
(Xem tiếp bìa 3)

“Trong rất nhiều những giá trị mang theo của quá trình 
thay đổi địa giới hành chính, huyện Vũ Quang may mắn được là 
quê hương của thi sỹ, thành viên Viện Hàn lâm thơ thế giới Huy 
Cận. Những đóng góp của Huy Cận trên lĩnh vực thơ ca lẫn chính 
trị đều là niềm tự hào, là động lực để các thế hệ kế tiếp trên quê 
hương ông không ngừng nỗ lực vươn lên trong thời đại mới. Kỷ 
niệm 100 năm ngày sinh của ông cũng là dịp để Vũ Quang nhìn 
lại quá trình hình thành, phát triển của mình và đặt ra những 
mục tiêu mới…”.

huở nhỏ, những lần đi qua dãy núi Mồng Gà trên quê hương 
Ân Phú, tôi đều nhớ đến câu thơ của thi sỹ Huy Cận “nắng chia nửa 

bãi chiều rồi”. Tôi vẫn đinh ninh rằng, ánh mặt trời chiếu bóng qua dãy 
núi chính là thi liệu để Huy Cận có hình ảnh thơ đặc sắc đến thế. Sau này, 
khi được học và đọc nhiều bài thơ nữa của ông, tôi càng cảm nhận rõ hơn 
khí chất, phong vị, hình bóng quê hương trong thơ của ông. Dẫu chẳng 

bao giờ ông gọi tên địa danh trong những câu thơ ấy nhưng tôi vẫn thấy 
hồn quê Ân Phú ẩn hiện trong đó. 

Có thể thấy rất rõ cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, quạnh quẽ, đìu 
hiu của miền quê bên sông La ấy trong những câu thơ như: “Sóng gợn 
Tràng Giang buồn điệp điệp/ Con thuyền xuôi mái nước song song/ 
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả/ Củi một cành khô lạc mấy dòng”, 
“Sinh ra giữa miền sơn cước/ Có núi làm xương cốt tháng ngày/ Đất bãi 
tươi làm da thịt mát/ Sóng sông như những cánh buồm tươi”; Cũng có 
thể thấy được cái vất vả, nghèo khổ nhưng đầy nghĩa tình của miền đất 
Ân Phú trong thơ ông, như:“Năm ấy lụt to tận mái nhà/ Mẹ con lên chạn 
- Bố đi xa/ Bốn bề nước réo nghe ghê lạnh/ Tay mẹ trùm con, tựa mẹ 
gà”, “Được mùa giống mới gà no bữa/ Tiếng gáy tròn như lúc nặng 
bông”, “Bể lò rèn làng tôi thuở nhỏ/ Tôi nhìn hoài, không chán, không 
về/ Sắt đập sắt, nguội rồi lại đỏ/…/ Bác thợ rèn - ông thần phép lạ/ 
Ngực để trần hồng nâu ánh lửa/ Bác cho tôi đốm lửa ban sơ/ Tôi luyện 
rèn năm tháng thành thơ”... 
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            Ảnh bìa 1: 
                             Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

                                       Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Sau này, khi đã trở về công tác ở huyện Vũ Quang, tôi càng có nhiều 
hơn những cơ hội được tiếp cận với miền quê của thi sỹ Huy Cận. Ân Phú 
là một xã miền sơn cước, nằm yên bình dưới chân núi Mồng Gà. Tuy bình 
yên là vậy nhưng mảnh đất này cũng phải trải qua rất nhiều lần “lưu lạc”, 
đổi tên, tách nhập với nhiều huyện khác nhau. Ân Phú được các nhà địa 
phương học xác định là có lịch sử ít nhất 600 năm kể từ khi Trạng Sử, 
Trạng Trần về đây khai dân lập ấp. Thuở ban đầu ấy, Ân Phú có tên là Kẻ 
Boòng. Sau nhiều lần tách nhập và đổi tên, tháng 9 năm 1979 xã Đức Ân 
được trả lại tên là xã Ân Phú, thuộc huyện Đức Thọ và từ tháng 9 năm 
2000 xã Ân Phú được chuyển về huyện Vũ Quang. 

Cũng giống như nhiều ngôi làng cổ khác, Ân Phú cũng là mảnh đất 
có nhiều di tích văn hoá về thờ cúng các vị thần linh, trong đó có cả thiên 
thần và nhân thần. Ân Phú cũng là địa danh có nhiều di tích lịch sử văn 
hoá phản ánh quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này. Đó 
cũng chính là những yếu tố đặc biệt đã được chắt lọc, lặng đọng và kiến 
tạo nên tố chất, tâm tư, tài năng của người con Cù Huy Cận. Ông không chỉ 
là một nhà thơ tài ba của nền thơ hiện đại Việt Nam mà ông còn là một nhà 
văn hoá uyên thâm, một nhà chính trị có tầm, từng nắm giữ nhiều trọng 
trách  của Đảng và Nhà nước. 

Có lẽ ông đã chịu sự ảnh hưởng lớn từ truyền thống hiếu học, chuộng 
văn thơ và ham làm cách mạng của những tiền nhân trên quê hương Nghệ 
Tĩnh. Bởi thế, ông vừa là một nhà thơ lớn và từng đảm nhận chức vị Bộ 
trưởng Bộ Canh nông - là một trong những vị Bộ trưởng đầu tiên của Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau cách mạng 1945. Trong cao trào của 
cuộc Cách mạng tháng Tám năm ấy, ông đã cùng với các ông Trần Huy 
Liệu, Nguyễn Lương Bằng vào Huế để chấp nhận sự thoái vị của vua Bảo 
Đại. Sau này, Huy Cận còn là một nhà hoạt động quốc tế xuất sắc trong 
lĩnh vực văn hóa, chính trị, giành được sự khâm phục sâu sắc của nhiều 
nhà văn hóa và chính khách ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Chính 
vì thế, nhà thơ Huy Cận đã từng được bầu vào đồng Chủ tịch Đại hội Nhà 
văn A-Phi, đồng Chủ tịch Đại hội văn hoá toàn thế giới; Uỷ viên Hội đồng 
chấp hành UNESCO; Phó Chủ tịch Tổ chức hợp tác văn hoá - kĩ thuật của 
Cộng đồng nói tiếng Pháp; Thành viên Viện Hàn lâm Thơ thế giới… 

Sự tài hoa trong thi ca, sự uyên thâm trong hiểu biết văn hoá, sự 
trách nhiệm trong vai trò một nhà lãnh đạo kết tinh trong con người Huy 
Cận là những tài sản vô giá, là niềm tự hào của nhiều thế hệ trên quê 
hương Ân Phú. Đó cũng là động lực để, những năm qua, Ân Phú luôn nỗ 
lực vươn lên giành những thắng lợi mới. Sự năng động, nhạy bén của 
con người đã khiến vùng quê Ân Phú ngày một tươi xanh, trù phú. Trong 
thực hiện xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực, Ân Phú cũng nỗ lực 
hết mình để hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, xã đã được đánh giá đạt 
20/20 tiêu chí, toàn xã có 12/15 vườn đạt vườn mẫu cấp huyện, 3/5 
thôn đạt thôn văn hoá kiểu mẫu. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai kịp thời và đi vào 
chiều sâu có hiệu quả. 

Tầm ảnh hưởng từ cuộc đời, sự nghiệp và sáng tác của Huy Cận 
cũng chính là lý do huyện Vũ Quang thành lập ngôi trường THPT mang tên 

ông vào năm 2010. Ngôi trường được thành lập trở thành niềm tự hào của 
người dân Vũ Quang đồng thời giúp học sinh vùng hạ huyện không phải đi 
học xa như trước, đặc biệt là tránh được rất nhiều nguy hiểm trong mùa 
mưa, bão. Sau gần 10 năm thành lập, giờ đây, trường đã được đầu tư cơ 
sở vật chất khang trang, đồng bộ, phục vụ tốt việc học tập, rèn luyện của 
học sinh. Học sinh nhà trường luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ dạy tận 
tình của các thầy, cô giáo vững vàng về chuyên môn, giàu tinh thần trách 
nhiệm.100% cán bộ, giáo viên nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và 
trên chuẩn, trong đó có 10 thạc sĩ. Qua gần 1 thập kỷ, Trường THPT Cù 
Huy Cận đã lập được nhiều thành tích cao trong dạy và học xứng đáng với 
tên gọi danh nhân. 

Cũng mang trong mình niềm tự hào về nhà thơ lớn của dân tộc, thời 
gian qua, huyện Vũ Quang đã không ngừng khai thác tiềm năng, tháo gỡ 
vướng mắc, khó khăn vươn lên xây dựng đời sống mới. Một phố núi vui tươi 
và năng động đã dần thay thế vẻ trầm mặc, lạc hậu khi mới thành lập. 
Những quả đồi buồn trơ sỏi đá đã được bàn tay và khối óc của con người cải 
tạo thành những vườn cây ăn quả trĩu cành. Những nông dân năm xưa quẩn 
quanh hạt lúa củ khoai đã biết mở rộng tầm mắt, chịu khó học hành, khai 
đất lập trại. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 1.800 mô hình kinh tế cho thu 
nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã ngày càng giảm, 
năm 2015 hộ nghèo chiếm 15,07%, đến năm 2018, con số đó đã giảm 
xuống còn 9,6%. Đời sống nhân dân phát triển nên diện mạo quê hương 
cũng thay đổi từng ngày. Khắp làng trên xã dưới là không khí nô nức xây 
dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay có 10/11 xã đạt chuẩn NTM. Phong trào 
xây dựng khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lan rộng khắp toàn 
huyện, hiện có 28 thôn đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu và 45 thôn đạt trên 
50%; 398 vườn mẫu đạt chuẩn và đang triển khai xây dựng 930 vườn. Cùng 
với việc chú trọng phát triển kinh tế, Vũ Quang cũng chú trọng công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Cấp ủy luôn chủ động xây dựng 
kế hoạch quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết có hiệu quả các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng từ huyện đến cơ sở như: Triển khai học tập Nghị 
quyết Đại hội và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sơ 
kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với báo công, biểu dương các điển hình 
tiên tiến... Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính 
trị tiếp tục được quan tâm, trong hơn 3 năm qua, cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức 
được 112 lớp cho 60.635 lượt học viên tham gia. Phong trào thi đua xây 
dựng mô hình Dân vận khéo đạt nhiều kết quả tích cực, sau 3 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã có trên 1 nghìn mô hình “Dân 
vận khéo” được đăng ký xây dựng trên các lĩnh vực. 

Vũ Quang sau quá trình gần 20 năm tập trung xây dựng đã có một 
hệ thống chính trị vững mạnh, một nền kinh tế sản xuất nông nghiệp hàng 
hoá với nhiều thương hiệu nông sản nổi tiếng. Hiện nay, Vũ Quang đang tập 
trung cao khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, để phát triển kinh tế - xã 
hội, sớm xây dựng Vũ Quang trở thành huyện NTM vào năm 2020. Đó cũng 
là cách bày tỏ niềm biết ơn, lòng tự hào đối với tiền nhân, trong đó có thi 
sỹ nổi tiếng Huy Cận.

P.H.Y

PHAN HỒNG YẾN
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang
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(Xem tiếp bìa 3)

“Trong rất nhiều những giá trị mang theo của quá trình 
thay đổi địa giới hành chính, huyện Vũ Quang may mắn được là 
quê hương của thi sỹ, thành viên Viện Hàn lâm thơ thế giới Huy 
Cận. Những đóng góp của Huy Cận trên lĩnh vực thơ ca lẫn chính 
trị đều là niềm tự hào, là động lực để các thế hệ kế tiếp trên quê 
hương ông không ngừng nỗ lực vươn lên trong thời đại mới. Kỷ 
niệm 100 năm ngày sinh của ông cũng là dịp để Vũ Quang nhìn 
lại quá trình hình thành, phát triển của mình và đặt ra những 
mục tiêu mới…”.

huở nhỏ, những lần đi qua dãy núi Mồng Gà trên quê hương 
Ân Phú, tôi đều nhớ đến câu thơ của thi sỹ Huy Cận “nắng chia nửa 

bãi chiều rồi”. Tôi vẫn đinh ninh rằng, ánh mặt trời chiếu bóng qua dãy 
núi chính là thi liệu để Huy Cận có hình ảnh thơ đặc sắc đến thế. Sau này, 
khi được học và đọc nhiều bài thơ nữa của ông, tôi càng cảm nhận rõ hơn 
khí chất, phong vị, hình bóng quê hương trong thơ của ông. Dẫu chẳng 

bao giờ ông gọi tên địa danh trong những câu thơ ấy nhưng tôi vẫn thấy 
hồn quê Ân Phú ẩn hiện trong đó. 

Có thể thấy rất rõ cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, quạnh quẽ, đìu 
hiu của miền quê bên sông La ấy trong những câu thơ như: “Sóng gợn 
Tràng Giang buồn điệp điệp/ Con thuyền xuôi mái nước song song/ 
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả/ Củi một cành khô lạc mấy dòng”, 
“Sinh ra giữa miền sơn cước/ Có núi làm xương cốt tháng ngày/ Đất bãi 
tươi làm da thịt mát/ Sóng sông như những cánh buồm tươi”; Cũng có 
thể thấy được cái vất vả, nghèo khổ nhưng đầy nghĩa tình của miền đất 
Ân Phú trong thơ ông, như:“Năm ấy lụt to tận mái nhà/ Mẹ con lên chạn 
- Bố đi xa/ Bốn bề nước réo nghe ghê lạnh/ Tay mẹ trùm con, tựa mẹ 
gà”, “Được mùa giống mới gà no bữa/ Tiếng gáy tròn như lúc nặng 
bông”, “Bể lò rèn làng tôi thuở nhỏ/ Tôi nhìn hoài, không chán, không 
về/ Sắt đập sắt, nguội rồi lại đỏ/…/ Bác thợ rèn - ông thần phép lạ/ 
Ngực để trần hồng nâu ánh lửa/ Bác cho tôi đốm lửa ban sơ/ Tôi luyện 
rèn năm tháng thành thơ”... 

(Tiếp theo bìa 4)
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In 6.000 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty 
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số 2149/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin 
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            Ảnh bìa 1: 
                             Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

                                       Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Sau này, khi đã trở về công tác ở huyện Vũ Quang, tôi càng có nhiều 
hơn những cơ hội được tiếp cận với miền quê của thi sỹ Huy Cận. Ân Phú 
là một xã miền sơn cước, nằm yên bình dưới chân núi Mồng Gà. Tuy bình 
yên là vậy nhưng mảnh đất này cũng phải trải qua rất nhiều lần “lưu lạc”, 
đổi tên, tách nhập với nhiều huyện khác nhau. Ân Phú được các nhà địa 
phương học xác định là có lịch sử ít nhất 600 năm kể từ khi Trạng Sử, 
Trạng Trần về đây khai dân lập ấp. Thuở ban đầu ấy, Ân Phú có tên là Kẻ 
Boòng. Sau nhiều lần tách nhập và đổi tên, tháng 9 năm 1979 xã Đức Ân 
được trả lại tên là xã Ân Phú, thuộc huyện Đức Thọ và từ tháng 9 năm 
2000 xã Ân Phú được chuyển về huyện Vũ Quang. 

Cũng giống như nhiều ngôi làng cổ khác, Ân Phú cũng là mảnh đất 
có nhiều di tích văn hoá về thờ cúng các vị thần linh, trong đó có cả thiên 
thần và nhân thần. Ân Phú cũng là địa danh có nhiều di tích lịch sử văn 
hoá phản ánh quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này. Đó 
cũng chính là những yếu tố đặc biệt đã được chắt lọc, lặng đọng và kiến 
tạo nên tố chất, tâm tư, tài năng của người con Cù Huy Cận. Ông không chỉ 
là một nhà thơ tài ba của nền thơ hiện đại Việt Nam mà ông còn là một nhà 
văn hoá uyên thâm, một nhà chính trị có tầm, từng nắm giữ nhiều trọng 
trách  của Đảng và Nhà nước. 

Có lẽ ông đã chịu sự ảnh hưởng lớn từ truyền thống hiếu học, chuộng 
văn thơ và ham làm cách mạng của những tiền nhân trên quê hương Nghệ 
Tĩnh. Bởi thế, ông vừa là một nhà thơ lớn và từng đảm nhận chức vị Bộ 
trưởng Bộ Canh nông - là một trong những vị Bộ trưởng đầu tiên của Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau cách mạng 1945. Trong cao trào của 
cuộc Cách mạng tháng Tám năm ấy, ông đã cùng với các ông Trần Huy 
Liệu, Nguyễn Lương Bằng vào Huế để chấp nhận sự thoái vị của vua Bảo 
Đại. Sau này, Huy Cận còn là một nhà hoạt động quốc tế xuất sắc trong 
lĩnh vực văn hóa, chính trị, giành được sự khâm phục sâu sắc của nhiều 
nhà văn hóa và chính khách ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Chính 
vì thế, nhà thơ Huy Cận đã từng được bầu vào đồng Chủ tịch Đại hội Nhà 
văn A-Phi, đồng Chủ tịch Đại hội văn hoá toàn thế giới; Uỷ viên Hội đồng 
chấp hành UNESCO; Phó Chủ tịch Tổ chức hợp tác văn hoá - kĩ thuật của 
Cộng đồng nói tiếng Pháp; Thành viên Viện Hàn lâm Thơ thế giới… 

Sự tài hoa trong thi ca, sự uyên thâm trong hiểu biết văn hoá, sự 
trách nhiệm trong vai trò một nhà lãnh đạo kết tinh trong con người Huy 
Cận là những tài sản vô giá, là niềm tự hào của nhiều thế hệ trên quê 
hương Ân Phú. Đó cũng là động lực để, những năm qua, Ân Phú luôn nỗ 
lực vươn lên giành những thắng lợi mới. Sự năng động, nhạy bén của 
con người đã khiến vùng quê Ân Phú ngày một tươi xanh, trù phú. Trong 
thực hiện xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực, Ân Phú cũng nỗ lực 
hết mình để hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, xã đã được đánh giá đạt 
20/20 tiêu chí, toàn xã có 12/15 vườn đạt vườn mẫu cấp huyện, 3/5 
thôn đạt thôn văn hoá kiểu mẫu. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai kịp thời và đi vào 
chiều sâu có hiệu quả. 

Tầm ảnh hưởng từ cuộc đời, sự nghiệp và sáng tác của Huy Cận 
cũng chính là lý do huyện Vũ Quang thành lập ngôi trường THPT mang tên 

ông vào năm 2010. Ngôi trường được thành lập trở thành niềm tự hào của 
người dân Vũ Quang đồng thời giúp học sinh vùng hạ huyện không phải đi 
học xa như trước, đặc biệt là tránh được rất nhiều nguy hiểm trong mùa 
mưa, bão. Sau gần 10 năm thành lập, giờ đây, trường đã được đầu tư cơ 
sở vật chất khang trang, đồng bộ, phục vụ tốt việc học tập, rèn luyện của 
học sinh. Học sinh nhà trường luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ dạy tận 
tình của các thầy, cô giáo vững vàng về chuyên môn, giàu tinh thần trách 
nhiệm.100% cán bộ, giáo viên nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và 
trên chuẩn, trong đó có 10 thạc sĩ. Qua gần 1 thập kỷ, Trường THPT Cù 
Huy Cận đã lập được nhiều thành tích cao trong dạy và học xứng đáng với 
tên gọi danh nhân. 

Cũng mang trong mình niềm tự hào về nhà thơ lớn của dân tộc, thời 
gian qua, huyện Vũ Quang đã không ngừng khai thác tiềm năng, tháo gỡ 
vướng mắc, khó khăn vươn lên xây dựng đời sống mới. Một phố núi vui tươi 
và năng động đã dần thay thế vẻ trầm mặc, lạc hậu khi mới thành lập. 
Những quả đồi buồn trơ sỏi đá đã được bàn tay và khối óc của con người cải 
tạo thành những vườn cây ăn quả trĩu cành. Những nông dân năm xưa quẩn 
quanh hạt lúa củ khoai đã biết mở rộng tầm mắt, chịu khó học hành, khai 
đất lập trại. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 1.800 mô hình kinh tế cho thu 
nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã ngày càng giảm, 
năm 2015 hộ nghèo chiếm 15,07%, đến năm 2018, con số đó đã giảm 
xuống còn 9,6%. Đời sống nhân dân phát triển nên diện mạo quê hương 
cũng thay đổi từng ngày. Khắp làng trên xã dưới là không khí nô nức xây 
dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay có 10/11 xã đạt chuẩn NTM. Phong trào 
xây dựng khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lan rộng khắp toàn 
huyện, hiện có 28 thôn đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu và 45 thôn đạt trên 
50%; 398 vườn mẫu đạt chuẩn và đang triển khai xây dựng 930 vườn. Cùng 
với việc chú trọng phát triển kinh tế, Vũ Quang cũng chú trọng công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Cấp ủy luôn chủ động xây dựng 
kế hoạch quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết có hiệu quả các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng từ huyện đến cơ sở như: Triển khai học tập Nghị 
quyết Đại hội và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sơ 
kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với báo công, biểu dương các điển hình 
tiên tiến... Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính 
trị tiếp tục được quan tâm, trong hơn 3 năm qua, cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức 
được 112 lớp cho 60.635 lượt học viên tham gia. Phong trào thi đua xây 
dựng mô hình Dân vận khéo đạt nhiều kết quả tích cực, sau 3 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã có trên 1 nghìn mô hình “Dân 
vận khéo” được đăng ký xây dựng trên các lĩnh vực. 

Vũ Quang sau quá trình gần 20 năm tập trung xây dựng đã có một 
hệ thống chính trị vững mạnh, một nền kinh tế sản xuất nông nghiệp hàng 
hoá với nhiều thương hiệu nông sản nổi tiếng. Hiện nay, Vũ Quang đang tập 
trung cao khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, để phát triển kinh tế - xã 
hội, sớm xây dựng Vũ Quang trở thành huyện NTM vào năm 2020. Đó cũng 
là cách bày tỏ niềm biết ơn, lòng tự hào đối với tiền nhân, trong đó có thi 
sỹ nổi tiếng Huy Cận.

P.H.Y

PHAN HỒNG YẾN
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang
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(Xem tiếp bìa 3)

“Trong rất nhiều những giá trị mang theo của quá trình 
thay đổi địa giới hành chính, huyện Vũ Quang may mắn được là 
quê hương của thi sỹ, thành viên Viện Hàn lâm thơ thế giới Huy 
Cận. Những đóng góp của Huy Cận trên lĩnh vực thơ ca lẫn chính 
trị đều là niềm tự hào, là động lực để các thế hệ kế tiếp trên quê 
hương ông không ngừng nỗ lực vươn lên trong thời đại mới. Kỷ 
niệm 100 năm ngày sinh của ông cũng là dịp để Vũ Quang nhìn 
lại quá trình hình thành, phát triển của mình và đặt ra những 
mục tiêu mới…”.

huở nhỏ, những lần đi qua dãy núi Mồng Gà trên quê hương 
Ân Phú, tôi đều nhớ đến câu thơ của thi sỹ Huy Cận “nắng chia nửa 

bãi chiều rồi”. Tôi vẫn đinh ninh rằng, ánh mặt trời chiếu bóng qua dãy 
núi chính là thi liệu để Huy Cận có hình ảnh thơ đặc sắc đến thế. Sau này, 
khi được học và đọc nhiều bài thơ nữa của ông, tôi càng cảm nhận rõ hơn 
khí chất, phong vị, hình bóng quê hương trong thơ của ông. Dẫu chẳng 

bao giờ ông gọi tên địa danh trong những câu thơ ấy nhưng tôi vẫn thấy 
hồn quê Ân Phú ẩn hiện trong đó. 

Có thể thấy rất rõ cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, quạnh quẽ, đìu 
hiu của miền quê bên sông La ấy trong những câu thơ như: “Sóng gợn 
Tràng Giang buồn điệp điệp/ Con thuyền xuôi mái nước song song/ 
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả/ Củi một cành khô lạc mấy dòng”, 
“Sinh ra giữa miền sơn cước/ Có núi làm xương cốt tháng ngày/ Đất bãi 
tươi làm da thịt mát/ Sóng sông như những cánh buồm tươi”; Cũng có 
thể thấy được cái vất vả, nghèo khổ nhưng đầy nghĩa tình của miền đất 
Ân Phú trong thơ ông, như:“Năm ấy lụt to tận mái nhà/ Mẹ con lên chạn 
- Bố đi xa/ Bốn bề nước réo nghe ghê lạnh/ Tay mẹ trùm con, tựa mẹ 
gà”, “Được mùa giống mới gà no bữa/ Tiếng gáy tròn như lúc nặng 
bông”, “Bể lò rèn làng tôi thuở nhỏ/ Tôi nhìn hoài, không chán, không 
về/ Sắt đập sắt, nguội rồi lại đỏ/…/ Bác thợ rèn - ông thần phép lạ/ 
Ngực để trần hồng nâu ánh lửa/ Bác cho tôi đốm lửa ban sơ/ Tôi luyện 
rèn năm tháng thành thơ”... 

(Tiếp theo bìa 4)
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            Ảnh bìa 1: 
                             Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

                                       Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Sau này, khi đã trở về công tác ở huyện Vũ Quang, tôi càng có nhiều 
hơn những cơ hội được tiếp cận với miền quê của thi sỹ Huy Cận. Ân Phú 
là một xã miền sơn cước, nằm yên bình dưới chân núi Mồng Gà. Tuy bình 
yên là vậy nhưng mảnh đất này cũng phải trải qua rất nhiều lần “lưu lạc”, 
đổi tên, tách nhập với nhiều huyện khác nhau. Ân Phú được các nhà địa 
phương học xác định là có lịch sử ít nhất 600 năm kể từ khi Trạng Sử, 
Trạng Trần về đây khai dân lập ấp. Thuở ban đầu ấy, Ân Phú có tên là Kẻ 
Boòng. Sau nhiều lần tách nhập và đổi tên, tháng 9 năm 1979 xã Đức Ân 
được trả lại tên là xã Ân Phú, thuộc huyện Đức Thọ và từ tháng 9 năm 
2000 xã Ân Phú được chuyển về huyện Vũ Quang. 

