
(Xem tiếp bìa 3)

Từng được xem là “tọa độ chết” trong 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Ngã ba 
Đồng Lộc cũng là nơi in dấu những “đóa hoa 
bất tử”. Hơn 50 năm trôi qua, cứ mỗi độ tháng 
7 về, du khách thập phương lại đến với Ngã 
ba Đồng Lộc để được ôn lại những ngày tháng 
lịch sử hào hùng, oanh liệt của quê hương, 
dân tộc và để được chứng kiến sự đổi thay 
của mảnh đất anh hùng này.

Một thời đạn bom
Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện 

Can Lộc (Hà Tĩnh). Trong những năm tháng 
chống đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây trở thành địa 
bàn trọng yếu, là giao điểm của mọi con đường từ 

Bắc vào Nam. Hiểu được vị trí chiến lược này, 
giặc Mỹ đã dùng mọi thủ đoạn điên cuồng đánh 
phá Ngã ba Đồng Lộc hòng cắt đứt huyết mạch 
giao thông của quân, dân ta với chiến trường 
miền Nam ruột thịt. 

Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 10 năm 
1968, đế quốc Mỹ đã ném xuống Ngã ba Đồng Lộc 
trên 1.860 lần với gần 50.000 quả bom các loại, 
chưa kể rốc két và đạn 20mm. Bình quân mỗi 
tháng chúng đánh 28 ngày, ngày đánh nhiều nhất 
103 lần với trên 800 quả bom các loại. Ước tính, 
mỗi mét vuông ở mảnh đất này phải gánh chịu ít 
nhất 3 quả bom tấn. Kẻ địch muốn biến nơi đây 
thành điểm chết, hoang tàn không cho người và xe 
qua lại...

(Tiếp theo bìa 4)
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(Số 77- tháng 7/2019)

In 6.000 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty 
CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in 
số 2149/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin 
Truyền thông cấp ngày 13/11/2012. In 
xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2019.

            Ảnh bìa 1: 
Đi qua chiến tranh

                                       Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Thế nhưng địch đánh phá càng mạnh, 
quân và dân ta lại càng quyết tâm cao với tinh 
thần “địch phá một, ta làm mười” để giữ vững 
mạch máu giao thông. Từ đây, hàng trăm, hàng 
ngàn người con đã ngã xuống vì Tổ quốc thân 
yêu, trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 10 Nữ 
thanh niên xung phong. Sự hy sinh đó đã trở 
thành khúc tráng ca bất tử, là lời nhắc nhớ thế 
hệ sau về một thời hào hùng của dân tộc. 

Hồi sinh “tọa độ chết”
Lịch sử đã đi qua nhưng Ngã ba Đồng Lộc 

vẫn còn đó, trở thành biểu tượng bất tử để giáo 
dục truyền thống cho các thế hệ đi sau. 

Mỗi năm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón 
trên 300.000 lượt khách về tham quan, dâng 
hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt 
sỹ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Ban 
Quản lý đã đón tiếp, hướng dẫn 4.325 đoàn với 
151.482 lượt khách thăm quan; đón tiếp nhiều 
đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước và 
khách quốc tế. 

Cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, 
các tổ chức và nhà hảo tâm, Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc đang tiếp tục được trùng tu, tôn tạo 
ngày càng khang trang, tôn nghiêm và linh 
thiêng. Nhiều công trình văn hóa - tâm linh 
được trùng tu, tôn tạo và xây mới để lại ấn 
tượng cho du khách thập phương. 

Trong đó phải kể đến như cụm công trình 
Đền thờ và Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc,  Đền 
thờ tưởng niệm, tri ân các liệt sỹ Thanh niên 
xung phong hy sinh trên toàn quốc, các liệt sỹ 
hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc và cán bộ, nhân 
dân tử nạn trong chiến tranh. 

Bên cạnh đó là hệ thống đường nội bộ, bãi 
đậu xe, hồ sinh thái, các công trình cảnh quan, 
công trình phụ trợ... được đầu tư đồng bộ và đạt 
chuẩn về chất lượng và mỹ quan. Và một điều 

không ai có thể phủ nhận được, đó là công tác 
đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ du khách của đội 
ngũ cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Khu di 
tích đang ngày càng chu đáo và chuyên nghiệp 
hơn. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi 
trường thường xuyên được đảm bảo, cảnh quan 
môi trường luôn xanh - sạch - đẹp; hệ thống 
dịch vụ ngày càng phát triển.

Tháng 7 -  tháng tri ân, Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc lại nhộn nhịp du khách từ khắp mọi 
miền quê của Tổ quốc về đây thắp nén tâm 
hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và tham 
quan khu di tích. Để công tác đón tiếp du khách 
được thực hiện tốt nhất, ngay từ giữa tháng 6 
Ban Quản lý Khu di tích đã lên kế hoạch, tập 
trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng. 

Anh Trần Đình Ước - Trưởng Ban Quản lý 
Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết: Ban quản 
lý khu di tích đã và đang tập trung bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hướng dẫn viên 
và nhân viên phục vụ; huy động tối đa lực 
lượng, vận động cán bộ, công nhân viên phát 
động phong trào tình nguyện tháng làm việc 
không có ngày nghỉ.

Đồng thời, tập trung chỉnh trang trong tổng 
thể khu di tích; sắp xếp trưng bày có hệ thống 
các hiện vật, nâng cấp sa bàn điện tử; tăng 
cường công tác đảm bảo vệ sinh cảnh quan 
môi trường, an ninh trật tự và phòng chống 
cháy nổ; phát triển hệ thống dịch vụ, quầy hàng 
lưu niệm phục vụ du khách; kết nối các “tua”, 
tuyến du lịch với Ngã ba Đồng Lộc. 

Tất cả đều thể hiện sự tri ân sâu sắc của 
thế hệ hôm nay, đồng thời thể hiện khát vọng 
hồi sinh trên mảnh đất huyền thoại của một 
thời hoa lửa. Ngã ba Đồng Lộc hôm nay đang 
xanh một màu xanh hòa bình và hy vọng.
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(Xem tiếp bìa 3)

Từng được xem là “tọa độ chết” trong 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Ngã ba 
Đồng Lộc cũng là nơi in dấu những “đóa hoa 
bất tử”. Hơn 50 năm trôi qua, cứ mỗi độ tháng 
7 về, du khách thập phương lại đến với Ngã 
ba Đồng Lộc để được ôn lại những ngày tháng 
lịch sử hào hùng, oanh liệt của quê hương, 
dân tộc và để được chứng kiến sự đổi thay 
của mảnh đất anh hùng này.

