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05. Nhóm phóng viên
Phòng chống tham nhũng không có " vùng cấm"và khái niệm                           
" hạ cánh" an toàn
08. TS.Đặng Duy Báu
Vấn đề kiểm soát quyền lực
11. Nguyễn Thị Nữ Y
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra giám sát công tác 
quản lý Nhà nươc về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh
14. Hoàng Trung Dũng
Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng 
viên trong công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên internet 
và mạng  xã hội
18. Đại tá Hoàng Quốc Long 
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh với  nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hoà 
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
22. Trần Báu Hà
Nghi Xuân tăng cường tiếp công dân, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo và 
kiến nghị phản ánh của công dân góp phần xây dựng NTM thành công                
25. Đại tá Trần Ngọc Thanh                                                                                    
Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại biên phòng góp phần xây dựng 
biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
28. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm
Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương 
32. Nguyễn Cường  
Công tác thi hành án dân sự, nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ
34.  Bùi Văn Lam 
Rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và phong cách ứng xử của 
thẩm phán góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, 
nghiêm minh
37. Văn Đình Minh 
Kết quả triển khai và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của 
công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh
39. Trương Quang Long 
Ngành Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa vượt kế hoạch được giao
 42. Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Ban Dân vận Tỉnh ủy
Tăng cường đối thoại tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Vincom Hà Tĩnh
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Xuân Kỷ Hợi 2019

MỤC LỤC
45. Nguyễn Quốc Anh
Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tích cực xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống 
bạo lực học đường
48. Hoàng Minh Việt 
Chuyển biến tích cực  trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông trên địa bàn tỉnh từ  việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 
04/9/2012 của Đảng

51.Thượng tá Nguyễn Công Dũng
Công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thị xã Hồng 
Lĩnh
54. Trần Đình Trọng
Không để  “tín dụng đen”  lợi dụng dịch vụ cầm đồ, tài chính lộng 
hành
57. Nguyễn Quỳnh Trang
VKSND tỉnh Hà Tĩnh đổi mới hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018
60. Đặng Đình Đông
Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại năm 2018 và nhiệm 
vụ trọng tâm trong thời gian tới
TRANG VĂN NGHỆ
63. Bùi Văn Hiền
Đạo đức tấm gương Bác Hồ
 63. Bùi Ngọc Hồng
Sáng muôn nơi
64. Đình Thơ
Chào Xuân
64. Nguyễn Ngọc Phú
Mưa Xuân trên đảo Trường Sa.



Hội nghị Tổng kết công tác Nội chính 
và phòng chống tham nhũng 2018
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MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TĨNH

BAN  BIÊN TẬP 

1 Tham mưu cho Ban 
Thường vụ, Thường 
trực Tỉnh ủy ban hành 

27 văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác nội chính và 
phòng chống tham nhũng.

2Tham mưu cho Ban 
Thường vụ, Thường 
trực Tỉnh ủy tổ chức 

09 hội nghị về công tác nội 
chính và PCTN, lãng phí.

Đ/c Võ Văn Thưởng, UVBCT, Bí thư TW Đảng, thành viên BCĐTW về 
phòng chống tham nhũng kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Hà Tĩnh



3Kiểm tra, đôn đốc công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tại 04 đảng bộ huyện 
và 01 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh. Tham gia 02 đoàn kiểm tra, 
giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 3 (khóa X) và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 
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5Nghiên cứu, theo dõi, 
đôn đốc 15 vụ việc, vụ 
án nghiêm trọng, phức 

tạp, dư luận xã hội quan 
tâm tham mưu, đề xuất Ban 
Thường vụ, Thường trực 
Tỉnh ủy cho chủ trương 
định hướng xử lý. 

4Ban hành 18 văn bản 
hướng dẫn, đôn đốc 
công tác nội chính và 

phòng, chống tham nhũng. 

6Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm dự báo và tham mưu Ban Thường 
vụ, Thường trực Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn; xác minh một số thông tin phản ánh về một số vụ việc 

có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng để chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh; làm việc trực tiếp với 
các cơ quan khối Nội chính và 5 huyện, thị về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên các địa bàn.



7Triển khai rà soát 170 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị 
của kiểm toán Nhà nước năm 2017 theo Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 23/8/2018 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

8Làm việc với các cơ quan tố tụng cấp tỉnh để nghe, cho ý kiến về các vụ việc đang còn 
khó khăn, vướng mắc.

10Phát hành 04 số 
Bản tin Nội chính 
Hà Tĩnh cung cấp 

cho các cơ quan và 262 xã, 
phường, thị trấn để tuyên 
truyền, hướng dẫn thực hiện 
công tác nội chính và PCTN 
ở các địa phương, đơn vị.
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9Tiếp nhận, tham mưu 
xử lý 103 đơn; trực tiếp 
xác minh, giải quyết 

08 đơn thư khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh của 
nhân dân gửi đến Thường 
trực, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.
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Phòng chống tham nhũng, lãng phí
KHÔNG CÓ “VÙNG CẤM” VÀ KHÁI NIỆM“HẠ CÁNH”  AN TOÀN

Nhóm PV Báo Hà Tĩnh 

Bắt đầu từ những vụ 
việc tồn đọng

P.V: Thưa ông, hiện 
nay không khí “đốt lò” 
đang vô cùng nóng trên 
toàn quốc, không khí đó 
tác động đến công tác 
phòng chống tham nhũng 
ở Hà Tĩnh như thế nào?

Ông Võ Trọng Hải: 
Thời gian qua, thực hiện 
chủ trương, tinh thần của 
Trung ương, Ban Thường 
vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã 
chỉ đạo các cấp, ngành phải 
quyết liệt trong công tác 
phòng chống tham nhũng, 
lãng phí, nhất là Ban Nội 
chính. Có thể nói, Hà Tĩnh 
đã bắt đầu “nhóm lò” rồi. Ở 
Trung ương không có “vùng 
cấm” thì ở Hà Tĩnh cũng 
không có “vùng cấm”. Bất 
kỳ hành vi nào, bất kỳ đối 
tượng nào cũng sẽ bị xử lý 
khi có kết luận sai phạm. 

Dưới sự chỉ đạo của 
Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

Nội chính đã thành lập các 
đoàn rà soát, triển khai đến 
các huyện, các xã. Ban Nội 
chính cũng được tỉnh giao 
làm trưởng đoàn rà soát lại 
các cuộc thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán trên các lĩnh vực 
KT-XH. Việc nào có dấu 
hiệu tội phạm hình sự thì 
chuyển cơ quan điều tra xử 
lý, việc nào chưa đến mức 

thì giao cơ quan chủ quản 
và đối tượng phải thu hồi 
lại tiền thất thoát và chịu 
các hình thức kỷ luật. Có 
nhiều người là phó chủ tịch 
huyện, trưởng phòng, chủ 
tịch xã… đều đã bị xử lý.

Chúng tôi cũng đã tích 
cực phối hợp với các cơ 
quan chuyên môn, rà soát lại 

Đ/c Võ Trọng Hải, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
trả lời phỏng vấn của phóng viên

Lần đầu tiên sau khi được giao trọng trách Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại tá Võ 
Trọng Hải - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã có buổi trò chuyện 
cởi mở với phóng viên Báo Hà Tĩnh. Câu chuyện ông chia sẻ đã để lại những dư vị đậm 
đà của sự quyết liệt, quyết tâm nhưng cũng đầy nhân văn, nhân bản trong nhiệm vụ 
phòng chống tham nhũng, lãng phí. 
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các chuyên án, vụ án đang 
tồn đọng, xem đã được xử lý 
như thế nào, đã đúng người, 
đúng tội, đúng pháp luật hay 
chưa; vụ nào đã được xử dứt 
điểm, vụ nào còn “treo” để 
xử lý lại và xử lý dứt điểm, 
đúng pháp luật, tạo niềm 
tin trong nhân dân. Quan 
điểm của tôi là, anh đã tham 
nhũng thì anh phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật, kể cả 
đã nghỉ hưu, không có khái 
niệm “hạ cánh an toàn”.

Quyết liệt xử lý tham 
nhũng “vặt”

P.V: Vừa qua, ở Trung 
ương đã có những vụ đại án 
nhưng Hà Tĩnh thì hầu như 
chỉ ở trong phạm trù tham 
nhũng “vặt”. Được biết, 
xử lý quyết liệt tham nhũng 
“vặt” cũng là một trong 
những yêu cầu mà đồng chí 
Võ Văn Thưởng - Trưởng 
ban Tuyên giáo Trung ương, 
Ủy viên BCĐ Trung ương 
về phòng chống tham nhũng 
nhấn mạnh tại buổi làm việc 
với Hà Tĩnh. Vậy, Hà Tĩnh 
sẽ làm gì để thực hiện yêu 
cầu đó, thưa ông?

Ông Võ Trọng Hải: 
Vừa qua, tại buổi làm 
việc với đồng chí Võ Văn 
Thưởng, chúng ta cũng rất 
mừng khi được ghi nhận, 
đánh giá cao về việc thực 
hiện công tác phòng chống 
tham nhũng. Thực tế là Hà 
Tĩnh đã đạt được một số kết 

quả tích cực trong phòng 
chống tham nhũng, lãng 
phí ở một số lĩnh vực. Năm 
2018, qua kiểm tra, giám sát 
theo chuyên đề, ủy ban kiểm 
tra các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã 
có kết luận 4 tổ chức đảng, 
27 đảng viên liên quan đến 
quản lý kinh tế, phải thi hành 
kỷ luật 2 tổ chức đảng và 14 
đảng viên. Tổ chức 395 cuộc 
thanh kiểm tra đã phát hiện 
một số sai phạm tại 1.044 tổ 
chức, cá nhân với số tiền sai 
phạm hơn 25 tỷ đồng, 398 
m2 đất và xử lý khác gần 12 
tỷ đồng.

Ủy ban kiểm tra các 
cấp cũng đã tiến hành xử 
lý trách nhiệm 7 tập thể và 
40 cá nhân, chuyển cơ quan 
điều tra 1 vụ, khởi tố điều 
tra về tội danh tham nhũng 
kinh tế 3 vụ, 5 bị can, đã thu 
hồi gần 5 tỷ đồng, trong đó, 
thu hồi từ vụ án tham nhũng 
gần 2 tỷ đồng, thu hồi tài sản 
kinh tế 2,3 tỷ đồng…

Hiện nay, các cấp, 
ngành cũng đang tích cực 
tăng cường công tác kiểm 
tra, xử lý trong nội bộ cơ 
quan. Quan điểm chung là 
vi phạm đến đâu, xử lý đến 
đó, không bỏ sót sai phạm. 

Không nể nang, làm 
đến cùng

P.V: Một câu hỏi có chút 
riêng tư, ông có thể chia sẻ 
những cảm xúc của mình khi 
đang từ một anh hùng đấu 

tranh trực tiếp với tội phạm 
nguy hiểm chuyển sang một 
người lặng lẽ đấu tranh với 
sai phạm của cán bộ?

Ông Võ Trọng Hải: 
Hai công việc này đều là 
nhằm phòng chống tội 
phạm nhưng rõ ràng cảm 
xúc, suy nghĩ và hành động 
hoàn toàn khác nhau. Ở biên 
giới, trong nhiệm vụ phòng 
chống tội phạm, hầu như tôi 
nhận được sự đồng tình, ủng 
hộ của toàn thể nhân dân 
và đồng chí, đồng nghiệp. 
Trong lĩnh vực phòng chống 
tham nhũng thì đối tượng 
lại là cán bộ, có thể là đồng 
chí, đồng nghiệp, là bạn bè 
mình. Tôi vẫn xác định, có 
thể trên con đường phòng 
chống tham nhũng sẽ có lúc 
tôi rơi vào những tình huống 
khó xử, thậm chí đau lòng. 
Thực tế là cũng đã có nhiều 
đêm tôi mất ngủ vì trăn trở, 
day dứt với những đối tượng 
từng là người quen, bạn bè 
của mình. Tuy nhiên, quan 
điểm của tôi là tất cả đều vì 
dân, vì nước nên không sợ 
hãi, không nể nang, mà phải 
làm đến cùng. 

P.V: Vậy, để hạn chế 
những hành vi tham nhũng, 
lãng phí, theo ông, chúng ta 
cần làm gì?

Ông Võ Trọng Hải: Về 
vấn đề này đã được Bộ Chính 
trị khẳng định tại kết luận 
số 10-KL/TW đó là phòng 
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ngừa là chính, cơ bản, lâu 
dài, phát hiện xử lý là quan 
trọng, cấp bách; cần phải có 
sự vào cuộc quyết liệt, đồng 
bộ của cả hệ thống chính 
trị, cơ quan truyền thông và 
nhân dân. Quan trọng nhất là 
vai trò của người đứng đầu. 
Tự trong nội bộ các ngành 
phải chủ động tuyên truyền, 
tự kiểm tra, phát hiện, xử 
lý tham nhũng. Ngoài ra, 
vai trò giáo dục của nhà 
trường cũng rất quan trọng. 
Tôi tin rằng, nếu chúng ta 
xây dựng được những nhân 
cách tốt và loại bỏ được môi 
trường, loại bỏ được cơ chế 
gây tham nhũng, lãng phí 
thì việc phòng chống tham 
nhũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

P.V: Xin ông tiết lộ một 
đôi chút về kế hoạch phòng 
chống tham nhũng trong 
năm 2019?

Ông Võ Trọng Hải: 
Thời gian gần đây, qua tiếp 
xúc, người dân rất phấn 
khởi, tin tưởng cao vào 
Đảng, vào các cơ quan thực 
thi pháp luật. Chúng tôi sẽ 
tăng cường vận động quần 
chúng, nhân dân tiếp tục 
phát giác, tố cáo những hành 
vi sai phạm. Ngoài ra, chúng 
tôi cũng đã lập kế hoạch để 
xin ý kiến tiến hành kiểm tra, 
xác minh một số cơ quan, 
đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

P.V: Xin trân trọng cảm 
ơn ông về buổi phỏng vấn này.

Theo ý 
Đảng ,
quyết tâm 

chống
tham nhũng 

tham ô,
 t rừ 

hậu họa 
cho

 Nhân dân 
đất nước

Vâng lời
 Bác, 
nỗ lực
xây 

cơ đồ
 cơ nghiệp, 

tạo 
vinh quang 

cho
 Tổ quốc

 quê hương

Phan Chúc
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 VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC
TS. ĐẶNG DUY BÁU

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đảng ta là Đảng cầm 
quyền nên phải hết 
sức quan tâm đến 

vấn đề quyền lực. Nếu không 
kiểm soát chặt chẽ thì cán 
bộ, đảng viên của Đảng rất 
dễ trở thành “những ông vua 
con”, những “kẻ đứng trên 
dân”, rất dễ bị tha hóa. Việc 
kiểm soát quyền lực cũng 
như bộ não kiểm soát hành vi 
đòi hỏi phải thường xuyên, 
nghiêm túc và chặt chẽ. Nếu 
thiếu kiểm soát, hoặc không 
kiểm soát thường xuyên thì 
rất dễ xẩy ra loại “cường hào 
mới”, hách dịch, cửa quyền, 
quan liêu, lạm quyền, lộng 
quyền, tham quyền, tham 
nhũng…; lúc đó thì không 
còn mọi quyền lực thuộc 
về người dân nữa mà người 
dân trở thành nạn nhân của 
quyền lực, làm cho dân 
thiếu niềm tin vào Đảng và 
nguy cơ đe dọa sự tồn vong 
của chế độ. Điều mà Nghị 
quyết TW4 (khóa XII) đã 
chỉ ra: “Hiện nay tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức lối sống của một 
bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên chưa bị đẩy lùi; 
có mặt, có bộ phận còn diễn 
biến tinh vi, phức tạp hơn; 

tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực vẫn còn nghiêm trọng 
tập trung vào số đảng viên 
có chức vụ” một phần cũng 
là do thiếu kiểm soát quyền 
lực mà ra.

Muốn quyền lực không 
bị tha hóa thì phải có những 
chế tài vừa chặt chẽ vừa cụ 
thể để kiểm tra, giám sát việc 
thực thi quyền lực của người 
có chức có quyền, người 
đứng đầu. Trước hết là tự 
thân những cán bộ, đảng 
viên được Đảng giao cho 
chức quyền trong hệ thống 
bộ máy chính trị phải hiểu 
được quyền lực của mình 
đến đâu để tự giác kiểm soát 
chính mình. Thường xuyên 
trau dồi phẩm chất đạo đức, 
năng lực chuyên môn; chân 
thành tiếp thu phê bình, 
nghiêm túc sửa chữa khắc 
phục sai lầm, khuyết điểm. 
Phải tự biết nêu gương và 
soi gương theo Quy định số 
08-QĐi/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương. Tự xét 
mình xem thật sự có trong 
sạch không, có xứng đáng 
với trách nhiệm và quyền 
lực được giao không, có lạm 
dụng chức quyền không. 
Đối chiếu với những quy 

định và chức trách được 
giao mình đã làm tốt hay 
xấu, đúng hay sai… Cần có 
cơ chế kiểm soát ngay trong 
nội bộ. Cấp trên phải sâu sát, 
gần gũi, gương mẫu; thường 
xuyên giáo dục, quán triệt 
nghiêm túc, kiểm tra, giám 
sát, kiểm điểm, phê bình, 
góp ý xây dựng, chấn chỉnh, 
xử lý vi phạm kịp thời, công 
bằng, nghiêm minh… Cấp 
dưới đối với cấp trên phải 
mạnh dạn phê bình, góp ý, 
can gián, phản ánh… chân 
tình và thẳng thắn. Cần có 
cơ chế công khai công việc. 
Công khai là một hình thức 
để kiểm soát. Cần quy định 
về nội dung, phạm vi, đối 
tượng, thời gian, hình thức, 
trách nhiệm của người công 
khai để mọi thành viên trong 
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cơ quan, đơn vị cũng như 
quần chúng nhân dân biết và 
kiểm tra một cách thực chất.

 Đối với công tác cán 
bộ từ khâu phát hiện, đánh 
giá, đào tạo bồi dưỡng đến 
bổ nhiệm, đề bạt phải có quy 
hoạch và theo một quy trình 
chặt chẽ, tiến hành công 
khai, minh bạch, dân chủ, 
quyết không để quy trình bị 
lợi dụng hay bị “bóp méo”. 
Khi giao quyền cho một cán 
bộ cần được đánh giá toàn 
diện theo các kênh khác 
nhau để nhận rõ ưu điểm, 
khuyết điểm. Giao quyền, 
phân công, phân cấp quyền 
lực phải rõ người, rõ việc, 
rõ trách nhiệm. Tăng thẩm 
quyền, đề cao trách nhiệm 
và phẩm chất đạo đức của 
người đứng đầu, người có 
quyền quyết định công tác 
cán bộ. Hoàn thiện hệ thống 
quy định của Đảng, pháp 
luật Nhà nước đảm bảo sự 
thống nhất chặt chẽ trong 
công tác cán bộ. Sớm nghiên 
cứu ban hành luật kiểm soát 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cán bộ, công chức, 
viên chức, nhất là đối với 
người đứng đầu.

Kết hợp công tác kiểm 
tra, giám sát, thanh tra, kiểm 
toán với phản biện xã hội 
đối với cán bộ. Tiến hành 
kiểm tra từ trên xuống, kiểm 
tra người dưới quyền; đồng 
thời tiến hành việc kiểm 

tra, giám sát từ dưới lên, từ 
quần chúng nhân dân đối 
với người đứng đầu. Muốn 
như vậy phải có cơ chế để 
thực hiện đầy đủ dân chủ. 
Dân chủ là chủ thể tối cao và 
duy nhất của mọi quyền lực, 
được quyền kiểm soát tất cả 
mọi quyền lực. Phải làm cho 
dân hiểu và sử dụng vai trò 
quyền dân chủ của mình, 
như Bác Hồ đã nói: “Chính 
phủ làm hại dân thì dân có 
quyền đuổi Chính phủ”. 
Đảng và Nhà nước ta hiện 
đang tìm mọi cách để tạo 
điều kiện tốt nhất cho dân 
trực tiếp tham gia kiểm tra, 
giám sát hoặc thông qua đại 
biểu của mình trong Quốc 
hội, HĐND, Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể, các cơ 
quan công luận, các phương 
tiện thông tin đại chúng… 
để tham gia tích cực vào 
các vấn đề trọng đại của đất 
nước, cũng như ở từng địa 
phương; để phản ánh, khiếu 
nại, tố cáo những vụ việc 
tiêu cực; trực tiếp gặp mặt 
cán bộ, đảng viên để góp ý, 
phản biện hoặc yêu cầu cấp 
trên phải truy cứu xem xét… 
buộc cán bộ, đảng viên phải 
thực thi quyền lực của mình 
đúng với thẩm quyền.

Tiếp tục tăng cường hoàn 
thiện thể chế Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa và 
nâng cao tính răn đe của kỷ 
luật Đảng và pháp luật Nhà 
nước. Để quyền lực không 

thể trở thành lạm quyền, 
lộng quyền thì điều quan 
trọng nhất là phải tạo lập 
thể chế, cơ chế, quy chế làm 
việc trên tinh thần “thượng 
tôn pháp luật”, buộc bất cứ 
ai ngồi vào vị trí đó cũng 
không thể “làm trái” được. 
Để quyền lực không có đất 
để lộng quyền thì phải nâng 
cao vai trò răn đe của luật 
pháp và kỷ luật Đảng. Bởi ở 
những người “lộng quyền” 
thì quyền lực đã làm cho họ 
mờ mắt, bỏ qua lòng tự trọng 
và liêm sỉ, nếu không có chế 
tài đủ mạnh thì không thể 
ngăn chặn được sự suy thoái 
quyền lực ở họ. Điều này 
trong thực tiễn đã diễn ra và 
để lại hậu quả nặng nề. Việc 
thực thi pháp luật nghiêm 
minh, kỷ luật Đảng chặt chẽ 
với nguyên tắc “không có 
vùng cấm, vùng né tránh, 
vùng an toàn” là biện pháp 
quan trọng để răn đe sự lạm 
quyền của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức..

Bác Hồ đã nói: “Chủ 
nghĩa cá nhân là một thứ vi 
trùng rất độc, do nó mà sinh 
ra các thứ bệnh rất nguy 
hiểm”, trong đó có căn bệnh 
tha hóa quyền lực. Đã là vi 
trùng thì nó có khả năng lây 
lan mà không điều trị dứt 
điểm thì dẫn đến “kháng 
thuốc”. Thường xuyên thực 
hiện chỉnh đốn Đảng, đấu 
tranh phòng chống tham 
nhũng là biện pháp hữu hiệu 
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để chống cửa quyền, “tha 
hóa quyền lực”; nhưng vì 
thực tiễn diễn ra rất phức tạp, 
không đơn giản nên không 
thể ngày một ngày hai mà 
diệt được hết căn bệnh lạm 
quyền. Muốn thành công 
trong việc kiểm soát quyền 
lực, trước hết những cán bộ, 
đảng viên được Đảng giao 
cho chức quyền phải nêu 
cao ý thức trách nhiệm, tinh 
thần tự phê bình, phê bình, 
cảnh tỉnh và lắng nghe, tiếp 
thu mọi ý kiến đóng góp xây 
dựng, tăng cường ý thức dân 
chủ để kịp thời phát huy ưu 
điểm, sửa chữa khuyết điểm. 
Quan tâm và tăng cường sự 
kiểm tra, giám sát thực chất, 
hữu hiệu ở các cơ quan, đơn 
vị trong hệ thống chính trị, 
đặc biệt là từ nội bộ Đảng. 
Đảng phải xem công tác 
kiểm tra cán bộ, đảng viên là 
công việc thường xuyên và 
cấp thiết, vì thông qua cán 
bộ, đảng viên được Đảng 
phân công làm công việc gì 
từ Trung ương đến cơ sở, 
nếu đúng chức phận của 
mình, thực thi đúng quyền 
lực, không lạm quyền, lộng 
quyền thì uy tín và vai trò 
của Đảng mới được tăng 
cường và hiệu quả lãnh đạo, 
hiệu suất quản lý của Đảng 
và Nhà nước mới thật sự 
được đảm bảo; lòng tin và 
mối quan hệ máu thịt giữa 
Đảng với dân mới bền vững.

Dựng xây, 
chỉnh đốn 

Đảng, 
tụ dồn 

sức mạnh, 
tinh thần 
dũng khí 

tiếp 
nâng
 cao.

Gần gủi,
 lắng nghe 

dân
 thấu tỏ 

điều hay, 
đường lối, 
chủ trương 

thêm
 sáng 
suốt.

Phan Chúc
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
KIỂM TRA GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 VỀ ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nguyễn Thị Nữ Y
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh

Nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt 
động công tác quản 

lý nhà nước trên lĩnh vực đất 
đai và môi trường của tỉnh, 
thời gian qua Hội đồng nhân 
dân (HĐND) tỉnh theo chức 
năng, thẩm quyền của mình 
đã tổ chức nhiều cuộc kiểm 
tra, giám sát, khảo sát trên 
lĩnh vực này, như: giám sát 
chuyên đề Công tác quản lý 
nhà nước về đất đai và môi 
trường trên địa bàn tỉnh; 
giám sát, khảo sát việc xử lý 
các trường hợp cấp đất trái 
thẩm quyền; giám sát việc 
giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của cử tri trên lĩnh vực đất 
đai và môi trường gửi đến 
kỳ họp thứ 5 và thứ 7 HĐND 
tỉnh khóa XVII; tiến hành 
chất vấn và trả lời chất vấn 
với các đơn vị, tổ chức liên 
quan đến quản lý nhà nước 
về đất đai và môi trường tại 
các kỳ họp; tổ chức các cuộc 
khảo sát hiện trạng trước khi 
quyết định thu hồi, chuyển 
mục đích sử dụng đất hàng 
năm... Và gần nhất là thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra 

công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí trên lĩnh vực 
quản lý đất đai, tài nguyên 
khoáng sản tại các huyện 
Thạch Hà, Kỳ Anh và Sở 
Tài nguyên & Môi trường, 
theo sự phân công của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết quả kiểm tra, giám 
sát cho thấy hệ thống văn 
bản pháp luật về đất đai, môi 
trường ban hành khá đồng 
bộ và được cập nhật, sửa 
đổi, bổ sung thường xuyên; 

các cấp ủy, chính quyền 
đã quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo sát sao công tác quản 
lý nhà nước về lĩnh vực 
này và mang lại nhiều kết 
quả tích cực, như: việc lập, 
thẩm định, phê duyệt quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất; công tác giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất được thực hiện 
chặt chẽ, phù hợp với quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm; công tác định giá 

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII
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đất theo giai đoạn và hàng 
năm được xây dựng, ban 
hành theo quy định của pháp 
luật; công tác tài chính về 
đất đai được thực hiện linh 
hoạt, hợp lý. Đối với công 
tác bảo vệ môi trường cũng 
được triển khai tích cực và 
đạt một số kết quả đáng ghi 
nhận, góp phần hạn chế mức 
độ gia tăng ô nhiễm trên địa 
bàn, giữ cân bằng sinh thái, 
bảo đảm chất lượng môi 
trường sống và sức khoẻ của 
người dân, cộng đồng.

