo ra môi trường kinh 
doanh lành mạnh.

- Hiệp định CPTPP với các tiêu chuẩn 
rất cao về quản trị minh bạch và hành 
xử khách quan của bộ máy Nhà nước sẽ 
giúp ta tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy hoàn 
thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, trong 
sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành 
chính; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, 
kỷ cương và phòng chống tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu.

(2) Về các thách thức và giải pháp
Thứ nhất, sức ép cạnh tranh là vấn đề 

đầu tiên đối với nền kinh tế và các doanh 
nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cạnh tranh 
luôn có tính hai mặt rõ ràng. Một mặt, 
cạnh tranh sẽ rất tiêu cực đối với các doanh 
nghiệp yếu kém, nhất là các doanh nghiệp 
vẫn dựa vào sự bao cấp của Nhà nước, các 
doanh nghiệp có công nghệ sản xuất và kinh 
doanh lạc hậu. Mặt khác, cạnh tranh mang 
lại động lực cho các doanh nghiệp liên tục 
đổi mới và sáng tạo, đồng thời tạo ra thêm 
nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. 
Quan trọng hơn cả, Việt Nam nhìn nhận 
đây là con đường mà sớm hay muộn cũng 
phải đi qua để đổi mới mô hình tăng trưởng, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành công, theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng 
và hiệu quả của tăng trưởng kinh tế. 

Thứ hai, các cam kết nhiều lĩnh vực 
toàn diện của Hiệp định CPTPP cũng đặt ra 

yêu cầu cải cách thể chế, các quy định trong 
nước liên quan của Việt Nam. Cụ thể, Việt 
Nam có thể sẽ cần điều chỉnh, sửa đổi các 
quy định pháp luật về kinh doanh, thương 
mại, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, v.v. 
cho phù hợp với các cam kết quốc tế. Tuy 
nhiên, cơ bản những sửa đổi, điều chỉnh 
này phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục 
hành chính, đổi mới mô hình tăng trưởng 
của ta. Để thực thi CPTPP, ta phải sửa 8 
luật và nhiều văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các 
bộ, ngành. Đây là công việc không hề đơn 
giản, đòi hỏi các nỗ lực to lớn của các cơ 
quan quản lý nhà nước trong thời gian tới 
để không chỉ đơn thuần điều chỉnh hệ thống 
pháp luật mà còn đưa các văn bản này vào 
cuộc sống, đem lại hiệu quả cao nhất.

Thứ ba, các thách thức ở các lĩnh vực 
phi kinh tế cũng không hề nhỏ. Đơn cử như 
việc điều chỉnh các chính sách về lao động, 
công đoàn để tuân thủ các tiêu chuẩn của 
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILo) dự kiến 
sẽ đòi hỏi phương thức quản lý hoàn toàn 
mới. Tương tự, các cam kết về “thương mại 
điện tử” có hiệu lực sau 5 năm nữa sẽ đặt ra 
các yêu cầu cho công tác đảm bảo an ninh 
mạng trong tình hình mới với cách tiếp 
cận hiện đại, phù hợp với giai đoạn phát 
triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
(Industry 4.0). 

toàN CảNH BứC trANH 
KHủNg HoảNg CủA NướC PHáP

Đặt chướng ngại vật trên đại lộ 
Champs Elysées, đốt phá xe hơi, nhà cửa, 
cướp bóc các cửa hàng, đập vỡ cửa kính, 
khiến cho Khải Hoàn Môn tan hoang...  
là những hành động của người biểu tình 
phản đối tăng giá nhiên liệu và đòi tăng 
lương tối thiểu buộc Chính quyền Pháp 
phải có một số nhượng bộ.
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- Ai tham gia biểu tình phản đối?
Cuộc biểu tình lớn nhất 5 thập kỷ tại 

Pháp nổ ra từ ngày 17/11/2018 khi hàng 
chục nghìn người mặc “áo vàng” xuống 
đường sau khi chính phủ Pháp quyết định 
tăng giá nhiên liệu, làm ảnh hưởng đến 
nhiều gia đình. Trong năm qua, dầu diesel ở 
Pháp đã tăng giá 23%, xăng tăng 15%. giới 
chức Pháp có ý định tăng giá cao hơn nữa 
vào tháng 1/2019: dầu diesel tăng 6,5 xu/
lít và xăng tăng 2,9 xu/lít. Người dân Pháp 
thất vọng với chính sách kinh tế của Tổng 
thống Macron.