Một thời đạn bom
Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện 

Can Lộc (Hà Tĩnh). Trong những năm tháng 
chống đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây trở thành địa 
bàn trọng yếu, là giao điểm của mọi con đường từ 

Bắc vào Nam. Hiểu được vị trí chiến lược này, 
giặc Mỹ đã dùng mọi thủ đoạn điên cuồng đánh 
phá Ngã ba Đồng Lộc hòng cắt đứt huyết mạch 
giao thông của quân, dân ta với chiến trường 
miền Nam ruột thịt. 

Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 10 năm 
1968, đế quốc Mỹ đã ném xuống Ngã ba Đồng Lộc 
trên 1.860 lần với gần 50.000 quả bom các loại, 
chưa kể rốc két và đạn 20mm. Bình quân mỗi 
tháng chúng đánh 28 ngày, ngày đánh nhiều nhất 
103 lần với trên 800 quả bom các loại. Ước tính, 
mỗi mét vuông ở mảnh đất này phải gánh chịu ít 
nhất 3 quả bom tấn. Kẻ địch muốn biến nơi đây 
thành điểm chết, hoang tàn không cho người và xe 
qua lại...

(Tiếp theo bìa 4)

Số 6 - đường Nguyễn Thiếp
Thành phố Hà Tĩnh
ĐT: 02393. 855 739
Fax: 02393. 851 925

Email: thongtintuht@gmail.com
Tổng Biên tập

TS. VÕ HỒNG HẢI

Ban Biên tập
NGUYỄN THỊ HÀ TÂN

LÊ VĂN KHÁNH
PHAN THỊ MAI LINH
HOÀNG VĂN THANH
TRẦN THỊ TỐ UYÊN

Thư ký Tòa soạn
PHAN THỊ MAI LINH

Trị sự
TRẦN THỊ TỐ UYÊN

(Số 77- tháng 7/2019)

In 6.000 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty 
CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in 
số 2149/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin 
Truyền thông cấp ngày 13/11/2012. In 
xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2019.

            Ảnh bìa 1: 
Đi qua chiến tranh

                                       Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Thế nhưng địch đánh phá càng mạnh, 
quân và dân ta lại càng quyết tâm cao với tinh 
thần “địch phá một, ta làm mười” để giữ vững 
mạch máu giao thông. Từ đây, hàng trăm, hàng 
ngàn người con đã ngã xuống vì Tổ quốc thân 
yêu, trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 10 Nữ 
thanh niên xung phong. Sự hy sinh đó đã trở 
thành khúc tráng ca bất tử, là lời nhắc nhớ thế 
hệ sau về một thời hào hùng của dân tộc. 

Hồi sinh “tọa độ chết”
Lịch sử đã đi qua nhưng Ngã ba Đồng Lộc 

vẫn còn đó, trở thành biểu tượng bất tử để giáo 
dục truyền thống cho các thế hệ đi sau. 

Mỗi năm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón 
trên 300.000 lượt khách về tham quan, dâng 
hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt 
sỹ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Ban 
Quản lý đã đón tiếp, hướng dẫn 4.325 đoàn với 
151.482 lượt khách thăm quan; đón tiếp nhiều 
đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước và 
khách quốc tế. 

Cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, 
các tổ chức và nhà hảo tâm, Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc đang tiếp tục được trùng tu, tôn tạo 
ngày càng khang trang, tôn nghiêm và linh 
thiêng. Nhiều công trình văn hóa - tâm linh 
được trùng tu, tôn tạo và xây mới để lại ấn 
tượng cho du khách thập phương. 

Trong đó phải kể đến như cụm công trình 
Đền thờ và Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc,  Đền 
thờ tưởng niệm, tri ân các liệt sỹ Thanh niên 
xung phong hy sinh trên toàn quốc, các liệt sỹ 
hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc và cán bộ, nhân 
dân tử nạn trong chiến tranh. 

Bên cạnh đó là hệ thống đường nội bộ, bãi 
đậu xe, hồ sinh thái, các công trình cảnh quan, 
công trình phụ trợ... được đầu tư đồng bộ và đạt 
chuẩn về chất lượng và mỹ quan. Và một điều 

không ai có thể phủ nhận được, đó là công tác 
đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ du khách của đội 
ngũ cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Khu di 
tích đang ngày càng chu đáo và chuyên nghiệp 
hơn. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi 
trường thường xuyên được đảm bảo, cảnh quan 
môi trường luôn xanh - sạch - đẹp; hệ thống 
dịch vụ ngày càng phát triển.

Tháng 7 -  tháng tri ân, Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc lại nhộn nhịp du khách từ khắp mọi 
miền quê của Tổ quốc về đây thắp nén tâm 
hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và tham 
quan khu di tích. Để công tác đón tiếp du khách 
được thực hiện tốt nhất, ngay từ giữa tháng 6 
Ban Quản lý Khu di tích đã lên kế hoạch, tập 
trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng. 

Anh Trần Đình Ước - Trưởng Ban Quản lý 
Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết: Ban quản 
lý khu di tích đã và đang tập trung bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hướng dẫn viên 
và nhân viên phục vụ; huy động tối đa lực 
lượng, vận động cán bộ, công nhân viên phát 
động phong trào tình nguyện tháng làm việc 
không có ngày nghỉ.

Đồng thời, tập trung chỉnh trang trong tổng 
thể khu di tích; sắp xếp trưng bày có hệ thống 
các hiện vật, nâng cấp sa bàn điện tử; tăng 
cường công tác đảm bảo vệ sinh cảnh quan 
môi trường, an ninh trật tự và phòng chống 
cháy nổ; phát triển hệ thống dịch vụ, quầy hàng 
lưu niệm phục vụ du khách; kết nối các “tua”, 
tuyến du lịch với Ngã ba Đồng Lộc. 