Bên cạnh kết quả nêu 
trên thì công tác quản lý 
nhà nước trên lĩnh vực đất 
đai và môi trường ở tỉnh 
ta vẫn còn một số tồn tại, 
hạn chế: Công tác lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất còn chậm, tính khả thi 
thấp; công tác giao, cho 
thuê, thu hồi, chuyển mục 
đích sử dụng đất cho một số 
tổ chức còn nhiều hạn chế; 
công tác quản lý sử dụng đất 
đai có biểu hiện buông lỏng; 
chậm có phương án quản lý, 
sử dụng đất đai và tài sản 
trên đất sau thu hồi. Công 
tác bảo vệ môi trường chưa 
được quan tâm đúng mức; 
việc xây dựng quy hoạch, 
kế hoạch thiếu đồng bộ, 
chồng chéo; năng lực quản 
lý nhà nước về môi trường 
còn hạn chế; công trình bảo 
vệ môi trường không đảm 
bảo, thiếu đồng bộ. Công 
tác quản lý chất thải rắn còn 

nhiều bất cập; tỷ lệ thu gom, 
vận chuyển đạt thấp; công 
nghệ xử lý lạc hậu. Bảo vệ 
môi trường trong chăn nuôi 
còn nhiều hạn chế. 

Từ những kết quả, hạn 
chế nêu trên, thời gian tới 
để tiếp tục nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động 
kiểm tra, giám sát công tác 
quản lý nhà nước về đất đai 
và môi trường, cần thực hiện 
tốt một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng 
cường kiểm tra, giám sát công 
tác tuyên truyền, quán triệt, 
triển khai các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, nghị 
quyết của HĐND tỉnh liên 
quan đến công tác quản lý đất 
đai, môi trường nhằm tạo sự 
chuyển biến tích cực trong 
nhận thức và hành động. 

Thứ hai, tiếp tục tăng 
cường kiểm tra, giám sát 
các hoạt động liên quan đến 
công tác quản lý nhà nước 
về đất đai và môi trường. 
Hàng năm, đưa hoạt động 
kiểm tra, giám sát việc lãnh 
đạo, chỉ đạo quản lý, sử 
dụng đất, bảo vệ môi trường 
vào hoạt động thường xuyên 
của Thường trực và các ban 
HĐND tỉnh. Đồng thời sau 
kiểm tra, giám sát cần có các 
báo cáo, kết luận giám sát cụ 
thể, rõ trách nhiệm và rõ lộ 
trình yêu cầu khắc phục để 
các đơn vị tổ chức triển khai 

thực hiện. Đối với kết quả 
các cuộc giám sát chuyên 
đề có thể trình HĐND tỉnh 
để xem xét, thảo luận kết 
quả giám sát và cụ thể hóa 
bằng nghị quyết của HĐND 
tỉnh. Tăng cường tái giám 
sát, theo đến cùng việc thực 
hiện các nghị quyết, kết luận 
giám sát; kiến nghị nghiêm 
túc xử lý theo quy định nếu 
chủ thể chịu sự giám sát 
chưa triển khai thực hiện 
hoặc chưa hoàn thành theo 
tiến độ đề ra.

Dự kiến, trong năm 
2019, HĐND tỉnh sẽ tiến 
hành giám sát chuyên đề 
về công tác quản lý, khai 
thác, sử dụng rừng, đất lâm 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, tăng cường phối 
hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 
các cơ quan liên quan trong 
trong việc thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra, giám sát lĩnh 
vực đất đai và môi trường. 

Thứ tư, nâng cao năng 
lực dự báo tình hình, tiếp 
nhận thông tin phản ánh qua 
báo chí, truyền thông; sâu sát 
cơ sở, thực tiễn, lắng nghe,  
chủ động nắm chắc tình hình 
quản lý, sử dụng đất từ cơ 
sở, kịp thời tác động, phát 
hiện, xử lý hoặc kiến nghị 
xử lý ngay khi vi phạm mới 
manh nha. Tận dụng tối đa 
các kết quả thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán, giám sát của 
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các ngành, các cấp nhằm 
giúp cho việc nắm bắt, so 
sánh, đánh giá tình hình, 
kết quả một cách chính xác, 
chất lượng.

Thứ năm, tiếp tục kiến 
nghị với các bộ, ban, ngành 
nhằm kiện toàn, củng cố bộ 
máy quản lý nhà nước về 
môi trường các cấp. Nâng 
cao trình độ chuyên môn, 
năng lực thực tiễn đối với 
cán bộ làm công tác bảo vệ 
môi trường. Xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống cơ sở dữ liệu 
môi trường nhằm thống nhất 
quản lý, lưu trữ, liên kết dữ 
liệu. Tăng cường nghiên 
cứu, phát triển, ứng dụng 
và chuyển giao các tiến bộ 
khoa học và công nghệ về 

BVMT, xử lý ô nhiễm, khắc 
phục suy thoái, sự cố môi 
trường và biến đổi khí hậu, 
thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi sang nền kinh tế xanh.

Thứ sáu, tiếp tục yêu 
cầu cấp ủy, chính quyền 
địa phương các cấp tiếp tục 
xây dựng kế hoạch hàng 
năm cho công tác thu gom, 
vận chuyển, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt phù hợp với 
chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, quy hoạch, tiến độ 
xây dựng các điểm thu gom, 
trạm trung chuyển, các khu 
xử lý và nguồn lực. Hoàn 
thành, triển khai có hiệu quả 
Đề án thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại các địa phương; hướng 
dẫn người dân chủ động 
phân loại, xử lý rác tại nguồn 
đảm bảo vệ sinh môi trường; 
đề xuất mô hình quản lý rác 
thải nông thôn tại các xã, 
liên xã…

Tin tưởng, với sự nỗ lực 
của HĐND, Thường trực, 
các ban HĐND tỉnh và sự 
vào cuộc quyết liệt của cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
các cấp, công tác quản lý 
nhà nước về đất đai và môi 
trường trên địa bàn tỉnh tiếp 
tục tăng cường, hạn chế, 
thiếu sót, tiếp tục thu hút các 
công trình dự án, đảm bảo 
môi trường, góp phần đưa 
tỉnh nhà phát triển bền vững.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII
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NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN 
CÁC CẤP VÀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG CÔNG TÁC 

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC THÔNG TIN XẤU, ĐỘC 
TRÊN INTERNET VÀ MẠNG  XÃ HỘI

Hoàng Trung Dũng
UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Thời gian qua, lợi dụng 
các vấn đề về “dân 
chủ”, “tôn giáo”, 

“nhân quyền”, các thế lực 
thù địch trong và ngoài nước 
đã sử dụng các phương tiện 
truyền thông, nhất là mạng 
internet để đăng tải nhiều 
bài viết, hình ảnh, video 

clip tuyên truyền phủ nhận 
chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh; xuyên 
tạc đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; bôi nhọ hình ảnh 
lãnh tụ, phủ nhận lịch sử và 
thành quả cách mạng. Đặc 
biệt, chúng lập các trang 

facebook, fanpage, blog… 
thường xuyên chuyển tải các 
thông tin, gán ghép hình ảnh 
có nội dung xuyên tạc, kích 
động cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, kêu gọi nhân dân tụ 
tập đông người, gây rối, làm 
ảnh hưởng đến an ninh chính 

Đ/c Hoàng Trung Dũng - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trưởng Đoàn giám sát của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại Cuộc giám sát thực hiện NQ TW 4 khóa XII
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trị, trật tự an toàn xã hội.
Những thông tin xấu, 

độc trên internet và mạng xã 
hội do các thế lực thù địch 
xuyên tạc đã và đang có tác 
động tiêu cực đến tình hình 
tư tưởng, dư luận xã hội, gây 
nghi ngờ, gieo rắc sự hoang 
mang, dao động, làm giảm 
sút lòng tin của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân đối với vai 
trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện của cấp ủy, chính 
quyền các cấp, của những 
người đứng đầu… 

Ở Hà Tĩnh, lợi dụng 
sự cố môi trường biển, các 
thế lực thù địch, nhất là tổ 
chức phản động Việt Tân đã 
và đang cấu kết với các đối 
tượng cực đoan lôi kéo, kích 
động người dân, gây rối tình 
hình an ninh trật tự trên địa 
bàn; sử dụng các trang mạng 
xã hội phát tán những luận 
điệu sai trái, thù địch. Theo 
đó, có một số cán bộ, đảng 
viên thông qua facebook cá 
nhân  đã có những suy nghĩ 
lệch lạc, quan điểm sai trái 
bày tỏ sự bất mãn đối với 
Đảng, với chế độ; chia sẻ, 
bình luận những thông tin 
thiếu chính xác, chưa được 
kiểm chứng, tạo dư luận trái 
chiều, gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến sự ổn định, phát 
triển chung của tỉnh và đất 
nước. Tình hình trên, đã ảnh 
hưởng đến việc thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị ở các 
địa phương, đơn vị, nhất là 

đối với tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội. Trước tình hình đó, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ 
quan Thường trực Ban Chỉ 
đạo đấu tranh phòng, chống 
“diễn biến hòa bình” trên 
lĩnh vực tư tưởng-văn hóa 
(gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94 
tỉnh) đã chủ động triển khai 
các nội dung trọng tâm và 
đạt được một số kết quả sau:

Thứ nhất, bám sát chỉ 
đạo, định hướng của Ban 
Chỉ đạo Trung ương 94; của 
Thường trực Tỉnh ủy về công 
tác đấu tranh phòng chống 
“diễn biến hòa bình” trên lĩnh 
vực tư tưởng - văn hóa, nhất 
là đấu tranh phản bác thông 
tin xấu, độc trên internet, 
mạng xã hội. Thường 
xuyên quan tâm củng cố, 
kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 
tỉnh và thành lập Ban Chỉ 
đạo 94 cấp huyện và tương 
đương để tạo nên lực lượng 
thống nhất từ tỉnh đến cơ sở 
trong hoạt động đấu tranh. 

Thứ hai, tổ chức các 
cuộc tập huấn, bồi dưỡng kỹ 
năng, nghiệp vụ đấu tranh, 
phản bác thông tin xấu độc 
trên internet. Tập hợp các tổ 
chức, đoàn thể, đơn vị liên 
quan phối hợp truyền thông, 
đấu tranh phản bác các âm 
mưu, luận điệu xuyên tạc 
của các thế lực thù địch; 
định hướng dư luận trên các 
phương tiện truyền thông và 
mạng xã hội cho cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên. 
Thứ ba, phát huy tốt 

vai trò chủ động trong theo 
dõi, dự báo, nắm bắt tình 
hình, kịp thời tham mưu 
phương án đấu tranh của 
Thường trực Ban Chỉ đạo 
94 tỉnh. Chỉ đạo, phối hợp 
với các đồng chí bí thư cấp 
ủy, người đứng đầu tại các 
địa phương, đơn vị, nhất là 
địa bàn có các công trình, 
dự án lớn, địa bàn nhạy cảm 
chủ động nắm chắc tình 
hình, đề ra các biện pháp 
ngăn chặn kịp thời các hoạt 
động tuần hành, tụ tập đông 
người; chỉ đạo xử lý kịp 
thời những vụ việc, đơn thư, 
kiến nghị chính đáng của 
nhân dân còn tồn đọng, phát 
sinh ở cơ sở, nhất là những 
vùng dễ phát sinh điểm 
nóng, tránh để kẻ xấu lợi 
dụng xuyên tạc, kích động.

Trước các vấn đề nóng, 
phức tạp, dư luận quan tâm, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã 
chủ động, phối hợp với các 
địa phương, đơn vị xây dựng 
các tài liệu tuyên truyền, 
định hướng tư tưởng, dư 
luận cho cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trên địa bàn. 
Việc ban hành tài liệu, cung 
cấp thông tin kịp thời đã 
giúp cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân hiểu 
được bản chất vấn đề, góp 
phần định hướng dư luận, 
tránh bị nhiễu thông tin và 
không để các thế lực thù 
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địch kích động, lôi kéo.
Thứ tư, thường xuyên 

chỉ đạo các cơ quan báo, đài, 
hệ thống truyền thanh cơ 
sở, các bản tin, trang thông 
tin điện tử trong tỉnh đẩy 
mạnh tuyên truyền thực hiện 
nhiệm vụ chính trị; các vấn 
đề liên quan đến tình hình 
an ninh trật tự trên địa bàn. 
Chỉ đạo các địa phương, đơn 
vị làm tốt công tác cung cấp 
thông tin chính thống, để 
tránh hiện tượng người dân 
bị kích động trước những 
thông tin xấu, độc đăng tải 
trên internet. 

Thời gian tới, để chủ 
động ngăn chặn, đẩy lùi 
thông tin xấu độc trên 
internet và mạng xã hội, 
mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, 
chính quyền các cấp trước 
hết là bí thư các đảng bộ, 
chi bộ cơ sở, thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức 
thường xuyên tuyên truyền, 
giáo dục, chủ động cung 
cấp thông tin chính thống 
cho cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, hội viên hiểu đầy đủ, 
toàn diện về âm mưu “diễn 
biến hòa bình” của các thế 
lực thù địch để từ đó nêu cao 
trách nhiệm trong việc sử 
dụng mạng xã hội. Chỉ đạo 
cụ thể hóa kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4 (khóa XII), 
đặc biệt Nghị quyết 04 về 
tăng cường xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng gắn với việc thực 
hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, Quy định 55 
- QĐ/TW ngày 19/12/2016 
của Bộ Chính trị về tăng 
cường vai trò nêu gương của 
cán bộ, đảng viên; Quy định 
những điều đảng viên không 
được làm nhằm siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương, đề cao trách 
nhiệm người cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, 
nghĩa vụ của người công 
dân trong tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội, củng  
cố quốc phòng- an ninh, xây 
dựng hệ thống chính trị ngày 
càng vững mạnh.

Các ngành chức năng 
tiếp tục thực hiện tốt công 
tác phối hợp, quản lý, định 
hướng hoạt động báo chí, 
xuất bản; chỉ đạo các cơ 
quan thông tấn báo chí biên 
tập kỹ các tin bài, không 
đăng phát các thông tin, 
hình ảnh có nội dung chưa 
được kiểm chứng. Chú trọng 
nâng cao năng lực bộ máy 
quản lý; đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị kỹ thuật 
hiện đại; nâng cao năng lực, 
của đội ngũ cán bộ làm công 
tác tuyên truyền, vận động, 
bảo đảm triển khai có hiệu 
quả các biện pháp đấu tranh 
làm thất bại âm mưu “diễn 
biến hòa bình” các thế lực 
thù địch…

Các địa phương, đơn 

vị, các ngành chức năng kịp 
thời phát hiện những vấn đề 
phức tạp mà dư luận quan 
tâm; nắm chắc tình hình 
ngay tại cơ sở; chủ động đề 
ra phương án đối phó với 
các sự cố truyền thông và 
duy trì tốt cơ chế thông tin 
với các cấp có thẩm quyền 
để nhận được sự tư vấn, 
hỗ trợ và chỉ đạo xử lý kịp 
thời các vấn đề phát sinh. 
Tổ chức triển khai các bài 
viết phản biện thuyết phục, 
đăng tải trên các phương 
tiện truyền thông và trang 
mạng xã hội nhằm cung cấp 
thông tin chính thống để các 
thế lực phản động, đối tượng 
cực đoan không còn cơ hội 
xuyên tạc.

Thực hiện nghiêm túc 
quy chế phát ngôn trong các 
địa phương, đơn vị; triển 
khai đồng bộ các biện pháp 
để thu thập tài liệu đấu tranh 
vạch trần âm mưu, thủ đoạn, 
bản chất của các thế lực thù 
địch. Xử lý nghiêm đối với 
cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức vi phạm quy định 
về nề nếp, kỷ luật, kỷ cương; 
lợi dụng dân chủ để thực 
hiện mưu đồ cá nhân... Tiếp 
tục tranh thủ những người 
có uy tín trong cộng đồng 
để tham gia phản  bác các 
luận điệu sai trái, phê phán 
các hoạt động vi phạm pháp 
luật, đi ngược đường hướng 
tích cực của cộng đồng.

 Mỗi cán bộ, đảng viên, 
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công chức, viên chức, đoàn 
viên, hội viên cần nhận thức 
sâu sắc và nêu cao tinh thần 
trách nhiệm trong chia sẻ 
thông tin trên mạng xã hội. 
Không sử dụng thời gian 
trong giờ hành chính để sử 
dụng mạng làm việc cá nhân. 
Không tham gia chia sẻ, 
bình luận trên mạng những 
nội dung chưa được kiểm 
thẩm định, gây phương hại 
đến lợi ích dân tộc, uy tín 
của tổ chức, danh dự, nhân 
phẩm của cá nhân. Tăng 
cường chia sẻ, tuyên truyền, 
nhân rộng những nội dung 
về gương người tốt, việc 
tốt, điển hình tiên tiến, mô 
hình mới, cách làm hay, tạo 
hiệu ứng tích cực trong xã 
hội…  Mỗi người phải trang 
bị cho mình những kiến 
thức cần thiết để có thể tự 
sàng lọc, tiếp nhận thông tin 
hữu ích, chính thống, đồng 
thời “miễn dịch” với những 
thông tin xấu, độc.

Công tác đấu tranh phòng, 
chống thông tin xấu độc trên 
internet và mạng xã hội là một 
nhiệm vụ khó khăn, nhất là 
trong giai đoạn công nghệ 
thông tin phát triển và cuộc 
cách mạng 4.0 tác động sâu 
sắc trên phạm vi toàn cầu. 
Việc thực hiện tốt những giải 
pháp trên sẽ góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác đấu 
tranh với các quan điểm sai 
trái của các thế lực thù địch.

Mừng
 xuân
 đất 
nước
 an 
bình
 dân
 phấn
 khởi

Đón
 tết
gia

 đình 
hạnh 
phúc
 nước
 an 

khang
Trịnh Minh Thuyết
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LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HÀ TĨNH VỚI  NHIỆM VỤ 
PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN 

LẬT ĐỔ CỦA  CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
  Đại tá Hoàng Quốc Long 

Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trước những diễn biến 
nhanh chóng và phức 
tạp của tình hình thế 

giới, khu vực, với âm mưu, 
chiến lược “diễn biến hòa 
bình”, bạo loạn lật đổ của 
chủ nghĩa đế quốc, các thế 
lực thù địch đã và đang sử 
dụng các hình thức, biện 
pháp phi vũ trang để chống 
phá Việt Nam trên tất cả các 

lĩnh vực. Đây là cuộc chiến 
“không tiếng súng” phá hoại 
nhiều mặt, nhằm làm suy yếu 
nền kinh tế, rối loạn về xã 
hội, làm chệch hướng đường 
lối chính trị, làm mất sức 
chiến đấu của các lực lượng 
vũ trang, cô lập và hạ thấp 
vị thế Việt Nam trên trường 
quốc tế, làm mất niềm tin 
của nhân dân vào Đảng, Nhà 

nước và con đường xã hội 
chủ nghĩa, từ đó chuyển hóa 
chế độ xã hội chủ nghĩa theo 
con đường tư bản chủ nghĩa. 
Cuộc đấu tranh chống “diễn 
biến hòa bình”, bạo loạn lật 
đổ chưa một phút giây nào 
ngưng nghỉ, thậm chí còn 
được nâng cấp, mở rộng về 
đối tượng và quy mô, với 
nội dung, công cụ, thủ đoạn, 

Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 4
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hình thức thực hiện ngày 
càng đa dạng, tính chất, 
cường độ ngày càng xảo 
quyệt tinh vi hơn. Các thế 
lực thù địch đang triệt để lợi 
dụng sức mạnh lan truyền 
các trang thông tin điện tử 
(website), blog, mạng xã hội, 
trên phần bình luận, phản 
hồi (comment) của các báo 
điện tử… như một phương 
tiện truyền thông đắc lực để 
đăng tải thông tin xấu, bịa 
đặt, sai sự thật, bóp méo sự 
thật, xuyên tạc vấn đề, “đổi 
trắng, thay đen”, làm lẫn lộn 
“đúng - sai, thật - giả”; hoặc 
có một phần sự thật nhưng 
được đưa tin với dụng ý xấu, 
phân tích và định hướng dư 
luận bằng luận điệu sai trái, 
thù địch. Đối với lực lượng 
vũ trang chúng tuyên truyền, 
xuyên tạc thực hiện ý đồ 
“phi chính trị hoá” quân đội 
và công an, vô hiệu hoá các 
lực lượng vũ trang trong 
cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, 
Nhà nước, nhân dân và chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Tập 
trung chống phá hệ tư tưởng 
của Đảng trong lực lượng 
vũ trang. Chúng đẩy mạnh 
tuyên truyền, xâm nhập 
các loại văn hóa độc hại, 
lối sống cơ hội, thực dụng, 
ích kỷ, hẹp hòi, vô cảm vào 
trong các đơn vị, đầu độc 
đời sống tinh thần của cán 
bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 
trang, với mục đích hình 
thành lối sống tiêu cực, đi 

ngược lại thuần phong, mỹ 
tục của dân tộc và bản chất, 
truyền thống tốt đẹp của 
quân đội cách mạng, phẩm 
chất “Bộ đội Cụ Hồ”… Từ 
những âm mưu, thủ đoạn 
của các thế lực thù địch, 
cùng với yêu cầu của nhiệm 
vụ phòng, chống “diễn biến 
hòa bình”, bạo loạn lật đổ 
trong giai đoạn mới, đang 
đặt ra cho công tác đảng, 
công tác chính trị những nội 
dung, yêu cầu mới, cần tập 
trung vào các nội dung, biện 
pháp chính sau:

1. Cấp ủy, chỉ huy các 
cấp phải xác định đây là cuộc 
đấu tranh dân tộc, đấu tranh 
giai cấp trên mặt trận chính 
trị tư tưởng rất gay go, quyết 
liệt và phức tạp, đòi hỏi mọi 
cán bộ, chiến sĩ phải được 
bồi dưỡng, kiên định chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, kiên định đổi 
mới, kiên định con đường 
xã hội chủ nghĩa. Thường 
xuyên làm tốt công tác giáo 
dục nâng cao nhận thức, đề 
cao trách nhiệm trong lãnh 
đạo, chỉ đạo, cán bộ, đảng 
viên, chiến sỹ lực lượng vũ 
trang về đấu tranh phòng, 
chống “diễn biến hòa bình” 
trên lĩnh vực tư tưởng văn 
hóa. Quán triệt, thực hiện 
nghiêm túc Luật An ninh 
mạng, Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trên không gian mạng. 
Thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa 

XII) về “Tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW 
của Ban Thường vụ Quân ủy 
Trung ương về “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. Nâng cao hiệu quả 
hoạt động của “Ban Chỉ đạo 
94”, “Lực lượng 47” trong 
đấu tranh với các quan điểm 
sai trái, thù địch, phản động 
trên không gian mạng.

2. Tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo xây dựng cơ quan, 
đơn vị vững mạnh toàn diện, 
nâng cao trình độ sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu của 
lực lượng vũ trang là một 
nhân tố bảo đảm cho cơ 
quan, đơn vị đủ sức hoàn 
thành mọi nhiệm vụ, là điều 
kiện để phòng chống “diễn 
biến hoà bình”, bạo loạn lật 
đổ, đánh bại thủ đoạn phá 
hoại tổ chức, làm giảm sức 
chiến đấu của lực lượng vũ 
trang. Cấp ủy, chi bộ, chính 
ủy, chính trị viên, người chỉ 
huy phải bám sát tiêu chuẩn 
đơn vị vững mạnh toàn 
diện, đề xuất những chủ 
trương, biện pháp lãnh đạo, 
chỉ đạo xây dựng, nâng cao 
chất lượng tổng hợp của lực 
lượng vũ trang. Tập trung 
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lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng 
có chất lượng các phương án 
và luyện tập thành thạo các 
phương án sẵn sàng chiến 
đấu; chủ động xây dựng, 
hoàn thiện và tổ chức luyện 
tập phương án phòng, chống 
bạo loạn vũ trang, đáp ứng 
kịp thời các tình huống có 
thể xảy ra, kiên quyết không 
để bị động, bất ngờ. 

3. Cấp ủy, chi bộ, chính 
ủy, chính trị viên, người chỉ 
huy các cấp nhận thức rõ 
yêu cầu ngày càng cao của 
công tác quản lý tình hình 
nội bộ, ngăn chặn, đập tan 
những thủ đoạn lôi kéo, mua 
chuộc cán bộ, đảng viên và 

xâm nhập vào đơn vị. Phát 
huy mạnh mẽ vai trò của 
quần chúng trong đơn vị, 
hiệp đồng chặt chẽ với các 
cơ quan chức năng, phối 
hợp với cấp uỷ, chính quyền 
địa phương để xây dựng địa 
bàn an toàn, đơn vị an toàn 
tuyệt đối, lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nghiêm ngặt các 
quy định về bảo vệ an ninh 
chính trị, bảo vệ bí mật Nhà 
nước, bí mật quân sự, cơ 
quan, đơn vị theo quy định 
bí mật, phòng gian, quản lý 
tổ chức và con người... Điều 
tra, truy xét, phân tích, nhận 
định, xử lý, kết luận rõ ràng 
các nguồn thông tin không 

chính thức và định hướng 
tư tưởng cho bộ đội, dập tắt 
những luận điệu xấu không 
để lây lan; giải quyết kịp 
thời, dứt điểm các vụ việc, 
các mâu thuẫn nội bộ trong 
đơn vị.            