Cũng giống như nhiều ngôi làng cổ khác, Ân Phú cũng là mảnh đất 
có nhiều di tích văn hoá về thờ cúng các vị thần linh, trong đó có cả thiên 
thần và nhân thần. Ân Phú cũng là địa danh có nhiều di tích lịch sử văn 
hoá phản ánh quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này. Đó 
cũng chính là những yếu tố đặc biệt đã được chắt lọc, lặng đọng và kiến 
tạo nên tố chất, tâm tư, tài năng của người con Cù Huy Cận. Ông không chỉ 
là một nhà thơ tài ba của nền thơ hiện đại Việt Nam mà ông còn là một nhà 
văn hoá uyên thâm, một nhà chính trị có tầm, từng nắm giữ nhiều trọng 
trách  của Đảng và Nhà nước. 

Có lẽ ông đã chịu sự ảnh hưởng lớn từ truyền thống hiếu học, chuộng 
văn thơ và ham làm cách mạng của những tiền nhân trên quê hương Nghệ 
Tĩnh. Bởi thế, ông vừa là một nhà thơ lớn và từng đảm nhận chức vị Bộ 
trưởng Bộ Canh nông - là một trong những vị Bộ trưởng đầu tiên của Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau cách mạng 1945. Trong cao trào của 
cuộc Cách mạng tháng Tám năm ấy, ông đã cùng với các ông Trần Huy 
Liệu, Nguyễn Lương Bằng vào Huế để chấp nhận sự thoái vị của vua Bảo 
Đại. Sau này, Huy Cận còn là một nhà hoạt động quốc tế xuất sắc trong 
lĩnh vực văn hóa, chính trị, giành được sự khâm phục sâu sắc của nhiều 
nhà văn hóa và chính khách ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Chính 
vì thế, nhà thơ Huy Cận đã từng được bầu vào đồng Chủ tịch Đại hội Nhà 
văn A-Phi, đồng Chủ tịch Đại hội văn hoá toàn thế giới; Uỷ viên Hội đồng 
chấp hành UNESCO; Phó Chủ tịch Tổ chức hợp tác văn hoá - kĩ thuật của 
Cộng đồng nói tiếng Pháp; Thành viên Viện Hàn lâm Thơ thế giới… 

Sự tài hoa trong thi ca, sự uyên thâm trong hiểu biết văn hoá, sự 
trách nhiệm trong vai trò một nhà lãnh đạo kết tinh trong con người Huy 
Cận là những tài sản vô giá, là niềm tự hào của nhiều thế hệ trên quê 
hương Ân Phú. Đó cũng là động lực để, những năm qua, Ân Phú luôn nỗ 
lực vươn lên giành những thắng lợi mới. Sự năng động, nhạy bén của 
con người đã khiến vùng quê Ân Phú ngày một tươi xanh, trù phú. Trong 
thực hiện xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực, Ân Phú cũng nỗ lực 
hết mình để hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, xã đã được đánh giá đạt 
20/20 tiêu chí, toàn xã có 12/15 vườn đạt vườn mẫu cấp huyện, 3/5 
thôn đạt thôn văn hoá kiểu mẫu. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai kịp thời và đi vào 
chiều sâu có hiệu quả. 

Tầm ảnh hưởng từ cuộc đời, sự nghiệp và sáng tác của Huy Cận 
cũng chính là lý do huyện Vũ Quang thành lập ngôi trường THPT mang tên 

ông vào năm 2010. Ngôi trường được thành lập trở thành niềm tự hào của 
người dân Vũ Quang đồng thời giúp học sinh vùng hạ huyện không phải đi 
học xa như trước, đặc biệt là tránh được rất nhiều nguy hiểm trong mùa 
mưa, bão. Sau gần 10 năm thành lập, giờ đây, trường đã được đầu tư cơ 
sở vật chất khang trang, đồng bộ, phục vụ tốt việc học tập, rèn luyện của 
học sinh. Học sinh nhà trường luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ dạy tận 
tình của các thầy, cô giáo vững vàng về chuyên môn, giàu tinh thần trách 
nhiệm.100% cán bộ, giáo viên nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và 
trên chuẩn, trong đó có 10 thạc sĩ. Qua gần 1 thập kỷ, Trường THPT Cù 
Huy Cận đã lập được nhiều thành tích cao trong dạy và học xứng đáng với 
tên gọi danh nhân. 

Cũng mang trong mình niềm tự hào về nhà thơ lớn của dân tộc, thời 
gian qua, huyện Vũ Quang đã không ngừng khai thác tiềm năng, tháo gỡ 
vướng mắc, khó khăn vươn lên xây dựng đời sống mới. Một phố núi vui tươi 
và năng động đã dần thay thế vẻ trầm mặc, lạc hậu khi mới thành lập. 
Những quả đồi buồn trơ sỏi đá đã được bàn tay và khối óc của con người cải 
tạo thành những vườn cây ăn quả trĩu cành. Những nông dân năm xưa quẩn 
quanh hạt lúa củ khoai đã biết mở rộng tầm mắt, chịu khó học hành, khai 
đất lập trại. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 1.800 mô hình kinh tế cho thu 
nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã ngày càng giảm, 
năm 2015 hộ nghèo chiếm 15,07%, đến năm 2018, con số đó đã giảm 
xuống còn 9,6%. Đời sống nhân dân phát triển nên diện mạo quê hương 
cũng thay đổi từng ngày. Khắp làng trên xã dưới là không khí nô nức xây 
dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay có 10/11 xã đạt chuẩn NTM. Phong trào 
xây dựng khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lan rộng khắp toàn 
huyện, hiện có 28 thôn đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu và 45 thôn đạt trên 
50%; 398 vườn mẫu đạt chuẩn và đang triển khai xây dựng 930 vườn. Cùng 
với việc chú trọng phát triển kinh tế, Vũ Quang cũng chú trọng công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Cấp ủy luôn chủ động xây dựng 
kế hoạch quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết có hiệu quả các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng từ huyện đến cơ sở như: Triển khai học tập Nghị 
quyết Đại hội và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sơ 
kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với báo công, biểu dương các điển hình 
tiên tiến... Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính 
trị tiếp tục được quan tâm, trong hơn 3 năm qua, cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức 
được 112 lớp cho 60.635 lượt học viên tham gia. Phong trào thi đua xây 
dựng mô hình Dân vận khéo đạt nhiều kết quả tích cực, sau 3 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã có trên 1 nghìn mô hình “Dân 
vận khéo” được đăng ký xây dựng trên các lĩnh vực. 

Vũ Quang sau quá trình gần 20 năm tập trung xây dựng đã có một 
hệ thống chính trị vững mạnh, một nền kinh tế sản xuất nông nghiệp hàng 
hoá với nhiều thương hiệu nông sản nổi tiếng. Hiện nay, Vũ Quang đang tập 
trung cao khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, để phát triển kinh tế - xã 
hội, sớm xây dựng Vũ Quang trở thành huyện NTM vào năm 2020. Đó cũng 
là cách bày tỏ niềm biết ơn, lòng tự hào đối với tiền nhân, trong đó có thi 
sỹ nổi tiếng Huy Cận.

P.H.Y

PHAN HỒNG YẾN
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang
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(Xem tiếp bìa 3)

“Trong rất nhiều những giá trị mang theo của quá trình 
thay đổi địa giới hành chính, huyện Vũ Quang may mắn được là 
quê hương của thi sỹ, thành viên Viện Hàn lâm thơ thế giới Huy 
Cận. Những đóng góp của Huy Cận trên lĩnh vực thơ ca lẫn chính 
trị đều là niềm tự hào, là động lực để các thế hệ kế tiếp trên quê 
hương ông không ngừng nỗ lực vươn lên trong thời đại mới. Kỷ 
niệm 100 năm ngày sinh của ông cũng là dịp để Vũ Quang nhìn 
lại quá trình hình thành, phát triển của mình và đặt ra những 
mục tiêu mới…”.

huở nhỏ, những lần đi qua dãy núi Mồng Gà trên quê hương 
Ân Phú, tôi đều nhớ đến câu thơ của thi sỹ Huy Cận “nắng chia nửa 

bãi chiều rồi”. Tôi vẫn đinh ninh rằng, ánh mặt trời chiếu bóng qua dãy 
núi chính là thi liệu để Huy Cận có hình ảnh thơ đặc sắc đến thế. Sau này, 
khi được học và đọc nhiều bài thơ nữa của ông, tôi càng cảm nhận rõ hơn 
khí chất, phong vị, hình bóng quê hương trong thơ của ông. Dẫu chẳng 

bao giờ ông gọi tên địa danh trong những câu thơ ấy nhưng tôi vẫn thấy 
hồn quê Ân Phú ẩn hiện trong đó. 

Có thể thấy rất rõ cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, quạnh quẽ, đìu 
hiu của miền quê bên sông La ấy trong những câu thơ như: “Sóng gợn 
Tràng Giang buồn điệp điệp/ Con thuyền xuôi mái nước song song/ 
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả/ Củi một cành khô lạc mấy dòng”, 
“Sinh ra giữa miền sơn cước/ Có núi làm xương cốt tháng ngày/ Đất bãi 
tươi làm da thịt mát/ Sóng sông như những cánh buồm tươi”; Cũng có 
thể thấy được cái vất vả, nghèo khổ nhưng đầy nghĩa tình của miền đất 
Ân Phú trong thơ ông, như:“Năm ấy lụt to tận mái nhà/ Mẹ con lên chạn 
- Bố đi xa/ Bốn bề nước réo nghe ghê lạnh/ Tay mẹ trùm con, tựa mẹ 
gà”, “Được mùa giống mới gà no bữa/ Tiếng gáy tròn như lúc nặng 
bông”, “Bể lò rèn làng tôi thuở nhỏ/ Tôi nhìn hoài, không chán, không 
về/ Sắt đập sắt, nguội rồi lại đỏ/…/ Bác thợ rèn - ông thần phép lạ/ 
Ngực để trần hồng nâu ánh lửa/ Bác cho tôi đốm lửa ban sơ/ Tôi luyện 
rèn năm tháng thành thơ”... 

(Tiếp theo bìa 4)
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            Ảnh bìa 1: 
                             Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

                                       Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Sau này, khi đã trở về công tác ở huyện Vũ Quang, tôi càng có nhiều 
hơn những cơ hội được tiếp cận với miền quê của thi sỹ Huy Cận. Ân Phú 
là một xã miền sơn cước, nằm yên bình dưới chân núi Mồng Gà. Tuy bình 
yên là vậy nhưng mảnh đất này cũng phải trải qua rất nhiều lần “lưu lạc”, 
đổi tên, tách nhập với nhiều huyện khác nhau. Ân Phú được các nhà địa 
phương học xác định là có lịch sử ít nhất 600 năm kể từ khi Trạng Sử, 
Trạng Trần về đây khai dân lập ấp. Thuở ban đầu ấy, Ân Phú có tên là Kẻ 
Boòng. Sau nhiều lần tách nhập và đổi tên, tháng 9 năm 1979 xã Đức Ân 
được trả lại tên là xã Ân Phú, thuộc huyện Đức Thọ và từ tháng 9 năm 
2000 xã Ân Phú được chuyển về huyện Vũ Quang. 

Cũng giống như nhiều ngôi làng cổ khác, Ân Phú cũng là mảnh đất 
có nhiều di tích văn hoá về thờ cúng các vị thần linh, trong đó có cả thiên 
thần và nhân thần. Ân Phú cũng là địa danh có nhiều di tích lịch sử văn 
hoá phản ánh quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này. Đó 
cũng chính là những yếu tố đặc biệt đã được chắt lọc, lặng đọng và kiến 
tạo nên tố chất, tâm tư, tài năng của người con Cù Huy Cận. Ông không chỉ 
là một nhà thơ tài ba của nền thơ hiện đại Việt Nam mà ông còn là một nhà 
văn hoá uyên thâm, một nhà chính trị có tầm, từng nắm giữ nhiều trọng 
trách  của Đảng và Nhà nước. 

Có lẽ ông đã chịu sự ảnh hưởng lớn từ truyền thống hiếu học, chuộng 
văn thơ và ham làm cách mạng của những tiền nhân trên quê hương Nghệ 
Tĩnh. Bởi thế, ông vừa là một nhà thơ lớn và từng đảm nhận chức vị Bộ 
trưởng Bộ Canh nông - là một trong những vị Bộ trưởng đầu tiên của Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau cách mạng 1945. Trong cao trào của 
cuộc Cách mạng tháng Tám năm ấy, ông đã cùng với các ông Trần Huy 
Liệu, Nguyễn Lương Bằng vào Huế để chấp nhận sự thoái vị của vua Bảo 
Đại. Sau này, Huy Cận còn là một nhà hoạt động quốc tế xuất sắc trong 
lĩnh vực văn hóa, chính trị, giành được sự khâm phục sâu sắc của nhiều 
nhà văn hóa và chính khách ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Chính 
vì thế, nhà thơ Huy Cận đã từng được bầu vào đồng Chủ tịch Đại hội Nhà 
văn A-Phi, đồng Chủ tịch Đại hội văn hoá toàn thế giới; Uỷ viên Hội đồng 
chấp hành UNESCO; Phó Chủ tịch Tổ chức hợp tác văn hoá - kĩ thuật của 
Cộng đồng nói tiếng Pháp; Thành viên Viện Hàn lâm Thơ thế giới… 

Sự tài hoa trong thi ca, sự uyên thâm trong hiểu biết văn hoá, sự 
trách nhiệm trong vai trò một nhà lãnh đạo kết tinh trong con người Huy 
Cận là những tài sản vô giá, là niềm tự hào của nhiều thế hệ trên quê 
hương Ân Phú. Đó cũng là động lực để, những năm qua, Ân Phú luôn nỗ 
lực vươn lên giành những thắng lợi mới. Sự năng động, nhạy bén của 
con người đã khiến vùng quê Ân Phú ngày một tươi xanh, trù phú. Trong 
thực hiện xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực, Ân Phú cũng nỗ lực 
hết mình để hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, xã đã được đánh giá đạt 
20/20 tiêu chí, toàn xã có 12/15 vườn đạt vườn mẫu cấp huyện, 3/5 
thôn đạt thôn văn hoá kiểu mẫu. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai kịp thời và đi vào 
chiều sâu có hiệu quả. 

Tầm ảnh hưởng từ cuộc đời, sự nghiệp và sáng tác của Huy Cận 
cũng chính là lý do huyện Vũ Quang thành lập ngôi trường THPT mang tên 

ông vào năm 2010. Ngôi trường được thành lập trở thành niềm tự hào của 
người dân Vũ Quang đồng thời giúp học sinh vùng hạ huyện không phải đi 
học xa như trước, đặc biệt là tránh được rất nhiều nguy hiểm trong mùa 
mưa, bão. Sau gần 10 năm thành lập, giờ đây, trường đã được đầu tư cơ 
sở vật chất khang trang, đồng bộ, phục vụ tốt việc học tập, rèn luyện của 
học sinh. Học sinh nhà trường luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ dạy tận 
tình của các thầy, cô giáo vững vàng về chuyên môn, giàu tinh thần trách 
nhiệm.100% cán bộ, giáo viên nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và 
trên chuẩn, trong đó có 10 thạc sĩ. Qua gần 1 thập kỷ, Trường THPT Cù 
Huy Cận đã lập được nhiều thành tích cao trong dạy và học xứng đáng với 
tên gọi danh nhân. 

Cũng mang trong mình niềm tự hào về nhà thơ lớn của dân tộc, thời 
gian qua, huyện Vũ Quang đã không ngừng khai thác tiềm năng, tháo gỡ 
vướng mắc, khó khăn vươn lên xây dựng đời sống mới. Một phố núi vui tươi 
và năng động đã dần thay thế vẻ trầm mặc, lạc hậu khi mới thành lập. 
Những quả đồi buồn trơ sỏi đá đã được bàn tay và khối óc của con người cải 
tạo thành những vườn cây ăn quả trĩu cành. Những nông dân năm xưa quẩn 
quanh hạt lúa củ khoai đã biết mở rộng tầm mắt, chịu khó học hành, khai 
đất lập trại. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 1.800 mô hình kinh tế cho thu 
nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã ngày càng giảm, 
năm 2015 hộ nghèo chiếm 15,07%, đến năm 2018, con số đó đã giảm 
xuống còn 9,6%. Đời sống nhân dân phát triển nên diện mạo quê hương 
cũng thay đổi từng ngày. Khắp làng trên xã dưới là không khí nô nức xây 
dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay có 10/11 xã đạt chuẩn NTM. Phong trào 
xây dựng khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lan rộng khắp toàn 
huyện, hiện có 28 thôn đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu và 45 thôn đạt trên 
50%; 398 vườn mẫu đạt chuẩn và đang triển khai xây dựng 930 vườn. Cùng 
với việc chú trọng phát triển kinh tế, Vũ Quang cũng chú trọng công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Cấp ủy luôn chủ động xây dựng 
kế hoạch quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết có hiệu quả các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng từ huyện đến cơ sở như: Triển khai học tập Nghị 
quyết Đại hội và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sơ 
kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với báo công, biểu dương các điển hình 
tiên tiến... Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính 
trị tiếp tục được quan tâm, trong hơn 3 năm qua, cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức 
được 112 lớp cho 60.635 lượt học viên tham gia. Phong trào thi đua xây 
dựng mô hình Dân vận khéo đạt nhiều kết quả tích cực, sau 3 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã có trên 1 nghìn mô hình “Dân 
vận khéo” được đăng ký xây dựng trên các lĩnh vực. 

Vũ Quang sau quá trình gần 20 năm tập trung xây dựng đã có một 
hệ thống chính trị vững mạnh, một nền kinh tế sản xuất nông nghiệp hàng 
hoá với nhiều thương hiệu nông sản nổi tiếng. Hiện nay, Vũ Quang đang tập 
trung cao khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, để phát triển kinh tế - xã 
hội, sớm xây dựng Vũ Quang trở thành huyện NTM vào năm 2020. Đó cũng 
là cách bày tỏ niềm biết ơn, lòng tự hào đối với tiền nhân, trong đó có thi 
sỹ nổi tiếng Huy Cận.

P.H.Y

PHAN HỒNG YẾN
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang
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(Xem tiếp bìa 3)

“Trong rất nhiều những giá trị mang theo của quá trình 
thay đổi địa giới hành chính, huyện Vũ Quang may mắn được là 
quê hương của thi sỹ, thành viên Viện Hàn lâm thơ thế giới Huy 
Cận. Những đóng góp của Huy Cận trên lĩnh vực thơ ca lẫn chính 
trị đều là niềm tự hào, là động lực để các thế hệ kế tiếp trên quê 
hương ông không ngừng nỗ lực vươn lên trong thời đại mới. Kỷ 
niệm 100 năm ngày sinh của ông cũng là dịp để Vũ Quang nhìn 
lại quá trình hình thành, phát triển của mình và đặt ra những 
mục tiêu mới…”.

huở nhỏ, những lần đi qua dãy núi Mồng Gà trên quê hương 
Ân Phú, tôi đều nhớ đến câu thơ của thi sỹ Huy Cận “nắng chia nửa 

bãi chiều rồi”. Tôi vẫn đinh ninh rằng, ánh mặt trời chiếu bóng qua dãy 
núi chính là thi liệu để Huy Cận có hình ảnh thơ đặc sắc đến thế. Sau này, 
khi được học và đọc nhiều bài thơ nữa của ông, tôi càng cảm nhận rõ hơn 
khí chất, phong vị, hình bóng quê hương trong thơ của ông. Dẫu chẳng 

bao giờ ông gọi tên địa danh trong những câu thơ ấy nhưng tôi vẫn thấy 
hồn quê Ân Phú ẩn hiện trong đó. 

Có thể thấy rất rõ cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, quạnh quẽ, đìu 
hiu của miền quê bên sông La ấy trong những câu thơ như: “Sóng gợn 
Tràng Giang buồn điệp điệp/ Con thuyền xuôi mái nước song song/ 
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả/ Củi một cành khô lạc mấy dòng”, 
“Sinh ra giữa miền sơn cước/ Có núi làm xương cốt tháng ngày/ Đất bãi 
tươi làm da thịt mát/ Sóng sông như những cánh buồm tươi”; Cũng có 
thể thấy được cái vất vả, nghèo khổ nhưng đầy nghĩa tình của miền đất 
Ân Phú trong thơ ông, như:“Năm ấy lụt to tận mái nhà/ Mẹ con lên chạn 
- Bố đi xa/ Bốn bề nước réo nghe ghê lạnh/ Tay mẹ trùm con, tựa mẹ 
gà”, “Được mùa giống mới gà no bữa/ Tiếng gáy tròn như lúc nặng 
bông”, “Bể lò rèn làng tôi thuở nhỏ/ Tôi nhìn hoài, không chán, không 
về/ Sắt đập sắt, nguội rồi lại đỏ/…/ Bác thợ rèn - ông thần phép lạ/ 
Ngực để trần hồng nâu ánh lửa/ Bác cho tôi đốm lửa ban sơ/ Tôi luyện 
rèn năm tháng thành thơ”... 

(Tiếp theo bìa 4)

Số 6 - đường Nguyễn Thiếp
Thành phố Hà Tĩnh
ĐT: 02393. 855 739
Fax: 02393. 851 925
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Tổng Biên tập
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PHAN THỊ MAI LINH
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TRẦN THỊ TỐ UYÊN
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            Ảnh bìa 1: 
                             Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

                                       Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Sau này, khi đã trở về công tác ở huyện Vũ Quang, tôi càng có nhiều 
hơn những cơ hội được tiếp cận với miền quê của thi sỹ Huy Cận. Ân Phú 
là một xã miền sơn cước, nằm yên bình dưới chân núi Mồng Gà. Tuy bình 
yên là vậy nhưng mảnh đất này cũng phải trải qua rất nhiều lần “lưu lạc”, 
đổi tên, tách nhập với nhiều huyện khác nhau. Ân Phú được các nhà địa 
phương học xác định là có lịch sử ít nhất 600 năm kể từ khi Trạng Sử, 
Trạng Trần về đây khai dân lập ấp. Thuở ban đầu ấy, Ân Phú có tên là Kẻ 
Boòng. Sau nhiều lần tách nhập và đổi tên, tháng 9 năm 1979 xã Đức Ân 
được trả lại tên là xã Ân Phú, thuộc huyện Đức Thọ và từ tháng 9 năm 
2000 xã Ân Phú được chuyển về huyện Vũ Quang. 

Cũng giống như nhiều ngôi làng cổ khác, Ân Phú cũng là mảnh đất 
có nhiều di tích văn hoá về thờ cúng các vị thần linh, trong đó có cả thiên 
thần và nhân thần. Ân Phú cũng là địa danh có nhiều di tích lịch sử văn 
hoá phản ánh quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này. Đó 
cũng chính là những yếu tố đặc biệt đã được chắt lọc, lặng đọng và kiến 
tạo nên tố chất, tâm tư, tài năng của người con Cù Huy Cận. Ông không chỉ 
là một nhà thơ tài ba của nền thơ hiện đại Việt Nam mà ông còn là một nhà 
văn hoá uyên thâm, một nhà chính trị có tầm, từng nắm giữ nhiều trọng 
trách  của Đảng và Nhà nước. 

Có lẽ ông đã chịu sự ảnh hưởng lớn từ truyền thống hiếu học, chuộng 
văn thơ và ham làm cách mạng của những tiền nhân trên quê hương Nghệ 
Tĩnh. Bởi thế, ông vừa là một nhà thơ lớn và từng đảm nhận chức vị Bộ 
trưởng Bộ Canh nông - là một trong những vị Bộ trưởng đầu tiên của Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau cách mạng 1945. Trong cao trào của 
cuộc Cách mạng tháng Tám năm ấy, ông đã cùng với các ông Trần Huy 
Liệu, Nguyễn Lương Bằng vào Huế để chấp nhận sự thoái vị của vua Bảo 
Đại. Sau này, Huy Cận còn là một nhà hoạt động quốc tế xuất sắc trong 
lĩnh vực văn hóa, chính trị, giành được sự khâm phục sâu sắc của nhiều 
nhà văn hóa và chính khách ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Chính 
vì thế, nhà thơ Huy Cận đã từng được bầu vào đồng Chủ tịch Đại hội Nhà 
văn A-Phi, đồng Chủ tịch Đại hội văn hoá toàn thế giới; Uỷ viên Hội đồng 
chấp hành UNESCO; Phó Chủ tịch Tổ chức hợp tác văn hoá - kĩ thuật của 
Cộng đồng nói tiếng Pháp; Thành viên Viện Hàn lâm Thơ thế giới… 

Sự tài hoa trong thi ca, sự uyên thâm trong hiểu biết văn hoá, sự 
trách nhiệm trong vai trò một nhà lãnh đạo kết tinh trong con người Huy 
Cận là những tài sản vô giá, là niềm tự hào của nhiều thế hệ trên quê 
hương Ân Phú. Đó cũng là động lực để, những năm qua, Ân Phú luôn nỗ 
lực vươn lên giành những thắng lợi mới. Sự năng động, nhạy bén của 
con người đã khiến vùng quê Ân Phú ngày một tươi xanh, trù phú. Trong 
thực hiện xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực, Ân Phú cũng nỗ lực 
hết mình để hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, xã đã được đánh giá đạt 
20/20 tiêu chí, toàn xã có 12/15 vườn đạt vườn mẫu cấp huyện, 3/5 
thôn đạt thôn văn hoá kiểu mẫu. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai kịp thời và đi vào 
chiều sâu có hiệu quả. 

Tầm ảnh hưởng từ cuộc đời, sự nghiệp và sáng tác của Huy Cận 
cũng chính là lý do huyện Vũ Quang thành lập ngôi trường THPT mang tên 

ông vào năm 2010. Ngôi trường được thành lập trở thành niềm tự hào của 
người dân Vũ Quang đồng thời giúp học sinh vùng hạ huyện không phải đi 
học xa như trước, đặc biệt là tránh được rất nhiều nguy hiểm trong mùa 
mưa, bão. Sau gần 10 năm thành lập, giờ đây, trường đã được đầu tư cơ 
sở vật chất khang trang, đồng bộ, phục vụ tốt việc học tập, rèn luyện của 
học sinh. Học sinh nhà trường luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ dạy tận 
tình của các thầy, cô giáo vững vàng về chuyên môn, giàu tinh thần trách 
nhiệm.100% cán bộ, giáo viên nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và 
trên chuẩn, trong đó có 10 thạc sĩ. Qua gần 1 thập kỷ, Trường THPT Cù 
Huy Cận đã lập được nhiều thành tích cao trong dạy và học xứng đáng với 
tên gọi danh nhân. 