Phong trào “áo vàng” là một phong 
trào lạ khi không có người lãnh đạo hoặc 
trung tâm điều phối, cũng không liên hệ 
với các tổ chức công đoàn. Vào giữa mùa 
thu, những người dân bất mãn bắt đầu sử 
dụng mạng xã hội để tổ chức biểu tình. Để 
thu hút sự chú ý của giới chức trách, họ 
quyết định chặn các đường cao tốc và lựa 
chọn ngày thứ Bảy tổ chức biểu tình phản 
đối. Dần dần, các đoàn người của phong 
trào “áo vàng” di chuyển theo hướng thủ 
đô Paris. 

Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò dư 
luận, hơn 80%  thành viên phong trào “áo 
vàng” lên án bạo lực dưới bất kỳ hình thức 
nào, nhưng phong trào không có khả năng 
cấm các phần tử cực đoan chủ yếu là vô 
chính phủ tham gia biểu tình. Những “người 
bạn đồng hành” như vậy khiến uy tín của 
“áo vét vàng” bị nghi ngờ: sau các đụng độ 
đầu tháng 12 vừa qua, các nhà xã hội học 
ghi nhận rằng sự ủng hộ của người dân đối 
với những người biểu tình đã giảm từ 80% 
xuống còn 70%.

- Ai bị thiệt hại?
Để giải tán đám đông, cùng với cảnh 

sát,  các đơn vị đặc nhiệm CRs đã dùng 
hơi cay và những người biểu tình đáp trả 

bằng cách ném đá về phía cảnh sát, đập phá 
mạng lưới siêu thị và cửa hàng sang trọng 
trong đó có Khải Hoàn Môn. Kể từ ngày 
17/11, các cuộc biểu tình của phong trào 
“áo vàng” bắt đầu có sự cố. Một người 
phụ nữ tham gia biểu tình đã bị thiệt mạng 
khi cố gắng chặn đường cao tốc ở savoy. 
Ngày 19/11, việc chặn tuyến đường giao 
thông dẫn đến cái chết của một người khác 
ở Auvergne. Ngày 1/12, một người lái 
xe đã chết ở Arles. Ngày 24/11, tại Paris 
đã xảy ra một số vụ đụng độ giữa những 
người biểu tình với cảnh sát. Tuy nhiên, 
đỉnh điểm của bạo loạn là vào ngày 1/12, 
khiến cho 133 người bị thương, 400 người 
biểu tình bị bắt giữ và Khải Hoàn Môn trên 
đại lộ Champs Elysées bị đập phá. Theo 
dữ liệu chính thức, chi phí cho việc sửa 
sang lại Khải Hoàn Môn - vốn bị những 
người biểu tình đập phá ngày 1/12  và các 
vật trưng bày ở đây ước tính hơn 1 triệu 
euro. Các hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng, ngành buôn bán lớn doanh 
số giảm sụt từ 15% cho đến 25% từ khi 
khủng hoảng bắt đầu”.

- Hiện tượng lây lan đấu tranh
Các cuộc biểu tình đầu tiên đã nổ ra 

ngày 17/11 và ngay lập tức nhận được sự 
ủng hộ của phần lớn các đảng phái chính 
trị. Phong trào phản đối ngày càng nhiều 
người tham gia, nhiều tầng lớp xã hội khác 
nhập cuộc, gồm: người lao động lương thấp, 
hợp đồng ngắn hạn, người về hưu bị tăng 
tiền đóng góp xã hội, công nhân đường sắt 
đang bị sa thải, những người từ các nhóm 
vô chính phủ và cực đoan từ khắp mọi miền 
nước Pháp, nhiều phong trào khác đang 
gia nhập hàng ngũ những người phản đối 
chính phủ”. Đáng chú ý có sự tham gia của 
học sinh, sinh viên Pháp cũng đã bắt đầu 
tham gia đấu tranh bên cạnh những người 
“áo vàng” phản đối tăng học phí và đói cải 
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cách đầu vào đại học… Ngày 3/12, gần 150 
trường trung học tại Pháp đã bị học sinh 
phong tỏa. 