4. Phát huy vai trò lãnh 
đạo, tạo sự chuyển biến sâu 
sắc trong công tác xây dựng 
cấp uỷ, chi bộ thực sự là hạt 
nhân lãnh đạo, trung tâm 
đoàn kết, có sức chiến đấu 
cao, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, kiên định. Cấp 
uỷ, tổ chức đảng không chỉ 
đổi mới nâng cao chất lượng 
sinh hoạt, chất lượng quản 
lý, giáo dục, rèn luyện đảng 

Diễn tập phòng thủ năm 2018
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viên mà còn phải đổi mới, 
nâng cao chất lượng công 
tác vận động quần chúng. 
Thường xuyên nắm chắc và 
giải quyết kịp thời tình hình 
tư tưởng, bảo đảm không bị 
bất ngờ. Khắc phục kịp thời 
mọi biểu hiện buông lỏng sự 
lãnh đạo của Đảng, hạ thấp 
vai trò công tác đảng, công 
tác chính trị. Nâng cao trách 
nhiệm của cán bộ trong tổ 
chức thực hiện nghị quyết, 
bồi dưỡng, rèn luyện, xây 
dựng bản lĩnh chính trị cho 
bộ đội; chỉ huy, quản lý đơn 
vị gắn chặt với duy trì nền 
nếp chế độ sẵn sàng chiến 
đấu, quan tâm và hướng dẫn 
bộ đội làm tốt công tác vận 
động quần chúng. Chăm 
lo xây dựng tổ chức quần 
chúng, hội đồng quân nhân 
vững mạnh về mọi mặt. Chỉ 
đạo, hướng dẫn hoạt động 
của đoàn viên, hội viên 
hướng vào nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu, xây dựng 
môi trường văn hoá mới, 
chống mọi hiện tượng phản 
văn hoá; bồi dưỡng lý tưởng 
cách mạng, đạo đức cộng 
sản, phối hợp hoạt động với 
các tổ chức quần chúng ở địa 
phương trong bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội. Chăm lo thực hiện tốt 
đời sống vật chất, tinh thần 
cho bộ đội, chính sách xã 
hội và hậu phương quân đội.

5. Tích cực tham gia 
xây dựng cơ sở địa phương 

vững mạnh, cụm an toàn 
làm chủ - sẵn sàng chiến đấu 
là một nhiệm vụ chính trị 
quan trọng của lực lượng vũ 
trang. Sự vững mạnh của cơ 
sở là nhân tố hàng đầu bảo 
đảm sự vững vàng của “thế 
trận lòng dân”. Trong chiến 
lược “diễn biến hoà bình”, 
bạo loạn lật đổ, chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực thù địch 
đặc biệt coi trọng việc khoét 
sâu những sơ hở, yếu kém 
và những bất đồng ở cơ sở, 
tạo ra các điểm nóng, gây 
rối trật tự an ninh, an toàn 
xã hội. Vì vậy, cấp ủy, chi 
bộ, chính ủy, chính trị viên, 
người chỉ huy các cấp cần 
chủ động  phối hợp với cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
và các lực lượng liên quan 
tham gia xây dựng cơ sở địa 
phương vững mạnh, cụm 
an toàn làm chủ - sẵn sàng 
chiến đấu, xây dựng địa 
bàn an toàn về mọi mặt, kịp 
thời ngăn chặn những mầm 
mống gây rối có thể dẫn 
đến bạo loạn chính trị. Trên 
cơ sở nắm chắc đặc điểm 
tình hình địa phương, phối 
hợp tham mưu cho cấp uỷ, 
chính quyền đánh giá đúng 
tình hình, nhận định đúng 
các nhân tố, khả năng có thể 
gây mất ổn định, xác định 
chủ trương, biện pháp, hình 
thức, lực lượng tiến hành xử 
lý nhanh chóng, đúng đắn 
các tình huống gây mất ổn 
định ở địa phương. Nhất là, 

thống nhất về nội dung và 
kế hoạch hoạt động; làm tốt 
công tác tuyên truyền vận 
động nhân dân; tham gia 
giúp đỡ địa phương thực 
hiện các yêu cầu xây dựng 
cơ sở địa phương vững 
mạnh; đồng thời, phối hợp 
với địa phương cơ sở có 
biện pháp ngăn ngừa không 
để xảy ra bạo loạn, biến 
động chính trị - xã hội. Nếu 
trong tình huống có sự biến 
động xảy ra, phải nắm chắc 
và thực hiện tốt tư tưởng 
chỉ đạo: lấy biện pháp đấu 
tranh chính trị, vận động 
quần chúng là chủ yếu, quân 
sự làm hậu thuẫn cho biện 
pháp đấu tranh chính trị; chỉ 
sử dụng lực lượng vũ trang 
trong trường hợp thật cần 
thiết và nhất thiết phải có 
lệnh của cấp có thẩm quyền.

Phòng, chống “diễn 
biến hoà bình”, bạo loạn 
lật đổ trong tình hình hiện 
nay là nhiệm vụ cấp bách, 
quan trọng hàng đầu; là vấn 
đề có ý nghĩa sống còn đối 
với vận mệnh của dân tộc. 
Thường xuyên cảnh giác, 
sẵn sàng chiến đấu, nâng 
cao chất lượng tổng hợp của 
lực lượng vũ trang, kịp thời 
ứng phó với các tình huống 
xảy ra là trực tiếp góp phần 
đánh bại “diễn biến hoà 
bình”, bạo loạn lật đổ của 
chủ nghĩa đế quốc và các thế 
lực thù địch chống phá cách 
mạng nước ta.
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NGHI XUÂN  
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT TỐT 

KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH CỦA 
CÔNG DÂN GÓP PHẦN XÂY DỰNG NTM THÀNH CÔNG

Trần Báu Hà
Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Nghi Xuân

Để tạo được niềm tin 
và sự đồng thuận, 
cấp ủy đảng, chính 

quyền các cấp của Nghi 
Xuân  đã thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền, vận động, 
đối thoại, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo (KNTC), kiến 
nghị phản ánh (KNPA) của 
người dân; xử lý, giải quyết 
thỏa đáng, kịp thời những 
vấn đề còn gây bức xúc, 
nhiều dư luận trong nhân 
dân, nhất là các vấn đề liên 
quan trực tiếp đến đời sống 
của đông đảo người dân trên 
địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 35-
CT/TW, ngày 26/5/2014 của 

Năm 2018, huyện Nghi Xuân đã có bước phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, 
bộ mặt NTM có nhiều khởi sắc; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; quốc phòng được 
giữ vững, ANTT được củng cố,... Đặc biệt, mới đây, huyện Nghi Xuân được các cấp bộ, 
ngành xét, công nhận là huyện NTM (thứ 60 trong cả nước), và là địa phương đầu tiên 
trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn huyện NTM, về đích trước 2 năm so với kế hoạch. Có được 
thành quả trên là nhờ vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là tạo ra sự đồng thuận 
trong nhân dân, huy động được sức dân, là sự vào cuộc tích cực của người dân trong 
xây dựng NTM

Bộ Chính trị về tăng cường 
sự lãnh đạo của Ðảng đối 
với công tác tiếp công dân 
và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, thời gian qua, cấp ủy, 
chính quyền huyện đặc biệt 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
quyết liệt đối với công tác 
tiếp dân, giải quyết KNTC. 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã 
ban hành Quy chế đối thoại 
trực tiếp của người đứng đầu 
cấp ủy đảng, chính quyền 
các cấp với nhân dân; tập 
trung cao độ cho việc giải 
quyết các vụ việc KNTC 
phức tạp, tồn đọng, kéo dài, 
các vụ việc khiếu kiện đông 
người... Qua đó, góp phần 

quan trọng vào việc giữ 
vững ổn định tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội và thúc đẩy phát triển 
kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Năm 2018, Lãnh đạo 
huyện đã tiếp 22 phiên tiếp 
dân định kỳ, 153 công dân 
với 140 lượt người đến 
KNTC, kiến nghị phản ánh. 
Tiếp nhận 119 đơn, trong đó 
115 đơn đủ điều kiện thụ lý 
giải quyết; đã giải quyết 83 
đơn (cấp huyện 37 đơn, cấp 
xã 46 đơn); đang giải quyết 
32 đơn (cấp huyện 17 đơn, 
cấp xã 15 đơn). Chỉ đạo 
UBND huyện thành lập 09 
đoàn kiểm tra, xác minh, 
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giải quyết các vụ việc; lãnh 
đạo huyện trực tiếp tổ chức 
nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại 
và giải quyết gọn nhiều vụ 
việc KNTC; tổ chức 04 cuộc 
làm việc với các sở, ngành 
của tỉnh để tranh thủ ý kiến 
tham vấn, định hướng chỉ 
đạo giải quyết đối với các 
vụ việc phức tạp, tồn đọng, 
kéo dài. Đặc biệt đối với vụ 
việc đất đai của 55 hộ dân 
phía Nam cầu Bến Thủy (vụ 
việc tồn đọng từ năm 1991), 
trong quá trình xử lý, giải 
quyết, lãnh đạo huyện và 
các cơ quan chuyên môn đã 
tham gia trên 10 cuộc làm 

việc với UBND tỉnh và các 
sở ngành cấp tỉnh; tham gia 
04 cuộc làm việc với các bộ, 
ngành TW và cuối cùng đã 
được Thủ tướng Chính phủ 
cho ý kiến về phương án xử 
lý, giải quyết vụ việc, đến 
nay cơ bản đã hoàn thành. 

Thực tế cho thấy, nếu địa 
phương làm tốt công tác tiếp 
công dân, giải quyết KNTC; 
đơn thư được xem xét thấu 
tình đạt lý; các vụ việc xảy 
ra được giải quyết ngay từ 
cơ sở, hạn chế những điểm 
“nóng” về khiếu kiện, về 
tình trạng đơn, thư vượt cấp 
thì sẽ tạo được sự đồng thuận 

và niềm tin của nhân dân đối 
với cấp ủy, chính quyền. Khi 
nhân dân tin tưởng và đồng 
thuận thì việc vận động nhân 
dân sẽ trở nên dễ dàng hơn, 
huy động sức dân sẽ thuận 
lợi hơn, đồng thời qua đó 
góp phần bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn. Phong trào 
và kết quả xây dựng NTM 
trên địa bàn huyện Nghi 
Xuân trong những năm gần 
đây là minh chứng rõ ràng 
cho điều đó.

Tuy nhiên, cũng phải 
thẳng thắn thừa nhận rằng: 
Một số địa phương trên địa 

Nông thôn mới xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
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bàn huyện Nghi Xuân, công 
tác tiếp dân và giải quyết 
KNTC vẫn còn những hạn 
chế, bất cập. Nguyên nhân 
chủ yếu là do một số cấp ủy, 
chính quyền cơ sở chưa đi 
sâu vào nắm bắt, tìm hiểu lý 
do, nguồn gốc và giải quyết 
triệt để vấn đề KNTC khi 
mới phát sinh, chưa thật sự 
làm tròn chức trách, nhiệm 
vụ trong tiếp công dân, giải 
quyết KNTC. Tinh thần 
trách nhiệm của người đứng 
đầu và đội ngũ CBCC ở 
một số cơ quan, đơn vị chưa 
cao, thiếu biện pháp tổ chức 
thực hiện dứt điểm và còn 
biểu hiện đùn đẩy, né tránh 
trong việc giải quyết KNTC, 
khiếu nại phản ánh của công 
dân. Chính sách, pháp luật 
còn có những bất cập, chưa 
phù hợp với thực tế; công 
tác quản lý nhà nước còn 
có những yếu kém, nhất là 
trong lĩnh vực đất đai. Công 
tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật chưa 
được quan tâm đúng mức. 
Bên cạnh đó, ý thức pháp 
luật của một số người dân 
còn hạn chế nên có những 
yêu cầu, đòi hỏi không đúng 
hoặc vượt quá quy định của 
pháp luật, có những vụ việc 
đã được giải quyết nhiều 
lần đúng chính sách, pháp 
luật nhưng người khiếu 
kiện vẫn cố chấp được thua, 
khiếu kiện vượt cấp, kéo 
dài dai dẳng không có điểm 

dừng, gây nhiều khó khăn 
cho các cơ quan nhà nước,

Được công nhận huyện 
đạt chuẩn NTM năm 2018 là 
kết quả bước đầu của huyện 
Nghi Xuân trong chặng 
đường phát triển để trở 
thành một Trung tâm kinh tế 
- văn hóa phía Bắc của tỉnh. 
Trong những năm tới huyện 
Nghi Xuân tiếp tục phấn 
đấu để đạt chuẩn NTM kiểu 
mẫu tiêu biểu về Văn hóa 
và phát triển để toàn huyện 
đạt chuẩn đô thị loại IV, trở 
thành thị xã thuộc tỉnh vào 
giữa nhiệm kỳ tới.

Để đạt được mục tiêu 
đó, một trong những nhiệm 
vụ quan trọng là cần phải 
tiếp tục nâng cao hiệu quả 
công tác tiếp công dân, giải 
quyết KNTC, kiến nghị 
phản ánh của nhân dân. 
Các cơ quan, đơn vị, cấp 
ủy, chính quyền các cấp cần 
tiếp tục triển khai thực hiện 
hiệu quả Chỉ thị số 35 của 
Bộ Chính trị và các văn bản 
chỉ đạo của Trung ương về 
lĩnh vực công tác này. Coi 
trọng công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
để người dân hiểu rõ, chấp 
hành đúng chủ trương của 
Ðảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, nhất là các 
chính sách, pháp luật liên 
quan trực tiếp đến đời sống 
nhân dân. Các cấp ủy, chính 
quyền cần thực hiện tốt công 
tác tiếp công dân, xử lý đơn 

và giải quyết đơn, thư KNTC 
thuộc thẩm quyền; tổ chức 
tốt việc đối thoại, tiếp công 
dân có KNTC ngay từ cơ 
sở, gắn liền với tăng cường 
trách nhiệm người đứng đầu 
của cơ quan, đơn vị các cấp 
theo thẩm quyền. Những vụ 
việc phức tạp các đồng chí 
lãnh đạo phải tiếp dân, đối 
thoại với công dân và trực 
tiếp chỉ đạo giải quyết với 
tinh thần “giải quyết để bảo 
đảm yên dân, dứt điểm vụ 
việc”. Ðồng thời, coi trọng 
thực hiện việc thanh tra, 
kiểm tra, giám sát, bảo đảm 
kịp thời khắc phục những 
hạn chế, thiếu sót, xử lý 
nghiêm các sai phạm trong 
lĩnh vực công tác này. Tăng 
cường công tác quản lý nhà 
nước trên các lĩnh vực, nhất 
là trong lĩnh vực đất đai, đầu 
tư, xây dựng, tài chính ngân 
sách… thực hiện tốt công 
tác cải cách hành chính, tạo 
điều kiện thuận lợi để công 
dân tham gia giám sát hoạt 
động quản lý nhà nước và 
thực hiện tốt quyền, nghĩa 
vụ công dân; đẩy mạnh công 
tác thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí và phòng 
chống tham nhũng nhằm tạo 
ra môi trường pháp lý lành 
mạnh, hài hòa, tạo động lực 
mới trong phát triển kinh tế 
- xã hội và hạn chế phát sinh 
khiếu nại, tố cáo.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 
BIÊN PHÒNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG BIÊN GIỚI 

HOÀ BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN
Đại tá Trần Ngọc Thanh

 Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh

Đối ngoại biên phòng là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện 
nhiệm vụ công tác biên phòng. Thời gian qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả, công tác đối ngoại biên 
phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, 
bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Biên giới đất liền của 
tỉnh Hà Tĩnh có chiều 
dài 164,488km, tiếp 

giáp với 2 tỉnh Bô Ly Khăm 
Xay và Khăm Muộn Nước 
Cộng hoà Dân chủ Nhân dân 
Lào với 53 cột mốc và 08 
cọc dấu. Trong những năm 
qua, tình hình trên biên giới 
của tỉnh nhà cơ bản ổn định, 

song nổi lên một số vấn đề 
đáng chú ý đó là: Hoạt động 
của địch và các loại đối 
tượng chống phá cách mạng 
2 nước Việt Nam và Lào; 
các loại tội phạm buôn bán, 
vận chuyển chất ma tuý với 
nhiều đường dây lớn xuyên 
quốc gia, tội phạm buôn bán 
người, đưa người xuất nhập 

cảnh, vượt biên trái phép, 
các hoạt động buôn lậu, gian 
lận thương mại đang diễn ra 
phức tạp. 

Trước tình hình trên, để 
thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ bảo vệ chủ quyền an ninh 
biên giới quốc gia, Đảng uỷ, 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà 

Lực lượng BĐBP tuần tra song phương cùng lực lượng bảo vệ biên giới
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Tĩnh đã có nhiều chủ trương, 
biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai đồng bộ các biện 
pháp công tác biên phòng, 
trong đó coi trọng nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công 
tác đối ngoại biên phòng, coi 
đây là một trong những biện 
pháp quan trọng góp phần 
giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ở khu 
vực biên giới, xây dựng biên 
giới hoà bình, hữu nghị, hợp 
tác và phát triển, tập trung 
vào các nội dung giải pháp 
chủ yếu sau:

Một là, phát huy vai trò 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, 
chỉ huy các cấp trong việc  
giáo dục nâng cao nhận thức, 
xây dựng ý thức trách nhiệm 
cho cán bộ, chiến sỹ về công 
tác đối ngoại biên phòng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh đã quán triệt, triển 
khai thực hiện có hiệu quả 
các văn bản của cấp trên về 
nhiệm vụ đối ngoại quân sự, 
đối ngoại Biên phòng, nhất 
là Nghị định số 22/2017/
NĐ-CP, ngày 31/3/2017 
của Chính phủ về hoạt động 
đối ngoại quốc phòng, Nghị 
định số 112/2014/NĐ-CP, 
ngày 21/11/2014 của Chính 
phủ về quản lý cửa khẩu 
biên giới đất liền và các văn 
bản pháp lý về biên giới Việt 
Nam – Lào… Để nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, chiến 
sỹ cấp uỷ, chỉ huy các cơ 
quan, đơn vị đã vận dụng 

linh hoạt, đa dạng hoá các 
hình thức giáo dục, tuyên 
truyền, đảm bảo toàn diện 
sâu rộng đến tất cả các đối 
tượng trong đó chú trọng 
đến số cán bộ, chiến sỹ trực 
tiếp làm công tác đối ngoại 
tại cửa khẩu và các đội công 
tác ở các đồn, trạm biên 
phòng. Bên cạnh đó, các đơn 
vị đã thực hiện tốt việc phổ 
biến, trao đổi kinh nghiệm 
tiến hành công tác đối ngoại 
biên phòng, do vậy đã khắc 
phục được tình trạng nhận 
thức lệch lạc về công tác đối 
ngoại, cán bộ chiến sỹ luôn 
nhận thức sâu sắc về vị trí 
tầm quan trọng của công tác 
đối ngoại biên phòng trong 
sự nghiệp quản lý, bảo vệ 
biên giới.

Hai là, đa dạng hoá hình 
thức, phương pháp đối ngoại 
biên phòng.

Công tác đối ngoại biên 
phòng là sự cụ thể hoá quan 
điểm, phương châm đối 
ngoại quốc phòng, đường 
lối đối ngoại của Đảng, Nhà 
nước và thông lệ quốc tế. Do 
vậy để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác đối ngoại 
biên phòng, Đảng ủy, Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các 
đơn vị da dạng hoá các hình 
thức, phương pháp đối ngoại 
biên phòng, đảm bảo thực 
hiện đúng quy trình, chặt 
chẽ và đúng thông lệ quốc 
tế. Trong đó chú trọng đến 

việc duy trì mối quan hệ tốt 
đẹp giữa BĐBP tỉnh Hà Tĩnh 
với cấp ủy, chính quyền và 
các lực lượng chức năng của 
hai tỉnh Bô Ly Khăm xay và 
Khăm Muộn; Bộ Chỉ huy 
luôn thực hiện có nề nếp chế 
độ giao ban, hội đàm với lực 
lượng công an, quân sự của 
hai tỉnh đối diện; chỉ đạo các 
đơn vị duy trì nghiêm chế 
độ giao ban, trao đổi tình 
hình với các lực lượng chức 
năng của tỉnh bạn làm việc 
tại cửa khẩu và lực lượng 
bảo vệ biên giới, duy trì có 
hiệu quả chương trình kết 
nghĩa giữa các đồn biên 
phòng của tỉnh Hà Tĩnh với 
đồn công an 505, 515 và các 
đại đội bảo vệ biên giới 352, 
353, 311 của tỉnh bạn. Mặt 
khác phát huy vai trò của 
trạm xá quân dân y kết hợp 
tại bản Thoọng Pẹ, huyện 
Khăm Cợt, nhân các ngày 
lễ tết tổ chức các đoàn thăm 
hỏi, tặng quà cấp ủy, chính 
quyền, các lực lượng chức 
năng và nhân dân hai tỉnh. 
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ 
bảo vệ biên giới cho cán bộ 
lực lượng bảo vệ biên giới 
của bạn, tính từ năm 2015 
đến nay đã tổ chức ba lớp 
gồm 185 học viên tham gia. 
Ngoài ra thông qua các hoạt 
động thực tiễn như phối 
hợp trong đấu tranh phòng 
chống tội phạm, tuần tra 
song phương để triển khai 
thực hiện có hiệu quả công 



27Số 16+17 - Tháng 01/2019

tác đối ngoại.
Ba là, công tác đối ngoại 

biên phòng luôn kết hợp chặt 
chẽ với ngoại giao nhân dân.

Công tác đối ngoại biên 
phòng có những đặc thù 
riêng biệt, được tiến hành 
ở khu vực biên giới, nơi có 
điều kiện kinh tế, xã hội còn 
nhiều khó khăn, nhận thức 
của quần chúng nhân dân về 
chủ quyền quốc gia còn hạn 
chế; nhân dân hai bên biên 
giới thường có mối quan hệ 
thân tộc, gắn bó, có nhiều 
hoạt động qua lại thăm hỏi, 
trao đổi hàng hoá, khám chữa 
bệnh… chính vì vậy công 
tác đối ngoại biên phòng cần 
phải phối hợp chặt chẽ với 
ngoại giao nhân dân nhằm 
nâng cao ý thức trách nhiệm 
và đời sống của nhân dân 
ở khu vực biên giới. Trong 
những năm qua, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh đã chủ động làm 
tốt công tác tham mưu cho 
cấp uỷ, chính quyền các cấp 
trong việc quy hoạch phát 
triển khu kinh tế cửa khẩu, 
đầu tư các dự án phát triển 
kinh tế, xã hội ở khu vực 
biên giới, làm cầu nối trong 
công tác đối ngoại giữa cấp 
uỷ, chính quyền, các ban 
ngành đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh 
với hai tỉnh đối diện, đặc biệt 
làm tham mưu trong việc 
kết nghĩa các cụm dân cư 
hai bên biên giới đã ký kết 
nghĩa giữa xã Sơn Kim 1 với 
bản Thọong Pẹ, xã Sơn Kim 

2 với bản Na Pê, thôn 11, 
xã Sơn Hồng với bản Xốp 
Tơng, góp phần nâng cao ý 
thức, trách nhiệm của nhân 
dân hai bên biên giới trong 
việc bảo vệ hệ thống đường 
biên mốc quốc giới, xây 
dựng biên giới hoà bình, hữu 
nghị, hợp tác và phát triển.

Bốn là, công tác đối 
ngoại biên phòng luôn gắn 
với các biện pháp công tác 
biên phòng.

Công tác đối ngoại biên 
phòng là một trong những 
biện pháp công tác của 
BĐBP, chính vì vậy phải 
được kết hợp chặt chẽ với các 
biện pháp công tác trinh sát, 
vận động quần chúng, kiểm 
soát hành chính… nhằm 
phát huy sức mạnh tổng hợp 
trong triển khai thực hiện. 
Thực tiễn những năm qua 
cho thấy do triển khai đồng 

bộ các biện pháp công tác 
biên phòng nên đã tạo được 
hiệu quả cao trong công tác 
đối ngoại, đã chủ động nắm, 
dự báo sát, đúng tình hình, 
ngăn chặn kịp thời các vụ 
việc xẩy ra trên biên giới.

Công tác đối ngoại của 
BĐBP tỉnh Hà Tĩnh thời 
gian qua đã góp phần quan 
trọng vào xây dựng mối 
đoàn kết gắn bó giữa cấp ủy, 
chính quyền các lực lượng 
chức năng tỉnh Hà Tĩnh với 
tỉnh Bô Ly Khăm Xay và 
Khăm Muộn, thúc đẩy mối 
quan hệ trên tất cả các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn 
hoá, xã hội, quốc phòng, an 
ninh, xây dựng biên giới hoà 
bình, hữu nghị, hợp tác và 
phát triển, bảo vệ vững chắc 
chủ quyền an ninh biên giới 
quốc gia.

Đón Tết cùng các chiến sĩ ở đảo Sơn Dương, Hà Tĩnh
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ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ PHỤC VỤ CÓ HIỆU QUẢ 
SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm
Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2018, tình hình 
chính trị thế giới, 
khu vực và trong 

nước tiếp tục có những diễn 
biến phức tạp, khó lường, 
tác động trực tiếp đến tình 
hình an ninh, trật tự trên địa 
bàn Hà Tĩnh, song được sự 
quan tâm, chỉ đạo thường 
xuyên của Bộ Công an, Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, 
giúp đỡ có hiệu quả của các 
ban, ngành, đoàn thể các 
cấp, Công an Hà Tĩnh đã 
tập trung triển khai nhiều 
phương án, kế hoạch công 
tác, tập trung giải quyết 
những vấn đề phức tạp nảy 
sinh, đảm bảo ANTT, phục 
vụ có hiệu quả sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.