Tất cả đều thể hiện sự tri ân sâu sắc của 
thế hệ hôm nay, đồng thời thể hiện khát vọng 
hồi sinh trên mảnh đất huyền thoại của một 
thời hoa lửa. Ngã ba Đồng Lộc hôm nay đang 
xanh một màu xanh hòa bình và hy vọng.
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(Xem tiếp bìa 3)

Từng được xem là “tọa độ chết” trong 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Ngã ba 
Đồng Lộc cũng là nơi in dấu những “đóa hoa 
bất tử”. Hơn 50 năm trôi qua, cứ mỗi độ tháng 
7 về, du khách thập phương lại đến với Ngã 
ba Đồng Lộc để được ôn lại những ngày tháng 
lịch sử hào hùng, oanh liệt của quê hương, 
dân tộc và để được chứng kiến sự đổi thay 
của mảnh đất anh hùng này.

Một thời đạn bom
Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện 

Can Lộc (Hà Tĩnh). Trong những năm tháng 
chống đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây trở thành địa 
bàn trọng yếu, là giao điểm của mọi con đường từ 

Bắc vào Nam. Hiểu được vị trí chiến lược này, 
giặc Mỹ đã dùng mọi thủ đoạn điên cuồng đánh 
phá Ngã ba Đồng Lộc hòng cắt đứt huyết mạch 
giao thông của quân, dân ta với chiến trường 
miền Nam ruột thịt. 

Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 10 năm 
1968, đế quốc Mỹ đã ném xuống Ngã ba Đồng Lộc 
trên 1.860 lần với gần 50.000 quả bom các loại, 
chưa kể rốc két và đạn 20mm. Bình quân mỗi 
tháng chúng đánh 28 ngày, ngày đánh nhiều nhất 
103 lần với trên 800 quả bom các loại. Ước tính, 
mỗi mét vuông ở mảnh đất này phải gánh chịu ít 
nhất 3 quả bom tấn. Kẻ địch muốn biến nơi đây 
thành điểm chết, hoang tàn không cho người và xe 
qua lại...

(Tiếp theo bìa 4)
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In 6.000 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty 
CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in 
số 2149/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin 
Truyền thông cấp ngày 13/11/2012. In 
xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2019.

            Ảnh bìa 1: 
Đi qua chiến tranh

                                       Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Thế nhưng địch đánh phá càng mạnh, 
quân và dân ta lại càng quyết tâm cao với tinh 
thần “địch phá một, ta làm mười” để giữ vững 
mạch máu giao thông. Từ đây, hàng trăm, hàng 
ngàn người con đã ngã xuống vì Tổ quốc thân 
yêu, trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 10 Nữ 
thanh niên xung phong. Sự hy sinh đó đã trở 
thành khúc tráng ca bất tử, là lời nhắc nhớ thế 
hệ sau về một thời hào hùng của dân tộc. 

Hồi sinh “tọa độ chết”
Lịch sử đã đi qua nhưng Ngã ba Đồng Lộc 

vẫn còn đó, trở thành biểu tượng bất tử để giáo 
dục truyền thống cho các thế hệ đi sau. 

Mỗi năm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón 
trên 300.000 lượt khách về tham quan, dâng 
hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt 
sỹ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Ban 
Quản lý đã đón tiếp, hướng dẫn 4.325 đoàn với 
151.482 lượt khách thăm quan; đón tiếp nhiều 
đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước và 
khách quốc tế. 

Cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, 
các tổ chức và nhà hảo tâm, Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc đang tiếp tục được trùng tu, tôn tạo 
ngày càng khang trang, tôn nghiêm và linh 
thiêng. Nhiều công trình văn hóa - tâm linh 
được trùng tu, tôn tạo và xây mới để lại ấn 
tượng cho du khách thập phương. 

Trong đó phải kể đến như cụm công trình 
Đền thờ và Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc,  Đền 
thờ tưởng niệm, tri ân các liệt sỹ Thanh niên 
xung phong hy sinh trên toàn quốc, các liệt sỹ 
hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc và cán bộ, nhân 
dân tử nạn trong chiến tranh. 

Bên cạnh đó là hệ thống đường nội bộ, bãi 
đậu xe, hồ sinh thái, các công trình cảnh quan, 
công trình phụ trợ... được đầu tư đồng bộ và đạt 
chuẩn về chất lượng và mỹ quan. Và một điều 

không ai có thể phủ nhận được, đó là công tác 
đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ du khách của đội 
ngũ cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Khu di 
tích đang ngày càng chu đáo và chuyên nghiệp 
hơn. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi 
trường thường xuyên được đảm bảo, cảnh quan 
môi trường luôn xanh - sạch - đẹp; hệ thống 
dịch vụ ngày càng phát triển.

Tháng 7 -  tháng tri ân, Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc lại nhộn nhịp du khách từ khắp mọi 
miền quê của Tổ quốc về đây thắp nén tâm 
hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và tham 
quan khu di tích. Để công tác đón tiếp du khách 
được thực hiện tốt nhất, ngay từ giữa tháng 6 
Ban Quản lý Khu di tích đã lên kế hoạch, tập 
trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng. 

Anh Trần Đình Ước - Trưởng Ban Quản lý 
Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết: Ban quản 
lý khu di tích đã và đang tập trung bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hướng dẫn viên 
và nhân viên phục vụ; huy động tối đa lực 
lượng, vận động cán bộ, công nhân viên phát 
động phong trào tình nguyện tháng làm việc 
không có ngày nghỉ.

Đồng thời, tập trung chỉnh trang trong tổng 
thể khu di tích; sắp xếp trưng bày có hệ thống 
các hiện vật, nâng cấp sa bàn điện tử; tăng 
cường công tác đảm bảo vệ sinh cảnh quan 
môi trường, an ninh trật tự và phòng chống 
cháy nổ; phát triển hệ thống dịch vụ, quầy hàng 
lưu niệm phục vụ du khách; kết nối các “tua”, 
tuyến du lịch với Ngã ba Đồng Lộc. 