Cũng mang trong mình niềm tự hào về nhà thơ lớn của dân tộc, thời 
gian qua, huyện Vũ Quang đã không ngừng khai thác tiềm năng, tháo gỡ 
vướng mắc, khó khăn vươn lên xây dựng đời sống mới. Một phố núi vui tươi 
và năng động đã dần thay thế vẻ trầm mặc, lạc hậu khi mới thành lập. 
Những quả đồi buồn trơ sỏi đá đã được bàn tay và khối óc của con người cải 
tạo thành những vườn cây ăn quả trĩu cành. Những nông dân năm xưa quẩn 
quanh hạt lúa củ khoai đã biết mở rộng tầm mắt, chịu khó học hành, khai 
đất lập trại. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 1.800 mô hình kinh tế cho thu 
nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã ngày càng giảm, 
năm 2015 hộ nghèo chiếm 15,07%, đến năm 2018, con số đó đã giảm 
xuống còn 9,6%. Đời sống nhân dân phát triển nên diện mạo quê hương 
cũng thay đổi từng ngày. Khắp làng trên xã dưới là không khí nô nức xây 
dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay có 10/11 xã đạt chuẩn NTM. Phong trào 
xây dựng khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lan rộng khắp toàn 
huyện, hiện có 28 thôn đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu và 45 thôn đạt trên 
50%; 398 vườn mẫu đạt chuẩn và đang triển khai xây dựng 930 vườn. Cùng 
với việc chú trọng phát triển kinh tế, Vũ Quang cũng chú trọng công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Cấp ủy luôn chủ động xây dựng 
kế hoạch quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết có hiệu quả các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng từ huyện đến cơ sở như: Triển khai học tập Nghị 
quyết Đại hội và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sơ 
kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với báo công, biểu dương các điển hình 
tiên tiến... Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính 
trị tiếp tục được quan tâm, trong hơn 3 năm qua, cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức 
được 112 lớp cho 60.635 lượt học viên tham gia. Phong trào thi đua xây 
dựng mô hình Dân vận khéo đạt nhiều kết quả tích cực, sau 3 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã có trên 1 nghìn mô hình “Dân 
vận khéo” được đăng ký xây dựng trên các lĩnh vực. 

Vũ Quang sau quá trình gần 20 năm tập trung xây dựng đã có một 
hệ thống chính trị vững mạnh, một nền kinh tế sản xuất nông nghiệp hàng 
hoá với nhiều thương hiệu nông sản nổi tiếng. Hiện nay, Vũ Quang đang tập 
trung cao khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, để phát triển kinh tế - xã 
hội, sớm xây dựng Vũ Quang trở thành huyện NTM vào năm 2020. Đó cũng 
là cách bày tỏ niềm biết ơn, lòng tự hào đối với tiền nhân, trong đó có thi 
sỹ nổi tiếng Huy Cận.

P.H.Y

PHAN HỒNG YẾN
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang
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nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng 1
Số 76 (Tháng 6/2019)

Quê hương nghĩa trọng tình cao...

Xứ Nghệ, Nghệ An và Hà 
Tĩnh là quê hương của 
Người từ trong thẳm sâu 

của cội nguồn lịch sử, cùng chung một 
dòng chảy văn hóa, yêu nước, cách 
mạng mà cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 
là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của Đảng 
dưới sự lãnh đạo chủ yếu của những 
người con xứ Nghệ ưu tú như Nguyễn 
Ái Quốc, Trần Phú… Vì vậy, trong suốt 
cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Đảng 

Đảng bộ và nhân dân hà Tĩnh 
“Xin nguyện cùng người vươn Tới mãi...”!

Võ HồNg Hải
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - lãnh tụ thiên tài 
của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân 

tộc, danh nhân hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn 
đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc của nhân dân. Người để lại cho cho 

Đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta một văn kiện 
lịch sử vô giá, đó là bản Di chúc thiêng liêng mà 

đến nay và mãi mãi về sau, chúng ta luôn ghi nhớ, 
học tập và làm theo. Bằng tất cả niềm kính yêu, 
biết ơn vô hạn, suốt 50 năm qua, cùng với nhân 

dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đoàn 
kết một lòng, thực hiện di huấn của Người và đạt 
được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xứng đáng 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh năm 1957. Ảnh tư liệu.

50 năm Thực hiện di chúc chủ Tịch hồ chí minh (1969 - 2019) 
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bộ và nhân dân Hà Tĩnh những tình cảm sâu 
nặng và sự quan tâm đặc biệt. Mặc dù bộn bề 
công việc quốc gia đại sự, nhưng Bác đã 16 
lần gửi điện, thư viết bài biểu dương, khen 
ngợi các tập thể, cá nhân khi lập được những 
thành tích xuất sắc hay chiến công mới; 4 lần 
trực tiếp gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, quân 
và dân Hà Tĩnh. Đặc biệt, ngày 15/6/1957, 
Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vinh dự được 
đón Bác về thăm và làm việc. Trong khoảng 
thời gian gần một ngày thân tình gặp gỡ, nói 
chuyện với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà, Bác đã 
biểu dương về những thành tích; nhắc nhở, 
phê bình nghiêm khắc về khuyết điểm; chỉ ra 
những nhiệm vụ cụ thể cấp bách trước mắt và 
những nhiệm mang tính chiến lược lâu dài.

Những lời căn dặn của Bác đối với cán 
bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân 
dân Hà Tĩnh trong dịp Người về thăm cũng 
như những điều Bác nhắn gửi qua các bức 
thư, điện tín... tuy hết sức bình dị nhưng 
mang tầm chiến lược, nghiêm túc mà chân 
tình, thẳng thắn mà gần gũi, thể hiện sinh 
động phong cách gần dân, trọng dân, sâu sát 
với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Di chúc thiêng liêng - “…Người ký 
thác chuyện muôn đời”

giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước của dân tộc ta đang bước vào 
giai đoạn cam go, quyết liệt nhất thì ngày 
02/9/1969, Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã 
ra đi mãi mãi. Người từ giã “cõi thực để vào 
mơ”, “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị 
cách mạng đàn anh khác”, về với “thế giới 
người hiền”... để lại nỗi đau buồn, thương 
tiếc vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân và bạn 
bè quốc tế.

Trong Điếu văn của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam do 

Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn đọc tại Lễ tang 
ngày 09/9/1969 đã nhấn mạnh - “Vĩnh biệt 
chúng ta, Bác Hồ có để lại cho Đảng ta, 
cho toàn thể đồng bào và chiến sĩ hai miền 
Nam - Bắc một bản Di chúc lịch sử. Đó là 
những lời căn dặn cuối cùng của Bác, là 
những tình cảm và niềm tin của Bác đối 
với chúng ta ngày nay và các thế hệ mai 
sau”. Bản Di chúc là những lời căn dặn, 
trao gửi của Bác về nhiều phương diện (…
nói về Đảng; về đoàn viên và thanh niên; 
về nhân dân lao động; dự báo cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước và niềm tin tất 
thắng của Người; về phong trào cộng sản 
thế giới; về một số việc riêng; và mong 
muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trước lúc đi xa); sự trù tính cho đại 
sự dân tộc ta cả hiện tại và tương lai. Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản 
vô giá của Đảng và nhân dân ta, có giá trị 
lý luận và thực tiễn; là những chỉ dẫn quý 
báu, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự 
nghiệp kháng chiến kiến quốc, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là một văn 
kiện lịch sử, thể hiện khí phách, tinh thần 
lạc quan chiến thắng của một bậc “đại trí, 
đại nhân, đại dũng”, kết tinh giá trị văn 
hóa của dân tộc và nhân loại, tinh hoa tư 
tưởng, đạo đức, phong cách, tâm hồn cao 
đẹp của Người đã suốt đời phấn đấu hy 
sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân và nhân loại. 

“Bác đi Di chúc giục lòng ta”
Thực hiện 5 lời thề thiêng liêng của toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân ta tại Lễ tang 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân 
Hà Tĩnh đã đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị qua các 
thời kỳ cách mạng. Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, Hà Tĩnh đã thực hiện 
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tốt vai trò “hậu phương của tiền tuyến miền 
Nam, tiền tuyến của hậu phương miền Bắc”, 
vừa sản xuất, vừa anh dũng chiến đấu và 
phục vụ chiến đấu, góp phần cùng quân, dân 
cả nước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy 
nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước bước vào 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, chỉ tính từ năm 
1960 đến 1975, toàn tỉnh đã có 92.913 thanh 
niên lên đường nhập ngũ (chiếm 10% dân 
số lúc đó), 334.128 lượt người đi dân công 
hoả tuyến, 10.636 thanh niên xung phong; 
13.024 người con của Hà Tĩnh đã anh dũng 
hy sinh trên chiến trường. Ngã ba Đồng Lộc 
đã trở thành điểm quyết chiến chiến lược, 
thành một địa danh đi vào lịch sử... ghi nhận 
những thành tích xuất sắc trong chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu, 100% đơn vị huyện, 
thị của Hà Tĩnh lúc bấy giờ đều được Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh 
có 1.985 bà mẹ được phong tặng, truy tặng 
danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.  

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, nhất 
là từ sau ngày tái lập tỉnh (tháng 9/1991), 
Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nêu cao 
truyền thống đoàn kết của quê hương Xô 
viết anh hùng, đưa tỉnh nhà vượt qua nhiều 
khó khăn, thách thức, đạt được những kết 
quả quan trọng. Đặc biệt, giai đoạn 2010-
2015, Hà Tĩnh đã có bước phát triển nhanh, 
toàn diện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế đạt trên 18%. Thu ngân sách 
nhà nước năm 2015 đạt trên 12.000 tỷ đồng, 
gấp hơn 6,3 lần năm 2010. Năm 2018 và 
những tháng đầu năm 2019, hầu hết các chỉ 
tiêu đều kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế 
hoạch; Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt 

kết quả nổi bật, toàn tỉnh đã có 69% số xã 
và huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn 
mới; thành phố Hà Tĩnh được công nhận đô 
thị loại ii. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh 
thần của nhân dân ngày càng được nâng 
cao. Quốc phòng - an ninh đảm bảo. Quan 
hệ hợp tác đối ngoại ngày càng mở rộng, đi 
vào chiều sâu. 

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức 
trong hệ thống chính trị được quan tâm, nhất 
là việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn 
hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 khóa Xii được tập trung chỉ 
đạo. Phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt 
động của các tổ chức trong hệ thống chính 
trị có nhiều đổi mới. Dân chủ trong Đảng và 
trong xã hội được mở rộng và phát huy. Khối 
đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng 
thuận trong nhân dân thường xuyên được 
củng cố, tăng cường. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
11, khóa 12 được triển khai sâu rộng, tạo 
lan tỏa tích cực trong Đảng và toàn xã hội; 
tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên được phát huy; việc giáo dục 
truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng 
cách mạng cho thế hệ trẻ được quan tâm 
chăm lo... 

“Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”…
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách của Bác Hồ, nhất là những 
những di huấn của Người, mỗi cán bộ, 
đảng viên, mỗi người dân Hà Tĩnh cần 
nắm vững thời cơ, vận hội mới, quyết tâm 
khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, 
nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị, đưa Hà Tĩnh phát triển 
nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công 
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nghiệp hiện đại. 
Trước hết, phải luôn chăm lo xây dựng 

Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính 
trị vững mạnh. Đặc biệt, phải thường xuyên 
củng cố, tăng cường xây dựng khối đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận 
trong nhân dân. Càng khó khăn, càng phải 
đoàn kết chặt chẽ hơn, càng phải chung sức, 
đồng lòng vì mục tiêu chung, nhằm không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho nhân dân.

Phát huy mạnh mẽ dân chủ trong Đảng 
là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ 
trong xã hội. Thực hiện nghiêm túc nguyên 
tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, trước hết là 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình 
và phê bình. Xây dựng, ban hành đồng bộ 
và thực hiện nghiêm các quy chế làm việc 
của cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Phát huy trách nhiệm của người 
đứng đầu, trước hết là bí thư cấp ủy, thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong việc thực hiện và nêu gương về 
phát huy dân chủ và đoàn kết. Nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh 
chính trị của các tổ chức đảng, trước hết 
là chi bộ đảng và chất lượng đội ngũ đảng 
viên. Chú trọng công tác kiểm tra, giám 
sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là giám 
sát người đứng đầu trong việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ được giao và trong 
việc giữ gìn đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, thực hành tiết kiệm. Xử lý nghiêm cán 
bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức, 
kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, tạo 
niềm tin trong nhân dân. 

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa Xii về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng tổ chức đảng, 

cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên 
phải thường xuyên quán triệt, chủ động 
phát hiện, phòng ngừa, 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. Kiên quyết 
đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động 
của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội 
chính trị chống phá Đảng, Nhà nước. Thực 
hiện nghiêm túc Quy định 08-QĐi/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
Xii; Quy định số 890-QĐi/TU của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 
và các quy định về những điều đảng viên 
không được làm, gắn với Chỉ thị số 05 - 
CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục bổ sung, xây 
dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo 
đức phù hợp với đặc điểm của từng ngành, 
địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, 
tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa 
phương và mỗi cán bộ, đảng viên, trước 
hết là người đứng đầu phải coi đây là 
nhiệm vụ tự giác, thường xuyên thực hiện 
nghiêm túc để nêu gương trước nhân dân. 
Thực hiện có hiệu quả, thực chất nội dung 
học tập chuyên đề năm 2019 của Trung 
ương về“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân 
dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống 
Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Đặc biệt, các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn 
thể từ tỉnh đến cơ sở phải thường xuyên 
chăm lo công tác tuyên truyền, giáo dục 
truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên, nhất là thế hệ trẻ; 
chú trọng tuyên truyền về giá trị lý luận và 



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng 5
Số 76 (Tháng 6/2019)

thực tiễn của bản Di chúc Bác Hồ.
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính. Nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các trung tâm hành chính 
công từ tỉnh đến cơ sở, phục vụ tốt nhất 
nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 
Thường xuyên trau dồi, học tập và làm 
theo Bác về phong cách làm việc dân chủ, 
khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, đến nơi, đến 
chốn; ứng xử văn hoá, nhân văn, yêu dân, 
trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm, tự 
mình nêu gương... Chăm lo xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là 
đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. 
Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, 
công tâm, khách quan trong công tác cán 
bộ. Khắc phục những hạn chế trong công 
tác cán bộ và kiên quyết, kịp thời thay thế, 
xử lý những cán bộ không đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ, uy tín thấp, vi phạm quy định, 
Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước. 
Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ kế cận, nhất là cán bộ trẻ “vừa 
hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị trong tình hình mới.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển toàn diện 
kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh. Tiếp tục thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá 
trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XViii, nhiệm kỳ 2015-
2020. Tập trung phát triển Khu kinh tế 
Vũng Áng; đẩy mạnh xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh; huy động nguồn lực 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Chăm lo 
công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân. Phát huy sức mạnh của hệ thống 

chính trị, tổ chức thực hiện hiệu quả, chất 
lượng chiều sâu phong trào toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng 
văn hóa và con người Hà Tĩnh vừa đậm đà 
bản sắc, vừa tiên tiến, hội nhập. Thực hiện 
đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối 
với người có công; đảm bảo an sinh xã hội. 
Thường xuyên sâu sát cơ sở, chủ động theo 
dõi, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời 
những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, 
hợp pháp của nhân dân. Tăng cường củng 
cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an 
ninh, an toàn tuyệt đối trên địa bàn. 

Trước mắt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
các nhiệm vụ chính trị năm 2019. Tổ chức 
tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kỷ 
niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và tưởng niệm 50 năm Ngày 
mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019). 
Chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo tiến 
tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020-2025.

Nửa thế kỷ qua, Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh luôn đồng hành với Đảng, 
với nhân dân, soi sáng cho cách mạng 
Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. Dưới ánh sáng của Di chúc, Đảng 
bộ và nhân dân tỉnh nhà đã từng bước 
hiện thực hóa lời căn dặn của Bác lúc 
sinh thời “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình 
hình nổi bật lên”; góp phần xứng đáng 
vào mục tiêu cao cả xây dựng một nước 
Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”.

V.H.H
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC - 
NHỮNG NỘI DUNG NỔI BẬT

Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng 
giải phóng dân tộc, danh nhân văn 
hóa kiệt xuất, đồng thời Người 

còn là một nhà giáo dục vĩ đại, với những 
quan điểm đến nay vẫn mang giá trị hết sức 
sâu sắc. 

1. Giáo dục là quốc sách hàng đầu
Hồ Chí Minh đã khởi đầu sự nghiệp 

cách mạng vĩ đại của Người từ việc tuyên 
truyền, giáo dục cách mạng để thức tỉnh 
quần chúng nhân dân ý thức rõ nỗi đau của 
người dân mất nước và có niềm tin vào sức 

mạnh vô cùng to lớn của chính bản thân khi 
họ được tổ chức lại trong một khối đoàn kết 
chặt chẽ, cùng tranh đấu dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Người coi một dân tộc dốt là một 
dân tộc yếu, dốt nát cũng là một kẻ địch. 
Vì vậy, ngay sau ngày Cách mạng Tháng 
Tám 1945 thành công, đồng thời với cuộc 
đấu tranh chống giặc ngoại xâm và “giặc 
đói”, một trong những nhiệm vụ cấp bách 
hàng đầu được Hồ Chí Minh xác định là 
phải thực hiện một chiến dịch chống nạn 
mù chữ, diệt “giặc dốt”.

Pgs, Ts Lý ViệT QUANg
Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bác Hồ thăm lớp học Bổ túc văn hóa của cán bộ, công nhân Nhà máy ô tô 1-5. Ảnh tư liệu
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Trong quá trình lãnh đạo công cuộc 
kháng chiến và kiến quốc, Hồ Chí Minh càng 
chú trọng chỉ ra vai trò đi đầu, đi trước của 
giáo dục. Nói chuyện với các cán bộ giảng 
dạy và học viên lớp đào tạo hướng dẫn viên 
các trại hè cấp 1 (ngày 12-6-1956), Người chỉ 
ra rằng: “Bây giờ xây dựng kinh tế. Không có 
cán bộ không làm được. Không có giáo dục, 
không có cán bộ thì cũng không nói gì đến 
kinh tế văn hoá. Trong việc đào tạo cán bộ, 
giáo dục là bước đầu”(1).

Với Hồ Chí Minh, giáo dục là quốc sách 
hàng đầu trong sự nghiệp cách mạng giải 
phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới tiến 
bộ, văn minh hơn. Độc lập, tự do, hạnh phúc 
của nhân dân, sự hưng thịnh của đất nước sẽ 
không thể thực hiện được, nếu không có sự 
tham gia của giáo dục. sứ mệnh của giáo dục 
vừa có ý nghĩa vô cùng trọng đại, vừa mang ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc.

2. “Học để làm việc, học để làm người, 
học để làm cán bộ, học để phụng sự Đoàn 
thể, học để phụng sự giai cấp và nhân dân, 
học để phụng sự Tổ quốc và nhân loại”

Trong quan niệm của nền giáo dục Nho 
giáo truyền thống, việc học hết sức được coi 
trọng. Nhưng học đó là nhằm để ra làm quan 
phụ mẫu ban phát ân huệ cho các thảo dân, để 
rồi “một người làm quan, cả họ được nhờ”. 
Đến thời chế độ thực dân phong kiến, do bản 
chất “chính sách ngu dân” của thực dân Pháp, 
giáo dục cũng bị biến tướng. 

Hồ Chí Minh sinh trưởng trong một gia 
đình Nho giáo, được tiếp xúc và học tập, 
đào tạo trước hết với nền giáo dục Nho giáo. 
Nhưng Người không bị những quan điểm về 
sự học trong chế độ cũ chi phối. Người cho 
rằng mục tiêu của việc học, trước hết là để làm 
việc, làm người, rồi mới làm cán bộ. Thông 
qua quá trình lao động, làm việc mà nhân cách 
con người được mài dũa và tôi luyện. Cũng 
thông qua quá trình học tập, phẩm chất người 

được tăng lên và ngày càng hoàn thiện. Khi 
có được năng lực làm người rồi, mới có thể ra 
làm cán bộ được. Bởi cán bộ là công bộc của 
dân, không phải là những vị quan phụ mẫu như 
trước đây là những kẻ ngồi trên nhân dân, ban 
phát ân huệ cho nhân dân.

Đồng thời, học còn có mục đích cống 
hiến - giá trị cao cả hơn mục đích tự thân. Hồ 
Chí Minh cho rằng học là để phụng sự. Phụng 
sự chứ không phải để hưởng thụ. Học không 
phải để có một cái vốn tri thức đưa ra mặc 
cả với Đảng. Học là để cống hiến, để phụng 
sự. Phụng sự trước hết là Đảng, rộng hơn là 
phụng sự nhân dân, rộng hơn nữa là phụng sự 
Tổ quốc và nhân loại.

3. Nội dung giáo dục phải toàn diện, 
trong đó giáo dục đạo đức là gốc rễ, 
nền tảng

Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, nội 
dung giáo dục phải bao hàm các mặt đức 
dục, trí dục, thể dục, mỹ dục(2). Chú trọng 
sự phát triển toàn diện nhân cách con người 
trên cả phương diện đạo đức và tài năng, 
Hồ Chí Minh luôn luôn coi đạo đức và giáo 
dục đạo đức là gốc rễ, nền tảng của quá 
trình giáo dục toàn diện. Tại Hội nghị tổng 
kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tháng 
8-1963, Người nhấn mạnh: “Nội dung giáo 
dục cần chú trọng hơn nữa về mặt đức dục. 
Dạy cho các cháu đạo đức cách mạng, biết 
yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu 
khoa học, yêu lao động và người lao động, 
thật thà, dũng cảm, sẵn sàng tham gia lao 
động và bảo vệ Tổ quốc”(3).

Đồng thời, Hồ Chí Minh cũng cho rằng, 
trên nền tảng giáo dục đạo đức, để đào tạo 
ra những con người mới, đáp ứng thiết thực 
yêu phát triển đất nước, phải phấn đấu nâng 
cao chất lượng giáo dục tri thức văn hóa và 
chuyên môn; phải bồi dưỡng ý thức rèn luyện 
thể chất, giữ gìn sức khỏe; giáo dục tinh thần 
yêu cái đẹp, trân trọng cái đẹp.
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Nội dung giáo dục còn được Hồ Chí Minh 
cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý 
từng đối tượng, từng cấp học, bậc học. Đó là 
tư duy mới, hết sức hiện đại, là kiểu tư duy 
“thực dạy, thực học”, không ôm đồm, nhồi 
nhét về kiến thức, mà các nền giáo dục tiên 
tiến hiện nay vẫn đang thực hiện rất hiệu quả.

4. Phương châm tổ chức và xây dựng 
nền giáo dục

Một là, giáo dục cho tất cả mọi người
Hồ Chí Minh luôn coi giáo dục là một 

mặt trận quan trọng và làm sao hướng tới cả 
dân tộc được học, mọi người dân đều được 
học. ý tưởng kiến tạo “nền giáo dục cho tất 
cả mọi người” đã được Hồ Chí Minh sớm đề 
ra và luôn luôn theo đuổi trên con đường cách 
mạng. Năm 1919, trong Yêu sách 8 điểm tới 
Hội nghị Vécxây, Người nêu rõ điểm thứ 6 
ghi rõ phải có quyền “tự do học tập”(4) cho tất 
cả các giai tầng ở Việt Nam. Học tập, giáo dục 
không phải là đặc quyền của riêng một nhóm 
người nào, mà là quyền chung, quyền cơ bản 
của tất cả mọi người, không phân biệt giai 
cấp, tầng lớp, lứa tuổi, giới tính trong xã hội. 

Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 
18-2-1930 bằng tiếng Anh, đề cập về đường lối 
của Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời, Hồ 
Chí Minh viết: “To make Education for All” 
(Thực hành giáo dục toàn dân)(5). Hội nghị giáo 
dục thế giới năm 1990, họp ở Jomtien Thái 
Lan đã đưa ra đúng khẩu hiệu trên. Ngày nay 
Education for All (viết tắt là EFA) là đường lối 
giáo dục chung của thế giới.

Hai là, lý luận gắn với thực tiễn, học đi 
đôi với hành, học tập kết hợp với lao động, 
sản xuất

Quán triệt nguyên lý Mác - Lênin về mối 
quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, Hồ Chí 
Minh luôn luôn coi trọng sự thống nhất biện 
chứng giữa lý luận và thực tiễn, học đi đôi 
với hành, học tập kết hợp với lao động và sản 
xuất. Người khẳng định: “Thực tiễn không 

có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù 
quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn 
là lý luận suông.”(6).

Theo Hồ Chí Minh, học và hành là hai 
khâu của quá trình nhận thức gắn bó khăng 
khít với nhau, chỉ khi học đi đôi với hành 
thì người học mới rèn luyện được cả tri thức 
và kỹ năng, mới gắn liền tri thức với thực 
tiễn xã hội, với lao động, sản xuất phong 
phú. Đây chính là điểm khác biệt căn bản 
của nền giáo dục mới theo quan niệm của 
Hồ Chí Minh với nền giáo dục thực dân 
phong kiến trước đó. 

Ba là, kết hợp giáo dục nhà trường với 
giáo dục gia đình và giáo dục xã hội

Hồ Chí Minh nhận thấy, “trồng người” là 
sự nghiệp vẻ vang nhưng rất công phu, bền bỉ, 
khó khăn, phải có sự phối hợp của nhiều lực 
lượng mới đạt kết quả tốt. Người nhấn mạnh: 
“giáo dục các em là việc chung của gia đình, 
trường học và xã hội. Bố mẹ, thầy giáo và 
người lớn phải cùng nhau phụ trách; trước hết 
là phải làm gương mẫu cho các em trước mọi 
việc” (7). Người luôn luôn đánh giá cao vai trò 
của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc 
giáo dục thế hệ trẻ.

Bốn là, phải sửa đổi chế độ giáo dục 
phù hợp với thực tiễn đất nước, cho hợp với 
hoàn cảnh mới của nhân dân.