Ngay từ đầu năm, Đảng 
ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã 
tăng cường công tác chỉ đạo, 
đổi mới hình thức, biện pháp 
phát động phong trào thi đua 
“Vì an ninh Tổ quốc” gắn với 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
việc “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa 
XI, XII), gắn với phong trào 
“CAND học tập, thực hiện 
6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc 
vận động “Xây dựng phong 
cách người CAND bản lĩnh, 
nhân văn, vì nhân dân phục 
vụ”. Làm tốt các mặt công 

tác xây dựng lực lượng gắn 
với thực hiện Đề án của Bộ 
Công an về sắp xếp lại cơ 
cấu, tổ chức, bộ máy CAND 
hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả. Tổ chức sắp xếp các 
đơn vị theo quy định của Bộ 
Công an, giảm 16% đầu mối 
cấp phòng so với năm 2017. 
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
trên tất cả các lĩnh vực công 
tác, tăng cường toàn diện 
cho các đơn vị Công an cấp 
huyện và các đơn vị trực 
tiếp chiến đấu. Bố trí Công 
an chính quy đảm nhận các 
chức danh Công an xã tại 6 
xã, thị trấn. Đẩy mạnh xây 
dựng phong trào thi đua theo 
phương châm hành động 

Lực lượng Công an ra quân trấn áp tội phạm
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"Chủ động - Đổi mới - Kỷ 
cương - Trách nhiệm - Hiệu 
quả" đến 100% cán bộ, chiến 
sĩ để quyết tâm thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của toàn lực lượng. 

Trên lĩnh vực đảm bảo 
an ninh quốc gia, Công an 
tỉnh đã chủ động tham mưu 
cấp ủy, chính quyền tiếp 
tục chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả các chỉ thị, nghị 
quyết của Trung ương; phối 
hợp chặt chẽ với các lực 
lượng Quân sự, Bộ đội Biên 
phòng, Hải quan, Cảnh sát 
biển và An ninh các tỉnh 
Bôlykhămxay, Khăm Muộn 
(nước CHDCND Lào) tăng 
cường nắm tình hình, triển 
khai các phương án, kế 
hoạch phòng, chống xâm 
nhập, khủng bố, phá hoại, 
bảo vệ các sự kiện chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội diễn 
ra trên địa bàn. Chủ động 
nắm chắc tình hình, tham 
mưu cấp ủy, chính quyền 
các cấp chỉ đạo, huy động 
được sức mạnh tổng hợp của 
hệ thống chính trị và toàn 
dân tham gia thực hiện tốt 
nhiệm vụ đảm bảo an ninh, 
trật tự. Triển khai các biện 
pháp công tác đồng bộ, giải 
quyết có hiệu quả các hoạt 
động lợi dụng phản đối Luật 
An ninh mạng và dự án Luật 
Đơn vị hành chính kinh tế 
đặc biệt để gây rối ANTT 
trên địa bàn. Phối hợp chặt 
chẽ với các ngành chức 

năng tham mưu giải quyết 
khiếu kiện liên quan đền bù 
giải phóng mặt bằng, triển 
khai các dự án; đảm bảo an 
ninh nông thôn, an ninh nội 
bộ, văn hóa tư tưởng, hạn 
chế được tình hình khiếu 
kiện đông người, vượt cấp, 
không để hình thành "điểm 
nóng" về an ninh, trật tự. 
Kiểm soát chặt chẽ, ngăn 
chặn, vô hiệu hóa hoạt động 
móc nối, liên kết chống phá 
của số đối tượng phản động, 
không để xảy ra hoạt động 
khủng bố, hình thành các tổ 
chức chính trị đối lập ở địa 
phương. Đặc biệt, Công an 
tỉnh đã phối hợp chặt chẽ 
với các lực lượng, các ngành 
tham mưu tổ chức tốt Diễn 
tập Khu vực phòng thủ gắn 
với phòng, chống khủng bố 
cấp tỉnh năm 2018. Thông 
qua diễn tập để tiếp tục nâng 
cao nhận thức, ý thức cảnh 
giác, hiệp đồng tác chiến của 
các lực lượng nòng cốt, huy 
động sức mạnh của hệ thống 
chính trị trong xây dựng và 
triển khai các phương án, kế 
hoạch giải quyết các phức 
tạp phát sinh về an ninh, trật 
tự trên địa bàn.

Tổ chức tập huấn chuyên 
sâu các văn bản quy phạm 
pháp luật được Quốc hội, 
Chính phủ, Bộ Công an 
ban hành. Trước những yêu 
cầu của nhiệm vụ đấu tranh 
phòng chống tội phạm trong 
tình hình mới, nhất là tập 

trung rà soát các tuyến, địa 
bàn trọng điểm, quản lý chặt 
chẽ các loại đối tượng, kịp 
thời xác lập, đấu tranh các 
ổ nhóm, đối tượng có biểu 
hiện hoạt động phạm tội. 
Thực hiện tốt vai trò là cơ 
quan thường trực Ban Chỉ 
đạo 138 tỉnh Hà Tĩnh về chỉ 
đạo, điều phối trong hoạt 
động phòng chống tội phạm, 
phòng chống ma túy, phòng 
chống mua bán người, tệ nạn 
xã hội. Chỉ đạo mở các đợt 
cao điểm theo từng chuyên 
đề, lĩnh vực trấn áp mạnh mẽ 
các loại tội phạm hoạt động 
theo ổ, nhóm, tính chất lưu 
manh, côn đồ, núp bóng hoạt 
động dịch vụ tài chính, “tín 
dụng đen”, bảo kê; tội phạm 
xâm phạm sở hữu, xâm 
phạm nhân thân; các hành 
vi vi phạm trật tự kinh tế, 
tham nhũng, vi phạm pháp 
luật về môi trường; tội phạm 
ma túy; các tụ điểm tệ nạn 
mại dâm, ma túy, đánh bạc... 
Năm 2018, Công an Hà Tĩnh 
đã điều tra khám phá 408 
vụ, 903 đối tượng phạm tội 
về hình sự (đạt tỷ lệ 84,6%, 
trong đó, các vụ án có tính 
chất đặc biệt nghiêm trọng 
đạt tỷ lệ 100%); triệt phá 39 
ổ nhóm, 227 đối tượng; thu 
hồi tài sản trị giá hơn 5 tỷ 
đồng. Giải quyết trên 1.600 
vụ việc vi phạm pháp luật 
tại cơ sở. Lập hồ sơ đề nghị 
áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn đối 
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với 254 đối tượng; đưa vào 
Trường giáo dưỡng 6 đối 
tượng, Cơ sở giáo dục 5 đối 
tượng. Bắt, vận động đầu thú 
38 đối tượng truy nã. Không 
để xẩy ra oan, sai trong hoạt 
động tố tụng hình sự.

Công an tỉnh đã đấu 
tranh làm rõ sai phạm trong 
quản lý, sử dụng vốn vay 
ngân hàng gây thất thoát 
114 tỷ đồng tại Dự án chăn 
nuôi bò Bình Hà; phát hiện, 
bắt giữ 185 vụ, 01 tổ chức, 
188 đối tượng xâm phạm 
trật tự quản lý kinh tế và 
chức vụ, tạm giữ 03 ô tô, 01 
máy xúc; 3.200 bao thuốc 
lá ngoại và một số hàng hóa 
không có giấy tờ hợp lệ, trị 
giá khoảng 5,1 tỷ đồng. Phối 
hợp với các đơn vị nghiệp 
vụ có liên quan đấu tranh 
có hiệu quả với tội phạm sử 
dụng công nghệ cao, bắt giữ 
11 vụ, 83 đối tượng đánh 

bạc bằng hình thức cá độ 
bóng đá qua mạng internet 
với số tiền giao dịch hơn 
350 tỷ đồng; triệt phá 1 ổ 
nhóm tội phạm sử dụng 
không gian mạng lừa đảo 
xuyên quốc gia với số tiền 
chiếm đoạt trên 9 tỷ đồng.

Lực lượng Công an đã 
tham gia các đoàn kiểm 
tra do các bộ, ngành Trung 
ương, UBND tỉnh, sở, ngành 
cấp tỉnh chủ trì về công tác 
bảo vệ môi trường tại một số 
địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, 
nhất là tại các dự án, khu 
kinh tế, khu công nghiệp, 
hoạt động chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản; tập trung 
đánh giá công tác cho việc 
vận hành Lò cao số 2 tại Dự 
án Formosa; xử lý các hoạt 
động khai thác lâm, khoáng 
sản trái phép. Phát hiện 525 
vụ, 19 tổ chức, 539 đối tượng 
vi phạm pháp luật về môi 

trường, thu giữ hơn 112,4m3 
gỗ và 50kg gỗ các loại, 8,57 
tấn sản phẩm từ động vật và 
nhiều cá thể động vật hoang 
dã quý hiếm. 

Trên lĩnh vực đấu tranh 
với tội phạm, tệ nạn ma túy, 
Công an Hà Tĩnh đã tăng 
cường hợp tác quốc tế, phối 
hợp chặt chẽ với các lực 
lượng Hải quan, Biên phòng, 
Cảnh sát biển trong trao đổi 
thông tin nghiệp vụ. Năm 
2018, đã phát hiện, bắt giữ và 
triệt xóa 67 ổ nhóm, 17 điểm 
mua bán trái phép chất ma 
túy, trong đó có 8 điểm phức 
tạp ở TP Hà Tĩnh, TX Kỳ 
Anh, Hương Sơn, Đức Thọ.

Công tác quản lý nhà 
nước về ANTT trên các lĩnh 
vực được triển khai quyết 
liệt và đạt được chuyển biến 
tích cực. Công tác quản lý 
lao động, quản lý người 
nước ngoài, quản lý cư trú 

Công an đảm bảo an ninh trật tự cho người dân xuống đường
 mừng chiến thắng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam
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tiếp tục được siết chặt, nhất 
là tại Khu Kinh tế Vũng 
Áng. Tăng cường tuyên 
truyền, tích cực đấu tranh 
có hiệu quả với tội phạm, 
vi phạm về vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 
Phát hiện, bắt giữ 413 vụ, 
459 đối tượng vận chuyển, 
mua bán, tàng trữ, sử dụng 
pháo trái phép, thu giữ 
2.539,6 kg pháo các loại; 
9 vụ, 7 đối tượng mua bán, 
tàng trữ trái phép vật liệu 
nổ. Tổ chức tuần tra, phát 
hiện 37.135 trường hợp vi 
phạm về TTATGT phạt tiền 
hơn 33,3 tỉ đồng. Tai nạn 
giao thông đường bộ giảm 
03 tiêu chí (số vụ, số người 
chết, số người bị thương) so 
với năm 2017. Tập trung lực 
lượng, phương tiện thu thập 
dữ liệu quốc gia về dân cư 
theo chỉ đạo của Chính phủ 
và Bộ Công an. Triển khai 
hoạt động của lực lượng 
Công an tại Trung tâm hành 
chính công của tỉnh và 8/13 
đơn vị cấp huyện. Các thủ 
tục tiếp nhận, giải quyết đạt 
100% đúng hạn theo quy 
định được nhân dân, doanh 
nghiệp đánh giá cao.  

Xác định rõ tầm quan 
trọng của phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc trong công tác bảo 
đảm ANTT, Công an tỉnh 
đã chú trọng tổ chức tập 
huấn nghiệp vụ nhằm phát 
huy vai trò nòng cốt của 

lực lượng Công an xã, bảo 
vệ cơ quan, doanh nghiệp, 
bảo vệ dân phố trong việc 
tham gia xây dựng các mô 
hình, điển hình ở các địa 
phương. Tiếp tục duy trì 
có hiệu quả hoạt động của 
64 mô hình, điển hình tiên 
tiến trong phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ và phối 
hợp xây dựng, triển khai 20 
mô hình đảm bảo ANTT ở 
cơ sở. Huy động hơn 1.500 
lượt cán bộ chiến sĩ tham 
gia xây dựng nông thôn mới 
tại địa bàn cấp xã, các đơn 
vị của Công an tỉnh đã nhận 
đỡ đầu 15 đơn vị. Tập trung 
chuyển hóa 33 địa bàn khỏi 
diện trọng điểm về ANTT, 
bổ sung 17 địa bàn khác.

Từ những kết quả đạt 
được trong công tác đảm bảo 
ANTT năm 2018, chúng tôi 
rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, công tác công 
an đặt dưới sự lãnh đạo, 
trực tiếp, toàn diện của 
Đảng; triển khai thực hiện 
nghiêm túc các nghị quyết, 
chỉ thị của Trung ương, của 
tỉnh về công tác đảm bảo 
ANTT. Mục tiêu cao nhất 
của công tác đảm bảo ANTT 
là phục vụ cho việc phát 
triển kinh tế -  xã hội của 
tỉnh, để Hà Tĩnh phát triển 
nhanh hơn, bền vững hơn. 

Hai là, nâng cao chất 
lượng công tác nắm, dự báo 
tình hình, chủ động phối 

hợp, phát hiện và tham mưu 
giải quyết tốt những phức 
tạp nảy sinh liên quan đến 
ANTT từ địa bàn cơ sở, 
không để vụ việc nhỏ tích tụ 
thành các vấn đề lớn gây ra    
tình hình phức tạp.

Ba là, thực hiện phương 
châm thượng tôn pháp luật 
trong tổ chức các hoạt động 
để hạn chế tối đa các sai 
phạm có thể xẩy ra. Quyết 
tâm thực hiện bằng được 
không để xẩy ra oan, sai trong 
hoạt động tố tụng hình sự.  

Bốn là, chủ động phối 
hợp có hiệu quả với các ban, 
ngành, đoàn thể và chính 
quyền các cấp đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền nâng 
cao ý thức phòng, chống tội 
phạm trong quần chúng nhân 
dân. Đối với địa bàn cấp xã 
xác định rõ việc chung tay 
xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh là nhiệm vụ 
trọng tâm.

Năm là, tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 
4 (Khóa XI, XII) gắn với 
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
và thực hiện Sáu điều Bác 
Hồ dạy lực lượng CAND, 
mỗi tổ chức cơ sở đảng và 
đảng viên trong toàn lực 
lượng nêu cao tinh thần 
trách nhiệm để thực hiện 
lời huấn thị của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng  “Danh 
dự là điều thiêng liêng, cao 
quý nhất".



32 Số 16+17 - Tháng 01/2019

CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
NHIỀU GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ

Nguyễn Cường                                                                    
   Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

Năm 2018, công 
tác thi hành án 
dân sự (THADS) 

ở Hà Tĩnh mặc dù gặp khó 
khăn do lượng án tăng; biên 
chế cán bộ bị cắt giảm; số 
lượng và chất lượng của đội 
ngũ cán bộ còn hạn chế; cơ 
sở vật chất còn nhiều thiếu 
thốn  nhưng cán bộ, công 
chức THADS Hà Tĩnh đã nỗ 
lực cố gắng, khắc phục khó 
khăn, phấn đấu hoàn thành 
vượt cả 4 chỉ tiêu do Bộ Tư 
pháp và Tổng cục THADS 
giao. Năm 2018, kết quả 

Đ/C Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng bằng khen 
cho các tập thể, cá nhân cơ quan Thi hành án dân sự đạt thành tích xuất sắc

thi hành án Hà Tĩnh đứng 
thứ 10 toàn quốc về việc 
và đứng thứ 6 toàn quốc về 
tiền. Cụ thể: về việc, tổng 
số thụ lý là 4.917 việc (tăng 
6,77% so với năm 2017), đã 
thi hành xong đạt tỷ lệ 93% 
(vượt chỉ tiêu do Tổng cục 
giao 19,5%); về tiền, tổng số 
thụ lý là 459,9 tỷ đồng (tăng 
0,62% so với năm 2017), đã 
thi hành xong đạt tỷ lệ 72% 
(vượt chỉ tiêu do Tổng cục 
giao 39%).

Về giải quyết án tồn 
đọng chuyển kỳ sau, các cơ 

quan THADS ở Hà Tĩnh đã 
giảm được 13,57% lượng án 
tồn đọng về việc (vượt chỉ 
tiêu Tổng cục giao 9,07%). 
Đặc biệt Hà Tĩnh đã giảm 
được 20,9% lượng tiền tồn 
đọng (vượt chỉ tiêu Tổng 
cục giao 16,4 %).

Xác định việc đẩy nhanh 
tiến độ giải quyết án là giải 
pháp cơ bản để hoàn thành 
nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, 
Cục THADS Hà Tĩnh đã đề 
ra nhiều biện pháp như: Đối 
với các vụ việc thuộc thẩm 
quyền phải thụ lý kịp thời, 
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không chần chừ làm mất 
thời cơ thi hành án; đối với 
các vụ việc có giá trị từ 100 
triệu đồng trở lên, chấp hành 
viên (CHV) phải xây dựng 
kế hoạch giải quyết, trong đó 
nêu rõ thời gian hoàn thành 
từng phần việc, kế hoạch 
phải được Thủ trưởng phê 
duyệt; Tích cực hòa giải để 
các đương sự thỏa thuận về 
thi hành án; Tích cực đi xác 
minh, về địa phương để làm 
việc với đương sự, chú trọng 
xác minh trực tiếp thay cho 
xác minh bằng công văn.

Bên cạnh đó, khi xác 
minh quyền sử dụng đất phải 
tiến hành đo đạc ngay, tránh 
trường hợp khi ra cưỡng chế 
mới phát hiện sai sót về diện 
tích; luôn áp dụng thời hạn 
tối thiểu thay vì áp dụng 
thời hạn tối đa trong trình tự 
thi hành án. Khi tiến hành 
kê biên tài sảǹ mời tổ chức 
thẩm định giá cùng tham gia 
để xem xét thẩm định giá; 
đàm phán với tổ chức thẩm 
định giá để định giá phù 
hợp; thực hiện cơ chế đàm 
phán hợp đồng bán đấu giá 
không quá 3 lần đối với mỗi 
tổ chức bán đấu giá; hết 3 lần 
mà không bán được tài sản 
thì CHV đàm phán ký hợp 
đồng với tổ chức bán đấu giá 
khác nhằm tránh trường hợp 
khách hàng thông đồng chờ 
giảm giá mới mua tài sản.

Ngoài ra, CHV phải chủ 
động tìm kiếm khách hàng 

mua tài sản, không phó mặc 
cho tổ chức bán đấu giá, xây 
dựng dữ liệu khách hàng 
mua tài sản bán đấu giá; yêu 
cầu (trong hợp đồng) tổ chức 
bán đấu giá ngoài đăng thông 
tin bán đấu giá trên báo địa 
phương, cần đăng thêm trên 
Báo Pháp luật và Báo Đấu 
thầu để khách hàng cả nước 
biết. Khi gặp khó khăn, 
vướng mắc, CHV cần kịp 
thời xin ý kiến cấp trên hoặc 
đưa ra tập thể bàn cách giải 
quyết, không để án tồn đọng.

Năm 2018, THADS 
Hà Tĩnh chủ trương đề cao 
vai trò, trách nhiệm của thủ 
trưởng các đơn vị trong việc 
kiểm soát đẩy nhanh tiến độ 
giải quyết án với nhiều giải 
pháp, cụ thể như lãnh đạo 
Cục, Chi cục, các trưởng 
phòng phải kiểm soát tiến 
độ giải quyết án của CHV; 
CHV Cục THADS tỉnh phải 
kiểm soát tiến độ giải quyết 
án trọng điểm tại địa bàn cấp 
huyện do mình phụ trách; 
thủ trưởng các đơn vị phải áp 
dụng các biện pháp để phòng 
chống tiêu cực, ngại khó 
trong các CHV, phải ấn định 
rõ thời gian hoàn thành cho 
CHV đối với từng phần việc. 

Thủ trưởng các đơn vị 
phải thường xuyên kiểm tra 
hồ sơ và chất lượng công 
việc của CHV, nếu CHV nào 
để án tồn đọng nhiều phải 
xử lý trách nhiệm, đồng thời 
phải chuyển hồ sơ cho CHV 

khác giải quyết; chỉ đạo 
CHV trước khi cưỡng chế 
phải mang hồ sơ lên Cục 
THADS tỉnh kiểm tra trước 
để tránh sai sót.

Hàng quý, thủ trưởng 
các đơn vị thống kê chính 
xác án chậm thi hành gửi về 
Văn phòng Cục. Thủ trưởng 
đơn vị nào để án chậm thi 
hành nhiều cuối năm sẽ bị 
hạ một bậc khi đánh giá xếp 
loại công chức. Đồng thời, 
Cục THADS tỉnh cũng xét 
khen thưởng đột xuất đối với 
những CHV giải quyết nhanh 
án phức tạp, có giá trị lớn.

Bên cạnh những kết quả 
trên năm 2018, công tác 
THADS còn một số tồn tại, 
hạn chế như: Tiến độ giải 
quyết án của một số cán bộ 
còn chậm; một số vụ án phức 
tạp, tồn đọng do án tuyên có 
sai sót chưa được giải quyết 
dứt điểm...

Bước vào năm 2019, 
ngành THADS tiếp tục thực 
hiện phương châm: “Chú 
trọng đoàn kết, quyết liệt, kỷ 
cương, tăng cường chuyên 
nghiệp”. Cục THADS Hà 
Tĩnh đã tạm giao chỉ tiêu 
cho Cục và các Chi cục cao 
hơn chỉ tiêu đã giao năm 
2018 với quyết tâm sẽ hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ 
trong năm 2019.
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RÈN LUYỆN, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ 
PHONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA THẨM PHÁN GÓP PHẦN XÂY DỰNG 

NỀN TƯ PHÁP TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, NGHIÊM MINH
Bùi Văn Lam 

 Phó Chánh án TAND tỉnh

Công ước Quốc tế 
về quyền dân sự và 
chính trị  bảo đảm 

rằng mọi người đều bình 
đẳng trước tòa án; có quyền 
yêu cầu được xét xử công 
bằng, công khai bởi một tòa 
án có thẩm quyền, độc lập, 
không thiên vị, được lập ra 
trên cơ sở pháp luật để quyết 
định về lời buộc tội trong 
vụ án hình sự hoặc xác định 
quyền, nghĩa vụ của một 
người trong vụ việc dân sự.

Theo quy định của Hiến 
pháp năm 2013, ở nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, các quyền con 
người, quyền công dân về 
chính trị, dân sự, kinh tế, 
văn hóa, xã hội được công 
nhận, tôn trọng và bảo vệ; 
tòa án nhân dân là cơ quan 
xét xử của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thực hiện quyền tư pháp, 
có nhiệm vụ bảo vệ công 
lý. Đây là lần đầu tiên Hiến 
pháp  nước ta quy định tòa 
án (và cũng là cơ quan duy 
nhất) có nhiệm vụ “Bảo vệ 
công lý”. Như vậy, tòa án 

không chỉ là cơ quan bảo vệ 
pháp luật mà trên hết là bảo 
vệ công lý; phán quyết của 
tòa án vì vậy cũng đòi hỏi 
chuẩn mực cao hơn. Điều 
này có nghĩa khi xét xử tòa 
án không những dựa trên 
quy định của pháp luật mà 
còn phải xem xét dưới nhiều 
góc độ xã hội, đạo đức, tập 
quán, lẽ công bằng. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh từng căn dặn 
trong công tác xử án: “Phải 
công bằng, liêm khiết, trong 
sạch. Như thế chưa đủ. 
Không thể chỉ hạn chế trong 

 Tòa án họp xét giảm chấp hành án phạt tù cho phạm nhân cải tạo tốt
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khung của Tòa án”. Sau khi 
Hiến pháp 2013 có hiệu lực, 
một số văn bản luật được 
sửa đổi, bổ sung, thay thế 
đã thể hiện sự thống nhất 
quan điểm đó như quy định 
tại Khoản 2 Điều 14 Bộ luật 
Dân sự 2015: “Tòa án không 
được từ chối giải quyết vụ, 
việc dân sự vì lý do chưa có 
điều luật để áp dụng” hay 
trong pháp luật tố tụng hình 
sự, dân sự, hành chính năm 
2015 đều có quy định trong 
quá trình giải quyết vụ án, 
nếu phát hiện văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan có 
dấu hiệu trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc 
hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội hoặc văn bản quy 
phạm pháp luật của cơ quan 
cấp trên thì Tòa án phải tạm 
ngừng phiên tòa hoặc tạm 
đình chỉ vụ án để kiến nghị 
sửa đổi, bổ sung hoặc hủy 
bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật đó; và đặc biệt trong 
Luật Tổ chức Tòa án nhân 
dân 2014 quy định Hội đồng 
thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao có thẩm quyền ban 
hành án lệ. 

Từ các quy định trên 
cho thấy luật nội dung và 
luật tố tụng của nước ta ngày 
càng hoàn thiện, thẩm quyền 
của Tòa án ngày càng lớn, là 
điều kiện cần thiết cho việc 
công nhận, tôn trọng và bảo 
vệ tốt nhất các quyền con 

người, quyền, lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, công dân. 
Tuy nhiên, để thực hiện tốt 
nhất nhiệm vụ này thì phải 
đảm bảo yêu cầu về chuẩn 
mực đạo đức nghề nghiệp 
của Thẩm phán - người có 
vai trò quyết định đến chất 
lượng xét xử của tòa án, 
là nền tảng của một tòa án 
công bằng, vô tư, khách 
quan, thượng tôn pháp luật. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từng dạy: “Đạo đức là cái 
gốc của người cán bộ cách 
mạng”, cho nên yêu cầu về 
đạo đức là điều kiện tiêu 
chuẩn không thể thiếu của 
người Thẩm phán. Lịch sử 
nhân loại cho thấy niềm tin 
của nhân dân vào Bộ máy 
Nhà nước nói chung và cơ 
quan tư pháp nói riêng quyết 
định sự tồn vong, phát triển 
của đất nước. Ở các nước 
phát triển, một nền tư pháp 
trong sạch là đòi hỏi cao 
nhất. Do đó, chuẩn mực đạo 
đức và phong cách ứng xử 
của Thẩm phán sẽ góp phần 
xây dựng nền tư pháp trong 
sạch, vững mạnh, dân chủ, 
nghiêm minh.

Trước đòi hỏi ngày càng 
cao của công cuộc cải cách 
tư pháp về xây dựng tòa án 
nhân dân trong sạch, vững 
mạnh, Luật Tổ chức Tòa án 
nhân dân 2014 lần đầu tiên 
quy định Thẩm phán phải 
chấp hành quy tắc ứng xử, 
đạo đức nghề nghiệp, giữ uy 

tín của tòa án. Trên phạm vi 
thế giới, đạo đức, ứng xử của 
Thẩm phán được thể hiện 
trong Bộ quy tắc Bangalore 
về đạo đức tư pháp 2002, 
Hiến chương Thẩm phán 
Toàn cầu...

Theo những giá trị 
chung, trước hết Thẩm phán 
phải trung thành với Tổ 
quốc và Hiến pháp, có phẩm 
chất đạo đức tốt, có tinh thần 
dũng cảm, kiên quyết bảo vệ 
công lý, liêm khiết và trung 
thực. Tiếp đến những chuẩn 
mực đạo đức của Thẩm phán 
phải bao gồm: tính độc lập; 
sự vô tư khách quan; sự công 
bằng và bình đẳng; sự đúng 
mực, tận tuỵ; hết lòng phụng 
sự Tổ quốc và nhân dân. 