Tất cả đều thể hiện sự tri ân sâu sắc của 
thế hệ hôm nay, đồng thời thể hiện khát vọng 
hồi sinh trên mảnh đất huyền thoại của một 
thời hoa lửa. Ngã ba Đồng Lộc hôm nay đang 
xanh một màu xanh hòa bình và hy vọng.
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(Xem tiếp bìa 3)

Từng được xem là “tọa độ chết” trong 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Ngã ba 
Đồng Lộc cũng là nơi in dấu những “đóa hoa 
bất tử”. Hơn 50 năm trôi qua, cứ mỗi độ tháng 
7 về, du khách thập phương lại đến với Ngã 
ba Đồng Lộc để được ôn lại những ngày tháng 
lịch sử hào hùng, oanh liệt của quê hương, 
dân tộc và để được chứng kiến sự đổi thay 
của mảnh đất anh hùng này.

Một thời đạn bom
Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện 

Can Lộc (Hà Tĩnh). Trong những năm tháng 
chống đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây trở thành địa 
bàn trọng yếu, là giao điểm của mọi con đường từ 

Bắc vào Nam. Hiểu được vị trí chiến lược này, 
giặc Mỹ đã dùng mọi thủ đoạn điên cuồng đánh 
phá Ngã ba Đồng Lộc hòng cắt đứt huyết mạch 
giao thông của quân, dân ta với chiến trường 
miền Nam ruột thịt. 

Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 10 năm 
1968, đế quốc Mỹ đã ném xuống Ngã ba Đồng Lộc 
trên 1.860 lần với gần 50.000 quả bom các loại, 
chưa kể rốc két và đạn 20mm. Bình quân mỗi 
tháng chúng đánh 28 ngày, ngày đánh nhiều nhất 
103 lần với trên 800 quả bom các loại. Ước tính, 
mỗi mét vuông ở mảnh đất này phải gánh chịu ít 
nhất 3 quả bom tấn. Kẻ địch muốn biến nơi đây 
thành điểm chết, hoang tàn không cho người và xe 
qua lại...

(Tiếp theo bìa 4)
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Truyền thông cấp ngày 13/11/2012. In 
xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2019.
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Thế nhưng địch đánh phá càng mạnh, 
quân và dân ta lại càng quyết tâm cao với tinh 
thần “địch phá một, ta làm mười” để giữ vững 
mạch máu giao thông. Từ đây, hàng trăm, hàng 
ngàn người con đã ngã xuống vì Tổ quốc thân 
yêu, trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 10 Nữ 
thanh niên xung phong. Sự hy sinh đó đã trở 
thành khúc tráng ca bất tử, là lời nhắc nhớ thế 
hệ sau về một thời hào hùng của dân tộc. 

Hồi sinh “tọa độ chết”
Lịch sử đã đi qua nhưng Ngã ba Đồng Lộc 

vẫn còn đó, trở thành biểu tượng bất tử để giáo 
dục truyền thống cho các thế hệ đi sau. 

Mỗi năm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón 
trên 300.000 lượt khách về tham quan, dâng 
hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt 
sỹ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Ban 
Quản lý đã đón tiếp, hướng dẫn 4.325 đoàn với 
151.482 lượt khách thăm quan; đón tiếp nhiều 
đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước và 
khách quốc tế. 

Cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, 
các tổ chức và nhà hảo tâm, Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc đang tiếp tục được trùng tu, tôn tạo 
ngày càng khang trang, tôn nghiêm và linh 
thiêng. Nhiều công trình văn hóa - tâm linh 
được trùng tu, tôn tạo và xây mới để lại ấn 
tượng cho du khách thập phương. 

Trong đó phải kể đến như cụm công trình 
Đền thờ và Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc,  Đền 
thờ tưởng niệm, tri ân các liệt sỹ Thanh niên 
xung phong hy sinh trên toàn quốc, các liệt sỹ 
hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc và cán bộ, nhân 
dân tử nạn trong chiến tranh. 

Bên cạnh đó là hệ thống đường nội bộ, bãi 
đậu xe, hồ sinh thái, các công trình cảnh quan, 
công trình phụ trợ... được đầu tư đồng bộ và đạt 
chuẩn về chất lượng và mỹ quan. Và một điều 

không ai có thể phủ nhận được, đó là công tác 
đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ du khách của đội 
ngũ cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Khu di 
tích đang ngày càng chu đáo và chuyên nghiệp 
hơn. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi 
trường thường xuyên được đảm bảo, cảnh quan 
môi trường luôn xanh - sạch - đẹp; hệ thống 
dịch vụ ngày càng phát triển.

Tháng 7 -  tháng tri ân, Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc lại nhộn nhịp du khách từ khắp mọi 
miền quê của Tổ quốc về đây thắp nén tâm 
hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và tham 
quan khu di tích. Để công tác đón tiếp du khách 
được thực hiện tốt nhất, ngay từ giữa tháng 6 
Ban Quản lý Khu di tích đã lên kế hoạch, tập 
trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng. 

Anh Trần Đình Ước - Trưởng Ban Quản lý 
Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết: Ban quản 
lý khu di tích đã và đang tập trung bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hướng dẫn viên 
và nhân viên phục vụ; huy động tối đa lực 
lượng, vận động cán bộ, công nhân viên phát 
động phong trào tình nguyện tháng làm việc 
không có ngày nghỉ.

Đồng thời, tập trung chỉnh trang trong tổng 
thể khu di tích; sắp xếp trưng bày có hệ thống 
các hiện vật, nâng cấp sa bàn điện tử; tăng 
cường công tác đảm bảo vệ sinh cảnh quan 
môi trường, an ninh trật tự và phòng chống 
cháy nổ; phát triển hệ thống dịch vụ, quầy hàng 
lưu niệm phục vụ du khách; kết nối các “tua”, 
tuyến du lịch với Ngã ba Đồng Lộc. 

Tất cả đều thể hiện sự tri ân sâu sắc của 
thế hệ hôm nay, đồng thời thể hiện khát vọng 
hồi sinh trên mảnh đất huyền thoại của một 
thời hoa lửa. Ngã ba Đồng Lộc hôm nay đang 
xanh một màu xanh hòa bình và hy vọng.
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(Xem tiếp bìa 3)

Từng được xem là “tọa độ chết” trong 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Ngã ba 
Đồng Lộc cũng là nơi in dấu những “đóa hoa 
bất tử”. Hơn 50 năm trôi qua, cứ mỗi độ tháng 
7 về, du khách thập phương lại đến với Ngã 
ba Đồng Lộc để được ôn lại những ngày tháng 
lịch sử hào hùng, oanh liệt của quê hương, 
dân tộc và để được chứng kiến sự đổi thay 
của mảnh đất anh hùng này.