Hồ Chí Minh đã chủ trương xây dựng 
một nền giáo dục mới hướng vào các giá trị 
dân tộc, nhân văn, đồng thời kết hợp chặt 
chẽ với những tinh hoa văn hóa nhân loại. 
Nền giáo dục đó phải xuất phát từ yêu cầu 
thực tiễn cách mạng, đáp ứng yêu cầu của 
thực tiễn cách mạng. Vì vậy, khi tình hình 
thực tiễn có sự thay đổi, nền giáo dục cũng 
phải có sự điều chỉnh, đổi mới phù hợp. 
Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn 
dân trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh nhắn nhủ: 
“sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn 
cảnh mới của nhân dân”(8).
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5. Phương pháp dạy và phương pháp học
Một là, dạy học nhằm phát triển trí tuệ, phát 

huy tính chủ động, sáng tạo của người học
Theo Hồ Chí Minh, trong giáo dục, những 

nhà giáo phải chú ý tới đặc điểm đối tượng, 
phải “đóng giầy theo chân”, chứ không phải 
“khoét chân cho vừa giày”. Người nhiều lần 
bày tỏ quan điểm chống lại cách dạy, cách 
học không hướng vào sự phát triển người 
học, không kích thích sự suy nghĩ trong học 
tập. Người yêu cầu phải tránh lối dạy nhồi sọ. 
Người thầy cần phải có phương pháp dạy sao 
cho phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo của 
người học. Cần phải thực hành dân chủ trong 
giáo dục. Đối với mọi vấn đề “thầy và trò 
cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến gì đều thật 
thà phát biểu. Điều gì chưa thông suốt, thì hỏi, 
bàn cho thông suốt ”(9).

Hai là, dạy học phải bảo đảm tính cơ 
bản của kiến thức

Hồ Chí Minh rất chú trọng đến tính thiết 
thực của việc dạy học. Người nhiều lần nhắc 
nhở phải tránh lối dạy học ôm đồm, chạy theo 
số lượng, chạy theo thành tích, vừa không 
đạt hiệu quả đặt ra, vừa gây lãng phí cả về 
thời gian, công sức và tiền của. Người nêu 
lên chỉ dẫn trong dạy học: “Dạy dần dần từ 
ít đến nhiều, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao. 
Không tham nhiều, không nhồi sọ. Dạy một 
cách thiết thực” (10).

Ba là, nêu cao tinh thần tự giác học tập, 
“lấy tự học làm cốt”

Tấm gương mẫu mực tự học và học suốt 
đời của Hồ Chí Minh là bài học vô cùng quý 
giá đối với các thế hệ người Việt Nam. Người 
đã làm giàu vốn tri thức của mình bằng việc 
tiếp thu vốn tri thức tiên tiến nhất của thời đại, 
Người trở thành anh hùng giải phóng dân tộc, 
nhà văn hóa kiệt xuất thông qua con đường 
tự học.

Hồ Chí Minh cho rằng, cốt lõi của việc 
học tập là tự học. Trong tác phẩm Sửa đổi 

lối làm việc (1947), Người khẳng định: “Lấy 
tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp 
vào”(11) và “Đọc tài liệu thì phải đào sâu hiểu 
kỹ, không tin một cách mù quáng từng câu 
một trong sách, có vấn đề chưa thông suốt thì 
mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ”(12)

Bốn là, học tập mọi lúc, mọi nơi, học tập 
suốt đời

Hồ Chí Minh lưu ý: “Học ở trường, học ở 
sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không 
học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”(13). Với 
Người, học tập là một công việc suốt đời, là 
một nhiệm vụ cách mạng. Bởi lẽ, xã hội ngày 
càng phát triển, công việc ngày càng nhiều, 
máy móc ngày càng tinh xảo, để không lạc 
hậu, không bị đào thải, phải không ngừng học 
tập. Người khẳng định: “Học không bao giờ 
cùng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, 
càng thấy càng phải học thêm”(14). sự học là 
vô cùng vì “dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, 
mình tự đào thải trước”(15). 

Những quan điểm đổi mới về giáo dục 
như trên của Hồ Chí Minh chính là nền tảng 
lý luận cho việc thực hiện công cuộc đổi mới 
căn bản và toàn diện giáo dục, khắc phục 
những hạn chế, yếu kém của nền giáo dục đất 
nước hiện nay.

L.V.Q
----------------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2011, tập 10, tr.345.
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 10, tr.175.
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 14, tr. 746.
(4) Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 1, tr. 469.
(5) Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 3, tr. 22.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 11, tr. 95.
(7) Hồ Chí Minh:Toàn tập, sđd, tập 10, tr 175.
(8) Hồ Chí Minh:Toàn tập, sđd, tập 15. tr 616, 617.
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 9, tr 266.
(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 8, tr 467.
(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr.312.
(12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 11, tr.98-99.
(13) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.361.
(14) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.61.
(15) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 12, tr.266.
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Trong bản di chúc thiêng liêng để 
lại cho toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân ta, Hồ Chí Minh dành 

nhiều sự quan tâm đến Đảng. “Trước hết 
nói về Đảng”, “theo ý tôi, việc cần phải 
làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” là 
cách mà Người diễn tả sự quan tâm đặc 
biệt của Người về Đảng. Người căn dặn 

hậu thế về các nguyên tắc quan trọng trong 
xây dựng Đảng, về đội ngũ đảng viên và 
hai nhiệm vụ trọng yếu của Đảng. Bài viết 
tập trung phân tích những lời dặn dò quý 
báu của Người về các nguyên tắc quan 
trọng trong xây dựng Đảng.

Theo Người “Đối với vận mệnh của 
nước nhà và dân tộc, Đảng có trách nhiệm 

Bác Hồ làm việc ở chiến khu Việt Bắc. Ảnh tư liệu

VỀ CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG 
TRONG DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Pgs, Ts TrầN THị THU Hoài
Khoa Lý luận Chính trị,  

trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
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vô cùng to lớn. Cho nên, xây dựng Đảng 
là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng”(1). Để 
hoàn thành sứ mệnh trước dân tộc, “Đảng 
phải thật mạnh mẽ, trong sạch, sáng suốt, 
thống nhất”(2). Do đó, Đảng phải được xây 
dựng theo các nguyên tắc của một đảng 
kiểu mới. Trong bản Di chúc, Người nhấn 
mạnh các nguyên tắc cốt yếu: đoàn kết, 
thống nhất; thực hành dân chủ; tự phê bình 
và phê bình. 

Một là, về nguyên tắc tự phê bình và 
phê bình, Người nhắc nhở trong Di chúc: 
“Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê 
bình và phê bình là cách tốt nhất để củng 
cố sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”(3).

Theo Người: “Phê bình là nêu ưu 
điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí 
mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch 
khuyết điểm của mình”(4). Nguyên tắc này 
được Hồ Chí Minh đề ra trên cơ sở thấu 
hiểu một điều rằng chúng ta sinh ra không 
ai hoàn hảo, đảng viên đảng cộng sản 
cũng vậy. Khả năng mắc sai lầm khuyết 
điểm là chuyện bình thường đối với mỗi 
con người, đối với mỗi đảng viên. Tự phê 
bình và phê bình là cách để chúng ta nhìn 
ra khuyết điểm của bản thân mình cũng 
như của đồng chí mình: “Mỗi đảng viên, 
mỗi cán bộ cần phải thật thà tự xét và xét 
đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào, thì 
phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp 
sửa chữa lẫn nhau. Thang thuốc hay nhất 
là thiết thực tự phê bình và phê bình”(5).

Hồ Chí Minh nhắc nhở cách phê bình 
phải khéo léo: “Luôn luôn dùng và khéo 
dùng cách phê bình và tự phê bình thì 
khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm 
nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định 
thắng lợi”(6). Người cũng nhấn mạnh “phải 
có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”(7) 
thì tự phê bình và phê bình mới không biến 

thành những cuộc đấu tố, thanh trừng đẫm 
máu, mục đích của tự phê bình và phê bình 
mới thực hiện thành công.

“Phê bình và tự phê bình phải từ trên 
xuống dưới, từ dưới lên trên”(8). Hồ Chí 
Minh nhấn mạnh tác dụng của phê bình 
từ dưới lên. Đây là một tư duy mới, đột 
phá đòi hỏi đảng viên phải có bản lĩnh mới 
thực hiện được. Vì thông thường cấp trên 
phê bình cấp dưới. Thật không dễ dàng khi 
cấp dưới phê bình cấp trên. Làm được tốt 
nguyên tắc này chúng ta sẽ củng cố được 
khối đoàn kết trong Đảng.

“Tự phê bình và phê bình phải đi đôi 
với nhau. Mục đích là cho mọi người học 
lẫn ưu điểm của nhau và giúp nhau sửa 
chữa những khuyết điểm”(9).Trong cuộc 
sống, chúng ta thường có xu hướng ứng 
xử phổ biến sau: thích nêu ưu điểm của 
mình và vạch khuyết điểm của người 
khác. Với bản thân mình, chỉ thích nêu 
ưu điểm không muốn chỉ ra khuyết 
điểm của mình. Tự vạch ra khuyết điểm 
thường được ví như “vạch áo cho người 
xem lưng” nên chúng ta thường giấu đi 
sai lầm khuyết điểm của mình. Còn với 
người khác, chúng ta lại hay vạch khuyết 
điểm mà không ghi nhận hoặc không nêu 
ưu điểm của họ. Hoặc chúng ta chỉ nói 
về mình mà không muốn “động chạm” 
đến người khác do đó chỉ tự phê bình mà 
ngại phê bình, sợ mất lòng. Hoặc trong 
phê bình, chúng ta muốn tâng bốc, lấy 
lòng người khác nên chỉ nêu ưu điểm mà 
lờ đi khuyết điểm của họ. Do vậy, đồng 
thời làm được các việc mà Hồ Chí Minh 
chỉ ra không hề đơn giản. Người cũng vô 
cùng tinh tế khi luôn nhắc nhở “nêu ưu 
điểm” trước rồi mới “vạch khuyết điểm”. 
Điều này hoàn toàn phù hợp với tâm lý 
phổ biến của con người. Cách làm này sẽ 
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khích lệ con người và giúp chúng ta dễ 
dàng thừa nhận khuyết điểm của mình. 
Chỉ trong vài dòng ngắn ngủi định nghĩa 
và chỉ dẫn về tự phê bình và phê bình, tư 
duy triết học, óc biện chứng của Người 
đã được thể hiện thật rõ nét và sinh động 
biết bao.

Hai là, về nguyên tắc thực hành dân chủ 
rộng rãi, trong bản Di chúc Người tỏ rõ: 
“trong đảng thực hành dân chủ rộng rãi… 
là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự 
đoàn kết và thống nhất của đảng”(10).

Nguyên tắc này được thể hiện rõ nét 
trong cách làm việc tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách. Tập thể lãnh đạo là sản 
phẩm từ sự đúc rút kinh nghiệm dân gian: 
“Khôn bầy hơn khôn độc”. Với cách này, 
chúng ta huy động được kinh nghiệm, trí 
tuệ, cách nhìn của nhiều người, tránh góc 
nhìn phiến diện, giản đơn. Tập thể lãnh 
đạo để tránh tệ bao biện, độc đoán, chủ 
quan dẫn đến hỏng việc. Cá nhân phụ trách 
để tránh việc “nhiều sãi không ai đóng cửa 
chùa”, tránh tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính 
phủ dẫn đến hỏng việc.

Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Điều 
này đòi hỏi những người lãnh đạo phải 
nghiêm túc trong việc có mặt đầy đủ ở các 
cuộc họp, cân nhắc kỹ lưỡng các vấn đề 
cuộc họp đề ra, phát biểu hết các ý kiến 
của mình. Cá nhân phụ trách là tập trung. 
Thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi người 
phụ trách thi hành phải làm đúng kế hoạch 
do đa số đã quyết định và làm đúng nhiệm 
vụ của mình(11).

Hồ Chí Minh vô cùng tinh tế khi nói 
“dân chủ tập trung” chứ không nói “tập 
trung dân chủ”. Dân chủ là điều kiện để 
tập trung. Tập trung trên cơ sở dân chủ. 
Dân chủ và tập trung không tách rời 
nhau. Như vậy, nguyên tắc này có thể 

hiểu khi thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi của 
nhiều người, mọi người tự do phát biểu 
hết ý kiến của mình. Khi đã đi đến kết 
luận chung, mọi người sẽ phải tuân thủ 
kết luận chung ấy và sẽ ủy quyền cho cá 
nhân thực hiện. Dân chủ trong đảng sẽ là 
điều kiện quan trọng để thực hiện dân chủ 
trong xã hội. Dân chủ vừa là mục tiêu vừa 
là công cụ, là động lực để tiến tới một xã 
hội dân chủ, công bằng, văn minh trong 
đó người dân được sống trong tự do, hạnh 
phúc thực sự. 

Ba là, về nguyên tắc đoàn kết nhất trí, 
đây là kết quả tất yếu của việc thực hiện tốt 
hai nguyên tắc trên. Người căn dặn trong di 
chúc: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ 
quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng 
chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải 
giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như 
giữ gìn con ngươi của mắt mình”(12).

Muốn đoàn kết phải giữ gìn kỷ luật 
Đảng. Ai cũng tuân theo kỷ luật ấy sẽ 
thành một khối thống nhất có sức mạnh. 
Điều này đòi hỏi mỗi đảng viên phải tuyệt 
đối tuân theo kỷ luật của Đảng. Có như 
vậy mới thành một đảng đoàn kết chặt 
chẽ, ý chí thống nhất, hành động nhất trí. 
Nhờ kỷ luật của Đảng mà đoàn kết, nhất 
trí, mạnh mẽ để lãnh đạo nhân dân đến 
thắng lợi. sự nghiệp cách mạng của Đảng 
do đảng viên mà hoàn thành, cho nên mọi 
đảng viên phải thật thà chấp hành chính 
sách và nghị quyết của Đảng. Lợi ích của 
Đảng là lợi ích chung, đảng viên phải ra 
sức giữ gìn nó, cái gì trái với nó, thì đảng 
viên phải kiên quyết đấu tranh chống lại. 
Muốn đoàn kết phải thực hiện tốt tự phê 
bình và phê bình, Người khẳng định do tự 
phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ 
dưới lên - mà chúng ta đoàn kết càng chặt 
chẽ, càng đồng tâm nhất trí, càng tiến bộ 
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không ngừng, càng chắc chắn thắng lợi 
trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ, giàu mạnh.

“Đoàn kết và kỷ luật làm cho bộ đội 
mạnh, đoàn thể mạnh”(13). Đoàn kết là cội 
nguồn của thành công: “Đoàn kết, đoàn 
kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, 
đại thành công”.

Về mối quan hệ giữa 3 nguyên tắc 
Ba nguyên tắc này có quan hệ biện 

chứng với nhau trong một chỉnh thể. Muốn 
tạo ra sự đoàn kết nhất trí trong đảng phải 
thực hành dân chủ rộng rãi trong đảng và 
thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình 
và phê bình. Nói cách khác, tự phê bình 
và phê bình, thực hành dân chủ trong 
đảng sẽ là cơ sở quan trọng để tạo nên một 
đảng đoàn kết, nhất trí. Đoàn kết không 
dựa trên lời hô hào và những khẩu hiệu 
chính trị suông mà là kết quả của việc 
thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc 
khác trong xây dựng đảng. Đảng có đoàn 
kết thì quần chúng mới yêu mến Đảng, 
ra sức ủng hộ Đảng và tự giác, tự nguyện 
chịu Đảng lãnh đạo. Đảng có vững, cách 
mạng mới thành công bởi người cầm lái 
có vững, thuyền mới chạy. sự ủng hộ của 
nhân dân là yếu tố quan trọng quyết định 
thành công của Đảng. 

Như vậy, liên quan đến nội bộ đảng, 
Hồ Chí Minh để lại những lời gan ruột 
về những nguyên tắc cốt lõi để xây dựng 
một Đảng mạnh. Với lời dặn dò thực hiện 
nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Người 
nhắc nhở chúng ta về nguy cơ mắc sai lầm, 
khuyết điểm của Đảng. Do đó, tư duy khoa 
học, tinh thần phản biện của đảng viên, 
cán bộ với đường lối của đảng là yếu tố vô 
cùng cần thiết để đảng vận hành có hiệu 
quả. Với lời dặn về thực hiện dân chủ rộng 

rãi, thường xuyên trong Đảng, Người nhắc 
chúng ta về việc huy động tối đa trí tuệ 
của các đảng viên. Dân chủ nhưng phải tập 
trung, tập trung trên cơ sở dân chủ. Những 
dòng tâm huyết Người để lại bắt đầu từ 
đoàn kết trong đảng để vươn tới đoàn kết 
trong nhân dân nhằm xây dựng “một nước 
Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ và giàu mạnh”(14), ham muốn tột 
độ của Hồ Chí Minh suốt cuộc đời được 
nhấn mạnh trong lời kết của bản Di chúc 
thiêng liêng. 

T.T.T.H

------------------------------------
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 8, trang 279
(2) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 8, trang 274
(3) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 15, trang 611
(4) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 5, trang 307
(5) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập ,5 trang 302
(6) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 5 trang 305
(7) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 15 trang 611
(8) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 7, trang 270
(9) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 5, trang 307
(10) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 15, trang 611
(11) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 5, trang 620
(12) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 15, trang 611
(13) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 5, trang 260
(14) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQg, Hà Nội, 
2011, tập 15, trang 624
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Triển khai thực hiện Chương 
trình MTQg xây dựng nông 
thôn mới (NTM), Hà Tĩnh xác 

định phải gắn chặt chẽ với phát triển đô 
thị văn minh cả về không gian kinh tế, sản 
xuất, thị trường, văn hóa, kết nối du lịch, 
dịch vụ, thương mại, đảm bảo đồng bộ và 

kết nối nông thôn - đô thị. Để xây dựng 
NTM gắn với đô thị văn minh, tỉnh đã 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể.

Trước hết là quy định một số chỉ tiêu 
về xây dựng NTM theo hướng đô thị, như: 
Bộ Tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu, 
Vườn mẫu quy định đường có hàng rào 

Hà Tĩnh:
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng 
nông thôn mới gắn với đô thị văn minh

ĐặNg NgọC sơN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị  
văn minh, giảm nghèo bền vững và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, Thạch Hà
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xanh, hệ thống đường điện chiếu sáng, có 
hệ thống biển báo chỉ dẫn, có rãnh thoát 
nước; khu dân cư có hệ thống mương tiêu 
thoát nước thải; Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn 
NTM quy định đường trục chính từ trung 
tâm hành chính xã và đường trục xã làm 
mới yêu cầu nền đường tối thiểu 9m, mặt 
đường tối thiểu 5m, 100% đường trục 
xã có trồng cây xanh; Bộ tiêu chí xã đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu quy định có mô hình 
(cơ sở) ứng dụng công nghệ cao đạt doanh 
thu tối thiểu 05 tỷ đồng...

Đối với các xã dự kiến phát triển đô 
thị, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển 
đô thị gắn với xây dựng NTM, đảm bảo sự 
kế thừa, phát triển liên tục, bền vững.

Ứng dụng các tiến bộ khoa học công 
nghệ xây dựng một số mô hình điểm trên 
các lĩnh vực như công sở thông minh, tổ 
tư vấn chính sách- vay vốn - giải quyết 
việc làm; mô hình xử lý rác thải, nước 
sinh hoạt tại hộ gia đình; mô hình nông 
nghiệp công nghệ cao; xây dựng phần 
mềm dữ liệu số nông thôn mới... Hình 
thành một số tour tuyến và điểm du lịch 
trải nghiệm NTM.

Ban Chỉ đạo NTM tỉnh đã được kiện 
toàn, bổ sung nhiệm vụ phát triển đô thị 
văn minh, giao sở Xây dựng là cơ quan 
thường trực tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, 
UBND tỉnh và chủ động hướng dẫn các địa 
phương triển khai thực hiện khi chưa có 
tiêu chí của Trung ương ban hành.

Kết quả đến nay, toàn tỉnh có 158 xã 
đạt chuẩn NTM, chiếm 68,9% tổng số xã, 
vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng 
bộ lần thứ XViii đề ra trước 02 năm và chỉ 
tiêu của Trung ương giao đến năm 2020; 
không còn xã dưới 11 tiêu chí (năm 2010 

có đến 183 xã dưới 5 tiêu chí, trong đó có 
20 xã không đạt tiêu chí nào và không có xã 
đạt 10 tiêu chí trở lên); huyện Nghi Xuân 
đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn; 
xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn 
mẫu được nhân rộng, khẳng định tính tất 
yếu để xây dựng NTM bền vững và được 
Trung ương tổng kết, chỉ đạo nhân rộng 
trên toàn quốc; đời sống người dân được 
cải thiện, thu nhập bình quân đầu người 
khu vực nông thôn năm 2018 đạt trên 28 
triệu đồng, tăng 3,3 lần; tỷ lệ hộ nghèo theo 
đa chiều năm 2018 đạt 6,92% (năm 2010 
theo tiêu chí cũ là 23,91%). Phát triển đô 
thị văn minh đạt nhiều kết quả tích cực, 
hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và 
xã hội đô thị được đầu tư xây dựng, phát 
triển khá nhanh, thành phố Hà Tĩnh được 
công nhận đô thị loại ii, xã Đồng Lộc được 
công nhận trở thành thị trấn Đồng Lộc, các 
huyện, thành phố, thị xã được chỉnh trang, 
xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao 
thông, giải phóng hành lang vỉa hè, nâng 
cấp cơ sở vật chất văn hóa…

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn 
một số khó khăn, hạn chế, như: Hạ tầng 
kinh tế - xã hội chưa đáp ứng phục vụ sản 
xuất hiện đại; đời sống của cư dân nông 
thôn nhìn chung còn thấp; tỷ lệ đô thị hóa 
còn thấp so với cả nước; việc thu hút đầu 
tư, huy động nguồn lực để xây dựng và 
phát triển đô thị còn hạn chế; lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch phân khu, phát 
triển đô thị văn minh, nhìn chung kết 
quả đạt được thấp; Trung ương chưa ban 
hành, hướng dẫn cụ thể về phát triển đô 
thị văn minh…

Trong thời gian tới tỉnh tiếp tục tập 
trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình 
xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị 



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng16
Số 76 (Tháng 6/2019)

văn minhvà thực hiện Chương trình giảm 
nghèo bền vững, Chương trình Mỗi xã 
một sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2020: 
Bình quân số tiêu chí/xã: 18,5 tiêu chí; 
không còn xã dưới 13 tiêu chí; 97% số 
xã đạt chuẩn nông thôn mới; ít nhất 10 xã 
đạt chuẩn NTM nâng cao; ít nhất 5 xã đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu; ít nhất 4 huyện đạt 
chuẩn NTM, thành phố, thị xã có 100% số 
xã đạt chuẩn NTM.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thời 
gian tới toàn tỉnh cần tập trung cao thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức, trình độ của 
cán bộ và người dân về Chương trình 
MTQg xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh, giảm nghèo bền vững, Chương 
trình oCoP trong giai đoạn mới.

Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện Chương 
trình MTQg xây dựng NTM đi vào 
chiều sâu, bền vững, nâng cao mức độ, 
chất lượng của tất cả các tiêu chí, xây 
dựng thành công NTM nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng; thu hút doanh nghiệp và 
các thành phần kinh tế đầu tư vào nông 
nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, 
ứng dụng công nghệ cao, khai thác tiềm 
năng, lợi thế để phát triển sản xuất, nâng 
cao năng suất, chất lượng và sức cạnh 
tranh các sản phẩm nông nghiệp theo 3 
cấp độ (nhóm sản phẩm thuộc danh mục 
chủ lực quốc gia, nhóm sản phẩm chủ lực 
cấp tỉnh và nhóm sản phẩm đặc sản, đặc 
hữu, có giá trị cá biệt cấp vùng, miền, 
địa phương) gắn với Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm. Phát huy hiệu quả các 

cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
trên địa bàn; thu hút đầu tư hạ tầng cụm 
công nghiệp, chợ theo hình thức xã hội 
hóa; khuyến khích phát triển các loại 
hình siêu thị mini, cửa hàng tiện ích; đổi 
mới hoạt động xúc tiến thương mại, tạo 
sự đột phá trong thương mại điện tử, phát 
triển thương hiệu các sản phẩm nông 
sản, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Thực 
hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã 
một sản phẩm.Nhân rộng, nâng cao chất 
lượng, chiều sâu các Khu dân cư NTM 
kiểu mẫu, Vườn mẫu; phát triển du lịch 
cộng đồng NTM.

Thứ ba, xây dựng và triển khai đồng 
bộ, có hiệu quả các chương trình, kế 
hoạch, đề án về quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển đô thị. Nâng cao chất 
lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát 
triển đô thị bền vững; chủ động huy động 
các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa…
để xây dựng, chỉnh trang các dự án đầu tư 
phát triển đô thị; xây dựng,nâng cao chất 
lượng các danh hiệu “Phường đạt chuẩn 
văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn 
minh đô thị”.

Thứ tư, nâng cao chất lượng cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”; lồng ghép nội 
dung của Cuộc vận động với các phong 
trào thi đua yêu nước.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải 
pháp trên, tin tưởng việc xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh 
tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp 
phần làm cho bộ mặt tỉnh nhà ngày càng 
khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng 
được nâng cao.

Đ.N.S
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Thực hiện Nghị quyết số 37-
NQ/TW ngày 24/12/2018 của 
Bộ Chính trị, Nghị quyết số 

653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp 
xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp 
xã, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định 
đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của giai 

đoạn 2019 - 2021. sắp xếp đơn vị hành chính 
là một nhiệm vụ khó, có nhiều thách thức 
nên cần có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực 
lớn, tạo được sự thống nhất trong hệ thống 
chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân 
dân thì mới thực hiện thành công.

Xác định rõ quan điểm và cách thức triển 

kếT qUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ SẮP XếP 
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Đoàn công tác Hà Tĩnh do đồng chí Lê Đình Sơn - UVBCHTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì  
làm việc với Bộ Nội vụ về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

NgUyễN PHi QUANg
Giám đốc Sở Nội vụ
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khai về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã đảm bảo hiệu quả. Theo đó, 
việc sắp xếp phải đảm bảo căn bản, có cách 
làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, 
chắc chắn, không chủ quan, phải chín muồi, 
nơi đã rõ, có điều kiện thuận lợi thì làm trước; 
phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội; bảo đảm ổn định chính 
trị, không gây xáo trộn lớn. Mục tiêu nhập xã 
là để tạo điều kiện thuận lợi phát triển, nâng 
cao đời sống nhân dân; gắn sắp xếp các đơn 
vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu 
lực, hiệu quả, cơ cấu lại và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Bám sát các 
nghị quyết của Trung ương, đưa vào sắp xếp 
đối với các địa phương dưới 50% cả hai tiêu 
chuẩn dân số và diện tích, đồng thời phải chú 
trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch 
sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, 
tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa 
lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu 
bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật 
tự xã hội. Trong quá trình thực hiện sắp xếp 
các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải 
đồng thời giải quyết chế độ, chính sách cho 
cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và 
có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý, bảo đảm 
đúng số lượng quy định.