- Tháng 12/2018 có giống tháng 5/1968?
so sánh phong trào phản kháng năm 

2018 với tình hình năm 1968, với những 
người biểu tình hô cùng một khẩu hiệu, 
trước đây là đòi Tổng thống Charles de 
gaulle từ chức, còn bây giờ là yêu cầu Tổng 
thống Macron từ chức. Bối cảnh cũng có 
đôi chút giống nhau ở điểm là Chính quyền 
Trung ương bị thách thức, xô đẩy và phản 
ứng muộn màng.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay hoàn cảnh 
rất khác biệt: Tháng 5/1968, sinh viên 
biểu tình với khẩu hiệu “Mười năm đủ 
rồi”, chống lại một tổng thống đã 78 tuổi, 
có một quá trình hoạt động lâu dài trước 
đó và không còn nhạy bén với những thay 
đổi của xã hội. Còn người bị phản đối 
hiện nay mới 40 tuổi và mới bước vào 
năm thứ hai của nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, 
“dù bị chới với lúc đầu, với tài hùng biện 
của mình, ông de gaulle đã xoay chuyển 
được tình thế. 

Còn tình hình hiện nay, ngày 4/12 
Chính phủ Pháp đã đưa ra ba quyết định 
nhượng bộ, đó là: Hoãn tăng giá nhiên liệu 
trong vòng 6 tháng, cam kết không tăng giá 
điện kể từ nay cho đến tháng 5/2019 và cuổi 
cùng là từ bỏ việc siết chặt các quy định liên 
quan đến đăng kiểm ô tô vốn cũng định tiến 
hành từ năm sau. Nhằm xoa dịu phong trào 
phản đối, ngày 9/12,  Tổng thống Macron  
đã tuyên bố các nhượng bộ quan trọng như: 
tăng lương tối thiểu tăng thêm 100 euro/
tháng từ tháng 1/2019, kế hoạch đánh thuế 
đối với các khoản lương hưu dưới 2.00 euro 
một tháng sẻ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, cuộc 
biểu tình vẫn tiếp diễn, ông Macron vẫn 
chưa ổn định được tình hình.

- áo vàng vượt đại dương
Trong khi Pháp vẫn chưa thể dập tắt các 

cuộc biểu tình của phong trào “áo vàng”, 
làn sóng biểu tình vượt đại dương và đang 
lan rộng sang nhiều quốc gia khác: Ở Israel 
khoảng 6000 nhà hoạt động với trang phục 
áo vàng đã đi quang các con phố tại thành 
phố Tel Aviv, biểu tình chính sách của 
Chính phủ; Ở Canada, những người biểu 
tình mặc áo khác vàng đổ xuống đường 
phản đối Hiệp ước di cư của Liên Hợp 
Quốc; Hàng nghìn người dân Italia cũng đổ 
xuống các con phố ở Rome để phản đối luật 
nhập cư và an ninh mới; Tại áo, khoảng 
17000 người tham gia vào cuộc biểu tình 
chống Chính phủ ở thủ đô Vienna. Cho đến 
nay, chưa biết phong trào biểu tình áo vàng 
sẽ còn đi đến đâu.
“Bẫy Nợ” truNg QuốC BủA vây 

CáC NướC ĐANg PHát trIểN
số tiền Trung Quốc đầu tư ở 64 nước 

mà sáng kiến “Vành đai - con đường” đi qua 
trong năm 2017 đã lên tới mức kỷ lục 20,1 
tỷ UsD, tăng 32% so với năm 2016. Trong 
đó, có khoảng 8 nước, bao gồm Pakistan và 
Lào, là những nước nhận nguồn vốn quá 
nóng từ Trung Quốc với 2,2 tỷ UsD. Bài 
toán “bẫy nợ” đối với các nước nhỏ, đang 
phát triển ngày càng trở nên đáng quan ngại.

Thống kê đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 
năm 2017 do Bộ Thương mại Trung Quốc 
công bố, số tiền đầu tư ra nước ngoài của 
Trung Quốc là 158,2 tỷ UsD, giảm 19% so 
với năm 2016 và là lần đầu tiên sụt giảm 
kể từ khi Trung Quốc thống kê. Trong đó, 
đáng chú ý số tiền đầu tư sang Mỹ giảm 
1/3 do thủ tục thẩm tra về các hoạt động 
mua bán, sáp nhập với các doanh nghiệp 
Trung Quốc ngày càng chặt chẽ hơn. Hơn 
nữa, Chính phủ Trung Quốc cũng thực 
hiện một số biện pháp giới hạn các doanh 
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nghiệp nước này bỏ tiền vào lĩnh vực bất 
động sản và các khu vui chơi, giải trí ở 
nước ngoài nhằm hạn chế dòng tiền đổ ra 
nước ngoài.