Theo đó, trong quá trình 
giải quyết vụ việc, Thẩm 
phán tự quyết định trên cơ 
sở đánh giá của mình về 
tình tiết vụ việc, chứng cứ 
và chỉ tuân theo pháp luật; 
giữ gìn bản lĩnh nghề nghiệp 
để không bị tác động từ bất 
kỳ sự can thiệp nào. Thẩm 
phán phải độc lập với các cơ 
quan trong hệ thống chính 
trị, độc lập với các cơ quan 
cấp trên, với các cơ quan 
tiến hành tố tụng, với các 
thành viên của Hội đồng xét 
xử, với những người tiến 
hành tố tụng khác; độc lập 
với các yếu tố tác động từ 
trong nội bộ và quan trọng 
là độc lập với cả dư luận 
xã hội. Chúng tôi cho rằng 
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tính độc lập là chuẩn mực 
đạo đức tiên quyết hàng đầu 
của người Thẩm phán, quyết 
định cho việc bảo vệ công 
lý.  Bởi trong hoạt động xét 
xử đảm bảo tính độc lập sẽ 
là căn cứ đảm bảo cho tính 
khách quan, vô tư và lẽ công 
bằng. Muốn vậy thì trước 
hết người Thẩm phán phải 
có bản lĩnh, “có tâm và có 
tầm”, trình độ năng lực cao 
mới tạo ra được sự độc lập 
của mình trong xét xử.

Thẩm phán phải thực 
hiện nhiệm vụ khách quan, 
không vì lợi ích cá nhân; 
phải có trách nhiệm bảo 
đảm sự công bằng, bình 
đẳng để những người tham 
gia tố tụng thực hiện đầy đủ 
các quyền, nghĩa vụ của họ 
trong quá trình giải quyết 
vụ việc tại Toà án. Tại phiên 
toà, phiên họp hoặc trong 
các văn bản tố tụng, Thẩm 
phán không được đưa ra 
những nhận định gây xúc 
phạm người khác. Thẩm 
phán không được và không 
cho phép các hành vi bất 
bình đẳng, phân biệt dân 
tộc, giới tính, tôn giáo, thành 
phần xã hội, trình độ học 
vấn, địa vị xã hội, hình thức 
sở hữu và thành phần kinh tế 
của cá nhân, pháp nhân. Bảo 
đảm tuyệt đối quyền tranh 
tụng của bị cáo, đương sự và 
người tham gia tố tụng khác.  

Bên cạnh những chuẩn 
mực đạo đức trên, Thẩm 

phán phải có phong cách 
ứng xử chuẩn mực trong 
các mối quan hệ đó là ứng 
xử khi thực hiện nhiệm vụ; 
ứng xử tại cơ quan; ứng xử 
với các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có quan hệ công tác và 
thông tấn báo chí; ứng xử 
với các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân nước ngoài; ứng 
xử tại nơi cư trú; ứng xử 
tại gia đình; ứng xử tại nơi 
công cộng; ứng xử đối với 
các hoạt động ngoài nhiệm 
vụ xét xử. Thẩm phán phải 
luôn giữ gìn hình ảnh mọi 
lúc, mọi nơi. Nội dung trong 
phong cách ứng xử chính là 
sự cụ thể hoá những chuẩn 
mực đạo đức của Thẩm 
phán trong từng mối quan 
hệ, giúp các Thẩm phán 
hành xử phù hợp, giữ gìn 
phẩm giá và sự tôn trọng, tin 
tưởng mà người dân và xã 
hội dành cho họ. 

Như vậy, xây dựng 
chuẩn mực đạo đức và phong 
cách ứng xử của Thẩm phán 
không phải là xây dựng các 
quy phạm pháp luật, cũng 
không phải là sự sao chép lại 
các quy định của luật mà là 
ghi nhận một cách hệ thống 
những thành tố hình thành 
nên đạo đức của người thẩm 
phán, những ứng xử của 
người thẩm phán phải thực 
hiện để giữ gìn phẩm giá của 
mình. Việc Hội đồng tuyển 
chọn, giám sát Thẩm phán 
quốc gia vừa qua đã ban 

hành Bộ quy tắc đạo đức và 
ứng xử của thẩm phán là sự 
đáp ứng kịp thời trong tình 
hình mới, phù hợp với thông 
lệ quốc tế; chính là cụ thể 
hóa chương trình hành động 
Nghị quyết số 04 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa XII) trong bối cảnh 
đất nước đang triển khai 
mạnh mẽ các chủ trương, 
định hướng của Đảng về cải 
cách tư pháp; xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, kiện toàn công tác cán 
bộ; là cẩm nang ghi nhận 
một cách hệ thống những 
chuẩn mực đạo đức, quy tắc 
ứng xử để mỗi Thẩm phán 
rèn luyện, tu dưỡng và phấn 
đấu. Đây cũng chính là trách 
nhiệm nêu gương của Thẩm 
phán theo tinh thần của Quy 
định số 08-QĐi/TW ngày 
25/10/2018 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 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. 
Vì vậy, việc quán triệt thực 
hiện đúng Bộ quy tắc đạo 
đức và ứng xử của Thẩm 
phán là góp phần phần xây 
dựng nền tư pháp trong 
sạch, vững mạnh, dân chủ, 
nghiêm minh, xứng đáng 
với niềm tin của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân.
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KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM  
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC CHỨNG THỰC 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
VĂN ĐÌNH MINH

P.Giám đốc Sở Tư pháp

Ngày 16/2/2015, Chính 
phủ đã ban hành Nghị 
định số 23/2015/NĐ-

CP về cấp bản sao từ sổ gốc, 
chứng thực bản sao từ bản 
chính, chứng thực chữ ký và 
chứng thực hợp đồng, giao 
dịch. Nghị định đã mở rộng 
thẩm quyền chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng thực 
chữ ký cho các tổ chức hành 
nghề công chứng (cùng với 
phòng tư pháp và UBND cấp 
xã); đơn giản hóa về thủ tục 
hành chính trong giải quyết 
yêu cầu về chứng thực; quy 
định rõ trách nhiệm người 
yêu cầu chứng thực, người 
thực hiện chứng thực…

Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành các 
văn bản chỉ đạo tăng cường 
quản lý nhà nước trong công 
tác chứng thực; rà soát các 
văn bản quy phạm pháp luật 
do Hội đồng nhân dân tỉnh 
ban hành liên quan đến lĩnh 
vực chứng thực để đề xuất 
kịp thời bổ sung, thay thế 
hoặc bãi bỏ cho phù hợp 
Nghị định số 23/NĐ-CP. 
Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố, thị xã đã ban hành 
các kế hoạch, công văn, tổ 

chức các hội nghị nhằm 
chỉ đạo, triển khai, quán 
triệt Nghị định số 23/2015/
NĐ-CP trên địa bàn, bố trí 
cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ 
và phân công lãnh đạo ký 
chứng thực, sắp xếp, đầu tư 
về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị như máy vi tính, máy in, 
máy photocopy…phục vụ 
cho công tác chứng thực 
được hiệu quả.

Do đó, công tác chứng 
thực trên địa bàn tỉnh đã 
từng bước đi vào nề nếp và 
đạt được những kết quả nhất 
định. Trong 3 năm qua, các 
phòng Tư pháp và UBND cấp 
xã trên địa bàn tỉnh đã thực 
hiện chứng thực 3.824.737 

bản sao và 262.236 việc (bao 
gồm chứng thực chữ ký và 
chứng thực hợp đồng, giao 
dịch). Việc thực hiện Nghị 
định 23 NĐ-CP gắn liền 
với việc thực hiện Chỉ thị 
17/CT-TTg ngày 20/6/2014 
của Thủ tướng Chính phủ 
và Chỉ thị 17/CT-UBND 
ngày 16/7/2015 của UBND 
tỉnh về một số biện pháp 
chấn chỉnh tình trạng lạm 
dụng yêu cầu nộp bản sao 
có chứng thực đối với giấy 
tờ văn bản khi thực hiện 
thủ tục hành chính. Các quy 
định này đã tạo đột phá rất 
lớn về cải cách hành chính, 
tạo thuận lợi tối đa cho 
người dân và doanh nghiệp 

Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm triển 
khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, tại điểm cầu Hà Tĩnh 
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khi thực hiện hồ sơ thủ tục 
hành chính.

 Tuy nhiên, bên cạnh 
kết quả đạt được vẫn còn có 
sai sót như một số cơ quan, 
trường học khi tiếp nhận hồ 
sơ tuyển dụng, tuyển sinh, 
nhập học đã yêu cầu công 
dân nộp bản sao được cấp 
từ sổ gốc (bản trích lục sau 
này) không nhận bản sao có 
chứng thực; tự đặt ra thời 
hạn bản sao có chứng thực 
(không tiếp nhận bản sao có 
chứng thực quá 6 tháng); có 
trường hợp chứng thực bản 
sao khi không có bản chính 
để đối chiếu hoặc khi người 
dân mang bản photocopy 
kèm bản chính nhưng người 
chứng thực chủ quan không 
thực hiện đối chiếu từ đó 
dẫn đến việc chứng thực bản 
sao có nội dung không đúng 
với bản chính; chứng thực 
với những bản chính mà luật 
quy định không được phép 
sao (VD: Phiếu Lý lịch tư 
pháp). Việc thu và ghi chép 
trong thu lệ phí chứng thực 
ở một số đơn vị cấp xã chưa 
đúng quy định…

Hiện nay, chưa xây dựng 
được cơ sở dữ liệu về chứng 
thực nói chung và chứng 
thực hợp đồng giao dịch nói 
riêng ở Ủy ban nhân dân cấp 
xã nên vẫn còn xảy ra tình 
trạng người dân có một hợp 
đồng nhưng vừa yêu cầu 
công chứng ở tổ chức hành 
nghề công chứng vừa yêu 

cầu chứng thực hợp đồng, 
giao dịch ở Ủy ban nhân dân 
cấp xã. Vì vậy hợp đồng, 
giao dịch có thể xảy ra tranh 
chấp, ảnh hưởng đến quyền 
lợi của các bên tham gia hợp 
đồng, giao dịch.

 Để góp phần nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công 
tác này, chúng tôi xin đề 
xuất một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên 
truyền, phổ biến các quy 
định pháp luật về chứng 
thực nói chung và chứng 
thực hợp đồng, giao dịch nói 
riêng để các tổ chức, cá nhân 
hiểu rõ, đầy đủ và thực hiện 
chứng thực các hợp đồng, 
giao dịch đảm bảo quy định 
của pháp luật đồng thời tăng 
cường thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện pháp luật về 
chứng thực của các phòng 
Tư pháp và Ủy ban nhân dân 
cấp xã trên địa bàn để kịp 
thời phát hiện, xử lý những 
trường hợp sai phạm. 

Thứ hai, đề nghị Bộ Tư 
pháp xây dựng phần mềm 
về chứng thực để áp dụng 
thống nhất cho tất cả các địa 
phương trên cả nước (như 
phần mềm quản lý lý lịch tư 
pháp, phần mềm hộ tịch,…
Các phần mềm này do Bộ 
Tư pháp cấp cho địa phương 
thời gian qua thực hiện rất 
hiệu quả).

Thứ ba, đề nghị Bộ Tư 
pháp đề xuất Chính phủ cho 

phép ngành Tư pháp được áp 
dụng thí điểm đối với một số 
thủ tục hành chính như hồ sơ 
cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, 
hồ sơ về đăng ký hộ tịch…, 
được đối chiếu bản chính 
(VD: Sổ hộ khẩu) với nội 
dung ghi trong tờ khai hoặc 
đơn thấy rõ là được không 
cần phải nộp bản photocopy 
hoặc bản sao có công chứng, 
chứng thực. Đơn cử như 
hàng năm Sở Tư pháp cấp từ 
10 ngàn đến 12 ngàn hồ sơ 
Lý lịch tư pháp, một trường 
hợp sẽ nộp 2 bộ hồ sơ có 2 sổ 
hộ khẩu photocopy  nếu đối 
chiếu hộ khẩu với nội dung 
ghi trong tờ khai không cần 
nộp bản chụp photocopy hộ 
khẩu vẫn đảm bảo an toàn 
pháp lý của hồ sơ…thực 
hiện điều này sẽ rất hiệu 
quả, tiết kiệm được kinh 
phí, thời gian photocopy 
cho người dân khi thực 
hiện thủ tục hành chính…

Thứ tư, đề nghị Bộ 
Tài chính sửa đổi Thông 
tư 257/2016/TT-BTC nâng 
mức thu phí chứng thực hợp 
đồng, giao dịch tại phòng Tư 
pháp và Ủy ban nhân dân 
cấp xã bằng với mức thu phí 
công chứng hợp đồng giao 
dịch tại các tổ chức hành 
nghề công chứng quy định 
tại Thông tư 226/2016/TT-
BTC vì cùng một nội dung 
công việc nhưng hai mức 
thu phí khác nhau là không 
phù hợp.
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Ngành Thuế Hà Tĩnh
THU NGÂN SÁCH NỘI ĐỊA VƯỢT KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO

Trương Quang Long 
 Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh

Thực hiện nhiệm vụ 
thu ngân sách năm 
2018 bên cạnh thuận 

lợi, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục 
phát triển tích cực và đạt 
mức tăng trưởng cao, thì 
công tác thuế vẫn còn nhiều 
khó khăn; một số lĩnh vực 
đạt mức tăng trưởng kinh tế 
khá cao như nông, lâm, ngư 
nghiệp, công nghiệp nhưng 
phát sinh thuế thấp, lĩnh vực 
xây dựng giảm 4,9%; giải 
ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 
55% kế hoạch; sản xuất công 
nghiệp tăng trưởng cao, mà 
chủ yếu là một số sản phẩm 
công nghiệp chủ lực như 
thép phục vụ xuất khẩu làm 
tăng thuế xuất khẩu nhưng 
không phát sinh thuế nội 
địa; nguồn thu chủ yếu của 
ngân sách là từ đóng góp 
của doanh nghiệp, tuy nhiên 
các doanh nghiệp còn gặp 
nhiều khó khăn; tỷ lệ doanh 
nghiệp có phát sinh thuế chỉ 
đạt 46,7% số doanh nghiệp 
đang hoạt động; số doanh 
nghiệp giải thể, tạm ngừng 
hoạt động chiếm tỷ lệ cao 
đã làm khó khăn thêm trong 
thực hiện nhiệm vụ thu ngân 
sách. Mặc dù vậy, nhưng 
với sự nỗ lực vượt bậc của 
cả hệ thống chính trị, các 

tầng lớp nhân dân và cộng 
đồng doanh nghiệp, đặc biệt 
ngành Thuế với tinh thần 
quyết tâm thu đạt và vượt kế 
hoạch HĐND tỉnh giao và 
bằng nhiều giải pháp quản 
lý, hành thu có hiệu quả nên 
công tác thu ngân sách nội 
địa năm 2018 đã đạt nhiều 
kết quả đáng tự hào. 

Tổng thu ngân sách nội 
địa trên địa bàn toàn tỉnh đạt 
6.745 tỷ đồng bằng 125% 
dự toán Bộ Tài chính giao, 
đạt 112,4% kế hoạch tỉnh 
giao, tăng 12% so với cùng 
kỳ. Trong đó Văn phòng 
Cục thu 3.553 tỷ đồng, 
đạt 111% dự toán Bộ giao, 
100,7% kế hoạch tỉnh giao, 
tăng 9% so với cùng kỳ. 

Để tạo ra phong trào thi 
đua trong công tác thu ngân 
sách năm 2018, Cục Thuế 
đã nhiều lần phát động thi 
đua trong đó quan trọng nhất 
là phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc chỉ tiêu thu được Trung 
ương và địa phương giao; 
không để xảy ra các vi phạm 
trong quản lý thuế, vi phạm 
các quy định khác của ngành 
và địa phương. Bên cạnh đó, 
Cục Thuế đã đề ra nhiều giải 
pháp chỉ đạo chống thất thu 

ngân sách, chỉ đạo các đơn 
vị trong ngành làm tốt các 
mặt công tác: Từ công tác 
tuyên truyền, cải cách hành 
chính đến giám sát, thanh 
tra, kiểm tra thuế. Cùng với 
tăng cường công tác quản 
lý, ngành thuế rất quan tâm 
công tác đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ và 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
của CBCC gắn với trách 
nhiệm của người đứng đầu 
trong cải cách hành chính; 
với mục đích tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất cho 
người nộp thuế và nâng cao 
vai trò, trách nhiệm của cán 
bộ thuế phấn đấu tăng thu 
cho ngân sách. Một số giải 
pháp chỉ đạo, quản lý đã 
được ngành Thuế thực hiện 
có hiệu quả là: 

Chỉ đạo các đơn vị ngành 
Thuế rà soát nguồn thu trên 
địa bàn toàn tỉnh kể cả về đối 
tượng và mức thuế của tất cả 
các tổ chức, cá nhân có hoạt 
động sản xuất kinh doanh; 
tăng cường công tác giám 
sát thanh tra, kiểm tra thuế 
các doanh nghiệp; giám sát 
chặt chẽ hồ sơ khai thuế đối 
với doanh nghiệp có doanh 
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thu cao nhưng kê khai thuế 
thấp, lĩnh vực kinh doanh 
thương mại, kinh doanh có 
lãi nhưng kê khai lỗ, bán 
hàng không xuất hóa đơn; 
chỉ đạo các đơn vị trong 
ngành Thuế rà soát việc thực 
hiện chính sách và nghĩa vụ 
thuế, về miễn giảm và ưu 
đãi thuế, qua đó phát hiện 
và xử lý truy thu kịp thời 
các trường hợp phải nộp 
thuế theo quy định của pháp 
luật nhưng chưa tự giác kê 
khai thuế hay quyết toán 
thuế, miễn giảm thuế, hoàn 
thuế không đúng quy định. 
Thực hiện kiểm tra thuế tại 
218 doanh nghiệp, số thuế 
tăng thu qua kiểm tra 17,2 tỷ 
đồng; giảm khấu trừ 1,3 tỷ 
đồng, giảm lỗ 95,2 tỷ đồng; 

thực hiện thanh tra thuế tại 
63 doanh nghiệp, đạt 101,6% 
kế hoạch thanh tra do Tổng 
cục Thuế giao, bằng 93% so 
với cùng kỳ, xử lý 02 doanh 
nghiệp sử dụng hóa đơn bất 
hợp pháp; tổng số thuế, tiền 
phạt tăng thu qua thanh tra 
8,7 tỷ đồng; điều chỉnh giảm 
lỗ 5,1 tỷ đồng. Phối hợp với 
Cơ quan Công an trong việc 
đấu tranh phòng chống tội 
phạm về các hành vi gian 
lận, trốn thuế; đã chuyển Cơ 
quan Công an 2 bộ hồ sơ có 
dấu hiệu trốn thuế để điều 
tra xử lý theo quy định.

Công tác cưỡng chế 
và đôn đốc nợ thuế luôn 
được quan tâm và thực hiện 
thường xuyên bằng nhiều 
biện pháp tích cực. Nhờ 

thực hiện đồng bộ các biện 
pháp quản lý nợ nên năm 
2018 đã thu được 1.667 tỷ 
đồng tiền thuế nợ, tăng 2,9% 
so với cùng kỳ, làm giảm 
nợ thuế có khả năng thu 
đến 31/12/2018 là 306,9 tỷ 
đồng. Với kết quả quản lý và 
thu nợ thuế nên nợ thuế của 
Hà Tĩnh thấp hơn nhiều so 
với tỷ lệ nợ bình quân chung 
cả nước và các tỉnh lân cận 
góp phần vào việc chống 
thất thu ngân sách, bảo đảm 
pháp luật về thuế.

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

Để người nộp thuế hiểu 
và chấp hành kịp thời nghĩa 
vụ thuế, ngành Thuế đã rất 
quan tâm và thường xuyên 
tuyên truyền, phổ biến, giới 
thiệu chính sách thuế mới; 
phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan thông tin đại chúng để 
tuyên truyền, tư vấn chính 
sách thuế; biểu dương khen 

thưởng người nộp thuế chấp 
hành tốt chính sách pháp luật 
thuế và đưa lên các phương 
tiện thông tin đại chúng các 
tổ chức, cá nhân nợ thuế 
kéo dài, không chấp hành 
nghiêm túc nghĩa vụ thuế; 
công khai điện thoại đường 
dây nóng để người nộp thuế 
phản ánh việc làm của cơ 
quan thuế, cán bộ thuế và 
trả lời các vướng mắc cho 
người nộp thuế; tăng cường 
công tác kiểm tra nội bộ 
ngành nhằm chấn chỉnh việc 
chấp hành kỷ cương, kỷ luật 
công tác. Ngoài việc thực 
hiện có hiệu quả trong quản 
lý, ngành Thuế còn làm tốt 
công tác phối hợp với các 
ngành như: Phối hợp với Sở 
Tài nguyên và Môi trường, 
Sở Tài chính trong công tác 
luân chuyển hồ sơ thuê đất, 
sử dụng đất; xác định việc 
thực hiện nghĩa vụ tài chính 
về đất, đấu thầu sử dụng đất, 
điều chỉnh khung giá đất, kết 
nối ứng dụng“Quản lý trước 
bạ nhà, đất” và ứng dụng 
“VILIC” nhằm cải cách thủ 
tục hành chính về đất; phối 
hợp Sở Kế hoạch và Đầu 
tư thẩm định các dự án đầu 
tư; phối hợp các Ngân hàng 
Thương mại thu nợ thuế 
của các doanh nghiệp; thực 
hiện quy chế phối hợp với 
cơ quan công an trong việc 
điều tra về gian lận thuế, 
trốn thuế.

Phát huy kết quả đạt 

được trong công tác thu ngân 
sách nội địa năm 2018, ngay 
từ đầu năm 2019, ngành 
Thuế Hà Tĩnh đã chủ động 
quyết liệt triển khai thực 
hiện nhiệm vụ năm 2019, nỗ 
lực nhằm khai thác có hiệu 
quả các nguồn thu trên địa 
bàn, tiếp tục làm tốt công tác 
quản lý thuế trên tất cả các 
lĩnh vực, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho người nộp thuế 
trong việc thực hiện chính 
sách thuế, khai thuế, nộp 
thuế và phát triển sản xuất 
kinh doanh trên cơ sở đó tạo 
ra nguồn thu cho ngân sách. 
Cục Thuế Hà Tĩnh kiến nghị 
cấp ủy, chính quyền các 
cấp, các sở, ban, ngành tiếp 
tục chỉ đạo phát triển kinh 
tế, tháo gỡ khó khăn, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các 
công trình, dự án đã khởi 
công và các dự án đã được 
chấp thuận chủ trương đầu 
tư, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp đầu 
tư, sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả. Về phía người nộp 
thuế cần nâng cao ý thức 
chấp hành nghĩa vụ thuế, 
thực thi nghiêm túc pháp 
luật về thuế, đẩy mạnh sản 
xuất kinh doanh và kê khai 
nộp thuế đúng, kịp thời, đầy 
đủ vào ngân sách, không để 
nợ đọng thuế, chung tay xây 
dựng phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh nhà ngày càng 
phát triển đi lên.
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TĂNG CƯỜNG ĐỐI THOẠI
TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG NHÂN DÂN

Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước 
   Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Ðối thoại, tiếp xúc với nhân dân là một hoạt động rất quan trọng, giúp các cấp ủy 
đảng, chính quyền thấy rõ hơn, cảm nhận sâu sắc hơn nhân dân đang quan tâm gì, bức 
xúc gì, hài lòng việc gì. Nhân dân mong muốn giãi bày, đề đạt tâm tư qua các cuộc đối 
thoại có nghĩa là họ rất tin và mong chờ ở Ðảng. Trong thực tế, đối thoại còn là dịp để 
người dân hiến kế cho chính quyền các cấp hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ và cũng là kênh 
giám sát với nhiều thông tin quan trọng. Sau mỗi buổi tiếp xúc, lắng nghe nhân dân, 
từng cơ quan chức năng sẽ thấy rõ hạn chế, trách nhiệm của mình để từ đó khắc phục, 
giải quyết những vấn đề phát sinh.

Nhận thức được điều 
đó, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã ban hành 

Quyết định số 657-QĐ/TU, 

ngày 04/4/2018 về “Ban 
hành Quy chế tiếp xúc, đối 
thoại trực tiếp của người 
đứng đầu cấp ủy đảng, chính 

quyền các cấp với nhân dân 
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; 
nhằm tiếp tục cụ thể hóa cơ 
chế “Đảng lãnh đạo, nhà 

Đ/c Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghi sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế đối thoại trực 
tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của thành phố Hà Tĩnh với nhân dân
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nước quản lý, nhân dân làm 
chủ”, góp phần đổi mới nội 
dung phương thức lãnh đạo 
của các cấp ủy đảng, sự chỉ 
đạo điều hành của chính 
quyền; phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân; 
tăng cường mối quan hệ gắn 
bó giữa đảng, chính quyền 
với nhân dân. 

Thực hiện Quyết định 
số 657-QĐ/TU, các huyện, 
thành, thị ủy, đảng ủy trực 
thuộc, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã 
hội đã tổ chức quán triệt, 
triển khai. Đến nay hầu hết 
các huyện, thành, thị ủy, 
đảng ủy trực thuộc đã ban 
hành quy chế, đồng thời tổ 
chức thực hiện nghiêm túc; 
Ủy ban nhân dân các cấp 
đã đưa nội dung tổ chức đối 
thoại vào chương trình công 
tác, xác định nội dung, địa 
bàn tổ chức đối thoại. Trong 
năm 2018, cấp ủy, chính 
quyền trong toàn tỉnh đã tổ 
chức trên một trăm cuộc đối 
thoại, tập trung giải quyết 
các vấn đề nổi lên, liên quan 
đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của nhân dân. Ở cấp tỉnh, 
đáng chú ý là cuộc đối thoại 
trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy 
với đoàn viên thanh niên trên 
địa bàn toàn tỉnh, đối thoại 
giữa Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh với doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh… Qua đối 
thoại, người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền đã trả lời trực 

tiếp các ý kiến ngay tại hội 
nghị, một số nội dung khó 
khăn, vướng mắc đã được 
tiếp thu, giao cho các cơ 
quan, ban, ngành ban hành 
văn bản, chỉ đạo kịp thời.