Với quan điểm đó, tỉnh đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo, theo đó, yêu cầu các sở, 
ngành liên quan và các địa phương rà soát, 
đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã.

Đối chiếu quy định tại Nghị quyết số 653 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn tỉnh 
có 01/13 đơn vị hành chính cấp huyện (thị xã 
Hồng Lĩnh) và 63/262 (chiếm tỷ lệ 24%) xã 
thuộc diện bắt buộc sắp xếp (sáp nhập) trong 
giai đoạn 2019 - 2021. Tỉnh Hà Tĩnh là một 

trong những địa phương có số lượng đơn vị 
hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp 
xếp cao nhất (63/631 đơn vị hành chính cấp 
xã trên địa bàn cả nước, chiếm 10%). 

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã, dự 
kiến trong năm 2019 sẽ thực hiện sắp xếp 80 
đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 50 xã 
thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 20 xã liên quan, 
10 xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp. sau 
sắp xếp sẽ giảm 47 xã và hình thành 33 xã mới.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 
các đơn vị, địa phương rà soát cụ thể để xây 
dựng phương án sắp xếp vừa đảm bảo đúng 
quy định, vừa phù hợp với thực tiễn của địa 
phương; chú trọng đến việc bố trí cơ sở hạ 
tầng cho xã mới hình thành sau sắp xếp thuận 
lợi cho người dân trong giao dịch, xây dựng 
kế hoạch giải quyết cơ sở hạ tầng dư thừa, 
tránh lãng phí. 

Một trong những nội dung quan trọng của 
việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính 
cấp xã là sắp xếp, bố trí số cán bộ, công chức 
(dự kiến sau sắp xếp, giảm 47 xã thì có 624 
cán bộ, công chức dôi dư). Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã giao các sở có liên quan và 
các địa phương, đơn vị rà soát tổng thể để có 
phương án phù hợp.

Hiện nay, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 
tiếp tục chỉ đạo Tổ Công tác 853 và các địa 
phương rà soát lại các phương án để hoàn 
chỉnh Đề án tổng thể sau khi có hướng dẫn 
của Trung ương, tập trung hoàn thành việc 
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong 
năm 2019.

Tin tưởng, với quan điểm chỉ đạo cụ thể, 
cách làm bài bản, Hà Tĩnh sẽ thực hiện việc 
sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp 
huyện đạt kết quả tốt, tạo sự đồng thuận cao 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

N.P.Q
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“gia đình văn hóa” là một 
trong những danh hiệu của 
phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”. Quán triệt 
sâu sắc lời Bác Hồ dạy: “Quan tâm đến gia 
đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới 
thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. 
gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của 
xã hội là gia đình”, trong những năm qua, 
phong trào xây dựng danh hiệu gia đình văn 
hóa trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những chuyển 
biến tích cực, đang dần trở thành một phong 
trào sâu rộng, có ý nghĩa chính trị, xã hội hết 
sức sâu sắc, tạo được nền tảng bền vững cho 

sự phát triển đời sống kinh tế - xã hội của 
tỉnh nhà.

Để phong trào xây dựng gia đình văn hóa 
thấm sâu vào đời sống, hàng năm, Ban chỉ 
đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” từ tỉnh đến cơ sở đã chú 
trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, 
đường lối của Đảng, Nhà nước về thực hiện 
xây dựng gia đình văn hóa với nhiều hình 
thức phong phú như: thông qua các chương 
trình, chuyên mục phát sóng, bài viết trên 
Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh, Tạp chí Thông tin - tư tưởng, tuyên 
truyền trực quan qua hệ thống băng rôn, khẩu 

ĐỂ PHONG TRÀO XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA 
THỰC SỰ SÂU RỘNG VÀ CÓ Ý NGHĨA

Bùi XUâN THậP
TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Gia đình yêu thương. Ảnh: P.V

hưởng ứng ngÀY giA ĐÌnh ViệT nAm 28/6



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng20
Số 76 (Tháng 6/2019)

hiệu… Đồng thời, tổ chức nhiều hội thi, hội 
diễn, tọa đàm, hội nghị biểu dương gia đình 
văn hóa, các cuộc họp ở thôn, tổ dân phố và 
sinh hoạt của các đoàn thể Hội Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông 
dân, Hội Người cao tuổi… để chia sẻ, động 
viên và khích lệ người dân tham gia phong 
trào xây dựng gia đình văn hóa. 

Việc triển khai xây dựng gia đình văn 
hóa được lồng ghép sáng tạo trong nhiều 
hoạt động và phong trào của các hội, đoàn 
thể như xây dựng các câu lạc bộ: “Phòng 
chống bạo lực gia đình”, “gia đình hạnh 
phúc”, “gia đình không sinh con thứ 3”, 
“gia đình trẻ”; các mô hình gia đình: “Ông 
bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, 
“gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng các 
phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh 
phúc”, “Xây dựng gia đình no ấm, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “gia đình hiếu 
học”... Điển hình là các Câu lạc bộ gia 
đình văn hóa ở các huyện Kỳ Anh, Thạch 
Hà, Nghi Xuân, Hương Khê, thành phố Hà 
Tĩnh... đã lồng ghép tốt với các nội dung 
hoạt động của các đoàn thể như Hội Phụ 
nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, 
Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình… 

Bên cạnh đó, sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch cũng đã xây dựng nhiều mô hình gia 
đình mẫu để nhân rộng ở 13 huyện, thị xã, 
thành phố trên địa bàn, tạo sự lan tỏa tốt trong 
xây dựng gia đình văn hóa. Tính đến nay, sở 
đã xây dựng và duy trì được 15 mô hình mẫu 
về gia đình tại các địa phương trong tỉnh với 
các loại hình: mô hình Phòng chống bạo lực 
gia đình, mô hình Tuyên truyền đạo đức lối 
sống, mô hình gia đình trong thời kỳ CNH - 
HĐH đất nước, mô hình gia đình hạnh phúc 
- nông thôn mới.

Những hoạt động thiết thực trên đã thúc 

đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa 
trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả trong 
những năm gần đây. Năm 2017, toàn tỉnh 
có 314.861/368.672 gia đình văn hóa, đạt 
tỷ lệ 85,4% thì đến năm 2018, toàn tỉnh có 
321.448/372.162 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 
86,3%. Các địa phương có tỷ lệ gia đình văn 
hóa cao như huyện Vũ Quang 93,2%; Đức 
Thọ 92,32%; Thành phố Hà Tĩnh 91,08%. 
Từ 2016 lại nay, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn 
tỉnh tăng trung bình hàng năm từ 1-2%. Việc 
đăng ký, bình xét gia đình văn hóa được thực 
hiện đúng trình tự, thủ tục, được đông đảo 
nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Tình trạng 
bình xét hình thức, thiếu thực chất đang dần 
được khắc phục. Lễ tôn vinh gia đình văn 
hóa được các địa phương tổ chức trang trọng 
vào ngày Đại đoàn kết hàng năm. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, trong quá trình triển khai phong trào 
vẫn còn một số hạn chế như: Phong trào phát 
triển chưa đồng đều, một số địa phương, đơn 
vị chưa thực sự sâu sát trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo; việc công nhận danh hiệu gia 
đình văn hóa ở một số nơi còn chạy theo 
thành tích dẫn đến sự phát triển về số lượng 
gia đình văn hóa chưa thực chất, số lượng 
tăng nhưng chất lượng có biểu hiện giảm 
sút; một số địa phương gặp khó khăn trong 
bố trí kinh phí khen thưởng cho gia đình văn 
hóa nên khen thưởng ít hoặc không có nên 
không tạo được nguồn động viên….

Vì vậy, trong thời gian tới, để phong trào 
xây dựng gia đình văn hóa trên địa  bàn tỉnh 
ta ngày càng đi vào chiều sâu và thực sự ý 
nghĩa, thiết nghĩ các cấp, các ngành cần triển 
khai nhiều hoạt động để phát huy các kết quả 
đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại đã 
nêu ở trên, cụ thể:

Một là, tập trung xây dựng và thực hiện 
(Xem tiếp trang 28)
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Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất 
hàng đầu của người làm báo chân 
chính. Đặc biệt là trong giai đoạn 

hiện nay, khi sự phát triển của xã hội thông tin 
và cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác 
động một cách toàn diện, sâu sắc đến nền báo chí 
truyền thông Việt Nam, khi báo chí ngày càng 
có ảnh hưởng to lớn tới mọi mặt của đời sống xã 
hội, tình hình chính trị, an ninh của đất nước… 
thì  đòi hỏi trách nhiệm của người làm báo cũng 
nặng nề hơn.

Lịch sử phát triển của báo chí, truyền thông 
gắn liền với sự phát triển của khoa học công 
nghệ. Có thể thấy khoa học công nghệ không 
chỉ tác động đến cách thức báo chí, truyền 
thông truyền đi thông điệp của mình, chi phối, 
tác động đến cách thức và hiệu quả tiếp cận của 
công chúng mà còn tác động sâu sắc vào chất 
lượng thông tin. Hiện nay, cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 với sự lên ngôi của các hệ thống 
thông minh đang mang đến những cơ hội và 
thách thức đối với hoạt động quản lý báo chí, 
truyền thông. Làm thế nào để tận dụng sức mạnh 
của cuộc cách mạng công nghệ này, đảm bảo và 
thúc đẩy sự phát triển của báo chí, truyền thông, 
giữ gìn sự minh bạch và trong sáng của đạo đức 
nghề báo trong bối cảnh mới là một câu hỏi lớn.

Trước hết, phải khẳng định rằng, đạo đức 
nghề báo là một phần đạo đức xã hội. Nó vừa 

thể hiện những giá trị chung được toàn thể loài 
người, không phân biệt môi trường sinh sống, 
chính kiến, niềm tin, truyền thống... cùng chia 
sẻ, vừa phản ánh những đặc thù tiêu biểu cho đời 
sống văn hóa, tâm linh, lý tưởng và niềm tin của 
quốc gia, dân tộc nơi nền báo chí ấy ra đời.

Từ những quy định chung của đạo đức 
người làm báo, từ thực tiễn hoạt động báo chí 
và từ sâu thẳm những xác tín nghề nghiệp của 
mình, người làm báo cần phải luôn ý thức rằng, 
một tác phẩm báo chí tốt và một nhà báo có đạo 
đức phải luôn đảm bảo tuân thủ 4 yếu tố: thời sự 
- trung thực - có tính định hướng cao và phù hợp 
với lợi ích của nhân dân.

Khi một người tham gia viết báo, muốn trở 
thành nhà báo tốt thì phải chịu sự chi phối và 
quyết định của rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, có 
2 yếu tố quan trọng nhất là tính chính trị và sự 
nhạy cảm nghề nghiệp.

Nghề báo là một nghề thuộc lĩnh vực 
chính trị - xã hội thông qua hoạt động nghiệp 
vụ. Tư duy báo chí thể hiện rõ tính chính trị. 
Nó cho phép phóng viên có thể xác định vị trí 
chính trị của mình trong quá trình thông tin. 
Do vậy, bản lĩnh chính trị vững vàng là một 
yêu cầu không thể thiếu đối với mỗi phóng 
viên báo chí hiện nay. 

sự nhạy cảm được coi là một trong những 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0, MẠNG XÃ HỘI VÀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI LÀM  BÁO
NgUyễN XUâN Hải 

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh
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phẩm chất nghề nghiệp quan trọng trong hoạt 
động sáng tạo của một phóng viên báo chí, thể 
hiện rõ đạo đức báo chí. Nhạy cảm để phát hiện 
những nhân tố mới, điển hình mới. Nhạy cảm để 
nhận ra đúng bản chất đích thực của những vấn 
đề, con số, sự kiện...

Có thể khẳng định, nhạy cảm nghề nghiệp là 
một yêu cầu quan trọng đối với phẩm chất cần có 
của một nhà báo. Thực tế cho thấy, thông tin dù 
có tính chân thật cao nhưng còn phải xem thông 
tin đó có lợi hay hại. Đã có rất nhiều thông tin 
khi được ra mặt báo rất chính xác nhưng có hại 
cho xã hội, thiệt hại cho nhân phẩm con người 
hoặc cho nền kinh tế đất nước. Như vậy, tuy tin 
tức đưa ra là hoàn toàn đúng, nhưng đúng mà 
không có lợi thì vẫn chưa đủ. Chính vì thế mà 
nhà báo phải luôn tỉnh táo và phải biết quan tâm 
đến cái lợi, cái hại của mỗi thông tin trước khi 
quyết định truyền đi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng.

Trước sự thay đổi chóng mặt của công nghệ 
thông tin, cách làm báo truyền thống với tính 
định kỳ đã bị phá bỏ, đồng nghĩa với việc tạo nên 
một thế hệ nhà báo mới, không chỉ nhạy bén với 
xử lý thông tin mà còn khoa học và năng động 
trong làm chủ công nghệ. yêu cầu bắt buộc của 
nhà báo hiện nay là phải xử lý thông tin trong 
mọi hoàn cảnh và phải cập nhật tin tức vào bất 
cứ thời điểm nào. Công nghệ cho phép họ làm 
điều đó, tuy nhiên công nghệ cũng đang tạo ra 
một bộ phận nhà báo hoặc là trở nên dễ dãi với 
nghề hoặc là trở nên cơ hội, biến tướng, thậm chí 
là trục lợi nghề nghiệp, làm méo mó hình ảnh 
của người làm báo. Biểu hiện rõ nhất là có một 
số nhà báo đang dần trở thành “nhà báo sa-lông”, 
“nhà báo cắt dán”, “nhà báo bàn phím” và trục 
lợi thông tin. sự kết nối internet toàn cầu tạo ra 
các “siêu xa lộ thông tin”  và sự phát triển mạnh 
mẽ của mạng xã hội cũng tạo ra thách thức lớn 
cho người làm báo trong kỹ năng chuyên môn 
cũng như đạo đức nghề nghiệp. 

Khi trên “cái chợ” mạng xã hội đang có 
quá nhiều những thông tin trái chiều, thông tin 
thiếu kiểm chứng, thông tin phản văn hóa… thì 
một người làm báo nghiêm túc, tôn trọng phẩm 
chất nghề nghiệp cần phải phát ngôn trung thực, 
khách quan, nhân văn và có tính chính kiến cao 
để góp phần định hướng thông tin, bảo vệ cái 

đúng, đấu tranh đả phá những thông tin sai lệch, 
bôi nhọ vì người đọc không chỉ quan tâm đến bạn 
với tư cách một tài khoản mạng xã hội mà còn với 
tư cách của một người làm báo, một người có khả 
năng kiểm chứng và định hướng thông tin bằng 
chính sự nhạy cảm nghề nghiệp của mình! Chính 
vì thế, nhà báo phải luôn tỉnh táo và phải biết quan 
tâm đến cái lợi, cái hại của mỗi thông tin trước 
khi quyết định truyền đi trên mạng xã hội và các 
phương tiện truyền thông khác. 

Với các cấp chính quyền, các cơ quan đơn 
vị và các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, 
cần phải thay vì việc cố gắng kiểm soát internet 
và hạn chế các mạng xã hội bằng cách chủ động 
làm tốt mảng truyền thông nhà nước với việc 
cung cấp thông tin chính thống, minh bạch, định 
hướng dư luận, trách nhiệm giải trình và quản 
trị khủng hoảng truyền thông để người làm báo 
có nguồn thông tin chính thống, kịp thời, khách 
quan để ngõ hầu tham gia mạng xã hội và các 
phương tiện truyền thông khác một cách trách 
nhiệm, chuẩn mực và hiệu quả.

Trong bối cảnh hiện nay, báo chí ngày càng 
có ảnh hưởng và tác động to lớn, nhanh nhạy tới 
nhận thức, tình cảm và thái độ của nhân dân, tới 
tâm trạng và dư luận xã hội trong và ngoài nước, 
tới tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, tới hình 
ảnh và uy tín của đất nước trên thế giới. Chính vì 
vậy, trách nhiệm của người làm báo cũng nặng 
nề hơn. Mỗi nhà báo phải cân nhắc nhiều hơn 
khi viết để làm sao nội dung mỗi bài báo riêng lẻ 
cũng như cơ cấu nội dung tổng thể của các thông 
tin trên báo giúp cho xã hội nhận thức đúng bản 
chất sự việc, giúp bạn đọc có thái độ tích cực với 
cuộc sống.

Mặt khác, không thể dễ dãi, tùy tiện khi viết. 
Kể cả khi viết về những mặt tiêu cực dù lớn đến 
đâu cũng không được làm cho người đọc mất 
lòng tin, ngược lại phải tiếp thêm sức mạnh cho 
mọi người có thêm dũng khí, quyết tâm tham gia 
tích cực hơn, chủ động hơn vào cuộc đấu tranh 
đến cùng đẩy lùi những tiêu cực. Đội ngũ những 
người làm báo phải tổ chức phản bác lại những 
hành động và luận điệu sai trái một cách kiên 
quyết, mạnh mẽ, kịp thời, có sức thuyết phục cao. 

Đó chính là lương tâm, là đạo đức nghề 
nghiệp của người làm báo chân chính!

N.X.H



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng 23
Số 76 (Tháng 6/2019)

tạp chí thông tin - tư tưởng 23
Số 76 (Tháng 6/2019)

Vì những chủ nhân tương lai…

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã luôn quan tâm, tạo điều 
kiện thuân lợi nhất để trẻ em được thực hiện đầy 
đủ quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của 

pháp luật; đồng thời giao trách nhiệm cho các cấp ủy, chính 
quyền, tổ chức đoàn thể xã hội, nhà trường, đoàn đội, gia đình 
và cộng đồng dân cư thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về 
bảo vệ chăm sóc trẻ em, tất cả vì mục tiêu “Trẻ em hôm nay, 
thế giới ngày mai…”. Qua đó, đời sống văn hóa, tinh thần, 
phúc lợi xã hội và các quyền trẻ em ở các địa phương ngày 
càng bảo đảm. Việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, giáo dục truyền 
thống, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày quốc tế Thiếu nhi, 
Tết Trung thu, diễn đàn trẻ em các cấp, hội trại, sinh hoạt 
câu lạc bộ, tổ chức các lớp kỹ năng sống… đã giúp trẻ em 

TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU
“TRẻ eM HÔM NAY, THế GIỚI NGÀY MAI…”

NgUyễN XUâN THÔNg
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Nụ cười trẻ thơ. Ảnh: P.V

Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ 
em là vấn đề có tính chiến lược, góp 

phần quan trọng trong nhiệm vụ 
chuẩn bị và nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế. Công tác quản 
lý, bảo vệ, chăm sóc trẻ em là trách 

nhiệm của gia đình, nhà trường 
và của toàn xã hội, được Đảng, 

Nhà nước, chính quyền, các tổ chức 
đoàn thể các cấp đặc biệt quan tâm, 

nhằm tạo điều kiện tốt nhất để trẻ 
em, những chủ nhân tương lai của 

đất nước được phát triển toàn diện. 

chÀo mừng ngÀY QUỐc TẾ ThiẾU nhi 1/6



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng24
Số 76 (Tháng 6/2019)

phát huy được vai trò chủ động, tích cực, tự tin 
trong tham gia các hoạt động tại gia đình, nhà 
trường và ngoài xã hội.

Với vai trò trách nhiệm là Cơ quan 
Thường trực Ban điều hành và Nhóm công tác 
liên ngành bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ngành Lao 
động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham 
mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế 
chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án… 
về bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh; 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng 
dẫn thực hiện chức năng bảo vệ chăm sóc trẻ 
em theo quy định của pháp luật, tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ 
tiêu về trẻ em và chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện quyền trẻ em và các 
vấn đề về trẻ em đạt hiệu quả cao.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em 
được quan tâm thực hiện kịp thời; tỷ lệ trẻ em 
được tiêm chủng mở rộng đạt 98% và uống 
VitaminA hàng năm đạt tỷ lệ cao (trên 98,7%); 
tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể 
thấp còi giảm xuống còn 14,5%; tỷ lệ trẻ em 
dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 
9,2%; công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em 
dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập thực hiện 
đạt kết quả tốt. 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo có những 
bước phát triển vượt bậc; quy mô, mạng lưới 
trường, lớp được bố trí hợp lý; cơ sở vật chất, 
thiết bị dạy học được chuẩn hóa hàng năm; 
chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi 
nhọn đươc nâng lên; tỷ lệ huy động trẻ các cấp 
đến trường gia tăng hàng năm; nhiều em đạt 
thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc 
tế trên các lĩnh vực học tập, sáng tạo, thể dục, 
thể thao, văn hóa, nghệ thuật và tham gia các 
hoạt động xã hội.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt được các cấp, các ngành và toàn 
xã hội quan tâm và có nhiều hoạt động thiết 
thực hơn; toàn tỉnh hiện có gần 9.000 trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt và trên 11.000 trẻ em sống 

trong các hộ gia đình nghèo. Từ năm 2016 đến 
nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh huy động 
được số tiền hơn 21 tỷ đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ 
cho 22.922 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 
trẻ em khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng 
đồng; Tổ chức khám sàng lọc cho 3.774 lượt 
trẻ em khuyết tật trong toàn tỉnh, 376 em được 
phát hiện bệnh chỉ định chuyển tuyến phẫu 
thuật… Hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 55 em 
bị dị tật vận động; 109 em bị tim bẩm sinh, 93 
em bị sứt môi, hở vòm miệng. Trao tặng 2.981 
suất học bổng, 919 xe  đạp, 200.970 hộp sữa, 
700 cặp sách, đồ dùng dụng cụ học tập cho học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn miền núi. Hỗ trợ 
xây dựng 54 thư viện thân thiện tại các trường 
tiểu học và các cụm vui chơi cho các trường 
Mầm non, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho học sinh 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 6.889 lượt trẻ 
em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được 
tặng quà nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em, 
các dịp lễ, tết cổ truyền, tết Trung thu, ngày 
quốc tế Thiếu nhi 1/6 hoặc trợ giúp đột xuất…

Còn đó nhiều trăn trở…
Mặc dù vậy, thời gian qua nhiều vụ việc 

đáng tiếc về tai nạn thương tích đối với trẻ em 
vẫn diễn ra ngày càng nhiều với cấp độ nguy 
hiểm; trẻ em bị đuối nước, bị lạm dụng, bị 
xâm hại ngày càng tăng gây hậu quả hết sức 
nặng nề cho gia đình, nhà trường và xã hội. 
Các vấn đề đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân 
khác nhau, trong đó chủ yếu do sự chủ quan từ 
chính gia đình và bản thân các em chưa được 
trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhà trường, 
tổ chức đoàn đội tuyên truyền, hướng dẫn chưa 
đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; 
Một số cấp ủy chính quyền chưa thực sự quyết 
liệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 
Môi trường sống, các điểm vui chơi, giải trí 
dành cho trẻ em còn thiếu, chưa đáp ứng được 
nhu cầu của trẻ em; một số trò chơi trực tuyến 
trên mạng internet đã tác động xấu đến trẻ em; 
tình trạng sao nhãng, phân biệt đối xử, ngược 
đãi, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, bạo 
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lực, xâm hại trẻ em vẫn còn xảy ra ở nhiều 
vùng, nhiều địa phương nhất là vùng sâu, vùng 
xa, vùng đặc biệt khó khăn. Theo quy định 
của pháp luật, có 17 cơ quan, tổ chức có trách 
nhiệm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, quản lý 
trẻ em, nhưng vai trò phối hợp, phân rõ trách 
nhiệm giữa gia đình, nhà trường, thôn xóm, xã, 
phường, thị trấn, huyện thị xã, thành phố thiếu 
rõ ràng…

Để các em được chăm sóc va phát triển 
tốt nhất…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em thời gian tới, các 
cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường 
và toàn xã hội cần quán triệt và thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo 
của cấp ủy, chính quyền các cấp, thực hiện có 
hiệu quả chương trình hành động quốc gia về 
trẻ em, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo 
dục trẻ em; kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, 
tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cán 
bộ làm công tác trẻ em các cấp, nhất là cơ sở; 
trang bị, cung cấp kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ 
cho trẻ em, kiến thức chăm sóc cho cha, mẹ, 
người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Phát triển 
hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đẩy 
mạnh các hoạt động xã hội hóa và phối hợp 
liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc, 
giáo dục trẻ em.

Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều 
hình thức phong phú, đa dạng đến tận cơ sở và 
nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là Luật Trẻ em 
năm 2016;Tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng 
phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng 
các mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng 
an toàn”, “Trường học an toàn”lồng ghép 
trong các nội dung sinh hoạt trong nhà trường 
với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh 
cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” để trẻ 

em được tham gia thảo luận, đề xuất các kiến 
nghị, sáng kiến xây dựng cuộc sống an toàn, 
lành mạnh cho chính mình. Đây là kiến thức cơ 
bản cần thiết cho trẻ em và cũng là kiến thức 
cần thiết cho các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo, 
cán bộ phụ trách đoàn đội là những người luôn 
bên cạnh để hướng dẫn nhắc nhở cho các em. 

Thứ ba, tập trung xây dựng xã, phường 
phù hợp với trẻ em, trong đó chú trọng cải 
thiện môi trường sống, xây dựng các khu vui 
chơi giải trí phù hợp với điều kiện kinh tế của 
từng địa phương nhằm đảm bảo trẻ em được 
sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, 
thân thiện. Tăng cường đào tạo kỹ năng sống 
cho trẻ em trong việc tự bảo vệ, chống đuối 
nước và tránh tai nạn giao thông.

Thứ tư, bố trí ngân sách, đẩy mạnh công 
tác xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực dành cho trẻ em, đầu tư xây 
dựng, nâng cấp các khu vui chơi, điểm giải trí 
dành cho trẻ em tạo sân chơi bổ ích, an toàn, 
lành mạnh cho trẻ em.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra về các quy định liên quan đến công tác 
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phát 
huy hơn nữa vai trò quản lý nhà nước và phối 
hợp của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là vai trò 
của Đoàn thanh niên.Tổ chức rà soát các cơ sở 
giử trẻ trên địa bàn nhất là các cơ sở ngoài công 
lập kịp thời phát hiện các vụ vi phạm.

Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia 
đình, là chủ nhân tương lai của đất nước; hưởng 
ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với 
chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân 
tộc thiểu số”; ngoài những việc làm cụ thể trên, 
các cấp, các ngành và toàn xã hội cần quan tâm, 
hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc 
thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm 
góp phầngiảm khoảng cách về cơ hội phát triển 
và tiếp cận các dịch vụ xã hội của trẻ em, đảm 
bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.