Ngược lại, nguồn tiền đổ vào sáng 
kiến “Vành đai - con đường” trong năm 
2017 lại tăng mạnh, và đã vượt qua con số 
kỷ lục trước đây là 18,9 tỷ UsD vào năm 
2015. Tính tổng thể, số vốn đổ vào sáng 
kiến “Vành đai - con đường” chiếm 12,7% 
tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài, tăng 4,9 
điểm % so với năm 2016. Trong số đó, phần 
nhiều nguồn vốn tập trung vào các công 
trình xây dựng hạ tầng cơ sở như bến cảng, 
hệ thống đường sắt và đường giao thông. 
Đây được coi là biện pháp hỗ trợ sau lưng 
của Bắc Kinh với các doanh nghiệp trong 
nước nhằm “bồi thường” cho khoản thâm 
hụt đầu tư sang thị trường Mỹ. Xu hướng 
này tiếp tục tăng trong năm 2018. Tính từ 
đầu năm đến hết tháng 8/2018, tổng đầu 
tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào các 
dự án phi tài chính trong sáng kiến “Vành 
đai - con đường” (không tính lĩnh vực đầu 
tư tài chính) đã đạt 9,5 tỷ UsD, tăng 12% 
so với cùng kỳ 2017 và có khả năng xác 
lập mức kỷ lục mới vào cuối năm. Theo 
một số doanh nghiệp xây dựng lớn tham 
gia các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở trong 
sáng kiến “Vành đai - con đường” thì dù 
chính phủ Trung Quốc chỉ thị chỉ góp vốn 
dưới 85% tổng vốn công trình nhưng một 
số nước nhỏ cũng không thể huy động 15% 
vốn còn lại, do vậy gần như dự án toàn là 
tiền từ phía Trung Quốc. Dù có nhiều lo 
ngại về việc thu hồi vốn nhưng do được 
chính phủ Trung Quốc bảo đảm nên các 
công ty xây dựng này không phải quá lo 
ngại về rủi ro.

Có một thực tế là nhiều nước đang 
phát triển thiếu nguồn vốn để xây dựng hạ 
tầng cơ sở rất đón nhận nguồn vốn Trung 

Quốc thông qua sáng kiến “Vành đai - con 
đường”. Tuy nhiên, phần lớn nguồn vốn vay 
này là vay bằng tiền mặt, do đó các nước 
nhỏ mãi luẩn quẩn trong vòng vây “bẫy nợ” 
của Trung Quốc. srilanka do không thể trả 
nợ đã phải nhượng quyền quản lý một cảng 
biển quan trọng cho Trung Quốc trong vòng 
99 năm là một ví dụ điển hình.

Theo danh sách được liệt kê trong một 
báo cáo về “bẫy nợ” do Trung tâm phát triển 
toàn cầu (Mỹ) công bố vào tháng 3/2018, 
có 8 nước có nguy cơ rơi vào “bẫy nợ” của 
Trung Quốc là  Kyrgyzstan, Maldives, Lào, 
Djibouti, Mông Cổ, Montenegro, Tajikistan 
và Pakistan. Năm 2017, tổng vốn đầu tư của 
Trung Quốc vào 8 nước này là 2,2 tỷ UsD, 
tăng 43% so với năm 2016. Cụ thể, số vốn 
đổ vào Lào tăng gần gấp 4 lần, Mông Cổ 
tăng 32% còn vào Djibouti tăng 70%. Phần 
lớn số tiền này đều được vay với lãi suất 
cao, dẫn đến nguy cơ các nước này không 
thể trả nổi nợ là điều có thể lường trước 
và tất yếu dần bị phụ thuộc vào Bắc Kinh. 
Điều này đang gây ra sự lo lắng cho cộng 
đồng quốc tế. Với tư cách là nước Chủ tịch 
Hội nghị thượng đỉnh g20 trong năm 2019, 
Nhật Bản dự kiến sẽ đưa vấn đề này vào 
chương trình nghị sự.

Trước sự chỉ trích của cộng đồng quốc 
tế, Bắc Kinh cũng cảm nhận được sự e ngại 
của các nước khi tiếp cận nguồn vốn Trung 
Quốc, do đó đã buộc phải có những động 
thái xoa dịu lo ngại này. Trong Diễn đàn 
Hợp tác Trung Quốc - châu Phi (FoCAC) 
vào tháng 9/2018, Chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ tiếp tục đầu 
tư 60 tỷ UsD vào khu vực này, tuy nhiên, 
trong đó có 15 tỷ UsD là viện trợ không 
hoàn lại và vay không tính lãi.

Nguồn: Trung tâm TTCTTg tổng hợp
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Đảng đã cho ta một mùa xuân
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