Một thời đạn bom
Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện 

Can Lộc (Hà Tĩnh). Trong những năm tháng 
chống đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây trở thành địa 
bàn trọng yếu, là giao điểm của mọi con đường từ 

Bắc vào Nam. Hiểu được vị trí chiến lược này, 
giặc Mỹ đã dùng mọi thủ đoạn điên cuồng đánh 
phá Ngã ba Đồng Lộc hòng cắt đứt huyết mạch 
giao thông của quân, dân ta với chiến trường 
miền Nam ruột thịt. 

Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 10 năm 
1968, đế quốc Mỹ đã ném xuống Ngã ba Đồng Lộc 
trên 1.860 lần với gần 50.000 quả bom các loại, 
chưa kể rốc két và đạn 20mm. Bình quân mỗi 
tháng chúng đánh 28 ngày, ngày đánh nhiều nhất 
103 lần với trên 800 quả bom các loại. Ước tính, 
mỗi mét vuông ở mảnh đất này phải gánh chịu ít 
nhất 3 quả bom tấn. Kẻ địch muốn biến nơi đây 
thành điểm chết, hoang tàn không cho người và xe 
qua lại...
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mạch máu giao thông. Từ đây, hàng trăm, hàng 
ngàn người con đã ngã xuống vì Tổ quốc thân 
yêu, trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 10 Nữ 
thanh niên xung phong. Sự hy sinh đó đã trở 
thành khúc tráng ca bất tử, là lời nhắc nhớ thế 
hệ sau về một thời hào hùng của dân tộc. 

Hồi sinh “tọa độ chết”
Lịch sử đã đi qua nhưng Ngã ba Đồng Lộc 

vẫn còn đó, trở thành biểu tượng bất tử để giáo 
dục truyền thống cho các thế hệ đi sau. 

Mỗi năm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón 
trên 300.000 lượt khách về tham quan, dâng 
hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt 
sỹ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Ban 
Quản lý đã đón tiếp, hướng dẫn 4.325 đoàn với 
151.482 lượt khách thăm quan; đón tiếp nhiều 
đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước và 
khách quốc tế. 

Cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, 
các tổ chức và nhà hảo tâm, Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc đang tiếp tục được trùng tu, tôn tạo 
ngày càng khang trang, tôn nghiêm và linh 
thiêng. Nhiều công trình văn hóa - tâm linh 
được trùng tu, tôn tạo và xây mới để lại ấn 
tượng cho du khách thập phương. 

Trong đó phải kể đến như cụm công trình 
Đền thờ và Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc,  Đền 
thờ tưởng niệm, tri ân các liệt sỹ Thanh niên 
xung phong hy sinh trên toàn quốc, các liệt sỹ 
hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc và cán bộ, nhân 
dân tử nạn trong chiến tranh. 

Bên cạnh đó là hệ thống đường nội bộ, bãi 
đậu xe, hồ sinh thái, các công trình cảnh quan, 
công trình phụ trợ... được đầu tư đồng bộ và đạt 
chuẩn về chất lượng và mỹ quan. Và một điều 

không ai có thể phủ nhận được, đó là công tác 
đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ du khách của đội 
ngũ cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Khu di 
tích đang ngày càng chu đáo và chuyên nghiệp 
hơn. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi 
trường thường xuyên được đảm bảo, cảnh quan 
môi trường luôn xanh - sạch - đẹp; hệ thống 
dịch vụ ngày càng phát triển.

Tháng 7 -  tháng tri ân, Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc lại nhộn nhịp du khách từ khắp mọi 
miền quê của Tổ quốc về đây thắp nén tâm 
hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và tham 
quan khu di tích. Để công tác đón tiếp du khách 
được thực hiện tốt nhất, ngay từ giữa tháng 6 
Ban Quản lý Khu di tích đã lên kế hoạch, tập 
trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng. 

Anh Trần Đình Ước - Trưởng Ban Quản lý 
Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết: Ban quản 
lý khu di tích đã và đang tập trung bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hướng dẫn viên 
và nhân viên phục vụ; huy động tối đa lực 
lượng, vận động cán bộ, công nhân viên phát 
động phong trào tình nguyện tháng làm việc 
không có ngày nghỉ.

Đồng thời, tập trung chỉnh trang trong tổng 
thể khu di tích; sắp xếp trưng bày có hệ thống 
các hiện vật, nâng cấp sa bàn điện tử; tăng 
cường công tác đảm bảo vệ sinh cảnh quan 
môi trường, an ninh trật tự và phòng chống 
cháy nổ; phát triển hệ thống dịch vụ, quầy hàng 
lưu niệm phục vụ du khách; kết nối các “tua”, 
tuyến du lịch với Ngã ba Đồng Lộc. 

Tất cả đều thể hiện sự tri ân sâu sắc của 
thế hệ hôm nay, đồng thời thể hiện khát vọng 
hồi sinh trên mảnh đất huyền thoại của một 
thời hoa lửa. Ngã ba Đồng Lộc hôm nay đang 
xanh một màu xanh hòa bình và hy vọng.

H.L
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Sau  20  ngày  làm  việc  với  tinh 
thần  dân  chủ,  nghiêm  túc  và 
trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV 

đã  hoàn  thành  toàn  bộ  chương  trình  làm 
việc của kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung 
trên tất cả các lĩnh vực: Lập pháp, giám sát 
và quyết định các vấn đề quan  trọng của 
đất nước.

Đó là xem xét, thông qua 7 luật, 10 nghị 
quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật; giám sát tối 
cao chuyên đề “Việc  thực hiện chính sách, 
pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất 
đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 
có  hiệu  lực  đến  hết  năm  2018”;  tiến  hành 
chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm 
vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giao thông 
vận tải, xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã 
hội, văn hóa, thể thao và du lịch; xem xét các 
báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà 
nước và nhiều báo cáo quan trọng khác; phê 
chuẩn nhân sự.

Qua  xem  xét  Báo  cáo  của  Chính  phủ 
đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch 
phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội,  ngân  sách  nhà 
nước năm 2018 và tình hình thực hiện những 
tháng đầu năm 2019, Quốc hội  nhận định, 
trong thời gian qua, nước ta tiếp tục đạt được 
nhiều kết quả tích cực cả về kinh tế- xã hội, 
quốc phòng - an ninh và đối ngoại. 

Tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị 
Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội nhận định: 
“Chúng  ta  tự  hào  khi Việt Nam  vừa  được 
bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội 
đồng  bảo  an Liên Hợp Quốc  với  số  phiếu 

rất cao; điều đó càng khẳng định vị thế của 
nước  ta  là một  thành viên  có  trách nhiệm, 
tích cực trong cộng đồng quốc tế.

Tuy  nhiên,  nền  kinh  tế  đất  nước  vẫn 
còn không ít khó khăn, hạn chế, vẫn đang 
phải đối mặt với những thách thức mới. Vì 
vậy,  Chính  phủ  cần  nghiên  cứu,  tiếp  thu 
ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,  tiếp 
tục bám sát tình hình thực tiễn, có các giải 

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XiV: 
hoàn thành nhiều nội dung Quan trọng
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pháp kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo, điều 
hành để giữ vững đà tăng trưởng, bảo đảm 
ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; 
chủ động,  linh hoạt ứng phó trước những 
diễn biến phức  tạp của  tình hình kinh  tế, 
chính trị thế giới.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét và 
phê  chuẩn  quyết  toán  ngân  sách  nhà  nước 
năm 2017, tiến hành giám sát tối cao chuyên 
đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị 
từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến 
hết năm 2018”

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị 
của cử tri và xem xét đề xuất của Đoàn đại 
biểu Quốc hội, các đại biểu về những vấn đề 
nổi cộm, gây nhiều bức xúc trong thời gian 
qua, Quốc  hội  đã  quyết  định  chọn  chuyên 
đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
phòng, chống xâm hại trẻ em” để tiến hành 
giám sát tối cao trong năm 2020.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn 
tại  kỳ  họp  được  cử  tri  và  nhân  dân  quan 
tâm  đánh  giá  cao  đã  cho  thấy  các  nhóm 
vấn  đề  được  lựa  chọn  là  xác  đáng,  bám 
sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; các 
phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra 
trong không khí dân chủ, sôi nổi,  thu hút 
sự quan tâm của cử tri. Các Phó Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả 
lời  thẳng  thắn,  trách nhiệm, đưa  ra nhiều 
cam kết nhằm khắc phục các hạn chế, bất 
cập  và  nâng  cao  hiệu  quả,  hiệu  lực  quản 
lý trong lĩnh vực phụ trách. Quốc hội ghi 
nhận và đề nghị các thành viên Chính phủ, 
Bộ  trưởng,  trưởng  ngành  sớm  có  hành 
động  cụ  thể để  triển khai  những  cam kết 
trong thực tế đạt hiệu quả cao nhất.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiếp tục, có 
những  đổi mới,  đẩy mạnh  ứng  dụng  công 
nghệ thông tin thiết thực trong hoạt động của 

đại  biểu  Quốc  hội;  chương  trình  làm  việc 
được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt 
theo yêu cầu thực tế, bảo đảm đúng nguyên 
tắc; không khí làm việc dân chủ, trách nhiệm, 
xây dựng.

Quốc  hội  đánh  giá  cao  trách  nhiệm, 
sự nỗ lực của Chính phủ, các cơ quan của 
Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan 
trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp. Quốc 
hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Hội đồng Dân  tộc,  các Ủy ban của Quốc 
hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân  tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán 
Nhà  nước,  Mặt  trận  Tổ  quốc  Việt  Nam, 
chính  quyền  địa  phương  các  cấp  và  các 
cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, 
nhiệm vụ,  quyền  hạn  của mình  tập  trung 
triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành 
các luật, nghị quyết mới được thông qua; 
tiếp  tục đánh giá,  rút kinh nghiệm những 
việc  đã  làm được  và  chưa  làm được;  đổi 
mới công  tác quản  lý, chỉ đạo điều hành, 
nâng cao hơn nữa hiệu quả thực thi nhiệm 
vụ  để  tạo  những  chuyển  biến  mạnh  mẽ 
trong thời gian tới. Đồng thời, khẩn trương 
chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem 
xét,  thông qua  tại kỳ họp  thứ 8, bảo đảm 
tiến độ và có chất lượng cao.

Qua  kỳ  họp  lại  khẳng  định,  hoạt  động 
của  Quốc  hội  ngày  càng  gắn  bó mật  thiết 
với nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống. 
Quốc hội bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự tin 
tưởng, quan tâm, chia sẻ của đồng bào, cử tri 
cả nước và mong muốn tiếp tục nhận được 
sự  giám  sát  chặt  chẽ,  sự  đóng  góp  ý  kiến 
thẳng thắn, xây dựng để Quốc hội nói riêng, 
bộ máy nhà nước nói chung hoạt động thực 
sự có hiệu quả.

(Tổng hợp)
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC PHIÊN HỌP 
CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Thực  hiện  Luật  Tổ  chức  chính 
quyền  địa  phương,  Luật  Hoạt 
động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân (HĐND), việc tổ chức, 
nâng cao chất lượng các phiên họp thường 
kỳ của Thường trực HĐND tỉnh ngày càng 
được  quan  tâm,  chú  trọng.  Kết  quả  các 
phiên  họp  đã  góp  phần  tháo  gỡ  các  khó 
khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát 
sinh trong công tác quản lý, điều hành của 
Ủy ban nhân dân  (UBND)  tỉnh; giúp cho 
HĐND tỉnh đưa ra những quyết định quan 

trọng ở địa phương, đảm bảo quyền và lợi 
ích  của  nhân  dân,  đáp  ứng  niềm  tin,  sự 
mong đợi của cử tri.