N.H.T
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Để có một cách nhìn và đánh giá 
tổng quát, khách quan về dân số, 
Đảng và Nhà nước ta đã đưa Tổng 

điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào Chương 
trình tổng thể các cuộc điều tra thống kê quốc 
gia và được luật hóa trong Luật Thống kê năm 
2015. Đây là Tổng điều tra dân số lần thứ 5 
kể từ sau ngày thống nhất đất nước (1975) 
được tổ chức vào những năm có số cuối là số 9 
(1979, 1989, 1999, 2009). Trước 1975, ở Miền 
Bắc có hai lần Tổng điều tra dân số vào năm 
1960 và năm 1974).

Hiện nay, chỉ tiêu hộ, dân số, dân số trung 
bình là một chỉ tiêu phản ánh quy mô và trình 
độ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, được 

đưa vào nghị quyết của đại hội Đảng và nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, như: 
tốc độ tăng dân số, tỷ suất sinh; gDP (grDP) 
bình quân đầu người; thu nhập bình quân đầu 
người; lương thực bình quân đầu người, số 
bác sỹ trên một vạn dân; tỷ lệ người dân tham 
gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp và các loại bảo hiểm khác. Trong 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới còn có các tiêu chí: tỷ lệ 
hộ sử dụng điện an toàn, tỷ lệ hộ có nhà đạt 
chuẩn, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ sử dụng nước 
sạch, vệ sinh môi trường, tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng v.v… Chỉ tiêu đánh giá về chất lượng 
dân số còn có như: trình độ văn hóa, trình độ 

kếT qUẢ BƯỚC ĐẦU TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ 
VÀ NHÀ Ở TỈNH HÀ TĨNH

TrầN THANH BìNH
Phó Cục trưởng Cục Thống kê
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học vấn, tỷ lệ lao động được đào tạo, chiều 
cao, cân nặng, tuổi thọ bình quân… Chỉ tiêu 
về quy mô dân số còn là chỉ tiêu trong chiến 
lược phát triển kinh tế  - xã hội dài hạn của một 
quốc gia. Các quốc gia phát triển đã đưa chỉ 
tiêu đánh giá phát triển con người (HDi) vừa 
là mục tiêu,vừa để đánh giá trình độ phát triển, 
trình độ quản lý và lãnh đạo của một đất nước. 

Dưới góc độ quản lý, thực trạng dân số 
và quản lý dân số hiện nay còn tồn tại nhiều 
vấn đề như: Chỉ tiêu hộ và dân số được các 
cấp chính quyền và nhiều bộ, ngành quan tâm, 
được giao các chỉ tiêu do bộ, ngành quản lý 
theo từng lĩnh vực chuyên sâu, nên việc theo 
dõi thống kê về hộ và dân số có nội dung phạm 
vi khác nhau, chưa nói đến yếu tố chính trị, 
bệnh thành tích và những khó khăn không 
mong muốn trong công tác quản lý. 

Ở góc độ tập quán, văn hóa, điều kiện sinh 
sống và gắn với khó khăn trong công tác quản 
lý của cơ quan nhà nước và chính quyền địa 
phương; nhu cầu và quyền lợi của người dân 
mà người dân tìm đến những nơi có điều kiện 
sống tốt hơn, tự do di cư, xâm cư, xâm canh. 
Cũng vì không liên quan đến quyền lợi của mỗi 
người dân mà người dân “tự do di cư” từ thôn 
này sang thôn khác; từ xã này sang xã khác mà 
không phải làm các thủ tục gì về quản lý nhà 
nước. Tình trạng người dân đăng ký quản lý 
hộ khẩu, hộ tịch ở xã này di cư đến xã khác ở; 
hoặc ngược lại người dân đang ở xã khác mà 
đăng ký hộ khẩu, đăng ký khai sinh ở xã này; 
đặc biệt vùng sâu, vùng xa với số lượng có 
khi một nhóm người lên đến hàng trăm người 
trong một xã. Nói rộng ra, người dân và lao 
động biến động, di cư từ huyện, tỉnh này sang 
huyện, tỉnh khác; nước này sang nước khác; 
làm cho công tác quản lý hộ, dân số, biến động 
dân số trùng, sót và gặp nhiều khó khăn về tính 
chính xác, tính kịp thời ngay từ cấp xã.

Cuộc Tổng điều tra được Đảng, Nhà nước, 
chính quyền các cấp, đặc biệt các tổ chức quốc 
tế quan tâm, tư vấn, tài trợ. Các cấp, các ngành 

và chính quyền địa phương có nhiệm vụ thực 
hiện chủ trương của cấp trên, coi chủ trương 
của Đảng, Nhà nước về cuộc Tổng điều tra dân 
số là cơ hội, động lực, biến thành nguồn lực để 
có bộ số liệu về dân số và nhà ở tốt nhất, khách 
quan và chính xác nhất …

Đối với nhân dân, tham gia vào cuộc Tổng 
điều tra là vinh dự, tự hào và là cơ hội, trách 
nhiệm để đóng góp cho Nhà nước có được bộ 
số liệu đánh giá về quy mô, chất lượng dân số, 
chính sách dân số, chính sách phát triển kinh 
tế - xã hội 10 năm qua và xây dựng chính sách 
về dân số, chính sách phát triển kinh tế - xã hội 
cho 10 năm tiếp theo và lâu hơn nữa. Cùng với 
phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ 4.0 và 
trình độ quản lý nhà nước ngày một nâng cao, 
đây là cuộc Tổng điều tra dân số có quy mô 
lớn, cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin vào 
quá trình điều tra (lần đầu tiên sử dụng phiếu 
điện tử - CAPi, không sử dụng phiếu giấy). 
Tổng điều tra năm 2019 thu thập thông tin trên 
hai nhóm phiếu: Ðiều tra toàn bộ và điều tra 
mẫu. Nhóm phiếu điều tra toàn bộ gồm 22 câu 
hỏi, điều tra các thông tin về dân số cơ bản và 
thông tin về nhà ở của hộ. Nhóm phiếu điều tra 
chọn mẫu phức tạp hơn, mẫu được tiến hành 
trên 9% dân số cả nước, với 65 câu hỏi. Ngoài 
các câu có trong phiếu điều tra toàn bộ, còn có 
thêm các nhóm thông tin khá nhạy cảm liên 
quan đến dân số, như: tình trạng di cư và lý 
do di cư, tình trạng khuyết tật, tuổi kết hôn lần 
đầu, tình trạng lao động việc làm, lịch sử sinh 
của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 
15 đến 49 tuổi, thông tin về người chết, thông 
tin về nhà ở …

 Đến 23h30’ ngày 23/4/2019, Hà Tĩnh 
nằm trong tốp 7 tỉnh trong cả nước đã hoàn 
thành xong việc điều tra 100% số hộ và dân 
số, trước kế hoạch toàn quốc hai ngày. Tổng 
điều tra dân số ở Hà Tĩnh với quy mô trên 
37 vạn hộ, hơn 1,27 triệu dân; 2.687 địa bàn 
điều tra, trong đó có 152 địa bàn đặc thù (địa 
bàn đặc thù là nhà ở chung cư, nhà chùa, 
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đền…) chiếm 5,65% số địa bàn và tổng dân 
số khi lập bảng kê nhân khẩu đặc thù 6.236 
người, chiếm 5,02% nhân khẩu toàn tỉnh. Dân 
số và địa bàn đặc thù tập trung chủ yếu ở thị 
xã Kỳ Anh (Công ty Formosa) và một số ít ở 
thành phố Hà Tĩnh. Một số khó khăn cho điều 
tra viên do người dân sống vùng núi xa trung 
tâm hành chính xã; công tác đi lại khó khăn; 
lỗi không thực hiện được định vị gPs trước 
khi phỏng vấn hộ của điều tra viên; không 
thực hiện được đồng bộ dữ liệu về trung tâm 
do sóng 3g, 4g quá yếu... Một số nơi khó 
tiếp cận, đối tượng điều tra có thời gian đi lao 
động dài ngày, làm theo ca phải điều tra ngoài 
giờ… phải liên hệ hợp đồng chặt chẽ về thời 
gian để đảm bảo tiến độ và chất lượng cuộc 
Tổng điều tra.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và chỉ 
đạo quyết liệt, tổ chức đồng loạt Lễ ra quân 
Tổng điều tra dân số và nhà trên khắp các 
xã phường, thị trấn một cách thuận lợi và 
đúng quy định. Trước ngày Tổng điều tra, 
qua kiểm tra có 2.049 lượt thôn, tổ dân phố 
(chiếm 116,70%) và có 2.253 lượt chi bộ 
thôn, tổ dân phố (chiếm 128,38%) đưa nội 
dung Tổng điều tra dân số và nhà ở vào nội 
dung hội nghị ở cấp thôn; 100% tổ chức chi 
bộ cơ quan đưa nội dung tổng điều tra dân số 
quán triệt tại chi bộ…

Đến nay, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà 
ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thành công. 
Hiện Ban Chỉ đạo Trung ương đang tiến hành 
phúc tra và nghiệm thu. Kết quả sơ bộ sẽ được 
Trung ương công bố vào tháng 7/2019; kết 
quả điều tra mẫu sẽ được công bố vào quý iV 
năm 2019; kết quả điều tra toàn bộ sẽ được 
công bố vào quý ii năm 2020. Với ứng dụng 
công nghệ thông tin tuyệt đối sẽ xử lý nhanh 
và chính xác; giúp cho kết quả và sản phẩm 
của cuộc Tổng điều tra đảm bảo đúng kế 
hoạch, đi vào cuộc sống.

                                                   T.T.B

các giải pháp nâng cao chất lượng danh 
hiệu gia đình văn hóa.

Hai là, khai thác, phát huy tốt 
truyền thống tốt đẹp của từng gia đình, 
dòng họ, vai trò gương mẫu của trưởng 
thôn (tổ dân phố), người cao tuổi, 
người có uy tín trong cộng đồng trong 
xây dựng gia đình văn hóa.

Ba là, gắn kết phong trào xây dựng 
gia đình văn hóa với các phong trào 
thi đua, đặc biệt phong trào xây dựng 
nông thôn mới, xây dựng đô thị văn 
minh, chương trình hành động của các 
cấp, các ngành, địa phương các tổ chức 
đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp. 

Bốn là, chú trọng công tác tập 
huấn, biểu dương, tôn vinh, nhân 
rộng những điển hình tiêu biểu trong 
phong trào với nội dung và hình thức 
phù hợp; khắc phục hiện tượng khen 
thưởng tràn lan.

 gia đình là tế bào của xã hội, là 
môi trường quan trọng để hình thành, 
nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con 
người, là nơi bảo tồn, phát huy các giá 
trị văn hóa truyền thống, chống lại các 
tệ nạn xã hội, xây dựng nguồn nhân lực 
phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Mong rằng trong thời gian 
tới, các cấp, các ngành và toàn thể xã 
hội tiếp tục quan tâm, chung sức, chung 
lòng đồng hành cùng ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch để đưa phong trào 
xây dựng gia đình văn hóa phát triển 
bền vững.

B.X.T

Để phong trào.. .
(Tiếp theo trang 20)
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Hiện nay, thời tiết trên địa bàn Hà 
Tĩnh đang bước vào đợt cao điểm 
của mùa nắng nóng 2019, sản 

lượng điện tiêu thụ của hầu hết các khách hàng 
sử dụng điện trên toàn tỉnh đều tăng cao. Điện 
thương phẩm tháng 4/2019 đạt 81,83 triệu 
kWh, tăng 21,2%  so với tháng 3/2019 và tăng 
20,9% so với cùng kỳ 2018; riêng điện quản lý 
tiêu dùng đạt 49,19 triệu kWh, tăng 22,7% so 
với tháng 3/2019 và tăng 24,06% so với cùng 
kỳ 2019. Dự kiến điện thương phẩm tháng 5 đạt 
trên 92 triệu kWh, tăng trên 17% so với cùng 
kỳ 2018. 

 Để đảm bảo khả năng cung ứng điện với 
mục tiêu “không để xảy ra thiếu điện cho sản 
xuất và sinh hoạt của nhân dân”, Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị Điện lực trực 
thuộc quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công 

trình chống quá tải đã được giao, theo dõi sát 
sao diễn biến phụ tải và thời tiết, lập phương 
thức cấp điện linh hoạt hợp lý, hạn chế tối đa 
việc gián đoạn cấp điện do quá tải, đặc biệt là 
tạm ngừng cắt điện theo kế hoạch trong những 
ngày có nhiệt độ ngoài trời từ 360C trở lên. Bên 
cạnh những giải pháp về kỹ thuật, Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh đã triển khai linh hoạt nhiều hình 
thức tuyên truyền giúp khách hàng chủ động sử 
dụng điện tiết kiệm, quản lý được chi phí sử 
dụng điện trong những ngày nắng nóng. 

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 
07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; Kế hoạch 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên 
địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020  ban hành 
kèm theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 
24/2/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và các văn 

 GIẢI PHÁP HỮU HIỆU
Tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Bài và ảnh: BìNH NHượNg - PHAN ANH
Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Lễ phát động thi đua gia đình tiết kiệm điện.
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bản chỉ đạo của Tập đoàn điện lực Việt Nam, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển 
khai các trương trình tiết kiệm điện, ngay từ đầu 
năm 2019, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tích 
cực triển khai nhiều chương trình tuyên truyền 
tiết kiệm điện như: phát tờ rơi, treo băng rôn cờ 
phướn, phát mũ và áo đồng phục có logo tuyên 
truyền về tiết kiệm điện đến các đối tượng khách 
hàng trên địa bàn; Phối hợp sở Công Thương 
Hà Tĩnh và Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức 
chuỗi các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ 
trái đất năm 2019; Phát động chương trình thi 
đua “gia đình tiết kiệm điện năm 2019”.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Hà 
Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình 
tiết kiệm điện khác như: làm việc và tuyên 
truyền các khách hàng tiêu thụ điện trọng điểm 
trên địa bàn ký kết thực hiện chương trình điều 
chỉnh phụ tải theo chỉ đạo của Tổng Công ty 
Điện lực miền Bắc nhằm cải tiến hiệu suất sử 
dụng năng lượng của các khách hàng trọng điểm 
cũng như phân phối lại quá trình tiêu thụ điện 
trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu 
phụ tải giờ cao điểm thời gian tới; Phối hợp với 
sở Công thương giám sát việc thực hiện Chỉ 
thị của Chính phủ và Quyết định của UBND 
tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% sản 
lượng điện sử dụng trong trụ sở làm việc của 
các đơn vị hành chính sự nghiệp; Phối hợp Đài 
phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài 
truyền thanh - truyền hình các huyện thị xã, 
thành phố… tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện 
bằng các phóng sự và bài viết; Tiếp tục tổ chức 
tuyên truyền trực quan như treo băng rôn, pano, 
áp phích, phát tờ rơi, quyển cẩm nang sử dụng 
điện đến tận tay khách hàng sử dụng; phát tài 
liệu tiết kiệm điện dành cho học sinh trên địa 
bàn toàn tỉnh. Phối hợp sở giáo dục và đào tạo 
Hà Tĩnh, các phòng giáo dục và đào tạo huyện, 
thành phố, thị xã và các trường học trên địa bàn 
toàn tỉnh tổ chức chương trình “Trường học 
chung tay tiết kiệm điện”…

Để đồng hành cùng khách hàng trong việc 

sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đặc biệt là trong 
mùa nắng nóng năm 2019, Công ty Điện lực Hà 
Tĩnh khuyến cáo các khách hàng sử dụng điện 
thực hiện một số giải pháp tiết kiệm điện như: 

Một là, đối với những khách hàng dùng 
điều hòa, nhiệt độ nên để ở mức 25 - 26 độ C 
vào ban ngày và 27 - 28 độ C vào ban đêm; lắp 
thêm các thiết bị theo dõi và kiểm soát nhiệt độ 
tự động cho hệ thống điều hòa không khí. Để 
tăng hiệu quả làm mát, nên đóng kín các cửa khi 
bật điều hòa, bổ sung quạt làm mát; bảo dưỡng, 
bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa 
nắng nóng để thiết bị chạy ổn định và tiết kiệm 
điện hơn; 

Hai là, lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện 
có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn 
năng lượng (càng nhiều sao càng tiết kiệm); Tận 
dụng ánh sáng tự nhiên, tắt các thiết bị điện khi 
không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn 
huỳnh quang compact. Trong các giờ cao điểm 
cần hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu tốn nhiều 
điện như bàn là, bình siêu tốc, bình nóng lạnh... 

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đề nghị khách 
hàng sử dụng điện, đặc biệt là các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nên tận 
dụng sản xuất - kinh doanh vào giờ thấp 
điểm, vừa giảm áp lực cho hệ thống điện vừa 
tiết kiệm chi phí tiền điện.

Với việc sử dụng và tiết kiệm điện hợp lý 
của người dân và của các cơ quan, đơn vị, nhất 
là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
sẽ có ý nghĩa rất lớn góp phần để Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh nói riêng và ngành Điện nói chung 
cung cấp nguồn điện được đảm bảo thường 
xuyên liên tục nhất là trong mùa nắng nóng. Từ 
đó, đảm bảo cung ứng điện năng phục vụ cho 
nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của 
người dân, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm an 
ninh năng lượng,góp phần thúc đẩy kinh tế - xã 
hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững.

B.N - P.A
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Quảng Bình, Nghệ An là hai tỉnh 
nằm sát Hà Tĩnh, có nhiều nét 
tương đồng về điều kiện tự nhiên, 

phong tục tập quán… nhưng những năm qua, 
với những cách làm sáng tạo, đưa lại hiệu quả 
kinh tế cao du lịch Quảng Bình đã có nhiều 
khởi sắc, trong khi đó du lịch Hà Tĩnh hiện đang 
được xếp vào tốp cuối của các tỉnh Bắc Trung 
bộ; tỷ trọng gDP du lịch đạt thấp, khoảng 4 - 
4,5%. Mặc dù, Hà Tĩnh đã có rất nhiều cố gắng 
trong việc thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, hỗ trợ phát triển du lịch, xúc tiến quảng 
bá du lịch, xây dựng nguồn nhân lực du lịch… 
nhưng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng 
với tiềm năng du lịch vốn có của Hà Tĩnh và sự 
mong muốn của xã hội. Đầu tư cho phát triển 
du lịch còn manh mún, cơ sở hạ tầng phục vụ 
cho hoạt động du lịch thiếu đồng bộ, sản phẩm 
du lịch chưa thực sự hấp dẫn, chất lượng dịch 
vụ chưa đáp ứng yêu cầu, khả năng cạnh tranh 

chưa cao; quản lý nhà nước về du lịch còn hạn 
chế, tỷ trọng đóng góp ngân sách đạt thấp...

Để phát triển du lịch, tạo ra những bứt 
phá mới, góp phần đưa du lịch trở thành một 
ngành kinh tế mũi nhọn, chúng ta cần đánh 
giá một cách đầy đủ, khách quan những tiềm 
năng, điều kiện và thực trạng phát triển du 
lịch thời gian qua, tìm ra các nguyên nhân, 
từ đó đề ra các chủ trương, giải pháp để phát 
triển du lịch Hà Tĩnh trong những năm tới là 
hết sức cần thiết. 

Về lợi thế, so với các tỉnh miền Trung, 
Hà Tĩnh không có lợi thế so với Nghệ An và 
Quảng Bình. Nghệ An có hạ tầng đảm bảo, có 
Cửa Lò, sân bay Vinh, ga tàu, thiên nhiên trù 
phú ở phía Tây... Quảng Bình, ngoài các di sản 
thiên nhiên nổi tiếng như hang sơn Đoòng, 
động Phong Nha - Kẻ Bàng, còn có sân bay, 
ga tàu Đồng Hới, cảng biển Hòn La… Nhưng 
xét về tiềm năng, Hà Tĩnh là vùng “địa linh 

VÀI SUY NGHĨ VỀ DU LICH HÀ TĨNH HIỆN NAY
NgUyễN TrọNg THắNg

Hội Khoa học Kinh tế Hà Tĩnh

Khu du lịch sinh thái nước Sốt, Sơn Kim, Hương Sơn. Ảnh: Sỹ Ngọ
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nhân kiệt”, có nhiều danh lam thắng cảnh kỳ 
thú, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật 
thể tiêu biểu, không gian du lịch biển đẹp, 
lắm hải sản quý hiếm, tươi ngon; là vùng đất 
văn hóa, quê hương của Đại thi hào Nguyễn 
Du, và tác phẩm truyện Kiều với giá trị, Danh 
nhân Nguyễn Công Trứ và các tác phẩm nổi 
tiếng của ông, cùng nhiều nhân vật lịch sử, 
chính trị, nhiều di tích văn hóa vật thể và phi 
vật thể danh tiếng đã được nhiều người biết 
đến… Tuy nhiên, Hà Tĩnh đang thiếu các khu 
du lịch điểm nhấn. sản phẩm du lịch chưa khai 
thác hết thế mạnh của địa phương, hệ thống 
giao thông, đường dẫn đến các khu điểm du 
lịch vẫn còn bất cập. Hoạt động du lịch dịch vụ 
còn mỏng, mang tính nhỏ lẻ, thiếu các khu vui 
chơi giải trí, trải nghiệm, khám phá. Các điểm 
du lịch chưa thực sự hấp dẫn để giữ chân du 
khách. sản phẩm du lịch hiện nay của Hà Tĩnh 
chủ yếu là: du lịch biển, du lịch văn hóa - tâm 
linh, du lịch sinh thái, trong đó, du lịch biển và 
văn hóa tâm linh được xác định là trọng điểm. 
Biển Hà Tĩnh với chiều dài 137 km bờ, nhiều 
bãi tắm đẹp nhưng chưa được đầu tư tương 
xứng, có trọng điểm. Khu du lịch Thiên Cầm 
được xác định là trọng điểm quốc gia nhưng 
chưa hoàn thành quy hoạch, vướng mặt bằng. 
Du lịch văn hóa - tâm linh, dẫu là niềm tự hào 
nhưng khách đến chủ yếu là để tĩnh tâm rồi 
lại đi nơi khác. Du lịch sinh thái gắn với nghỉ 
dưỡng chưa có dấu ấn. Du lịch trải nghiệm 
nông thôn mới chỉ là bước đầu... 

Muốn phát triển du lịch thì trước hết phải 
xác định, các cấp, ngành có thật sự đam mê, 
quyết liệt làm du lịch như làm nông thôn mới 
và làm công nghiệp như ở Formosa… hay 
không?. Vấn đề có ý nghĩa quyết định phát 
triển du lịch Hà Tĩnh là tập trung đa dạng hóa 
sản phẩm du lịch ở cả 3 nhóm sản phẩm: du 
lịch biển, du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh và 
du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm và khám 
phá. Ba nhóm sản phẩm đó có sự gắn bó, bổ 
trợ, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển. Trong 

đó, du lịch biển ngoài việc mở rộng và nâng 
cao chất lượng sản phẩm truyền thống, nên 
đẩy nhanh những sản phẩm mới đã manh nha 
như trường đua chó, đua ngựa, sân gôn… Một 
điều khá thuận lợi là gần đây những công trình 
đầu tư của tập đoàn Vin group và sắp tới là nhà 
đầu tư hàng đầu về bất động sản FLC, đã và sẽ 
tạo thêm nhiều cơ hội cho du lịch của Hà Tĩnh. 

Thiết nghĩ, hiện nay Hà Tĩnh có 2 nhóm 
sản phẩm có rất nhiều tiềm năng nhưng chưa 
được đánh thức, đó là du lịch văn hóa và du 
lịch sinh thái, khám phá, trải nghiệm.  

Về sản phẩm du lịch văn hóa, nên đầu tư 
xuất bản Truyền Kiều bằng 3 thứ tiếng Việt, 
Pháp, Anh để quảng bá, đầu tư tôn tạo Khu di 
tích Đại thi hào Nguyễn Du, lấy đó làm trung 
tâm du lịch văn hóa của Hà Tĩnh, là điểm đến 
hấp dẩn du khách trong nước và nước ngoài. 
Đó cũng là cơ sở cho phát triển hình thức du 
lịch cộng đồng, du lịch Homestay ở vùng ven 
đồi Hồng Lĩnh đã manh nha như hiện nay. Phải 
tạo được không gian Truyện Kiều gắn kết với 
hệ thống di tích lịch sử, đền chùa khắp các 
huyện trong tỉnh, với kho tàng văn chương và 
các làn điệu dân ca ví giặm, ca trù, thơ phú… 
làm nguồn lực tạo nên nhiều sản phẩm du lịch 
văn hóa dồi dào và đa dạng.  

Về sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm 
và khám phá, đây thực sự là một nhu cầu, có thể 
nói ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp thiết 
của du khách, đặc biệt là người nước ngoài, 
đồng thời cũng là tiềm năng lớn cho du lịch Hà 
Tĩnh. Vì vậy, cần đầu tư xây Khu di tích Hải 
Thượng Lãn Ông gắn với suối Nước sốt, nuôi, 
chế biến nhung hươu, gieo trồng, khai thác chế 
biến cây dược liệu ở Hương sơn, coi đây là một 
hình thức du lịch tiềm năng phục vụ cho sức 
khỏe cộng đồng. Tổ chức khám phá lòng Hồ 
Ngàn Trươi - Cẩm Trang bằng du thuyền, gắn 
với tham quan căn cứ Cụ Phan Đình Phùng và 
rừng bảo tồn Vũ Quang. Trong tương lai nên 
nghĩ đến khám phá Thác Vũ Môn; Du thuyền 
và khám phá các dòng suối trong lòng Hồ Kẻ 
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gỗ, Hồ sông rác gắn với rừng nguyên sinh 
của thượng nguồn các lòng hồ ấy. Coi đó là 
điểm đến các sản phẩm du lịch khám phá của 
Hà Tĩnh.

Qua thực tế khảo sát ở Quảng Bình, Nghệ 
An cho thấy phải có các điểm đến đó, mới có 
hy vọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch 
Homestay. Có thể lấy những sản phẩm nêu 
trên làm điểm đến, để mở đường và kết hợp 
với sản phẩm du lịch sinh thái ở vùng ven đồi 
núi trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đường 21 
và vùng trà sơn thượng Can Lộc, Đức Thọ, 
Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Thực tế Hà Tĩnh chưa 
có các điểm đến hấp dẫn, nên các mô hình sinh 
thái ở vùng đồi chưa thành sản phẩm du lịch, 
nhưng trên thực tế nhiều vùng đạt chuẩn nông 
thôn kiểu mẫu, nhiều vườn mẫu, nhiều mô 
hình trang trại đã có thể là những sản phẩm 
du lịch sinh thái khá đa dạng và hấp dẫn, và sẽ 
là tiền đề cho du lịch cộng đồng và homestay 
phát triển...