Ghi nhận của chúng tôi 
tại các buổi đối thoại cho 
thấy, cán bộ nhân dân hết 
sức đồng tình với cách làm 
của tỉnh. Không khí đối 
thoại thực sự dân chủ, cởi 
mở, thực sự là một diễn đàn 
nhân dân, không mang tính 
hình thức, được sự đồng 
thuận cao trong nhân dân. 
Thông qua đối thoại trực 
tiếp, các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước 
được người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền các cấp 
truyền đạt trực tiếp đến nhân 
dân, đây là kênh thực hiện 
quyền được thông tin của 
người dân một cách có hiệu 
quả nhất; đồng thời giúp cho 
cấp ủy, chính quyền nắm bắt 
được những vấn đề nổi lên 
ở từng địa phương, đơn vị 
và tình hình, tâm tư nguyện 
vọng chính đáng của nhân 
dân. Từ đó giúp cấp ủy, 
chính quyền uốn nắn kịp 
thời những nhận thức lệch 
lạc trong một bộ phận nhân 
dân do thiếu thông tin, thiếu 
hiểu biết về chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước để tập 
trung chỉ đạo giải quyết. Bên 
cạnh đó, công tác đối thoại 

còn giúp nhân dân tham 
gia xây dựng Đảng, chính 
quyền, góp phần phát hiện, 
tố giác những cán bộ, đảng 
viên, công chức có những 
hành vi tiêu cực, đồng thời 
kiểm chứng năng lực, trách 
nhiệm, uy tín, bản lĩnh chính 
trị và hiệu quả công tác của 
cán bộ, công chức. Từ đó, 
nâng cao hơn năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của tổ 
chức Đảng; hiệu lực, hiệu 
quả quản lý, điều hành của 
chính quyền, phát huy tốt 
hơn quyền làm chủ của nhân 
dân, thực hiện tốt hơn quy 
chế dân chủ ở cơ sở. Đặc 
biệt trong thời gian qua, 
công tác đối thoại đã giúp 
cấp ủy, chính quyền nắm 
bắt, giải quyết kịp thời các 
vụ việc nổi lên liên quan đến 
việc triển khai các chương 
trình, dự án trọng điểm của 
tỉnh; việc khắc phục hậu quả 
do sự cố môi trường biển; 
các vấn đề liên quan đến đất 
đai… thực hiện tốt chế độ, 
chính sách, giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân. Do đó, năm 2018 
số đơn thư khiếu nại, tố cáo 
toàn tỉnh giảm 24,9%, số lượt 
công dân khiếu nại, tố cáo 
giảm 26% so với năm 2017.

Tuy nhiên, cần nhìn 
thẳng vào những tồn tại, 
hạn chế để chấn chỉnh, khắc 
phục. Thực tế cho thấy công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo việc 
thực hiện Quy chế tiếp xúc, 
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đối thoại với nhân dân ở một 
số cấp ủy, chính quyền chưa 
thường xuyên, kịp thời, nội 
dung đối thoại có nơi còn 
giống như tiếp xúc cử tri. 
Từ nhận thức chưa đầy đủ 
về tính hiệu quả của việc tổ 
chức tiếp xúc, đối thoại. Việc 
tiếp xúc đối thoại ở một số 
cơ quan, đơn vị mới dừng lại 
ở lồng ghép với hội nghị cán 
bộ, công chức, viên chức, 
người lao động; chưa thực 
hiện được các buổi tiếp xúc, 
đối thoại giữa người đứng 
đầu, cơ quan, đơn vị với cán 
bộ, công chức, viên chức, 
người lao động để lắng nghe 
tâm tư, nguyện vọng, đề xuất 
kiến nghị đối với lĩnh vực, 
ngành phụ trách. Có những 
kiến nghị của nhân dân còn 
chậm được giải quyết sau 
đối thoại.

Theo đồng chí Phan Cao 

Thanh - UVBTV, Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy để tổ chức 
tốt các cuộc tiếp xúc đối thoại 
trước tiên cần làm tốt khâu 
khảo sát, thu thập thông tin, 
tổng hợp, đánh giá tình hình 
để lựa chọn, xác định vấn đề 
cần tiếp xúc, đối thoại; thực 
hiện phân loại các nguồn ý 
kiến theo từng lĩnh vực KT-
XH, QP-AN… Trên cơ sở 
phân tích các nội dung, các 
vấn đề nhân dân quan tâm, 
bức xúc và xác định các bên 
liên quan; tổ chức hội nghị 
thống nhất chủ đề để tiếp 
xúc, đối thoại; phân công 
các cơ quan chuẩn bị nội 
dung phục vụ hoạt động đối 
thoại; xác định rõ thời gian, 
địa điểm, phương pháp tiến 
hành và thông báo tuyên 
truyền sâu rộng tới nhân dân 
nơi tổ chức đối thoại trước 
07 ngày, đảm bảo nhân dân 

biết chương trình để thu xếp 
thời gian tham dự. 

Khi tổ chức hội nghị đối 
thoại các cơ quan chức năng 
cần trả lời trực tiếp các nội 
dung nhân dân nêu và nêu 
vấn đề để nhân dân trả lời. 
Cần nhanh chóng tổ chức rút 
kinh nghiệm sau đối thoại, 
kiểm điểm đánh giá tinh 
thần trách nhiệm của các cơ 
quan, chức năng. Tỉnh sẽ chỉ 
đạo các cơ quan chức năng 
tập trung giải quyết các ý 
kiến thuộc thẩm quyền và 
thông báo kết quả đến người 
dân bằng văn bản và qua hệ 
thống thông tin đại chúng. 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội tham 
gia giám sát kết quả giải 
quyết của các cơ quan chức 
năng và kết quả đối thoại 
giữa người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền với nhân dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt 
của cấp ủy, chính quyền từ 
tỉnh đến cơ sở, tin tưởng rằng 
năm 2019 việc thực hiện 
Quy chế tiếp xúc, đối thoại 
trực tiếp của người đứng đầu 
cấp ủy Đảng, chính quyền 
các cấp với nhân dân trên địa 
bàn tỉnh sẽ được thực hiện 
một cách nghiêm túc có chất 
lương để phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân; 
tăng cường mối quan hệ gắn 
bó máu thịt giữa đảng, chính 
quyền với nhân dân.

Lãnh đạo, cán bộ xã và đại diện các phòng ban ở huyện về đối 
thoại với người dân thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, Thạch Hà
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NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TÍCH CỰC XÂY DỰNG
 MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, 

THÂN THIỆN, PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 

Nguyễn Quốc Anh
Phó Giám đốc  Sở GDĐT

Môi trường giáo 
dục an toàn, lành 
mạnh, thân thiện 

là điều kiện đảm bảo cho các 
nhà trường triển khai hoạt 
động giáo dục thuận lợi, 
hiệu quả; là động lực để cán 
bộ, giáo viên, nhân viên, học 
sinh phát huy vai trò, trách 
nhiệm của mình trong các 
hoạt động của nhà trường và 
cộng đồng.

 Tại Hà Tĩnh, thời gian 
qua, việc xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn, 
lành mạnh, thân thiện, 
phòng chống bạo lực học 
đường đã được cấp ủy đảng, 
chính quyền địa phương, cơ 
quan quản lí giáo dục quan 
tâm chỉ đạo.

Thực hiện Nghị định 
số 80/2017/NĐ-CP ngày 
17/7/2017 của Chính phủ 
quy định về môi trường giáo 
dục an toàn lành mạnh, thân 
thiện, phòng chống bạo lực 
học đường, Ủy ban nhân dân 
tỉnh (UBND) ban hành Kế 
hoạch số 201/KH-UBND 
ngày 21/6/2018 “Thực hiện 
quy định về môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân 
thiện, phòng, chống bạo lực 
học đường”; giao nhiệm vụ 
cụ thể cho các sở, ngành, địa 
phương, tổ chức chính trị - 
xã hội có liên quan phối hợp 
với Sở Giáo dục và Đào tạo 
(GDĐT) trong công tác đảm 
bảo an ninh trật tự, an toàn 
trong các cơ sở giáo dục.  

Sở GDĐT đã tích cực 
tham mưu cho UBND tỉnh 
ban hành các văn bản chỉ 
đạo về công tác đảm bảo an 
toàn trường học, về giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học 
sinh, sinh viên.

Hàng năm, Sở ký kết 
Chương trình phối hợp với 
Tỉnh đoàn về công tác Đoàn, 
Hội, Đội, công tác Thanh 
niên trường học; phối hợp 
quản lý hai chiều giữa Đoàn 
trường và Đoàn thanh niên 
địa phương nơi cư trú; tổ 
chức các hoạt động hỗ trợ 
học tập, giáo dục kỹ năng 
cho học sinh… Phối hợp với 
Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, 
Ban An toàn giao thông Tỉnh 

Một tình huống trong phiên tòa giả định được tổ chức tại 
Trường THPT Phan Đình Phùng (TP. Hà Tĩnh)
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và các sở, ngành,  tổ chức 
chính trị-xã hội, địa phương 
trong công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật, giáo dục 
tư tưởng, đạo đức, lối sống; 
quản lí học sinh, đảm bảo an 
toàn trường học. 

 Ngay từ đầu năm học, 
Sở chỉ đạo các trường xây 
dựng kế hoạch thực hiện 
quy định về môi trường giáo 
dục an toàn, lành mạnh, thân 
thiện, phòng, chống bạo lực 
học đường; tăng cường nề 
nếp, kỉ cương dân chủ, xây 
dựng môi trường văn hóa 
trong trường học; chú trọng 
giáo dục đạo đức, lối sống, 
kĩ năng sống, ý thức chấp 
hành pháp luật cho học sinh; 
quan tâm tới công tác tư vấn 
học đường; tăng cường tập 
huấn cho đội ngũ giáo viên; 
kiểm tra, giám sát, kịp thời 
biểu dương, khen thưởng 
những tập thể, cá nhân có 
nhiều đóng góp trong công 
tác xây dựng môi trường 
giáo dục lành mạnh, thân 

thiện, phòng chống bạo lực 
học đường…

Nội dung giáo dục đạo 
đức, lối sống, kĩ năng sống 
được các cơ sở giáo dục lồng 
ghép vào các môn học chính 
khóa, qua các hoạt động trải 
nghiệm, hoạt động ngoài giờ 
lên lớp. Các trường tổ chức 
hiệu quả Tuần sinh hoạt công 
dân - HSSV đầu năm học, 
đổi mới hình thức tổ chức 
các buổi chào Cờ, sinh hoạt 
lớp, hoạt động Đoàn, Đội.

Các câu lạc bộ học tập, 
văn nghệ, thể thao được nhân 
rộng trong các nhà trường 
góp phần xây dựng môi 
trường học đường an toàn, 
lành mạnh, thân thiện. Năm 
học 2018-2019, số câu lạc 
bộ trong các trường Trung 
học phổ thông (THPT) 
tăng mạnh, có 182 câu lạc 
bộ trong 43 trường THPT. 
Trong đó, nhiều câu lạc bộ 
(CLB) hoạt động hiệu quả: 
CLB Chạm, CLB BoNE 

(Trường THPT Chuyên), 
Câu lạc bộ Tiếng Anh 
(THPT Chuyên, Kỳ Anh, 
Nguyễn Đình Liễn, Mai 
Thúc Loan..), CLB xanh vì 
môi trường (THPT Nguyễn 
Đổng Chi), CLB Dân ca Ví, 
Giặm (THPT Nghi Xuân)…

Thông qua các hoạt 
động giáo dục, hoạt động 
trải nghiệm, sinh hoạt câu 
lạc bộ… học sinh đã được 
cung cấp những kĩ năng 
sống cốt lõi, có ý nghĩa thiết 
thực, biết quan tâm, chia sẻ, 
có trách nhiệm hơn với cộng 
đồng. Đặc biệt, thời gian 
qua những hành động đẹp 
của học sinh Hà Tĩnh: nhặt 
của rơi trả người đánh mất 
(em Võ Hồng Hiếu - Trường 
Tiểu học Thịnh Lộc huyện 
Lộc Hà; em Trần Thị Tùng 
Lâm - Trường THCS Cẩm 
Hòa huyện Cẩm Xuyên); 
hành động dũng cảm cứu bạn 
bị đuối nước (em Nguyễn 
Hữu Thắng, trường THPT 
Cù Huy Cận) đã được Bộ 
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GDĐT, UBND tỉnh kịp thời 
khen thưởng, biểu dương 
tạo nên sự lan tỏa trong các 
trường học, có hiệu ứng tích 
cực trong giáo dục đạo đức, 
lối sống cho học sinh. 

Năm học 2018-2019, 
100% các trường phổ thông 
trên địa bàn đã thành lập tổ 
tư vấn tâm lí, bước đầu triển 
khai một số hoạt động tư 
vấn học đường, trong đó chú 
trọng tư vấn kĩ năng sống và 
hướng nghiệp cho học sinh 
các lớp cuối cấp. 

Các trường đã chủ động 
phối hợp với các ban, ngành 
chức năng như: Đoàn thanh 
niên, Công an, Y tế... trong 
việc giáo dục tư tưởng, lối 
sống, truyền thống cách 
mạng và lịch sử địa phương, 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật; giáo dục môi trường, 
giáo dục sức khoẻ sinh sản 
vị thành niên...; xây dựng 
quy chế phối hợp giáo dục 
giữa nhà trường với Ban đại 
diện cha mẹ học sinh;  phụ 
huynh học sinh với giáo 
viên chủ nhiệm, với Đoàn 
thanh niên, Hội đồng thi đua 
khen thưởng, kỷ luật của 
nhà trường; thực hiện chế 
độ thông tin hai chiều giữa 
nhà trường với phụ huynh 
học sinh. Xây dựng cam kết 
phối hợp với chính quyền 
địa phương ngăn chặn tệ nạn 
xã hội xâm nhập vào học 
đường; cam kết phối hợp 
giải quyết các vụ việc gây 

mất an ninh trường học.
Công tác xây dựng môi 

trường văn hóa trong trường 
học được chú trọng. Đến 
nay, 100% trường học trên 
địa bàn đã xây dựng bộ quy 
tắc ứng xử văn hóa, triển 
khai có hiệu quả phong trào 
“Xây dựng trường học thân 
thiện, học sinh tích cực”. 
Công tác an ninh trật tự  
trong các đơn vị, trường học 
có nhiều chuyển biến tích 
cực; công tác phối hợp quản 
lý, giáo dục học sinh trong 
gia đình, nhà trường ngày 
càng hiệu quả; tình trạng 
học sinh vi phạm pháp luật 
đã được kiềm chế, góp phần  
ổn định an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, 
ngành GDĐT tiếp tục tuyên 
truyền đến cấp ủy, chính 
quyền địa phương các cấp, 
các tổ chức, đoàn thể và toàn 
thể nhân dân về vai trò, trách 
nhiệm phối hợp trong công 
tác đảm bảo môi trường giáo 
dục an toàn, lành mạnh, thân 
thiện, phòng chống bạo lực 
học đường. Quán triệt và 
thực hiện nghiêm túc Nghị 
định số 80/2017/NĐ-CP 
ngày 17/7/2017 của Chính 
phủ; Kế hoạch số 201/KH-
UBND ngày 21/6/2018 của 
UBND tỉnh.

Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, giám sát 

các đơn vị, cơ sở giáo dục, 
nhất là thanh tra trách nhiệm 
quản lý của người đứng đầu 
về các nội dung: thực hiện 
quy định về đạo đức nhà 
giáo; quy tắc ứng xử trong 
trường học; các điều kiện 
đảm bảo trường học an toàn, 
phòng chống tai nạn thương 
tích, phòng chống bạo lực 
học đường. Kiên quyết xử 
lý, hoặc kiến nghị cấp có 
thẩm quyền xử lý theo quy 
định của pháp luật các đơn 
vị, cơ sở giáo dục và cá nhân 
vi phạm. 

Tiếp tục rà roát tổng thể 
cơ sở vật chất trường học; 
loại bỏ các công trình không 
đảm bảo chất lượng, thiếu 
an toàn; nâng cao năng lực, 
trình độ chuyên môn cho đội 
ngũ cán bộ, giáo viên phụ 
trách công tác học sinh, sinh 
viên, chính trị, tư tưởng, văn 
hóa, thể thao trường học. 

Thực hiện hiệu quả công 
tác giáo dục tư tưởng, đạo 
đức, lối sống, kĩ năng sống, 
giáo dục pháp luật cho học 
sinh; tăng cường phối hợp 
giữa gia đình, nhà trường 
và các tổ chức xã hội trong 
quản lí, giáo dục học sinh...

Xây dựng môi trường 
giáo dục an toàn, lành 
mạnh, thân thiện không chỉ 
là nhiệm vụ của ngành giáo 
dục mà còn là trách nhiệm 
của các cấp chính quyền, 
của cộng đồng xã hội.
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CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO 
TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

TỪ  VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW 
NGÀY 04/9/2012 CỦA ĐẢNG

Hoàng Minh Việt 
Phó Trưởng ban ATGT tỉnh

Sau hơn 6 năm, triển 
khai thực hiện Chỉ thị 
số 18-CT/TW ngày 

04/9/2012 của Ban Bí thư 
về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác 
bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông (ATGT) đường bộ, 
đường sắt, đường thủy nội 
địa; với sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị, triển khai 
thực hiện đồng bộ nhiều giải 
pháp, tình hình trật tự ATGT 
trên địa bàn tỉnh ta đã có 
nhiều nét chuyển biến tích 
cực và đạt được nhiều kết 

quả đáng ghi nhận.
Trước hết là sự chuyển 

biến nhận thức của người 
đứng đầu các cấp ủy, các sở, 
ban, ngành, đoàn thể, chính 
quyền các cấp trong việc nêu 
cao vai trò, trách nhiệm của 
mỗi cá nhân đối với công tác 
đảm bảo trật tự ATGT. Gắn 
việc triển khai chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ với công tác 
kiểm tra, đôn đốc, giám sát 
và thi đua khen thưởng, phê 
bình kỷ luật trong công tác 
đảm bảo trật tự ATGT đối 

với cơ quan, đơn vị, cá nhân 
theo từng năm. Nhiều văn 
bản chỉ đạo điều hành như 
các kế hoạch, chỉ thị, công 
điện, quyết định, hướng dẫn, 
công văn của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã 
được tham mưu, ban hành 
chỉ đạo kịp thời; đưa ra 
những giải pháp cụ thể, có 
tính thực tiễn cao, giải quyết 
kịp thời, hiệu quả những 
vướng mắc, tồn tại hạn chế 
đang diễn ra. Đặc biệt trong 
đó, Tỉnh ủy đã ban hành  
Chương trình hành động số 

Lực lượng Công an ra quân giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
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811- Ctr/TU ngày 04/3/2013 
và UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch hành động số118/
KH-UBND ngày 15/4/2013 
về thực hiện Chỉ thị số 18-
CT/TW ngày 04/9/2012 của 
Ban Bí thư; sau 02 năm ban 
hành Chương trình, Tỉnh 
ủy đã thành lập các đoàn 
kiểm tra, đánh giá công tác 
triển khai thực hiện của các 
huyện, thành, thị ủy.

Công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
ATGT phát huy được vai 
trò của các cơ quan thông 
tấn báo chí, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức đoàn 
thể luôn được đổi mới cả về 
nội dung và hình thức. Đẩy 
mạnh đưa tuyên truyền, giáo 
dục ATGT vào trong các nhà 
trường từ cấp mầm non cho 
đến cấp trung học phổ thông, 
đại học, cao đẳng; chú trọng 
tuyên truyền cho đội ngũ lái 
xe, chủ các doanh nghiệp 
vận tải chấp hành các quy 
định của pháp luật ATGT 
trong hoạt động vận tải hành 
khách và hàng hóa. Tổ chức 
nhiều mô hình, cách làm có 
hiệu quả trong tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục ATGT như 
tuyên truyền lưu động thông 
qua hình thức sân khấu hóa 
đến tận các khu dân cư ở 
khu vực nông thôn; tổ chức 
hội thi tìm hiểu kiến thức 
pháp luật ATGT trong các 
cấp học; phối hợp tổ chức, 
cá nhân hỗ trợ, cấp phát mũ 

bảo hiểm, cặp phao cho học 
sinh và tuyên truyền các kỹ 
năng tham gia giao thông an 
toàn khi tham gia giao thông 
đường bộ, đường thủy nội 
địa. Bên cạnh đó, phát huy 
tối đa hiệu quả các phương 
tiện thông tin đại chúng, 
tuyên truyền thông qua các 
trang mạng xã hội, thường 
xuyên phối hợp với cơ quan 
báo, đài thông tin kịp thời 
về tình hình trật tự ATGT 
trên địa bàn, cập nhật các 
quy định mới của pháp luật 
ATGT đến với người dân. 
Tổ chức động viên, thăm 
hỏi và hỗ trợ các nạn nhân, 
gia đình nạn nhân gặp hoàn 
cảnh khó khăn do tai nạn 
giao thông; đồng thời tuyên 
truyền, cảnh báo cho toàn xã 
hội về những tổn thất, mất 
mát và đau thương do tai 
nạn giao thông.

Kết cấu hạ tầng giao 
thông ngày càng được hoàn 
thiện, mạng lưới đường bộ 
được đầu tư xây mới, nâng 
cấp mở rộng hơn 200 km 
Quốc lộ và hơn 7315 km 
đường giao thông nông thôn 
đảm bảo chất lượng, đúng 
thời gian quy định, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế 
xã hội của tỉnh cũng như tạo 
điều kiện cho người dân đi 
lại an toàn, thuận lợi. Công 
tác quản lý Nhà nước về 
vận tải hành khách và vận 
tải hàng hóa được siết chặt, 
chất lượng dịch vụ vận tải 

ngày càng được nâng lên. 
Vận tải hành khách công 
cộng tiếp tục được đầu tư 
mở rộng, trong toàn tỉnh đã 
có 07 tuyến xe buýt được tổ 
chức và đưa vào hoạt động, 
đáp ứng cơ bản nhu cầu đi 
lại của nhân dân, góp phần 
quan trọng trong đảm bảo 
trật tự ATGT. 

Trang thiết bị kỹ thuật, 
phương tiện phục vụ cho 
công tác tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm được các 
ngành chức năng Công an, 
Thanh tra giao thông quan 
tâm, đầu tư, trang bị hiện đại 
đáp ứng được yêu cầu trong 
thực thi công vụ và đòi hỏi 
thực tiễn đặt ra. Huy động 
tối đa lực lượng, phương 
tiện tập trung tuần tra kiểm 
soát, xử lý vi phạm trong các 
đợt cao điểm nghỉ lễ, tết, trên 
các tuyến đường có mật độ 
phương tiện tham gia giao 
thông cao điểm đến các khu 
du lịch, tham quan và tại các 
bến đò ngang phục vụ tham 
quan du lịch, lễ hội. Thành 
lập các tổ công tác đặc biệt 
liên ngành xử lý các vi phạm 
về xe chở quá tải, quá khổ, 
không đăng ký đảm bảo về 
an toàn kỹ thuật môi trường, 
xe khách vi phạm chở quá số 
người quy định, xe đưa đón 
học sinh không đảm bảo an 
toàn kỹ thuật, xử lý vi phạm 
về nồng độ cồn. Với nhiều 
giải pháp đồng bộ, tình hình 
trật tự ATGT trên địa bàn 
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tỉnh đã có nhiều chuyển biến 
tích cực, tai nạn giao thông 
đã được kiềm chế và giảm 
thiểu liên tục. Trong giai 
đoạn từ 2012 - 2018, toàn 
tỉnh xảy ra 1.194 vụ tai nạn 
giao thông, làm chết 978 
người, bị thương 816 người. 
So với cùng kỳ từ 2005 đến 
2011, tai nạn giao thông 
giảm trên 3 tiêu chí: giảm 
123 vụ (-9,3%), giảm 508 
người chết (-34%); giảm 227 
người bị thương (-21%). Số 
vụ TNGT đặc biệt nghiêm 
trọng xảy ra liên quan đến ô 
tô khách đối đầu được giảm 
thiểu, kịp thời khắc phục các 
sự cố về ùn tắc giao thông, 
hư hỏng kết cấu hạ tầng giao 
thông. Điều tra, khởi tố, xử 
lý nghiêm minh nhiều vụ tai 
nạn giao thông nghiêm trọng 
theo quy định pháp luật.

Bên cạnh những kết quả 
đã đạt được, tình hình trật tự 
ATGT vẫn còn nhiều diễn 
biến hết sức phức tạp, tai 
nạn giao thông tuy đã được 
giảm thiểu nhưng còn tồn 
tại nhiều nguy cơ gia tăng, 
số người chết do TNGT vẫn 
còn ở mức cao. Hạ tầng giao 
thông đã được đầu tư phát 
triển nhưng công tác tổ chức 
giao thông chưa hợp lý, còn 
tồn tại nhiều điểm đen, tiềm 
ẩn gây nguy cơ TNGT cao. 
Bên cạnh đó là ý thức chấp 
hành pháp luật ATGT của 
một bộ phận người dân còn 
hạn chế, thường xuyên vi 

phạm các lỗi như: Không 
đội mũ bảo hiểm khi ngồi 
trên xe mô tô, xe gắn máy, xe 
máy điện khi tham gia giao 
thông; chạy quá tốc độ, vi 
phạm về nồng độ cồn, đi sai 
làn đường phần đường, sử 
dụng lòng, lề đường để phơi 
nông sản vẫn còn tiếp diễn 
và gây mất ATGT. Số lượng 
phương tiện quá hạn kiểm 
định, quá niên hạn, không 
đảm bảo các điều kiện về an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường vẫn còn nhiều. Công 
tác quản lý nhà nước về an 
toàn giao thông đường thủy 
nội địa còn bộc lộ nhiều hạn 
chế, thiếu sót, tiềm ẩn nguy 
cơ cao về TNGT đặc biệt 
nghiêm trọng xảy ra.