Từ  đầu  năm  2016  đến  nay,  Thường 
trực  HĐND  tỉnh  Hà  Tĩnh  đã  tổ  chức  tốt 
32 phiên họp thường kỳ đảm bảo nghiêm 
túc, chất lượng. Trong đó, có 12 phiên họp 
thường  kỳ  thống  nhất  nội  dung,  chương 
trình  các  kỳ  họp  và  20  phiên  họp  chất 
vấn,  giải  trình  đối  với UBND  tỉnh  và  cơ 
quan  liên quan về các nội dung,  lĩnh vực 

NgUyễN THị Nữ y
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
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cụ thể còn gặp khó khăn, vướng mắc cần 
tập  trung  tháo gỡ  trong phát  triển kinh  tế 
- xã hội. Qua các phiên họp, Thường trực 
HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết định nhiều 
vấn  đề  quan  trọng  và  tháo  gỡ  những  tồn 
đọng phức tạp, kéo dài như: Xử lý việc cấp 
đất cho các hộ dân giai đoạn 1992-1993 tại 
khu vực đầu cầu Bến Thủy thuộc thị  trấn 
Xuân An, huyện Nghi Xuân; việc khai thác 
đá tại núi Nam giới, xã Thạch Bàn, huyện 
Thạch Hà; Những tồn đọng tại Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh và trên địa bàn thị xã 
Kỳ Anh;  việc  triển  khai  Đề  án  thu  gom, 
vận chuyển, xử  lý  rác  thải  tại  các huyện, 
thị  xã,  thành  phố;  Công  tác  quy  hoạch, 
thực  hiện  quy  hoạch,  quản  lý  hoạt  động 
khai thác, vận chuyển, sử dụng tài nguyên 
khoáng  sản  làm  vật  liệu  xây  dựng  thông 
thường trên địa bàn tỉnh…

Bên  cạnh đó, Thường  trực HĐND đã 
chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề mang tính 
cấp bách,  ảnh hưởng  trực  tiếp đến quyền 
lợi của người dân như: Việc thực hiện chỉ 
tiêu bảo hiểm y tế toàn dân; Rà soát, đánh 
giá  kết  quả  thực  hiện  các  kết  luận,  kiến 
nghị giám sát, việc thực hiện các nội dung 
chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết quả 
rà  soát  đã  được  gửi  đến  các  vị  đại  biểu 
HĐND tỉnh để phục vụ phiên chất vấn và 
trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2018... 
Ngoài  ra,  trên  cơ  sở  đánh  giá  thực  trạng 
công  tác  lãnh  đạo  của Đảng  đối  với Hội 
đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 đến nay, 
Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Đề án 
“Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, 
tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của HĐND các cấp”  tham 
mưu  Ban  Thường  vụ  Tỉnh  ủy  ban  hành 
Chỉ  thị;  lấy  ý  kiến  đại  biểu HĐND  tỉnh, 
các  ngành,  địa  phương  liên  quan  để  xây 

dựng, hoàn thành Đề tài khoa học cấp tỉnh 
về  “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp tại Hà Tĩnh”. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 
2016-2021,  hoạt  động  giám  sát  giữa  hai 
kỳ họp, nhất là việc tổ chức các phiên họp 
của Thường  trực HĐND  tỉnh Hà Tĩnh đã 
đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, được đại 
biểu và cử tri  tỉnh nhà đánh giá cao. Qua 
hoạt động này làm rõ trách nhiệm của các 
cấp, các ngành trong giải quyết vấn đề và 
tìm giải pháp, kiến nghị, đề xuất hoặc ban 
hành chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc,  đảm  bảo  thực  hiện  các  mục 
tiêu, nhiệm vụ phát  triển kinh  tế  - xã hội 
của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám 
sát của HĐND.

Thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất 
lượng và hiệu quả các phiên họp Thường 
trực HĐND tỉnh đang tập trung một số nội 
dung sau:

Một là về công tác chuẩn bị phiên họp 
Việc  lựa  chọn  các  nội  dung  đóng  vai 

trò quyết định đối với thành công của mỗi 
phiên  họp.  Do  vậy,  nội  dung  của  phiên 
họp cần tập trung vào chất vấn, giải trình 
những  vấn  đề  mang  tính  cấp  bách,  đòi 
hỏi từ thực tiễn, nhất là những vấn đề ảnh 
hưởng  trực  tiếp  đến  đời  sống  của  nhân 
dân; trong đó, cần tập trung yêu cầu các cơ 
quan chức năng giải trình về tiến độ thực 
hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban 
hành; về kết quả thực hiện các cam kết tại 
phiên chất vấn - trả lời chất vấn của kỳ họp 
HĐND tỉnh; kết quả giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị 
của cử tri; về kết quả triển khai kiến nghị 
qua giám sát của các Ban HĐND tỉnh…

Để  lựa  chọn  nội  dung  đảm  bảo  chất 
lượng,  có  chiều  sâu,  trước  phiên  họp 
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Thường trực HĐND tỉnh cần chủ động hội 
ý,  trao  đổi  trong  các  thành  viên  Thường 
trực, chỉ đạo các Ban HĐND và Văn phòng 
phối hợp, lựa chọn, đề xuất để thống nhất 
nội dung trọng tâm của phiên họp. Trên cơ 
sở  các  nội  dung  được  lựa  chọn,  các Ban 
HĐND tỉnh có thể tiến hành khảo sát thực 
tế, đối thoại với người dân, lấy ý kiến của 
các chuyên gia và thu thập các minh chứng 
cụ  thể,  chính  xác;  từ  đó,  yêu  cầu UBND 
tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương 
giải trình tại phiên họp.

Thành  phần  mời  dự  phiên  giải  trình 
luôn được quan tâm. Các đại biểu HĐND 
được  mời  tham  dự  phiên  giải  trình  phải 
là những người am hiểu vấn đề được giải 
trình. Bên cạnh đó, mời  thêm các chuyên 
gia,  những  người  có  kinh  nghiệm  trong 
lĩnh vực thuộc nội dung giải trình để làm 
rõ  các  vấn  đề,  giúp  Thường  trực  HĐND 
tỉnh có kết luận chính xác, khoa học hơn.

Sau  khi  đã  thống  nhất  các  nội  dung 
trên, thông báo thời gian tổ chức phiên họp 
và mời Thủ trưởng sở, ngành, địa phương 
liên  quan  chuẩn  bị  nội  dung,  tài  liệu  về 
trực tiếp báo cáo, giải  trình tại phiên họp 
theo đúng quy định. 