Vấn đề nữa là phải hết sức quan tâm đến 
công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch. Thực 
tế cho thấy vấn đề quảng bá, giới thiệu làm 
cho nhiều người hiểu biết về sản phẩm hàng 
hóa của mình là điều rất quan trọng. Thực tế ở 
180 điểm du lịch theo hình thức Homestay của 

Quảng Bình, trong đó có những điểm có thể 
nói là ở vùng xa xôi hẻo lánh như khu du lịch 
sinh thái Diễn Lâm của Nghệ An…, nếu không 
có quảng bá chắc không ai biết đến. Quảng 
Bình dám bỏ ra một triệu đô để quảng bá, Hà 
Tĩnh là tỉnh nghèo nhưng vẫn có thể làm được, 
bỏ ra một triệu đô để thu về được hàng trăm 
triệu đô thì cũng nên làm. 

Ngày nay, phương tiện để thực hiện quảng 
bá hết sức thuận lợi và nhanh chóng. song hình 
thức, nội dung quảng bá cho hấp dẫn, đúng 
thực tế, thích hợp với người trong nước và 
người nước ngoài là rất quan trọng. Nếu quảng 
bá cường điệu không sát hợp với thực tế sản 
phẩm sẽ là sự phản tác dụng. 

Hà Tĩnh phát triển du lịch không phải là 
điều dễ dàng, nên phải có bước đi, cách làm 
thích hợp và phải có thời gian nhất định. 
Quảng Bình nở rộ hình thức du lịch cộng đồng 
như hiện nay, họ đã triển khai từ nhiều năm 
trước. Nên Hà Tĩnh cần có quyết tâm bắt tay 
làm ngay từ hôm nay với những bước đột phá 
như đã nêu trên, mới mong theo kịp nhịp độ 
phát triển chung của đất nước và mới trở thành 
một trong 4 trụ cột phát triển xanh, bền vững 
của tỉnh nhà trong những năm tới.

                                                                                                         N.T.T
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Ơn Đảng Bác Hồ
   Bùi VăN HiêN
Quê tôi phong cảnh đẹp như tranh
Xây dựng nông thôn để tạo thành
Biển bạc cá reo hòa tiếng sóng
Đồng vàng lúa hát rộn âm thanh
Mở mang trí tuệ đời tươi đẹp
Thay đổi tư duy sống tốt lành
Ơn Đảng, Bác Hồ luôn chỉ lối
Đồng lòng quyết chí tiến công nhanh.

Cây lúa
  NgUyễN sỹ Đại
Mảnh mai cây lúa quê nhà 
Nghìn năm bão lũ xoáy qua đất này 
Mẹ cha nghiêng xuống rãnh cày 
Lật hai phía đất mà xây mùa màng 
 
Phất cờ trụ với thời gian 
Qua trăm bồi lở vượt ngàn bom rơi 
Lá xanh vút thẳng lên trời 
Bông vàng trĩu xuống cho người cầm tay 
 
Rễ bền hút chặt đất đai 
Mà nên cổ thụ với đời, lúa ơi 
Nợ nần nước mắt, mồ hôi 
Thuỷ chung toả xuống vai người ấm no 
 
Rưng rưng cây lúa quê nhà 
Tôi từ bóng lúa lớn ra cuộc đời.

Phú Lộc, 2-1983

Ghi ở khu lưu niệm Bác Hồ
    QUỳNH NHư
Con đến nơi Bác đến năm nào
Bình minh lên - Thành Sen vươn trong nắng
Mảnh đất này năm xưa Bác đứng 
Khu lưu niệm Người ngỡ kết những đài sen
                               
Con biết Bác Hồ chẳng thích phô trương
Người ghét cả những điểm tô hào nhoáng

Nên chẳng có những tượng đồng trong mưa nắng
Chiếc cầu tre Người đứng nói bao tình!

Thành Sen xưa thuở Bác đến quê mình
Dãy phố nghèo nhà tranh chật hẹp
Người đã dạy: phải chiến đấu cho tự do, độc lập
Phải công bằng Hà Tĩnh nổi bật lên!

Vâng, lời Người Hà Tĩnh đi lên
Trường học xây thêm ngành nghề phát triển
Cảng lớn mở đón tàu bè bạn
Những tên phố tên làng trẻ mãi sức thanh xuân!

Tháng năm này đi giữa Thành Sen
Bình minh lên phố phường trẻ lắm
Con ngỡ trên đài cao Bác Hồ đang đứng
Chỉ đường lên hạnh phúc ấm no!   

Vì Đảng vì dân
   NgUyễN THị LâM
Em là một phóng viên
Ngày tìm đến công trường, công sở
Đi tới đồng quê, miệt vườn, xóm chợ
Tối ngồi vào bàn vi tính thâu đêm.

Nội dung định rồi, không bớt, không thêm
Rút tít sa pô, sửa câu dài ngắn
Mở máy ghi âm trả lời phỏng vấn
Cho ra tin, bài, phóng sự, điều tra...

Như con ong hút nhị hương hoa
Bao công đoạn mới thành vị mật
Em chắt lọc các nguồn tin để tìm sự thật
Chưa hiểu, chưa rành, lại phải đến, phải đi.

“Viết cho ai? Viết để làm gì?”
Người làm báo luôn nhớ ghi lời Bác
Chụp ảnh, quay phim, thông tin cần khai thác
Tất cả đều vì Đảng, vì dân.

Luôn trau dồi đạo đức, lương tâm
Trước đồng tiền không bao giờ sa ngã
Đừng cong bút để giữ gìn phẩm giá
Nghĩa vụ công dân nhà báo phải làm tròn.
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Kỳ Khang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là một 
xã thuộc vùng bãi ngang ven biển, 
đời sống người dân còn gặp nhiều 

khó khăn. Nhưng những năm gần đây, chính 
quyền xã đã tập trung cao trong việc tìm giải 
pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình. 
Trong đó chú trọng phát động phong trào thi 
đua sản xuất phát triển trồng trọt và chăn nuôi 
nhằm đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi ở địa 
phương, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, 
từng bước cải thiện đời sống cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Ngụ ở thôn sơn Hải, xã 
Kỳ Khang được nhiều người biết đến là tấm 
gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 
với mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt, đã 
mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. 
Năm 2016, tranh thủ chính sách hỗ trợ làm 
nhà lưới trồng rau của huyện, gia đình chị Ngụ 

quyết định đầu tư gần 100 triệu đồng xây dựng 
khu nhà lưới trồng rau với diện tích gần 750 
m2. Đây là nhà lưới trồng rau có diện tích lớn 
nhất ở huyện Kỳ Anh hiện nay. Mùa nào rau đó, 
các loại rau ngắn ngày được ươm trồng trong 
nhà lưới phát triển rất tốt. Chị Ngụ cho biết: 
“Trước kia, chị cũng làm vườn nhưng “được 
chăng hay chớ” nên mùa được mùa mất. Từ 
khi làm nhà lưới và có bên hội nông dân xã 
đến hướng dẫn thêm về kỹ thuật nên vườn rau 
nhà chị luôn được mùa và đảm bảo chất lượng. 
Vì thế, khách hàng  đến tận vườn, vợ chồng tôi 
chỉ cần thu hái, bán tại chỗ”. Đặc biệt, tận dụng 
diện tích vườn rộng gần 3.000 m2, vợ chồng 
chị Ngụ nuôi gà, thả lợn rừng. Với sản phẩm 
chủ lực chăn nuôi là gà thịt, mỗi năm chị nuôi 
3 lứa, mỗi lứa khoảng 1.000 con. 

Với sự cần mẫn, nhanh nhạy, chỉ sau hơn 2 

Kỳ Khang
ĐẩY MẠNH PHÁT TRIỂN kINH Tế HỘ GIA ĐÌNH

Bài và ảnh: NgUyễN HoàN
Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh

Chị Đặng Thị Huấn đang chăm sóc vườn nhà
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năm bắt tay xây dựng vườn và phát triển kinh tế 
từ vườn với đa đạng các loại cây, con, gia đình 
chị Ngụ đã  có thu nhập hàng trăm triệu đồng/
năm; khu vườn đã được công nhận vườn mẫu. 
Mô hình của chị Nguyễn Thị Ngụ được đánh 
giá cao về hiệu quả kinh tế và đang được chính 
quyền xã Kỳ Khang triển khai nhân rộng.

Cũng là một trong những tấm gương sản 
xuất kinh doanh giỏi của xã, là chi hội trưởng 
Hội Phụ nữ thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, chị 
Đặng Thị Huấn luôn hăng hái, nhiệt tình tham 
gia các phong trào thi đua của Hội. Ở cương 
vị chi hội trưởng, chị luôn trăn trở làm sao để 
thuyết phục được chị em ủng hộ và xây dựng 
công tác Hội cũng như phát triển kinh tế nâng 
cao đời sống. Chị luôn là người đi đầu trong 
mọi hoạt động, nhất là trong phong trào “phụ nữ 
thi đua làm kinh tế giỏi”, chị là một tấm gương 
sáng, ai ai cũng nể phục. Với suy nghĩ “nói hay 
không bằng làm hay”, chị đã quyết tâm phát 
triển kinh tế từ chính khu vườn gia đình mình 
để lấy đó làm cơ sở nhân rộng.

Nghĩ là làm, năm 2016, sau chuyến tham 
quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất 
trong tỉnh, cộng với tìm hiểu qua các lớp tập 
huấn tại xã và nghiên cứu thêm tài liệu trên 
mạng, chị đã lựa chọn mô hình nuôi bồ câu 
Pháp để phát triển kinh tế cho gia đình mình. 
Chị bắt đầu cải tạo, quy hoạch lại vườn và dành 
một nửa diện tích để làm chuồng nuôi bồ câu.

Chị Huấn chia sẻ: “Qua tìm hiểu tôi thấy 
kỹ thuật nuôi chim bồ câu Pháp không quá khó, 
việc xây dựng chuồng trại cũng khá đơn giản, 
ít tốn chi phí và đặc biệt là không cần diện tích 
nhiều, rất thích hợp với những vườn hộ gia 
đình. Lúc đó, trên địa bàn xã cũng chưa có mô 
hình nuôi chim bồ câu số lượng lớn nào mà chỉ 
có một số người dân nuôi làm cảnh. Đầu ra của 
chim bồ câu khá thuận lợi, cứ một đôi giá từ 
100 - 120 nghìn đồng, có người đến tận nơi để 
lấy nên không có gì đang lo ngại”.

Ban đầu chị chỉ đầu tư quy mô nhỏ với 
50 con nhưng đến nay chị đã xây dựng được 
một trang trại bồ câu lớn với gần 700 con. Nhờ 

chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên mô hình 
nuôi chim bồ câu của gia đình chị phát triển rất 
tốt. Mỗi năm, trang trại bồ câu của chị cung cấp 
ra thị trường 12 lứa bồ câu, mỗi lứa cho thu 
nhập từ 10-12 triệu đồng, trừ các khoản chi phí 
còn thu lợi nhuận đến gần 100 triệu/năm. Nhờ 
đó, đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia 
đình, giúp chị có điều kiện nuôi các con ăn học, 
trưởng thành. Ngoài ra, chị còn đi đầu trong 
phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn 
mẫu để trồng các loại cây ăn quả và rau màu 
các loại nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày cũng 
như tăng thêm thu nhập.

Để các mô hình phát triển sản xuất mang 
lại hiệu quả, trong thời gian qua, xã Kỳ Khang 
đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân thực hiện phong trào thi đua sản xuất 
giỏi. Xã đã tích cực phối hợp với các đoàn thể 
để tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa 
học, kỹ thuật; tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, 
khuyến khích phát triển đối với các hộ nông 
dân. Nhờ vậy, nhiều hộ đã đổi mới tư duy, mạnh 
dạn đầu tư phát triển kinh tế, đa dạng các loại 
cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh 
tế theo hướng đa canh, đa con, áp dụng tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất.

Ông Hồ Xuân Trính, Chủ tịch UBND xã 
Kỳ Khang cho biết: “Từ khi thực hiện chủ 
trương vận động nông dân phát triển kinh tế 
hộ, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương đã giảm 
đáng kể. Đặc biệt, phong trào phát triển kinh 
tế từ vườn, xây dựng vườn mẫu phát triển 
rõ nét, từ đó, đời sống người dân cũng được 
nâng lên, góp phần hoàn thành các tiêu chí 
trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, 
địa phương tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ 
phát triển kinh tế thông qua các hội, đoàn thể 
liên kết với các ngân hàng hỗ trợ nguồn vốn 
vay; tập trung phát triển những cây trồng, vật 
nuôi phù hợp với lợi thế ở địa phương theo 
hướng sản xuất hàng hóa”.

N.H
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NGĂN NGừA, CHặN ĐỨNG NHỮNG THÔNG TIN, 
HÀNH VI LỆCH CHUẩN VĂN HÓA

PHúc NộI
Báo Quân đội Nhân dân

Những ngày qua, câu chuyện về một bộ phận thanh thiếu 
niên “tung hô” và bày tỏ “ngưỡng mộ” đối với một đối tượng từng 
có tiền án, tiền sự, đánh bạc, ghi đề, sử dụng ma túy và có những 
lời nói, hành vi phản giáo dục trên mạng xã hội (MXH), khiến 
nhiều người không khỏi giật mình về sự lệch chuẩn văn hóa của 
một bộ phận giới trẻ hiện nay rất đáng báo động.

Nếu không ngăn chặn những biểu hiện lệch 
lạc này sẽ khiến nhiều chủ nhân tương lai 
của đất nước mất phương hướng, động cơ 

phấn đấu tích cực, xa rời những chuẩn mực văn hóa, 
từ đó “phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm 
sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội”- một biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
không thể xem thường.  

những trào lưu nguy hại của một bộ phận giới 
trẻ trên mạng xã hội

Việc cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Ngô Bá 
Khá (còn gọi là Khá “Bảnh”) để điều tra về hành vi tổ 
chức đánh bạc là một động thái kịp thời, cần thiết, được 
dư luận đồng tình, ủng hộ. Bởi đối tượng này không 
chỉ có nhiều “thành tích bất hảo” trên MXH, mà còn có 
những hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội.

Thời gian gần đây, trên MXH  xuất hiện tràn lan 
những thông tin, lời nói, hình ảnh, video clip tiêu cực 
liên quan đến việc cổ xúy cho các hoạt động bạo lực, tội 
phạm, xã hội đen, giang hồ, trong đó nổi cộm là “Bảng 
xếp hạng giang hồ Việt Nam”(!). “Đồng hành” với các 
hoạt động phi giáo dục, phản văn hóa này là những sản 
phẩm “rác rưởi” mà có người gọi là dòng “nhạc tù”, “phim 
xã hội đen”, “tiểu phẩm giang hồ” nhằm bao biện cho lối 
sống bệnh hoạn, lệch lạc của một số đối tượng từng có 
những năm tháng lang thang, trộm cắp, vi phạm pháp 
luật. Điều đáng nói là những thông tin, hình ảnh này 
không những không bị ngăn chặn, tẩy chay, mà còn 
thu hút được một lượng bình luận, chia sẻ không hề 
nhỏ của một bộ phận giới trẻ. Ví như video clip quay 
cảnh đối tượng Khá “Bảnh” mãn hạn tù thu hút hàng 
triệu lượt xem và “bộ phim” ngắn “Tình anh em” của đối 
tượng này phát trên youtube cũng thu hút hàng chục 
triệu lượt xem.

Tình trạng một bộ phận giới trẻ có biểu hiện lệch 
lạc về thần tượng không phải bây giờ mới xuất hiện. Dư 
luận từng xôn xao về hiện tượng MXH cổ xúy cho cái gọi 
là “Hội những người hâm mộ Lê Văn Luyện”, “Hội những 

người phát cuồng vì Lê Văn Luyện” (năm 2011), dù trước 
đó đối tượng này đã gây ra vụ án thảm khốc đối với một 
gia đình khiến 3 người chết và một người bị thương. 
Hay sau vụ việc thảm sát man rợ ở tỉnh Bình Phước năm 
2015, trên MXH xuất hiện clip mô phỏng vụ thảm sát 
này của Nguyễn Hải Dương và đồng phạm đã thu hút 
hàng vạn lượt xem. Cũng cách đây hai năm, phong trào 
tự phát “Việt Nam nói là làm” của một số người trẻ thách 
thức nhau lên mạng làm những trò quái đản, kỳ quặc 
như châm lửa đốt trường, nhảy xuống sông tự vẫn… 
từng “lây lan” như một “đại dịch” trên MXH.

Điều rất đáng suy ngẫm là thời gian gần đây xảy 
ra khá nhiều vụ việc bạo lực học đường khiến dư luận 
xã hội lo ngại. Trường học là nơi truyền bá tri thức, nuôi 
dưỡng tâm hồn, xây dựng nhân cách học sinh, sinh viên 
và được coi là môi trường giáo dục an toàn, không gian 
sinh hoạt, học tập, rèn luyện khá lý tưởng, nhưng một bộ 
phận học sinh đang bị tác động không nhỏ bởi những 
hệ lụy tiêu cực từ MXH. Theo thống kê của cơ quan chức 
năng, từ năm 2011 đến 2018, cả nước có hơn 9.900 vụ 
việc vi phạm pháp luật, bạo lực học đường xảy ra trong 
nhà trường. Trong đó có nhiều vụ học sinh trung học 
“đánh hội đồng” bạn cùng lớp, cùng trường rồi quay 
video clip tung lên MXH. Vụ tái diễn bạo lực vừa xảy ra ở 
một trường THCS của tỉnh Hưng Yên không chỉ là tiếng 
chuông báo động về văn hóa học đường đang bị xâm 
hại mà còn trở thành nỗi lo của tất cả những ai quan 
tâm đến thế hệ tương lai của nước nhà.

Đừng tiếp tay cho giới trẻ “sống” thiếu lành 
mạnh trên không gian ảo

MXH là người bạn đồng hành của đa số người trẻ 
hiện nay. Theo một điều tra xã hội năm 2017, có hơn 
70% người trẻ (độ tuổi 15-34) trong tổng số những 
người sử dụng MXH ở Việt Nam. Bên cạnh mục đích tìm 
kiếm, cập nhật thông tin, giao lưu với bạn bè, có hơn 
50% người trẻ dùng MXH để tận hưởng những thú vui 
cuộc sống và giải trí. Có 23% thanh thiếu niên sử dụng 
mạng với thời gian hơn 5 tiếng, 26% từ 3 đến 5 tiếng, 
36% từ 1 đến 3 tiếng/ngày... 

Tại sao trào lưu “thần tượng thành phần bất hảo” 
của một bộ phận giới trẻ lại trở thành một trong những 
“điểm nóng” trên không gian ảo thời gian qua? Theo 
các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân dẫn đến thực trạng 
này là do một bộ phận thanh thiếu niên ở lứa tuổi bồng 
bột, tâm sinh lý chưa hoàn thiện, lại tò mò, ưa khám 
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phá những điều “bí ẩn” liên quan đến “thế giới giang 
hồ, kiếm hiệp” trên MXH. Nguyên nhân khác là do sự 
tiếp tay của một số công ty truyền thông chạy theo 
lợi nhuận đơn thuần. Vì món lời quảng cáo sản phẩm 
mà có công ty truyền thông đã chủ động dàn dựng 
kịch bản, tổ chức đạo diễn, quay phim để cho các đối 
tượng giang hồ “làm mưa, làm gió” trên MXH. Nhờ có 
sự “chống lưng” này mà những thành phần bất hảo như 
Khá “Bảnh” mới có cơ hội tạo ra những “sản phẩm” như 
vậy để tung lên MXH “câu mồi, thả thính” những chàng 
trai, cô gái đang ở độ tuổi thiếu chín chắn, tỉnh táo nên 
để cho những sản phẩm văn hóa độc hại tự tiêm nhiễm 
vào tâm hồn mình!.

Nguyên nhân sâu xa có một phần trách nhiệm 
thuộc về gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể 
quần chúng chưa thật sự quan tâm, coi trọng đúng mức 
đến việc giáo dục, dìu dắt, chỉ bảo sâu sát đối với thanh 
thiếu niên. Nếu các bậc cha mẹ mải mê làm ăn đến mức 
quên cả bổn phận giáo dục con cái; các nhà giáo chỉ 
chú trọng “nhồi nhét” kiến thức mà không quan tâm 
đến giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học 
sinh; nếu các tổ chức đoàn, đội, hội chỉ hô hào, kêu gọi 
thanh thiếu niên bằng những câu khẩu hiệu “có cánh” 
mà thiếu chăm lo giáo dục, bồi đắp nhân cách cho các 
em bằng những hoạt động thực tiễn cụ thể, sinh động, 
phong phú, thì sẽ tạo ra “khoảng trống” về đời sống văn 
hóa, tinh thần cho các em. Khi đó thanh thiếu niên rất 
dễ bị sa đà, “mắc bẫy” vào những trò vô bổ, thậm chí bị 
lôi cuốn vào trào lưu dị hợm, kỳ quặc trên MXH. Lời cảnh 
báo này không bao giờ thừa, vì thực trạng “sống ảo” đã 
và đang làm “teo tóp” cả về tâm lý, tinh thần của một bộ 
phận không nhỏ giới trẻ.

bồi đắp lý tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng 
cho thế hệ trẻ - trách nhiệm không của riêng ai

Không ai phủ nhận những ưu thế, tiện ích nhiều 
mặt mà MXH  đã mang lại cho con người và giới trẻ. 
Điều đáng quan tâm hiện nay là làm thế nào để khai 
thác tối ưu những mặt tích cực từ MXH, đồng thời có 
thể phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất những 
ảnh hưởng tiêu cực từ không gian ảo xuyên biên giới 
này? Để giải đáp thấu đáo vấn đề đó, trước hết đòi hỏi 
mỗi người trẻ phải hết sức tỉnh táo, không bị lôi cuốn, 
a dua bởi những trào lưu thiếu văn hóa xuất hiện trên 
mạng, kiên quyết không tiếp tay, cổ vũ cho những động 
thái câu “like” giật gân, những lời chia sẻ, bình luận thiếu 
văn hóa. Nhưng giới trẻ có đặc điểm chung là tâm lý 
chưa ổn định, thiếu kiềm chế, dễ bị “dẫn dắt, chi phối” 
bởi “tâm lý đám đông” trên MXH. Do vậy, các bậc phụ 
huynh, các thầy cô giáo, các cán bộ đội thiếu niên, đoàn 
thanh niên, hội sinh viên... cần thường xuyên gần gũi, 
động viên, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
em được tham gia những hoạt động văn hóa tinh thần 
hấp dẫn, các sân chơi lành mạnh.

Trên thực tế, các tổ chức đoàn thể quần chúng thời 
gian qua cũng đã kiến tạo, tổ chức khá nhiều hoạt động 
vui chơi, giải trí nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên, 
thiếu niên hưởng ứng, tham gia. Tuy vậy, một phần do 
kinh phí hạn hẹp, phần vì thiếu không gian tổ chức 
và đôi khi cách thức hoạt động vẫn nặng về “ra quân, 
phong trào”, hào nhoáng về bề nổi mà thiếu chiều sâu, 
do vậy nhiều hoạt động chưa hấp dẫn giới trẻ. Trong 
khi đó, một số công ty truyền thông, một số người am 
hiểu công nghệ thông tin câu kết với một số đối tượng 
“có máu mặt” đã “đi tắt, đón đầu” để cùng nhau tạo ra 
những trò chơi, hoạt động, trào lưu mới lạ dễ kích thích 
sự tò mò của giới trẻ, trong đó có những trào lưu lệch 
lạc, quái dị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng 
định, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, 
“Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn 
là do các thanh niên”, trước lúc đi xa Người còn căn dặn 
trong Di chúc: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức 
cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa 
kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. 
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất 
quan trọng và rất cần thiết”.

Sau nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Bác Hồ, chúng 
ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác 
bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho 
thanh niên. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là trước sự chống 
phá quyết liệt của các thế lực thù địch, trong đó có việc 
lợi dụng MXH để thực hiện âm mưu làm “đứt gãy” và 
xung đột giữa các thế hệ, tiêm nhiễm vào thế hệ trẻ văn 
hóa độc hại, cổ xúy lối sống lai căng, tư tưởng lệch lạc 
nhằm “lái” giới trẻ “quay lưng” với truyền thống, lãng 
quên lịch sử, xa rời mục tiêu lý tưởng tốt đẹp, chúng ta 
càng phải quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện thế hệ 
thanh niên có đủ đức, tài, niềm tin, khát vọng để xứng 
đáng với vị thế, trọng trách cao cả của mình đối với dân 
tộc và Tổ quốc. Trách nhiệm này không riêng của tổ 
chức đoàn thanh niên, đội thiếu niên, hội sinh viên mà 
là trách nhiệm chung của cấp ủy Đảng, chính quyền, 
mặt trận, các ngành, các cấp và toàn xã hội.

Được ví như sinh khí của quốc gia, tuổi trẻ luôn là 
lực lượng xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ và phát triển đất nước, là đội dự bị hùng hậu 
và tin cậy của Đảng. Bởi vậy, bất cứ một sự lơ là, chểnh 
mảng nào đối với việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ 
cũng như thiếu quan tâm xây dựng môi trường sống 
an toàn, thân thiện, lành mạnh và không thường xuyên 
chăm lo duy trì, tổ chức các mô hình, hoạt động, sân 
chơi bổ ích cho thế hệ trẻ, đều có thể dẫn đến nguy 
cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong đội ngũ kế 
thừa, tiếp bước sự nghiệp cách mạng của Đảng và thế 
hệ cha anh.

P.n
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Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp 
kỳ thứ 23 và 24. Tại các kỳ họp này, Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết 

luận một số nội dung sau:
I. Xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi 

hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Lĩnh, 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh, 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 
Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh,

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:
Với cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Xuân Lĩnh đã 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện giao đất làm nhà ở sai 
thẩm quyền và thu tiền sử dụng đất không đúng 
quy định đối với một số hộ gia đình và cá nhân; 
thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện một số quy định, kết luận của tổ chức đảng, cơ 
quan nhà nước cấp trên, gây hậu quả rất nghiêm 
trọng.