Trong thời gian tới, phát 
huy những kết quả đã đạt 
được trong năm 2018, bám 
sát các mục tiêu giải pháp 
trọng tâm của Chỉ thị số 18-
CT/TW ngày 04/9/2012 của 
Ban Bí thư; tiếp tục coi công 
tác đảm bảo trật tự ATGT là 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 
thực hiện thường xuyên, 
phấn đấu trong đó đạt mục 
tiêu kiềm chế và kéo giảm 
tai nạn giao thông cả 03 tiêu 
chí về số vụ, số người chết 
và bị thương; cần tập trung 
quyết liệt các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng 
cao vai trò trách nhiệm của 
người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền các cấp, các 
cơ quan, đơn vị chức năng; 

xem kết quả thực hiện đảm 
bảo ATGT là một trong 
những tiêu chí quan trọng 
trong đánh giá thi đua, khen 
thưởng của cơ quan, đơn vị. 
Hai là, tập trung các nguồn 
lực xây dựng và phát triển 
đồng bộ kết cấu hạ tầng giao 
thông, nâng cao năng lực 
vận tải, bảo đảm giao thông 
thông suốt, an toàn. Ba là, 
tăng cường công tác tuần 
tra, kiểm soát xử lý vi phạm, 
điều tra, khởi tố, xét xử các 
vụ án tai nạn giao thông. 
Bốn là, tiếp tục công tác kiện 
toàn Ban ATGT các cấp; xây 
dựng, củng cố Văn phòng 
Ban ATGT đủ cả số lượng 
và chất lượng; xây dựng lực 
lượng Cảnh sát giao thông, 
Thanh tra giao thông có đủ 
năng lực, phẩm chất, nắm 
vững pháp luật có trình độ 
nghiệp vụ, chuyên môn, có 
tinh thần trách nhiệm, trong 
sạch, vững mạnh, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông. 
Năm là, ưu tiên công tác 
tuyên truyền phổ biến ATGT 
cho người dân làm thay đổi 
nhận thức trách nhiệm của 
mình đối với cộng đồng để 
thay đổi hành vi khi tham gia 
giao thông nhằm xây dựng 
môi trường văn hóa giao 
thông thân thiện, an toàn, 
góp phần kiềm chế và giảm 
thiểu tai nạn giao thông, đưa 
lại hạnh phúc, bình yên cho 
mọi nhà.
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CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI 
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

Thượng tá Nguyễn Công Dũng
Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh

Trong những năm qua, 
cùng với việc mở cửa 
nền kinh tế của tỉnh 

theo xu hướng hội nhập, 
thị xã Hồng Lĩnh cũng có 
những bước chuyển mình 
quan trọng, đóng góp vào 
sự nghiệp phát triển chung 
của tỉnh nhà. Bằng các chủ 
trương, chính sách thiết 
thực, hiệu quả qua từng giai 
đoạn, thị xã Hồng Lĩnh đã, 
đang và sẽ tập trung thu hút 
mạnh mẽ các nguồn lực đầu 
tư từ trong và ngoài nước 
với quy mô ngày càng mở 
rộng, các hoạt động thương 
mại, dịch vụ, du lịch, trao 
đổi buôn bán hàng hóa cũng 
trở nên sôi động, phục vụ 
nhu cầu xây dựng các công 
trình, dự án; nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân, phấn đấu đến 
năm 2020 thị xã Hồng Lĩnh 
đạt đô thị loại III. 

Hiện nay trên địa bàn thị 
xã đã hình thành 3 cụm công 
nghiệp, nhiều dự án có quy 
mô lớn đang được đầu tư, 
xây dựng như: Dự án Nhà 
máy may Havina Hồng Lĩnh 
do Hàn Quốc đầu tư với quy 
mô hơn 5000 công nhân và 
nhiều dự án quan trọng khác 

với tổng vốn huy động đầu 
tư trên địa bàn thị xã ước đạt 
797,784 tỷ đồng.

Bên cạnh những thuận 
lợi cơ bản về phát triển kinh 
tế - xã hội thì công tác đảm 
bảo ANTT đòi hỏi sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính 
trị, trong đó lực lượng Công 
an làm nòng cốt.

Năm 2018, trên địa bàn 
Hà Tĩnh, các đối tượng phản 
động, cơ hội chính trị triệt 
để lợi dụng các vấn đề xã 
hội, được dư luận quan tâm 
để kích động, xuyên tạc, gây 
mất ANTT; tình hình tội 
phạm, tai, tệ nạn, xã hội tiếp 
tục diễn biến khó lường, tai 
nạn giao thông tuy có giảm 
nhưng chưa bền vững; các 
vấn đề liên quan đến tranh 
chấp đất đai, giải phóng 
mặt bằng phục vụ các dự 
án kinh tế, phát sinh mâu 
thuẫn khiếu kiện trong nội 
bộ, quần chúng nhân dân; 
phương thức thủ đoạn, tính 
chất hoạt động của các loại 
tội phạm ngày càng tinh 
vi, liều lĩnh, manh động sẽ 
đặt ra nhiều khó khăn thách 
thức cho cả hệ thống chính 
trị mà nòng cốt là lực lượng 

Công an trong công tác đảm 
bảo ANTT nhằm phục vụ 
hiệu quả nhiệm vụ phát triển 
kinh tế của thị xã.

Trước yêu cầu đó, nhờ 
chủ động trong việc triển 
khai các Chỉ thị, Nghị quyết, 
Kế hoạch của Bộ Công an, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công 
an tỉnh, Thường trực Thị 
ủy, UBND thị xã, lực lượng 
Công an thị xã đã chủ động 
xây dựng các kế hoạch tổ 
chức thực hiện đồng bộ, 
quyết liệt, có hiệu quả, do 
vậy trong những năm qua, 
tình hình an ninh chính trị, 
TTATXH được giữ vững, 
không xảy ra đột xuất, bất 
ngờ hoặc hình thành “điểm 
nóng” về ANTT.

Lực lượng Công an đã 
chủ động tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền các cấp chỉ 
đạo giải quyết kịp thời, hiệu 
quả các vấn đề liên quan 
đến tôn giáo; hoạt động lợi 
dụng đầu tư, kinh doanh để 
vi phạm pháp luật; tình hình 
liên quan khiếu kiện, khiếu 
nại, đền bù giải phóng mặt 
bằng các dự án kinh tế trên 
địa bàn như: dự án đường 
Nguyễn Nghiễm, đường Lê 
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Hữu Trác, tiểu công viên 
Bình Lạng và hồ điều hòa 
Bắc Hồng... góp phần ổn 
định tình hình, không để xảy 
ra các vụ việc về ANTT. Tập 
trung mở các đợt cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm 
theo các chuyên đề và dịp 
Lễ, Tết, năm 2018 đã tập 
trung mở 2 đợt cao điểm 
tấn công, trấn áp tội phạm, 
đánh mạnh vào các loại tội 
phạm hình sự, ma túy, kinh 
tế; tội phạm buôn lậu, gian 
lận thương mại; triệt xóa 5 
băng ổ nhóm 41 đối tượng 
với các hành vi cướp tài sản, 
trộm cắp tài sản, đánh bạc; 
tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ 
án hình sự đạt 85%; bắt giữ, 

xử lý 23 vụ 37 đối tượng 
mua bán, tàng trữ, sử dụng 
trái phép chất ma túy, thu 
giữ 1.382 viên hồng phiến, 
0,4239g heroin, 9,2356g cần 
sa, 18,6943g ma túy tổng 
hợp; 6 vụ 6 đối tượng buôn 
lậu, gian lận thương mại; 
44 vụ 185 đối tượng đánh 
bạc. Công tác bắt, giam giữ, 
điều tra xử lý tội phạm đảm 
bảo đúng pháp luật, không 
để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội 
phạm, đã khởi tố 31 vụ 57 
bị can, chuyển Viện Kiểm 
sát truy tố 31 vụ 75 bị can; 
không để xảy ra các vụ 
án đặc biệt nghiêm trọng, 
không để hình thành các 
băng, ổ nhóm tội phạm hoạt 

động theo kiểu xã hội đen, 
các băng ổ nhóm sử dụng vũ 
khí nóng để gây án; không 
có tụ điểm về tệ nạn ma túy 
và cờ bạc gây bức xúc trong 
quần chúng nhân dân.

Các mặt công tác quản 
lý nhà nước về ANTT được 
tăng cường, hoạt động hiệu 
quả; nhất là công tác quản 
lý cư trú, vũ khí vật liệu nổ, 
vận động thu hồi 01 súng 
thể thao, 5 vỏ bom, 15 dao, 
kiếm các loại, 181 viên đạn, 
05kg thuốc nổ và 09 kích 
điện; thường xuyên kiểm 
tra, chấn chỉnh các cơ sở 
kinh doanh có điều kiện về 
ANTT, PCCC, kịp thời phát 
hiện, xử lý nghiêm các cơ 

Trung tâm thị xã Hồng Lĩnh
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sở vi phạm. Tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, 
ký cam kết về đảm bảo 
ATGT cho hơn 16.000 lượt 
người. Thực hiện tốt công 
tác đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông trên các tuyến, 
địa bàn trọng điểm, tuần 
tra, kiểm soát, phát hiện, xử 
lý  nghiêm các hành vi vi 
phạm là nguyên nhân chính 
gây ra tai nạn giao thông, 
lập biên bản 1.874 trường 
hợp vi phạm. Phối hợp với 
các phường, xã tổ chức hơn 
60 buổi ra quân giải tỏa 48 
điểm lấn chiếm, vi phạm 
hành lang ATGT.

Ngoài việc triển khai có 
hiệu quả các mặt công tác 
trong đấu tranh, phòng ngừa 
tội phạm và vi phạm pháp 
luật, công tác tuyên truyền, 
giáo dục cho nhân dân về 
phương thức, thủ đoạn 
của các loại tội phạm cũng 
được lực lượng Công an 
chú trọng. Phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
ngày càng được củng cố, 
phát huy hiệu quả thiết thực.
Các mô hình, điển hình tiên 
tiến trong đấu tranh, phòng 
chống tội phạm ngày càng 
được nhân rộng, tiêu biểu 
như các mô hình: Câu lạc 
bộ “Đồng cảm” ở phường 
Bắc Hồng, “Tình thương 
trách nhiệm ở phường Nam 
Hồng”; các phong trào như 
“Xây dựng khu dân cư, xã 
phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, trường học an 
toàn về ANTT”, “Xây dựng 
dòng họ văn minh – an toàn 
về ANTT”....

Thời gian tới, dự báo 
tình hình an ninh trật tự, an 
toàn xã hội trên địa bàn thị 
xã Hồng Lĩnh sẽ còn tiềm ẩn 
nhiều phức tạp; nhất là thời 
điểm trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; 
phát huy những kết quả đã 
đạt được, để tiếp tục đảm 
bảo tốt trật tự an toàn xã hội, 
phục vụ hiệu quả công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn, Công an thị xã 
Hồng Lĩnh xác định một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phải bám sát các 
chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước, các văn 
bản hướng dẫn chỉ đạo của 
Bộ Công an, Công an tỉnh về 
công tác đảm bảo an ninh, 
trật tự an toàn xã hội, tạo 
môi trường thông thoáng, 
lành mạnh góp phần phục vụ 
tốt nhiệm vụ phát triển kinh 
tế xã hội của thị xã.

Hai là, tham mưu cấp ủy, 
chính quyền thị xã tập trung 
chỉ đạo các ban, ngành, đoàn 
thể các cơ quan, đơn vị tăng 
cường phối hợp tốt với lực 
lượng Công an thực hiện 
nhiệm vụ đảm bảo ANTT 
nhằm phát huy sức mạnh 
tổng hợp trong công tác 
phòng ngừa, đấu tranh với 
các loại tội phạm, tai tệ nạn 

xã hội và vi phạm pháp luật.
Ba là, chủ động nắm 

chắc tình hình, kịp thời tham 
mưu giải quyết tốt các vấn 
đề liên quan đến quản lý đất 
đai, chính sách xã hội, đền 
bù, giải phóng mặt bằng, 
tranh chấp, khiếu kiện trong 
nội bộ nhân dân, không để 
phức tạp, kéo dài; phát hiện, 
đấu tranh có hiệu quả với âm 
mưu chống phá của các thế 
lực thù địch; đẩy mạnh đấu 
tranh, mở các đợt cao điểm 
tấn công trấn áp các loại tội 
phạm, nhất là các loại tội 
phạm nguy hiểm, triệt phá 
các băng, ổ nhóm tội phạm 
gây bức xức trong quần 
chúng nhân dân; trước mắt 
tập trung triển khai có hiệu 
quả đợt cao điểm tấn công 
trấn áp tội phạm đảm bảo 
ANTT, bảo vệ Tết Nguyên 
đán Kỷ Hợi 2019.

Bốn là, tiếp tục đẩy 
mạnh, đổi mới chất lượng 
phong trào toàn dân bảo vệ 
An ninh Tổ quốc, nâng cao 
sức mạnh của quần chúng 
nhân dân trong phát hiện, 
đấu tranh, tố giác tội phạm. 
Duy trì và phát huy hiệu quả 
các mô hình đảm bảo ANTT, 
các điển hình tiên tiến trong 
phong trào đấu tranh phòng 
chống tội phạm; củng cố, 
phát huy hiệu quả của lực 
lượng bán chuyên trách, 
bảo vệ dân phố, công an xã 
trên địa bàn nhằm đảm bảo 
ANTT tại cơ sở.
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           KHÔNG ĐỂ “TÍN DỤNG ĐEN” LỢI DỤNG DỊCH VỤ 
CẦM ĐỒ, TÀI CHÍNH LỘNG HÀNH

     Trần Đình Trọng
Trưởng phòng Theo dõi công tác nội chính

Những năm gần đây, 
hiện tượng “tín 
dụng đen” dưới 

vỏ bọc dịch vụ cầm đồ, tài 
chính diễn ra ở nhiều tỉnh, 
thành trên cả nước nói 
chung, Hà Tĩnh nói riêng và 
có nhiều diễn biến phức tạp, 
gây mất an ninh, trật tự. Đặc 
biệt là vào dịp Tết Nguyên 
đán, nhu cầu vay nợ, thu nợ 
tăng cao, nhiều địa phương 
đã xảy ra các vụ bắt giữ 
người trái pháp luật, cố ý 
gây thương tích, hủy hoại 
tài sản, thậm chí là các vụ án 
mạng đau lòng.

“Tín dụng đen” thực 
chất là một hình thức cho 

vay nặng lãi dưới vỏ bọc 
dịch vụ cầm đồ, tài chính, 
mức lãi suất vượt quá nhiều 
lần quy định của pháp luật. 
“Tín dụng đen” được thực 
hiện chủ yếu bởi một cá 
nhân, nhóm cá nhân hoặc 
có thể là tổ chức ngoài vòng 
kiểm soát của pháp luật. Khi 
đến hạn mà người vay chưa 
trả, chủ nợ lập tức bắt viết 
giấy vay tiền bao gồm cả gốc 
và lãi, khiến người vay tiền 
phải chịu “lãi chồng lãi”, 
với mức tiền gấp nhiều lần 
số tiền vay ban đầu. Để ép 
nạn nhân phải trả đủ số tiền, 
chủ nợ còn cho người đến 
đe dọa, chửi mắng, ném chất 

bẩn vào nhà người vay nợ. 
Tàn bạo hơn, các đối tượng 
khống chế, đánh đập, gây 
thương tích rồi ép nạn nhân 
bán nhà, tài sản với giá “rẻ 
mạt”. Trong các vụ án liên 
quan đến “tín dụng đen”, 
có hai dạng phổ biến, đó là 
cho vay nặng lãi (người có 
tiền cho vay lãi suất cao) và 
cho vay tiền để lấy lãi suất 
cao (chơi hụi, vay của người 
khác rồi cho vay lại để lấy 
lãi). “Tín dụng đen” ra đời 
kéo theo sự xuất hiện của 
lực lượng đòi nợ thuê bất 
hợp pháp, thậm chí, một số 
những công ty thu nợ được 
thành lập hợp pháp cũng bị 
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cuốn vào vòng xoáy này. 
Theo cơ quan Cảnh sát điều 
tra Công an Hà Tĩnh, “tín 
dụng đen” có xu hướng 
tăng. Nhất là trong thời 
gian gần đây, với những lời 
quảng cáo “mùi mẫn” vay 
không cần tín chấp, thủ tục 
đơn giản, những đối tượng 
cần tiền “nóng” để buôn 
bán, kinh doanh, sinh viên, 
người nghèo cần tiền chữa 
bệnh, đóng học phí cho con 
mà không đủ điều kiện để 
vay ngân hàng, họ bắt buộc 
phải nghĩ đến việc vay nóng. 

Theo thống kê của lực 
lượng chức năng, trên địa 
bàn Hà Tĩnh hiện có hơn 
300 cơ sở đăng ký hoạt động 
dịch vụ cầm đồ và hầu hết 
các cơ sở này đều trưng biển 
cho vay tài chính (tín chấp). 
Trong khi đó, đến thời điểm 
31/12/2017, cả nước chỉ 
mới có 16 công ty tài chính 
được Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam cấp phép. Và điều 
đáng nói là hiện tại không có 
công ty nào đặt trụ sở chính 
tại Hà Tĩnh (kể cả chi nhánh 
và phòng giao dịch). Như 
vậy, các “công ty tài chính”, 
“dịch vụ tài chính” giăng 
biển khắp nơi là một hình 
thức hoạt động tín dụng bất 
hợp pháp hoặc “núp bóng” 
dưới hoạt động cho vay tài 
chính hợp pháp là dịch vụ 
cầm đồ. “Khi mà hoạt động 
cầm đồ không diễn ra như 
đúng tên gọi của nó là cho 

vay có cầm cố tài sản thì 
việc vi phạm pháp luật là 
điều hiển nhiên”. Từ giữa 
năm 2018 đến nay đã xảy ra 
nhiều vụ việc vi phạm pháp 
luật liên quan đến hoạt động 
cho vay tài chính bất hợp 
pháp. 

Điển hình là 2 vụ giết 
người có sử dụng “vũ khí 
nóng” liên tục xảy ra ở Đức 
Thọ, Kỳ Anh đều xuất phát 
từ mâu thuẫn, tranh chấp 
địa bàn làm ăn, có liên quan 
đến các đối tượng trong các 
cơ sở cho vay tài chính trái 
phép. Ngoài ra còn có các vụ 
đổ chất bẩn, chất thải xảy ra 
ở TP Hà Tĩnh; thuê các đối 
tượng hình sự đến nhà đòi 
nợ trái phép xảy ra tại Thạch 
Hà, Can Lộc; dùng súng bắn 
bi bắn vào nhà để uy hiếp 
tinh thần, gây áp lực đòi 
nợ ở Hương Sơn; dùng mìn 
ném vào nhà để uy hiếp đòi 
nợ ở Cẩm Xuyên…

Đáng chú ý là ngày 
17/12/2018, Công an TP 
Hà Tĩnh bắt giữ 5 đối tượng 
hoạt động tín dụng đen trên 
địa bàn, với mức lãi suất từ 
3.000 - 5.000 đồng/triệu/
ngày, tương đương 182,5%/
năm, gồm: Nguyễn Duy 
Khôi (SN 1977, trú tại quận 
Ngô Quyền, TP Hải Phòng, 
được xác định là kẻ cầm 
đầu), Đỗ Văn Thành (SN 
1998), Lê Hùng Mạnh (SN 
1988), Vũ Văn Dũng (SN 
1992) cùng ngụ tại An Đông, 

An Dương, TP Hải Phòng, 
và Nguyễn Thị Phương (SN 
1987, trú tại thôn Liên Nhật, 
xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) 
là nhân viên của cơ sở này. 
Theo Công an TP Hà Tĩnh, 
Nguyễn Duy Khôi đã cùng 
"đàn em" của mình đi từ Hải 
Phòng vào Hà Tĩnh mở cơ sở 
cho thuê xe ôtô tự lái, nhưng 
thực chất là hoạt động "tín 
dụng đen". Khôi cùng các 
"đàn em" thuê căn nhà số 
138A, đường Nguyễn Du, 
TP Hà Tĩnh để hoạt động 
cho vay tài chính. Sau một 
thời gian theo dõi và nắm 
bắt tình hình, lực lượng chức 
năng xác định hoạt động núp 
bóng cơ sở cho thuê xe ôtô 
tự lái là núp bóng cho vay 
nặng lãi. Cơ sở của Khôi 
không hề có một chiếc xe 
nào để cho thuê. Để thuận 
lợi cho hoạt động "tín dụng 
đen", Khôi cho nhân viên cơ 
sở mình dán tờ rơi tại các 
địa điểm công cộng trên địa 
bàn TP Hà Tĩnh, đồng thời 
chuẩn bị sẵn hợp đồng cho 
thuê xe, giấy bàn giao xe để 
ngụy trang. Quá trình khám 
xét, lực lượng chức năng thu 
giữ 123 triệu đồng, 1 bộ máy 
tính, 5 điện thoại di động 
cùng nhiều tài liệu, sổ sách 
ghi chép liên quan đến các 
hoạt động phạm tội của cơ 
sở này. Bước đầu, Khôi khai 
rằng mình thường cho khách 
hàng vay từ 3 triệu đến 50 
triệu đồng. Tuy nhiên, có 
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những trường hợp đặc biệt 
Khôi vẫn cho vay đến 100 
triệu đồng với kỳ hạn 30 
ngày đến 50 ngày, mức lãi 
suất từ 3.000 - 5.000 đồng/
triệu/ngày. Để qua mặt lực 
lượng chức năng, ngoài giấy 
vay tiền, Khôi luôn yêu cầu 
khách hàng ký và điểm chỉ 
vào cả giấy cho thuê ôtô 
cũng như giấy giao xe. Đến 
kỳ hạn trả tiền mà "con nợ" 
chưa có để trả, Khôi liền 
sai "đàn em" tới nhà đòi 
và siết nợ. Hiện đã có hơn 
100 người vay tiền và trả 
lãi nóng tại cơ sở của Khôi 
với mức lãi suất cao nhất là 
182,5%/năm.

Nguyên nhân khiến 
người dân tìm đến tín dụng 
đen hầu hết là tính thuận 
tiện, nhanh gọn. Trong khi 
đó, việc vay tiền từ các tổ 
chức tín dụng hợp pháp đòi 
hỏi phải làm nhiều thủ tục 
và phải có tài sản thế chấp. 
Do đó, giải pháp căn cơ hơn 
cần đặt ra là cải thiện cách 
thức và phạm vi hoạt động 
của tín dụng chính thức. Đôi 
khi do thói quen và sự thiếu 
hiểu biết mà người dân chọn 
vay tiền của các nhóm tín 
dụng đen. Có trường hợp 
người dân đủ điều kiện để 
vay tiền từ tổ chức tín dụng 
nhưng lại tìm đến tín dụng 
đen vì ngại thủ tục, hiện nay 
nhu cầu vay tiền của người 
dân là luôn hiện hữu, do đó, 
cần phát triển tín dụng hợp 

pháp mạnh mẽ và đa dạng 
hình thức hơn để tạo thuận 
tiện cho người dân.

Chính phủ cần phải đưa 
loại hình kinh doanh này 
vào danh mục ngành, nghề 
cấm kinh doanh. Bởi quan 
hệ nợ là hợp đồng dân sự 
hoặc hợp đồng kinh tế, khi 
có tranh chấp hợp đồng các 
bên tham gia tự thỏa thuận 
hoặc khởi kiện để tòa án 
giải quyết. Nhà nước đã có 
đầy đủ hệ thống luật pháp, 
cơ quan bảo vệ, thi hành 
pháp luật... Còn dịch vụ đòi 
nợ thuê là một trong những 
hoạt động kinh doanh phức 
tạp, có liên quan nhiều đến 
an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội, dễ bị phần tử xấu lợi 
dụng để hoạt động kiểu “xã 
hội đen”. Trường hợp không 
đưa loại hình kinh doanh 
này vào danh mục ngành, 
nghề cấm kinh doanh thì cần 
có những quy định bắt buộc 
để siết chặt hoạt động này.

Cấp ủy, chính quyền 
các cấp và các ban, ngành, 
đoàn thể liên quan cần phải 
tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật nhằm nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân 
dân trong việc chấp hành 
chính sách tài chính, quy 
định của pháp luật về giao 
dịch, vay mượn, huy động, 
sử dụng vốn an toàn. Thường 
xuyên phát động phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc, xây dựng cơ quan, 
đơn vị, trường học, doanh 
nghiệp, khu dân cư an toàn 
về an ninh, trật tự; không 
cầm cố tài sản với mục đích 
không rõ ràng; không trực 
tiếp, gián tiếp tham gia cho 
vay nặng lãi, lợi dụng kinh 
doanh dịch vụ cầm đồ vi 
phạm pháp luật. Thẩm định 
kỹ, đúng quy định trong 
việc cấp Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ cầm đồ, tài 
chính; tăng cường công tác 
hậu kiểm đối với các doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ 
cầm đồ, tài chính để kịp 
thời chấn chỉnh sai phạm 
hoặc thu hồi giấy phép theo 
quy định của pháp luật. Vận 
động nhân dân giám sát và 
tố giác các tổ chức, cá nhân 
liên quan đến hoạt động 
“tín dụng đen”, kịp thời 
phát hiện và đấu tranh triệt 
xóa các điểm, tụ điểm hoạt 
động “tín dụng đen” trên địa 
bàn, nhất là các ổ nhóm bảo 
kê, đòi nợ thuê…; kịp thời 
điều tra, truy tố, đưa ra xét 
xử công khai những vụ liên 
quan đến “tín dụng đen”, xử 
lý nghiêm đúng người, đúng 
tội, đúng pháp luật, không 
để oan, sai, bỏ lọt tội phạm; 
lựa chọn một số vụ án đưa 
ra xét xử lưu động nhằm răn 
đe không để “tín dụng đen” 
dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ, 
tài chính lộng hành.
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VKSND TỈNH HÀ TĨNH ĐỔI MỚI
 HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2018

NGUYỄN QUỲNH TRANG
VKSND tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2018, tình hình 
tội phạm trên địa 
bàn tỉnh Hà Tĩnh 

tuy có xu hướng giảm so với 
năm 2017 nhưng tính chất, 
mức độ nguy hiểm của hành 
vi phạm tội ngày càng phức 
tạp hơn. Tội phạm xẩy ra ở 
hầu hết các lĩnh vực trật tự 
an toàn xã hội, đặc biệt là 
nhóm tội phạm về ma túy 
tiềm ẩn nhiều phức tạp, 
nhiều đối tượng lợi dụng địa 
bàn trên tuyến biên giới để 
thực hiện hành vi phạm tội, 
vận chuyển số lượng lớn ma 
túy vào Việt Nam. Bên cạnh 
đó, các tranh chấp về dân sự, 
hôn nhân gia đình, các vụ 
khiếu kiện hành chính, kinh 
doanh thương mại (KDTM), 
lao động trên địa bàn Hà 
Tĩnh tăng và có tính chất 
phức tạp hơn so với những 
năm trước. Viện kiểm sát 
hai cấp đã kiểm sát thụ lý 
giải quyết 1792 vụ, việc dân 
sự, HNGĐ, hành chính, lao 
động, KDTM sơ thẩm và 
phúc thẩm.

Để nâng cao chất lượng 
hoạt động nghiệp vụ ở tất 
cả các khâu công tác, thực 
hiện có hiệu quả chức năng, 

nhiệm vụ, VKSND tỉnh 
Hà Tĩnh xác định tập trung 
đổi mới công tác quản lý, 
chỉ đạo, điều hành và giải 
pháp nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác thực hành 
quyền công tố và kiểm sát 
hoạt động tư pháp; làm tốt 
nhiệm vụ chống oan, sai và 
bỏ lọt tội phạm.

Ngay từ đầu năm, Ban 
cán sự đảng, Lãnh đạo 
VKSND tỉnh đã lãnh đạo, 
chỉ đạo Viện kiểm sát hai 
cấp chủ động xây dựng, 
triển khai tổ chức thực hiện 
kế hoạch công tác kiểm sát 
năm 2018 kịp thời, đảm bảo 
tập trung thống nhất theo 
Chỉ thị số 01/CT-VKSTC 

của Viện trưởng VKSND tối 
cao; trong đó, nhiều chỉ tiêu 
được đề ra cao hơn so với hệ 
thống chỉ tiêu nghiệp vụ của 
VKSND tối cao để phấn đấu 
thực hiện. Các đơn vị Viện 
kiểm sát hai cấp đã xác định 
những nội dung trọng tâm 
để tập trung chỉ đạo thực 
hiện trong năm 2018, chú 
trọng đổi mới các biện pháp 
để thực hiện nhiệm vụ có 
hiệu quả, phù hợp với nhiệm 
vụ chính trị của ngành và 
địa phương, nhất là những 
nhiệm vụ về cải cách tư 
pháp gắn với yêu cầu “nâng 
cao chất lượng công tác thực 
hành quyền công tố, kiểm 

Hội nghị đánh giá Viện trưởng, phó Viện trưởng 
Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh năm 2018
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sát hoạt động tư pháp”.  
Trong tháng đầu tiên 

của năm kế hoạch, các đơn 
vị Viện kiểm sát hai cấp đã 
tổ chức họp kiểm điểm, rút 
kinh nghiệm về kết quả công 
tác năm 2017 và đề ra những 
biện pháp nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác 
trong năm 2018; tổ chức Hội 
nghị triển khai công tác kiểm 
sát và Hội nghị cán bộ công 
chức năm 2018; kịp thời 
phân công nhiệm vụ công 
tác đối với cán bộ, kiểm sát 
viên trong đơn vị, việc phân 
công nhiệm vụ công tác đã 
căn cứ vào điều kiện thực 
tế, phù hợp với năng lực 
của cán bộ, kiểm sát viên, 
đảm bảo thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ của Ngành. 

Nhằm đẩy mạnh phong 
trào thi đua yêu nước, tạo 
khí thế thi đua sôi nổi để 
cán bộ, Kiểm sát viên trong 
toàn Ngành nỗ lực, phấn đấu 
thực hiện nhiệm vụ, việc đổi 
mới công tác thi đua khen 
thưởng cũng được quan tâm 
thực hiện. VKSND tỉnh đã 
phát động 02 phong trào 
thi đua “Thi đua lập thành 
tích xuất sắc trong triển 
khai thực hiện Chỉ thị công 
tác kiểm sát năm 2018 của 
Viện trưởng VKSND tối 
cao” và Kế hoạch công tác 
kiểm sát năm 2018 của Viện 
trưởng VKSND tỉnh “Chào 
mừng kỷ niệm 88 năm ngày 
thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam”; phong trào thi 
đua “Xây dựng công sở 
văn hóa”. Quá trình tổ chức 
thực hiện các phong trào 
thi đua, lãnh đạo các đơn 
vị thường xuyên kiểm tra, 
theo dõi, hướng dẫn cán bộ, 
công chức là người lao động 
trực tiếp, chú trọng truyền 
đạt kinh nghiệm thực tiễn 
về nghiệp vụ, xây dựng, 
bồi dưỡng đối với những 
người lao động trực tiếp để 
nhân rộng điển hình tiên tiến 
trong toàn ngành.

Những đổi mới trong 
công tác quản lý, chỉ đạo, 
điều hành của Lãnh đạo 
VKSND hai cấp còn được 
thể hiện ở việc chú trọng 
xây dựng, sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện hệ thống các quy 
chế, quy định của đơn vị, 
đáng chú ý, VKSND tỉnh đã 
ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Thanh tra 
VKSND tỉnh Hà Tĩnh; Sửa 
đổi, bổ sung Quy chế chi 
tiêu nội bộ của Văn phòng 
VKSND tỉnh; sửa đổi Hệ 
thống chỉ tiêu chấm điểm thi 
đua trong ngành Kiểm sát 
Hà Tĩnh.

VKSND tỉnh tiếp tục 
duy trì, phát huy hiệu quả 
của việc tổ chức giao ban 
trực tuyến giữa VKSND hai 
cấp vào sáng thứ 2 hàng tuần, 
qua đó, các đơn vị nắm được 
kết quả hoạt động chung của 
toàn ngành trong tuần và 
trực tiếp phản ánh những vấn 

đề khó khăn, vướng mắc để 
Lãnh đạo Viện có sự chỉ đạo 
kịp thời. Ngoài ra, mỗi quý 
một lần, VKSND tỉnh đều 
tổ chức Hội nghị giao ban 
nhằm kiểm điểm, đánh giá 
kết quả thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của các đơn vị.

Năm 2018, Lãnh đạo 
VKSND tỉnh đã phân công 
các phòng nghiệp vụ tăng 
cường theo dõi, chỉ đạo đối 
với VKSND cấp huyện, 
bên cạnh việc xây dựng 7 
chuyên đề nghiệp vụ, tổng 
hợp những khó khăn, vướng 
mắc để tổ chức 02 cuộc tập 
huấn nghiệp vụ cho cán bộ, 
kiểm sát viên, VKSND tỉnh 
đã ban hành 64 thông báo rút 
kinh nghiệm, 11 văn bản trả 
lời thỉnh thị và 48 văn bản 
trao đổi, hướng dẫn nghiệp 
vụ, 18 văn bản thông báo kết 
quả gửi bản án, quyết định 
hình sự, dân sự sơ thẩm và 
10 thông báo kết quả nhập 
án vào phần mềm quản lý và 
thống kê án hình sự, dân sự 
cho Viện kiểm sát cấp huyện.

Công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ được chú 
trọng. Song song với việc 
tăng cường bồi dưỡng trực 
tiếp tại chỗ, thông qua việc 
phối hợp với Tòa án tổ chức 
các phiên tòa rút kinh nghiệm 
về hình sự, dân sự để cán bộ, 
Kiểm sát viên tham dự rút 
kinh nghiệm trực tiếp, năm 
2018, đơn vị đã cử 30 lượt 
cán bộ, công chức tham gia 
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các lớp đào tạo bồi dưỡng 
về nghiệp vụ và cao cấp lý 
luận chính trị. Việc chọn cử 
công chức đi đào tạo, bồi 
dưỡng đúng đối tượng, tiêu 
chuẩn, khuyến khích công 
chức tham gia dự tuyển các 
lớp cao học luật, các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
về quản lý nhà nước, tin học, 
ngoại ngữ... 

Năm 2018, công tác 
thanh tra, kiểm tra đối với 
các đơn vị VKS 2 cấp  được 
tăng cường. Lãnh đạo các 
đơn vị Viện kiểm sát hai 
cấp đã tiến hành 70 cuộc 
kiểm tra nghiệp vụ đối với 
cán bộ, công chức, Thanh 
tra VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã 
tổ chức 38 cuộc kiểm tra và 
307 cuộc thanh tra đối với 
các đơn vị Viện kiểm sát hai 
cấp. Qua công tác thanh tra, 
kiểm tra đã kịp thời chấn 
chỉnh, khắc phục những tồn 
tại, hạn chế. 

Viện kiểm sát hai cấp đã 
triển khai nhiều biện pháp 
nhằm chống oan, sai, bỏ 
lọt tội phạm như: hàng quý 
trực tiếp làm việc với công 
an cấp xã để nắm tình hình 
tội phạm xẩy ra trên địa 
bàn; kiểm sát chặt chẽ các 
quyết định khởi tố, không 
khởi tố, quyết định tạm giữ, 
tạm giam; kiểm sát viên xây 
dựng kế hoạch kiểm sát điều 
tra, báo cáo tiến độ điều tra, 
phúc cung 100% vụ án khi 
kết thúc điều tra; các phòng 

nghiệp vụ tăng cường kiểm 
tra cáo trạng, phiếu kiểm sát 
bản án, quyết định sơ thẩm, 
kháng nghị, kiến nghị của 
VKSND cấp huyện… 

Nhờ triển khai đồng bộ 
các biện pháp công tác nên 
Viện kiểm sát nhân dân Hà 
Tĩnh đã đạt được nhiều kết 
quả trong việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của 
ngành theo Chỉ thị số 01/CT-
VKSTC ngày 20/12/2017 
của Viện trưởng VKSND tối 
cao, phục vụ tốt nhiệm vụ 
chính trị địa phương. Chất 
lượng, hiệu quả công tác 
thực hành quyền công tố, 
kiểm sát hoạt động tư pháp 
trong lĩnh vực hình sự, dân 
sự, hành chính, kinh doanh 
thương mại, tạm giữ, tạm 
giam, thi hành án và khiếu 
tố không ngừng được nâng 
cao, các khâu công tác, các 
bộ phận nghiệp vụ đều bám 
sát và hoàn thành xuất sắc 
các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề 
ra, nhiều chỉ tiêu công tác 
đạt cao, đáng chú ý là: tỷ lệ 
giải quyết tin báo tố giác tội 
phạm đạt 96,7%; tỷ lệ bắt, 
giữ hình sự chuyển khởi tố 
đạt 100%; án lưu hạ đã giải 
quyết xong trong tháng đầu 
của quý II/2018; tỷ lệ giải 
quyết án ở giai đoạn truy tố 
là 99,64%; tỷ lệ chấp nhận 
kháng nghị phúc thẩm hình 
sự đạt 97,02%, tỷ lệ chấp 
nhận kháng nghị phúc thẩm 
dân sự đạt 87,5%… Qua 

công tác kiểm sát, đã yêu 
cầu Cơ quan điều tra khởi tố 
48 vụ 54 bị can nhằm chống 
bỏ lọt tội phạm; ban hành 
27 kháng nghị, 174 bản kiến 
nghị đối với các cơ quan tố 
tụng về việc khắc phục vi 
phạm, 23 kiến nghị phòng 
ngừa và 441 yêu cầu đối với 
các cơ quan liên quan. Các 
kháng nghị, kiến nghị, yêu 
cầu đều đảm bảo căn cứ, 
được chấp nhận, khắc phục.

Nhìn chung, trong năm 
2018, được sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo, giám sát của 
VKSND tối cao, Tỉnh ủy, 
HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng 
như sự phối hợp công tác 
của UBND tỉnh, các cơ quan 
trong khối Nội chính và các 
ban ngành các cấp, bằng 
việc đổi mới phương pháp 
thực hiện, áp dụng nhiều 
biện pháp đồng bộ để nâng 
cao chất lượng và hiệu quả 
công tác kiểm sát, VKSND 
hai cấp đã thực hiện có hiệu 
quả chức năng nhiệm vụ của 
ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ 
chính trị địa phương. Mặc dù 
còn có một số thiếu sót, tồn 
tại nhưng với những kết quả 
đã đạt được, ngành Kiểm 
sát Hà Tĩnh đã góp phần giữ 
vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, phục vụ 
tốt nhiệm vụ phát triển kinh 
tế xã - hội của tỉnh, vị trí vai 
trò của ngành Kiểm sát trong 
hệ thống các cơ quan tư pháp 
tiếp tục được khẳng định.
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KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT 
KHIẾU NẠI NĂM 2018 VÀ NHIỆM VỤ 
TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2018, công tác 
tiếp công dân, giải 
quyết KNTC tiếp 

tục được Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh quan tâm, lãnh 
đạo, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện. Thường trực Tỉnh ủy, 
HĐND tỉnh và lãnh đạo 
UBND tỉnh đã tổ chức nhiều 
cuộc đối thoại trực tiếp với 
công dân liên quan đến sự cố 
môi trường biển; xây dựng 
chợ ở các địa phương...; tổ 
chức tiếp công dân định kỳ 
theo quy định để kịp thời, 
giải thích, hướng dẫn cho 
công dân và chỉ đạo các cơ 
quan chức năng giải quyết 
đúng quy định pháp luật 
nhằm đáp ứng yêu cầu, 
nguyện vọng của người dân, 
doanh nghiệp. 

Trong năm, trên địa bàn 
toàn tỉnh phát sinh nhiều vụ 
việc đông người kiến nghị, 
phản ánh liên quan đến 
chính sách đền bù, hỗ trợ 
sau sự cố môi trường biển. 
Tuy vậy, do làm tốt công tác 
giải thích, hướng dẫn, vận 
động, thuyết phục nên trên 
địa bàn đã không xẩy ra bức 

xúc, điểm nóng gây mất ổn 
định tình hình.

Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 
6.789 lượt người (định kỳ: 
2.110 lượt người; thường 
xuyên: 4.679 lượt người), 
giảm 2.380 lượt người (giảm 
26%) so với năm 2017. Trong 
đó: Cấp tỉnh tiếp 1.849 lượt 
người (định kỳ: 946, thường 
xuyên: 903); cấp huyện tiếp 
1.845 lượt người (định kỳ: 
463, thường xuyên: 1.382); 
sở, ngành tiếp 214 lượt 
người (định kỳ: 47, thường 
xuyên: 167); cấp xã: 2.881 
lượt người (định kỳ: 654, 
thường xuyên: 2.227). Có 

157 lượt đoàn đông người 
đến địa điểm tiếp công dân 
các cấp, giảm 468 lượt đoàn 
đông người (tỷ lệ 74,9%) so 
với năm 2017. 

Về kết quả tiếp nhận và 
xử lý đơn: Cơ quan hành 
chính các cấp tiếp nhận 
4.135 đơn (KN: 458; TC: 
337; KNPA: 3.340), giảm 
1.268 đơn (tương đương 
24,9%) so với cùng kỳ năm 
2017. Trong đó: cấp tỉnh 
tiếp nhận 749 đơn (KN: 203; 
TC: 141; KNPA: 405); cấp 
huyện tiếp nhận 1.397 đơn 
(KN: 119; TC: 121, KNPA: 
1.457); các sở, ngành tiếp 

ĐẶNG ĐÌNH ĐÔNG
Phó phòng Theo dõi công tác Nội chính

Lịch tiếp Công dân phải được niêm yết công khai, ảnh: internet
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nhận 466 đơn (KN: 69, TC: 
45; KNPA: 352); cấp xã tiếp 
nhận: 1.223 đơn (KN: 67; 
TC: 30, KNPA: 1.126). 

 Đơn trùng lặp, đơn 
không đủ điều kiện xử lý: 
757 đơn (KN: 135; TC: 
146; KNPA: 476); đơn đủ 
điều kiện xử lý: 3.378 đơn 
(KN: 323; TC: 191; KNPA: 
2.864), trong đó: đơn thuộc 
thẩm quyền cơ quan tư pháp 
316 đơn (KN: 36; TC: 30; 
KNPA: 250), đơn thuộc 
thẩm quyền cơ quan hành 
chính: 3.062 đơn (KN: 287; 
TC: 161; KNPA: 2.614).

Cơ quan hành chính 
đã giải quyết 405/447 vụ 
việc khiếu nại, tố cáo, đạt 
tỷ lệ 90,6%, trong đó: Vụ 
việc khiếu nại đã giải quyết 
256/287 vụ việc, đạt tỷ 
lệ 89,2% (khiếu nại đúng 
8/256 vụ việc chiếm tỷ lệ 
3,13%; khiếu nại đúng một 
phần 35/256 vụ việc chiếm 
tỷ lệ 13,67%; khiếu nại sai 
213/256 chiếm tỷ lệ 83,2%). 
Tố cáo đã giải quyết 150/161 
vụ việc, tỷ lệ 93,17% (tố cáo 
đúng 0/150 vụ việc chiếm 
tỷ lệ 0%, tố cáo đúng một 
phần 25/150 chiếm tỷ lệ 
16,67%; tố cáo sai 125/150 
vụ việc chiếm tỷ lệ 83,33%). 
Ngoài ra cơ quan hành chính 
các cấp đã xử lý, trả lời 
2.427/2.614 đơn kiến nghị, 
phản ánh, đạt tỷ lệ 92,85%.

Có 02 vụ việc khiếu 

nại, tố cáo được Thủ tướng 
Chính phủ giao các bộ, 
ngành giải quyết. Cụ thể: 
(1) Khiếu nại Trịnh Thị Liên 
và một số hộ dân ở Thành 
phố Hà Tĩnh, liên quan đến 
đền bù giải phóng mặt bằng 
đường 1A giai đoạn 1992-
1994; (2) Rà soát, làm rõ 
nội dung đơn của ông Hồ 
Sỹ Chững, trú tại thôn Đông 
Sơn, xã Thạch Xuân, huyện 
Thạch Hà. Hiện nay, cả 02 
đoàn công tác của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và 
Thanh tra Chính phủ đã kết 
thúc làm việc trực tiếp tại 
địa phương, đang xây dựng 
báo cáo và trình dự thảo kết 
quả giải quyết lên Thủ tướng 
Chính phủ.

Bên cạnh những kết 
quả đạt được, công tác tiếp 
công dân, giải quyết đơn thư 
khiếu nại tố cáo còn bộc lộ 
một số tồn tại, hạn chế sau:

Công tác quản lý nhà 
nước trên một số lĩnh vực, 
một số nơi còn một số tồn tại, 
để xảy ra sai phạm, khuyết 
điểm làm thiệt hại nguồn lực 
đầu tư và phát sinh các đơn 
thư khiếu nại, tố cáo. 

Công tác tiếp công dân, 
giải quyết KNTC ở một số 
địa phương chưa được quan 
tâm đúng mức; vai trò trách 
trách nhiệm của người đứng 
đầu đối với công tác tiếp 
công dân, giải quyết KNTC 
chưa rõ nét, đặc biệt nhiều 

nơi chưa chủ động nắm bắt 
tình hình, xử lý kịp thời các 
vụ việc từ khi mới phát sinh.

Tính chất, nội dung một 
số vụ việc KNTC rất phức 
tạp, nhất là các vụ việc liên 
quan đến công tác quản lý 
đất đai, bồi thường GPMB 
qua các thời kỳ nên gặp 
nhiều vướng mắc, khó khăn 
trong quá trình giải quyết. 
Một số vụ việc đã giải quyết 
hết thẩm quyền nhưng công 
dân vẫn cố tình khiếu kiện ra 
các cơ quan trung ương gây 
mất ổn định tình hình.

Công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
về KNTC chưa sâu rộng. 
Một số đơn vị chưa làm 
tốt công tác thanh tra trách 
nhiệm thực hiện pháp luật 
về tiếp dân KNTC nhằm kịp 
thời khắc phục, chấn chỉnh, 
nâng cao chất lượng công 
tác tiếp công dân, giải quyết 
KNTC.

Việc thụ lý, tổ chức kiểm 
tra xác minh, giải quyết 
KNTC theo thẩm quyền đối 
với một số vụ việc còn kéo 
dài thời gian theo quy định; 
một số vụ việc KNTC đã 
thành lập đoàn kiểm tra, có 
báo cáo kết quả xác minh 
nhưng chậm ban hành quyết 
định giải quyết.

Dự báo, trong thời gian 
tới, việc tiếp công dân, giải 
quyết KNTC vẫn sẽ tiếp tục 
diễn biến phức tạp, có thể 
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phát sinh khởi kiện của công 
dân đối với các quyết định 
giải quyết khiếu nại, tố cáo 
có sự tham gia của một số 
cộng tác viên, người đi khiếu 
nại thuê (bằng hình thức ủy 
quyền) trong quá trình khiếu 
kiện của người dân. Đặc 
biệt, việc không bổ sung đối 
tượng và hoàn thiện hồ sơ để 
kết thúc bồi thường, hỗ trợ 
thiệt hại sự cố môi trường 
(Thủ tướng Chính phủ đã 
khẳng định số liệu bổ sung 
theo Văn bản số 1826/TTg-
NN ngày 29/11/2017 là số 
liệu cuối cùng để giải quyết 
các vấn đề tồn đọng, không 
giải quyết phát sinh thêm 
nữa) và tiến trình xã hội hóa 
các chợ, xử lý rác thải sinh 
hoạt; tình trạng lấn chiếm, 
tranh chấp đất đai; khai thác 
tài nguyên, khoáng sản trái 
phép; công tác thu hồi đất, 
giải phóng mặt bằng thực 
hiện các dự án, công trình; 
liên quan đến việc đo đạc 
hoàn thiện hồ sơ địa chính, 
cấp đổi GCNQSD đất, công 
nhận đất có nguồn gốc trước 
năm 1980 sẽ tiếp tục phát 
sinh các khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh đông 
người, phức tạp, vượt cấp. 

Để tiếp tục phát huy 
những kết quả nêu trên, 
trong thời gian tới Cấp 
ủy, chính quyền cần phải 
tập trung thực hiện một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt đến 

cấp uỷ, chính quyền và cả hệ 
thống chính trị nâng cao vai 
trò trách nhiệm đối với công 
tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật nhằm nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm 
của cán bộ, công chức, nâng 
cao hiểu biết của người dân 
trong thực hiện quyền và 
nghĩa vụ về khiếu nại, tố cáo. 
Tập trung phối hợp với các 
đơn vị tổ chức tuyên truyền, 
tập huấn Luật Tố cáo năm 
2018 theo kế hoạch đề ra.

2.  Rà soát, chỉ đạo xây 
dựng kế hoạch thực hiện 
công tác thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo cụ 
thể để đảm bảo hoàn thành 
kế hoạch năm 2019; trong 
đó tập trung công tác thanh 
tra trách nhiệm thực hiện 
pháp luật về tiếp dân, KN, 
TC gắn với thanh tra công 
vụ để kịp thời chấn chỉnh, 
nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý, chỉ đạo, tiếp dân 
giải quyết KNTC ở các địa 
phương, cơ sở.

3. Tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về tiếp 
dân, giải quyết KNTC; chủ 
động, phối hợp với các địa 
phương, đơn vị rà soát, tham 
mưu giải quyết các vụ việc 
tồn đọng, kéo dài theo Kế 
hoạch số 2100/KH-TTCP 
ngày 19/9/2013 của Thanh 
tra Chính phủ, Kế hoạch 
số 417/KH-UBND ngày 

28/10/2013 của UBND tỉnh. 
Tập trung giải quyết dứt 
điểm 05 vụ việc tồn đọng, 
phức tạp kéo dài.

4. Tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện chủ trương hướng 
về cơ sở để giải quyết KNTC; 
tăng cường hòa giải và công 
tác dân vận, vận động quần 
chúng nhân dân chấp hành 
tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước trong KNTC; 
tăng cường các cuộc đối 
thoại của Lãnh đạo cấp ủy, 
người đứng đầu địa phương, 
đơn vị để nắm bắt tình hình, 
xử lý kịp thời những bức xúc 
của nhân dân. Duy trì hoạt 
động tư vấn, góp ý các vụ 
việc khiếu nại, tố cáo phức 
tạp, khó khăn; triển khai sâu 
rộng các cuộc thanh tra trách 
nhiệm, gắn thanh tra công 
vụ đặc biệt đối với các xã, 
phường, thị trấn để nâng cao 
trách nhiệm người đứng đầu 
và cán bộ công chức trong 
thực thi nhiệm vụ, công vụ. 

5. Kịp thời ban hành 
Quyết định giải quyết khiếu 
nại đối với các vụ việc 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.
Đôn đốc tổ chức thực hiện 
nghiêm túc các quyết định 
giải quyết khiếu nại, kết 
luận tố cáo đã có hiệu lực 
pháp luật đảm bảo kỷ luật, 
kỷ cương hành chính, tạo 
niềm tin cho nhân dân.
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VĂN NGHỆ

ĐẠO ĐỨC TẤM GƯƠNG BÁC HỒ

Đạo đức tấm gương sáng của Người
Tổng hòa chuẩn mực để nhìn soi
Bang giao vẫn giữ tình yêu nước

Hội nhập không quên nghĩa mến nòi
Nước mạnh, đảng viên càng phấn đấu

Dân giàu, cán bộ quyết tâm noi
Việt Nam phát triển cùng thời đại
Dưới ngọn cờ hồng mãi đẹp tươi

                                                             Bùi Văn Hiền

SÁNG MUÔN NƠI 
Nghị quyết Trung ương tám sáng ngời   

Lòng dân ý Đảng rạng muôn nơi
Đảng viên mẫu mực luôn đi trước 
Cán bộ nêu gương hiến trọn đời
Đổi mới tư duy nhanh hội nhập 

Kiên trì đường lối vượt trùng khơi
Non sông gấm vóc thêm bền vững

Đất nước phồn vinh sánh kịp người

                                                                 Bùi Ngọc Hồng



          CHÀO XUÂN

Đào non cởi áo nụ đơm hoa
Xuân mới hồng tươi đến mọi nhà
Trước ngõ thơm hương giàn hạnh liễu
Sau vườn nặng trĩu giọt sương sa
Cành tơ mở mắt chào tươi sáng
Chồi biếc vươn tay đón thịnh hòa
Chào những mùa xuân quê đổi mới
Lòng như tiếng nhạc họa bài ca.

Đình Thơ

MƯA XUÂN TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA

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…
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 Họp Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước

Ban Nội chính tham gia giải bóng chuyền hơi chào mừng
 kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban Đảng năm 2018



Công đoàn Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh chụp ảnh 
lưu niệm cùng cán bộ nhân dân thôn Phong Giang, Tiên Điền, Nghi Xuân