Tại phiên họp ngày 14/5/2019, sau khi xem xét 
đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nội dung, tính 
chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định 
của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật 
bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng 
các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 đối với 
đồng chí Nguyễn Xuân Lĩnh.

II. Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường 
vụ Huyện ủy Nghi Xuân, Đảng ủy Sở Giáo dục và 
Đào tạo và một số tập thể, cá nhân liên quan: 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định chuyển 
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ 
chức đảng và đảng viên tại huyện Nghi Xuân và Sở 
Giáo dục và Đào tạo.

III. Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong 
Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và một 
số tổ chức đảng liên quan tại huyện Thạch Hà và 
huyện Đức Thọ; xem xét kết quả giám sát đối với 
một số tập thể, cá nhân tại Sở Xây dựng:

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 
ủy đã chỉ ra ưu điểm; đồng thời, yêu cầu Ủy ban 
Kiểm tra Huyện ủy Thạch Hà, một số tập thể và cá 
nhân tại Sở Xây dựng nghiêm túc kiểm điểm, Ban 
Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà, Ban Thường vụ 
Huyện ủy Đức Thọ và một số tập thể, cá nhân liên 
quan nghiêm túc rút kinh nghiệm về một số hạn 
chế, khuyết điểm.

_________
(*) Theo Công văn số 967-CV/UBKTTU, ngày 14/5/2019 

của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về việc đề nghị đăng tải Thông 
báo kết quả Kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

THÔNG BÁO (*)

kết quả kỳ họp thứ 23 và 24 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đính chính
Tạp chí số 75 (tháng 5/2019) có đăng bài thơ “Bên hồ sen nhớ Bác” của tác giả Duy Thảo, do sơ suất nên đã xảy ra một số lỗi:
1. Các khổ thơ không được cách dòng, xin quý độc giả đọc ngắt 4 câu thành một khổ.
2. Ở dòng thứ 2 khổ thơ thứ 7 từ “Trong” không được ngắt xuống dòng, nay đính chính: từ “Trong” là từ đầu tiên của dòng 

thứ 3 khổ thơ thứ 7.
3. Ở các câu 2, 4 (khổ 2); câu 4 (khổ 3); câu 1 (khổ 4) do không có chú thích, nay xin đính chính:
Vọng lời ru, chạnh nhớ tiếng mẹ hiền1

(...) Bác vào thăm trước lúc ghé Kim Liên2

(...) Chạnh niềm xưa, Bác nhắc bệnh đầu voi3

 (...) Tới hội trường, Bác đi xe “hai bánh”4

______________________
(1)Xa nhà chốc đã mấy niên/ Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con (Nhật ký trong tù - Hồ Chí Minh).
(2) Ngày 15/6/1957 Bác Hồ vào thăm Hà Tĩnh trước khi về thăm quê nhà Kim Liên (Nghệ An) lần đầu tiên sau 50 năm xa cách.
(3)Bệnh sưng đầu gối thời thuộc Pháp lúc Bác theo cha vào Huế.
(4) Đi bộ 2 chân (câu nói vui của Bác).
BBT mong nhận được sự thông cảm của tác giả và thành thật xin lỗi quý bạn đọc!  
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I. THÔNG TIN TRONG NƯỚc
1. Thông báo Hội nghị lần thứ mười Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ 

ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Xii họp Hội 
nghị lần thứ mười.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ 
ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Xii họp Hội 
nghị lần thứ mười để thảo luận, cho ý kiến về Đề 
cương các văn kiện trình Đại hội Xiii của Đảng; góp 
ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội Xiii của Đảng; và một số vấn đề quan 
trọng khác.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc 
Hội nghị.

(1) Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo 
luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào 
Đề cương các văn kiện trình Đại hội Xiii của Đảng:

- Đề cương Báo cáo chính trị;
- Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương 

lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển);
- Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến 

lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây 
dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 
năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 
năm 2021-2025;

- Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng 
Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến 
thảo luận của Trung ương để tiếp tục chỉ đạo nghiên 
cứu, tiếp thu, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội 
Xiii của Đảng.

(2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo 
luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ 
thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa Xi về đại 
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ Xii của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ 
Chính trị khóa Xii về đại hội đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xiii của Đảng.

(3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem 
xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng 
Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung 
ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa Xii và một 
số vấn đề quan trọng khác.

(4) Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn 
kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, 
nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh 
quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 
đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội Xii của 
Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa Xii, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ Xiii của Đảng.

2. Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 
định số 20/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy 
chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn Hà tĩnh. 

- Về phạm vị điều chỉnh, Quy chế quy định mục 
đích, nguyên tắc thực hiện văn hóa công vụ; tinh 
thần, thái độ làm việc; chuẩn mực về đạo đức, lối 
sống, giao tiếp ứng xử; trang phục, lễ phục của cán 
bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ và trong quan hệ xã hội; quy định bài trí công 
sở và xây dựng môi trường làm việc văn minh tại các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Đối tượng áp dụng, các cơ quan hành chính 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 
Hà Tĩnh; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 
quan, đơn vị; Khuyến khích các cơ quan, tổ chức trên 
địa bàn áp dụng các nội dung của Quy chế để xây 
dựng, ban hành các quy định về văn hóa công vụ phù 
hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

- Mục đích, bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; nâng cao văn 
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hóa công vụ, tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu 
quả trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục 
vụ Nhân dân và xã hội.

- Nguyên tắc, xây dựng môi trường văn hóa 
công vụ văn minh, hiện đại gắn với nâng cao đạo đức 
công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, 
yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hoá 
nền hành chính nhà nước; Đề cao trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, 
thực hiện và gương mẫu chấp hành văn hóa công vụ.

- Quy chế nêu rõ về tinh thần, thái độ làm việc, 
chuẩn mực đạo đức, lối sống và ứng xử của cán bộ, 
công chức, viên chức; quan hệ với cấp trên, cấp dưới, 
đồng chí, đồng nghiệp trong thực thi công vụ; chuẩn 
mực ứng xử với nhân dân tại cơ quan làm việc, khu 
dân cư và nơi công cộng đảm bảo đúng các quy định 
của pháp luật và thuần phong mỹ tục, bản sắc văn 
hóa dân tộc; ngôn ngữ, thái độ giao tiếp, ứng xử và sử 
dụng điện thoại phải rõ ràng, văn minh, lịch sự, đúng 
quy định tránh ảnh hưởng đến công việc của người 
xung quanh.

- Trang phục trong thực hiện nhiệm vụ phải mặc 
lịch sự, đầu tóc gọn gàng; đi giày, dép có quai hậu  
phù hợp với tính chất công việc. Các cơ quan, đơn 
vị phải mặc đồng phục thực hiện theo quy định của 
ngành. Lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức 
trong các buổi lễ, sự kiện trọng thể, các cuộc tiếp 
khách nước ngoài được quy định: Nam, bộ Comple, 
áo sơ mi trắng thắt cravat hoặc lễ phục ngành; Nữ, áo 
dài truyền thống hoặc bộ complet nữ, lễ phục ngành. 
Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ trong thực 
hiện nhiệm vụ.

- Treo Quốc huy, Quốc kỳ tại công sở đúng tiêu 
chuẩn về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy 
định; biển tên cơ quan, cá nhân, sơ đồ công sở, phòng 
làm việc, phòng họp và hội trường, phòng tiếp dân và 
khu vực để phương tiện giao thông... nhằm tạo thuận 
lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, làm việc.

II. HOẠT ĐộNG ĐỐI NGOẠI NHÀ NƯỚc 
VÀ TÌNH HÌNH QUỐc TẾ

1. coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn 
diện Việt Nam - Nga

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga 
Dmitri Medvedev, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính thức Liên 
bang Nga từ ngày 20 đến 23/5/2019.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong 
bối cảnh năm 2019 và năm 2020, hai nước tổ chức 
Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam 
nhân dịp 25 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên 
tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga 
(1994 - 2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
song phương (1950 - 2020).

- Quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời
Ngày 30/1/1950, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Xô viết (Liên Xô) là một trong những nước 
đầu tiên đã công nhận và chính thức thiết lập quan hệ 
ngoại giao với Việt Nam. Ngày này đã đi vào lịch sử 
quan hệ song phương Việt Nam - Nga như một dấu 
mốc quan trọng, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền 
chặt giữa hai dân tộc và quan hệ hợp tác sâu rộng, 
toàn diện giữa hai quốc gia.

Quan hệ Việt Nam - Nga ngày nay kế thừa quan 
hệ Việt - Xô với tài sản quý báu là những thành quả 
to lớn của tình hữu nghị và quan hệ hợp tác truyền 
thống khởi nguồn từ những năm trước. 

sau những nỗ lực khôi phục và phát triển quan 
hệ song phương trong những năm 90 của thế kỷ XX, 
năm 2001 Việt Nam và Nga đã thiết lập quan hệ Đối 
tác chiến lược và đến năm 2012 nâng cấp lên quan hệ 
Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng nhu cầu hợp tác 
song phương trong thời kỳ mới.

Về chính sách và cơ chế hợp tác, hai bên thực 
sự coi trọng và có nhu cầu hợp tác với nhau trên cơ 
sở bình đẳng, cùng có lợi, vị trí của mỗi nước trong 
chính sách đối ngoại của nhau tăng đáng kể. Nét nổi 
bật của quan hệ chính trị Việt Nam - Nga là có độ tin 
cậy cao với các hình thức hợp tác đa dạng.

Hai bên đã thiết lập được cơ chế tiếp xúc cấp cao 
thường niên, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc 
tế, nhất là tại Liên hợp quốc cũng như các tổ chức 
do AsEAN làm nòng cốt. Hợp tác theo kênh Đảng, 
Quốc hội, các tổ chức xã hội, đoàn thể hai nước được 
thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần tạo nền tảng vững chắc 
cho quan hệ song phương.

Hai bên duy trì nhiều cơ chế phối hợp và đối 
thoại như Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc 
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phòng - An ninh thường niên cấp Thứ trưởng thường 
trực Ngoại giao; Đối thoại chiến lược quốc phòng 
cấp Thứ trưởng Quốc phòng…

Ngoài ra, hai bên tiến hành tham vấn chính trị 
thường kỳ cấp Thứ trưởng Ngoại giao và cấp cục, 
vụ trong khuôn khổ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao. 
Hai bên đồng quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế 
và khu vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên 
các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Diễn đàn 
hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), 
Diễn đàn hợp tác Á-âu (AsEM), Diễn đàn khu vực 
AsEAN (ArF)... 

Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam về giải 
quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa 
bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng 
vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên 
hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLos), Tuyên bố 
về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DoC), sớm 
xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên tại Biển 
Đông (CoC).

- Các lĩnh vực hợp tác phát triển năng động
Những năm qua, hai nước duy trì cơ chế Ủy ban 

liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và 
khoa học - kỹ thuật, thành lập từ năm 1992 và được 
nâng cấp lên cấp Phó Thủ tướng từ năm 2011.

Ủy ban liên Chính phủ họp thường niên, gần đây 
nhất tháng 10/2018 đã diễn ra Khóa họp lần thứ 21 
tại Moskva. Việt Nam và các nước Liên minh Kinh tế 
Á - âu, mà Nga là thành viên, đã chính thức ký Hiệp 
định Thương mại tự do vào ngày 29/5/2015, có hiệu 
lực từ ngày 5/10/2016.

Trao đổi thương mại phát triển tích cực, năm 
2016 kim ngạch thương mại đạt 2,7 tỷ UsD; năm 
2017 tăng lên mức 3,55 tỷ UsD; năm 2018 đạt 4,5 tỷ 
UsD (xuất khẩu 2,4 tỷ UsD, nhập khẩu 2,1 tỷ UsD), 
tăng 28,5% so với năm 2017.

Kim ngạch thương mại hai tháng đầu năm 
2019 đạt 790 triệu UsD, tăng 9,4% so với cùng kỳ 
năm 2018. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt 
Nam sang Nga gồm: Điện thoại, may mặc, nông, 
thủy, hải sản các loại… Các mặt hàng nhập khẩu từ 
Nga gồm: Xăng dầu, sắt thép, phân bón, máy móc, 
thiết bị các loại…

Tính đến tháng 2/2019, Nga đứng thứ 24 trong 
số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam 

với 127 dự án, tổng số vốn đăng ký trên 950 triệu 
UsD. Đầu tư của Nga tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 
khai khoáng, dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo...

Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư sang Nga với 
tổng vốn gần 3 tỷ UsD, chủ yếu của các dự án Liên 
doanh dầu khí rusvietpetro, Trung tâm Văn hóa - 
Thương mại Hà Nội - Moskva, Chăn nuôi bò sữa và 
nông nghiệp của Tập đoàn TH.

Năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống 
chiến lược và hiệu quả, đem lại nguồn thu đáng kể 
cho ngân sách Việt Nam và Nga. Bên cạnh việc tiếp 
tục hợp tác trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh 
Vietsovpetro đến năm 2030, các Tập đoàn dầu khí 
lớn của Nga như gazprom và rosneft đang triển khai 
nhiều dự án tại thềm lục địa Việt Nam, bao gồm tại 
các khu vực xa bờ.

Tại Nga, Liên doanh Dầu khí rusvietpetro đang 
triển khai dự án khai thác dầu khí tại Khu tự trị Nhe-
nhét-xki. Ngoài ra, các doanh nghiệp dầu khí hai 
nước đang xem xét, mở rộng hợp tác sang các lĩnh 
vực mới như nhập khẩu khí hóa lỏng, sản xuất nhiên 
liệu động cơ…

Trước đây, Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo 
gần 40 nghìn cán bộ và chuyên gia giỏi thuộc nhiều 
chuyên ngành khác nhau. Hiện nay, Nga tiếp tục hỗ 
trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực.

Nếu năm 2011 Nga cấp cho Việt Nam 345 suất 
học bổng đại học và sau đại học tại các trường của 
Nga, thì đến năm 2018 con số này đã tăng lên khoảng 
1000 suất học bổng/năm. Hiện có hơn 5.000 sinh 
viên Việt Nam du học tại Nga.

Hợp tác khoa học - công nghệ tiếp tục được duy 
trì. Hai nước đã thực hiện gần 60 dự án nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ. Hợp tác nghiên cứu khoa 
học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới tại Việt 
Nam mang lại nhiều kết quả tích cực. Hai bên đang 
triển khai dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học và 
công nghệ hạt nhân.

Những năm qua, thông qua trao đổi đoàn và ký 
kết nhiều thỏa thuận hợp tác, nhiều địa phương hai 
nước đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhau, đặc biệt 
giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Moskva, sankt-
Peterburg. Tháng 11/2013, Trung tâm Văn hóa - 
Thương mại Hà Nội được khai trương tại Moskva.
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Hợp tác nhân văn tiếp tục giữ vai trò là cầu nối 
gắn kết hai dân tộc Việt Nam - Nga. Các hoạt động 
giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp 
phần tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân 
dân hai nước.

Hai bên tổ chức thường niên và luân phiên 
Những Ngày Văn hóa tại Việt Nam và Nga. Nga 
tiếp tục là một trong 10 thị trường tăng trưởng hàng 
đầu về du lịch ở Việt Nam. Năm 2012, Việt Nam 
chỉ đón 176 nghìn lượt khách du lịch Nga, đến năm 
2018 con số này đã tăng lên 606 ngàn lượt khách, 
đưa Nga trở thành thị trường du lịch lớn nhất châu 
âu của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt với gần 10 ngàn người 
đang sinh sống, kinh doanh tại Nga, gắn bó và coi 
Nga là quê hương thứ hai của mình, hàng ngàn lưu 
học sinh Việt Nam đang được đào tạo tại các cơ sở 
giáo dục uy tín của Nga.

Mối quan hệ giao lưu hữu nghị giữa nhân dân 
hai nước là sợi dây bền chặt gắn kết hai quốc gia, góp 
phần không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Đối 
tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga…

2. Venezuela: các nước có lợi ích liên quan 
điều chỉnh chiến lược

sau cuộc nổi dậy không thành của phe đối lập 
hôm 30/4 vừa qua, các quốc gia bên ngoài có lợi 
ích đáng kể phụ thuộc vào tương lai nền chính trị ở 
Venezuela như Mỹ, Colombia, Brazil, Nga, Trung 
Quốc và Cuba bắt đầu điều chỉnh chiến lược của 
mình. Ba nước đầu tiên (Mỹ, Colombia, Brazil) vẫn 
là nhóm cốt lõi hậu thuẫn nhà lãnh đạo phe đối lập 
Juan guaido lật đổ Maduro; tuy nhiên, Mỹ đóng vai 
trò chủ động hơn rất nhiều so với hai nước kia. Nhóm 
ba nước còn lại gồm Nga, Trung Quốc và Cuba duy 
trì quyền lực của Maduro, hay một nhà lãnh đạo dễ 
phục tùng nào khác. Đối với Nga, đó là giành được 
một vị trí quân sự tại sân sau của Mỹ giữa lúc cuộc 
cạnh tranh giữa 2 nước lớn đang tiếp diễn; đối với 
Cuba, duy trì nguồn cung cấp dầu thô và khí đốt từ 
Venezuela; đối với Trung Quốc, là đảm bảo Caracas 
thanh toán đầy đủ các khoản nợ khổng lồ của họ.

- Các đồng minh của Guaido: Mỹ, Colombia 
và Brazil

Để tăng khả năng các sĩ quan quân đội quay 
ra chống lại Maduro sau vụ nổi dậy không thành, 

Washington sẽ một lần nữa gia tăng sức ép kinh tế 
đối với Caracas, điều có thể được thực hiện một cách 
nhanh chóng và dễ dàng thông qua Bộ Tài chính 
Mỹ. Bằng việc làm như vậy, Mỹ hy vọng bóp nghẹt 
nguồn doanh thu đáng kể duy nhất từ xuất khẩu dầu 
mỏ của Venezuela. Đây gần như chắc chắn sẽ là biện 
pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào các công ty quốc 
tế hiện đang có giao dịch tài chính với ngành năng 
lượng Venezuela.

  Những giải pháp trực tiếp nhằm làm suy yếu 
hoặc lật đổ Maduro giờ đây sẽ khó thực hiện hơn 
nhiều. Việc đàn áp các lực lượng an ninh và cả phe 
đối lập theo chỉ đạo của Maduro sẽ khiến Mỹ mất đi 
những lực lượng cần thiết để tạo ra sự thay đổi chính 
trị ở Venezuela. giải pháp can thiệp quân sự nhằm 
trực tiếp lật đổ Maduro cũng không còn khả thi tại 
thời điểm này, vì nó sẽ phức tạp về mặt logistics, tốn 
kém và hầu như không mang lại lợi ích trực tiếp cho 
Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng nhìn chung vẫn chưa loại 
trừ khả năng này bởi giải pháp đó có tác dụng răn đe 
đối với Caracas.

Mỹ cũng có thể tìm cách can thiệp gián tiếp 
bằng việc tổ chức và tài trợ cho các lực lượng của 
Colombia và Brazil để tiến hành các cuộc tấn công 
chớp nhoáng vào nước láng giềng Venezuela. Tuy 
nhiên, hai nước này lo ngại phản ứng dữ dội của cử 
tri trong nước hoặc Chính phủ Venezuela. Colombia 
và Brazil là hai nước trong khu vực chịu ảnh hưởng 
nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng chính trị và kinh 
tế ở Venezuela. Nên, khả năng hai nước này trực tiếp 
thay đổi chế độ ở Venezuela là rất hạn chế. Mặc dù 
tổng thống của cả hai nước đều công khai lên tiếng 
ủng hộ sự thay đổi chính quyền ở Venezuela, nhưng 
mong muốn của họ về việc chuyển giao quyền lực 
không dễ gì biến thành hành động.

Với Colombia, việc tiến hành các động thái đe 
dọa trực tiếp hơn nữa Chính phủ Venezuela, chẳng 
hạn như chứa chấp các lực lượng du kích bất đồng 
chính kiến với chính phủ có thể vấp phải sự trả đũa 
của các đồng minh chính trị của Maduro trong lực 
lượng quân qiải phóng quốc gia, dưới hình thức gia 
tăng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ 
ở chính nước này.

Trong khi đó, ở Brazil, sự bất đồng về chính sách 
đối ngoại giữa Tổng thống Bolsonaro và các quan 
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chức có tư tưởng ôn hòa hơn như Phó Tổng thống 
Hamilton Maourao sẽ tiếp tục khiến Brazil không 
thể đưa ra lập trường cứng rắn can thiệp nhiều hơn 
đối với Venezuela. Như vậy, với cả hai nước đồng 
minh này của Mỹ, cái giá phải trả nếu can thiệp sâu 
hơn vào tình hình Venezuela sẽ lớn hơn nhiều so với 
những lợi ích nhận được. Vì vậy, vai trò của họ trong 
cuộc khủng hoảng Venezuela sẽ tiếp tục mang tính bị 
động hơn là chủ động, nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi 
chứ không phải xúi bẩy Mỹ nỗ lực lật đổ Maduro.

- Các đồng minh của Maduro: Nga và Cuba
sau thất bại của cuộc nổi dậy, những hạn chế 

của Washington và hai đồng minh hàng đầu của họ 
rõ ràng sẽ mang lại lợi thế cho Nga và Cuba, hai nước 
bên ngoài dính líu nhiều nhất đến việc duy trì quyền 
lực của Maduro. Vì Cuba là đối tác an ninh chủ chốt 
của Venezuela, nên Chính quyền Trump sẽ tìm cách 
gây sức ép buộc La Habana phải ngừng hỗ trợ Chính 
quyền Maduro bằng việc đe dọa áp dụng các biện 
pháp trừng phạt nặng nề hơn. Chẳng hạn như Mỹ có 
thể thu hồi sắc lệnh hành pháp năm 2014 cho phép 
có thêm nhiều công dân Mỹ du lịch tới Cuba, nhờ đó 
thúc đẩy ngành du lịch của nước này. 

sở dĩ Cuba quan tâm đến Venezuela chủ yếu là 
do đòi hỏi cấp thiết phải duy trì sự tồn tại của Chính 
quyền Maduro. Các nhà máy điện và các phương 
tiện đi lại ở La Habana chạy bằng dầu lửa và chất 
đốt do Caracas cung cấp. Cuba cũng nhập khẩu các 
sản phẩm tinh chế như xăng và dầu diesel từ quốc 
gia Nam Mỹ này. Nếu đồng ý với Mỹ cắt đứt nguồn 
cung cấp năng lượng thiết yếu này, rồi đàm phán để 
giảm bớt sự hậu thuẫn đối với Caracas, thì Cuba sẽ 
lại có thể phải nhượng bộ thêm những yêu cầu không 
mong muốn khác từ phía Washington, chẳng hạn như 
từng bước tiến hành các cuộc bầu cử tự do. Kết quả 
là Chính phủ Cuba hầu như sẽ không có động lực để 
thay đổi phương hướng hành động trước mắt của họ 
đối với Venezuela, cho dù điều đó có nghĩa là phải 
đối mặt với nhiều biện pháp trừng phạt mới của Mỹ.

Trong khi đó, Nga sẽ nắm lấy cơ hội mà cuộc 
nổi dậy bất thành của phe đối lập tạo ra để củng cố lại 
vị trí của mình ở Venezuela. Ngoài sự hiện diện của 
mình trong ngành năng lượng của Venezuela, yếu 
tố then chốt khiến Nga nỗ lực duy trì sự tồn tại của 
Chính quyền Maduro vẫn là cuộc cạnh tranh đang 

tiếp diễn giữa Nga và Mỹ. Như đã từng làm ở syria 
và Ukraine, Chính phủ Nga sẽ tìm cách đẩy lùi những 
nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Mỹ bằng cách gia tăng 
sự hiện diện quân sự của họ ở Venezuela. Moskva 
có rất nhiều lựa chọn để làm được như vậy, kể cả 
việc gia tăng sự hiện diện của các phái đoàn hợp tác 
quân sự và bố trí gần như thường trực các máy bay 
ném bom chiến lược ở Venezuela. Những động thái 
này sẽ giúp Moskva xác lập được vị trí quân sự, dù 
còn hạn chế, gần lục địa nước Mỹ. Điều này sẽ buộc 
Washington phải chuyển sự chú ý và các nguồn lực 
của mình từ Nga sang mối đe dọa mới đang xuất hiện 
ở sân sau của chính họ.

- Trung gian: Trung Quốc
Trung Quốc cũng có lợi ích nhất định trong 

tương lai chính trị ở Venezuela. Tuy nhiên, không 
giống Cuba và Nga, lợi ích của Trung Quốc ở 
Venezuela không phụ thuộc vào sự tồn tại của chế 
độ hay cuộc cạnh tranh địa chính trị. Khi nhắc đến 
Venezuela, mối quan tâm chính của Bắc Kinh là tái 
cơ cấu nợ của nước này để đảm bảo rằng bất kỳ chính 
quyền tương lai nào, bất kể ai là lãnh đạo, cũng sẽ 
thanh toán khoản tiền 23 tỷ UsD mà Caracas đang 
nợ Trung Quốc. 

Chính quyền non trẻ của phe đối lập vì lo sợ bị 
Trung Quốc – vừa là khách hàng vừa là nhà tài trợ 
của Venezuela, xa lánh mà chắc chắn cũng sẽ chiều 
theo yêu cầu của Trung Quốc về việc tái cơ cấu nợ. 
Trung Quốc gần đây đã cử đại diện tới gặp các quan 
chức của guaido để thảo luận về việc tái cơ cấu nợ 
dưới quyền của chính phủ đối lập. Tuy nhiên, nếu phe 
đối lập ít có khả năng lên cầm quyền thì Trung Quốc 
sẽ nóng lòng muốn thảo luận vấn đề đó với Chính 
quyền Maduro để bảo vệ các lợi ích cốt lõi của mình.

Trong thời gian tới, vẫn có khả năng các chỉ huy 
quân đội ủng hộ nỗ lực nổi dậy vừa qua của guaido 
sẽ tham gia một cuộc lật đổ khác, nhưng khả năng đó 
là không chắc chắn. Và việc guaido không có được 
sự ủng hộ cần thiết của giới quân sự cho kế hoạch 
nổi dậy của ông cho thấy các quan chức cấp cao của 
Venezuela vẫn chưa sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực của 
phe đối lập, khiến Mỹ hầu như không có lựa chọn nào 
khác ngoài việc tiếp tục dựa vào các biện pháp phạt 
kinh tế để thúc đẩy sự thay đổi chế độ ở Venezuela.

(Trung tâm TTCTTG tổng hợp) 
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