Hai là về tổ chức phiên họp 
Để  phiên  họp  được  tiến  hành  khoa 

học, có chất lượng, nội dung, chương trình 
phiên họp phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ 
lưỡng;  xây  dựng  kịch  bản  phiên  họp  để 
Chủ trì chủ động trong điều hành đặc biệt 
là các phiên giải trình, chất vấn. Trong quá 
trình tổ chức phiên họp, chủ tọa cần phải 
linh  hoạt,  quyết  đoán,  tạo  không  khí  dân 
chủ,  thẳng  thắn,  nghiêm  túc,  thống  nhất 
giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt hiệu quả 
phiên giải trình. Sau phiênhhọp, ban hành 
kết luận về các nội dung giải trình trong đó 

xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các 
cơ  quan  giải  trình;  giao  các  Ban  HĐND 
tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
được quy định giám sát việc thực hiện kết 
luận phiên họp.

Ba là tăng cường giám sát thực hiện 
các nội dung kết luận phiên họp 

Ngay sau mỗi phiên họp, Thường trực 
HĐND tỉnh ban hành Thông báo kết luận; 
phân  công  các Ban HĐND  tỉnh giám  sát 
và có ý kiến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt  Nam  tỉnh,  các  Tổ  đại  biểu  HĐND 
tỉnh  cùng  theo  dõi,  giám  sát. Thông  qua 
các phương tiện thông tin đại chúng, theo 
dõi  ý  kiến  phản  ánh  của  nhân dân và  cử 
tri  về  vấn đề  liên quan đã được kết  luận 
tại các phiên họp của Thường trực HĐND 
tỉnh. Qua đó, vừa phát huy vai trò giám sát 
của người dân, vừa gắn trách nhiệm cụ thể 
của  cơ  quan,  đơn  vị,  cá  nhân  trong  việc 
thực  hiện  các  kết  luận  của  Thường  trực 
HĐND tỉnh. 

Các phiên họp của Thường trực HĐND 
tỉnh  là một  trong  những  hoạt  động  giám 
sát  chủ  yếu  và  rất  hiệu  quả  giữa  hai  kỳ 
họp, chất lượng và hiệu quả các phiên họp. 
Nâng cao chất lượng các phiên họp có tác 
động trực tiếp đối với các cấp, các ngành 
trong  quá  trình  thực  thi  pháp  luật,  việc 
triển  khai,  thực  hiện  các  nghị  quyết  của 
HĐND cũng như giải quyết những vấn đề 
bức  xúc,  nổi  cộm,  những  bất  cập,  vướng 
mắc phát sinh trên địa bàn một cách hiệu 
quả,  kịp  thời  góp  phần  thúc  đẩy  sự  phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 
- an ninh của địa phương, đồng thời nâng 
cao vai  trò,  hiệu  lực,  hiệu quả hoạt động 
của  HĐND  theo  đúng  quy  định  và  thẩm 
quyền.

N.T.N.Y
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SẴN SÀNG CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 
MTTQ TỈNH LẦN THỨ XIV, NHỆM KỲ 2019 - 2024

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốcViệt Nam các 
cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ 
nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, 

trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các 
tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường 
lối của Đảng, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các 
cấp uỷ đảng, chính quyền và các  tầng  lớp nhân dân về vị 
trí, vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới; nâng cao chất 
lượng  hiệu  quả  hoạt  động  của MTTQ  các  cấp,  đóng  góp 
quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, trên 

Hà VăN HùNg
UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ảnh: P.V

Với tinh thần khẩn 
trương, nghiêm túc, Ban 

Thường trực và Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc(MTTQ) tỉnh 

đã và đang tập trung hoàn 
thành các nội dung, chuẩn 

bị chu đáo cho Đại hội đại 
biểu Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 
XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 

với chủ đề “Đoàn kết - Dân 
chủ - Đồng thuận - Phát 

triển”.
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cơ  sở  các  văn  bản  hướng  dẫn  của Trung 
ương,  Ban  Thường  trực  Ủy  ban  MTTQ 
tỉnh đã chủ động  tham mưu Ban Thường 
vụ  Tỉnh  ủy  ban  hành  Chỉ  thị  số  27-CT/
TU ngày 12/2/2018 về việc  lãnh đạo Đại 
hội đại biểu MTTQ các cấp và Đại hội đại 
biểu  MTTQ  Việt  Nam  tỉnh  Hà  Tĩnh  lần 
thứ XIV,  nhiệm  kỳ  2019-2024;  ban  hành 
các  văn  bản  hướng  dẫn  tổ  chức  đại  hội, 
kế hoạch tuyên truyền, phát động sâu rộng 
trong MTTQ các cấp và mọi tầng lớp nhân 
dân thực hiện các phong trào thi đua, cuộc 
vận động hướng tới chào mừng Đại hội.

Ngay từ khi triển khai các bước chuẩn 
bị cho Đại hội, Ban Thường  trực Ủy ban 
MTTQ tỉnh đã quán triệt việc tổ chức Đại 
hội phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo 
trang trọng,  thiết  thực, an  toàn, hiệu quả, 
tiết kiệm, đúng  tiến độ và đúng quy định 
của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Công tác tổ 
chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp luôn 
được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh 
chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm  tra nghiêm  túc 
theo quy định.

Đến  nay,  đã  hoàn  thành  việc  tổ  chức 
Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, phường, thị 
trấn và  cấp huyện. Trong đó,  có 262/262 
xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công 
đại hội  trong tháng 3 và 13/13 huyện,  thị 
xã,  thành phố tổ chức thành công đại hội 
trong tháng 5. Mỗi địa phương cấp huyện 
đều  tổ  chức  đại  hội  điểm  cấp  xã  trước 
khi tổ chức đại hội đại trà. Đến thời điểm 
hiện nay,  có  thể  khẳng định  rằng đại  hội 
đại biểu MTTQ cấp xã và cấp huyện trên 
địa  bàn  toàn  tỉnh  đều  đảm  bảo  tốt  trình 
tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau 
đại hội; công tác nhân sự được các cấp uỷ 
đảng quan tâm, chất lượng được nâng lên. 
Trong đó, có 158/262 vị Chủ tịch MTTQ 

cấp xã có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 
60,3%,  độ  tuổi  bình  quân  46,61  tuổi,  trẻ 
hơn  đầu  nhiệm  kỳ  trước  là  4,46  tuổi,  có 
119 vị tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ 
xã.  Chủ  tịch MTTQ  cấp  huyện  có  12/13 
vị  là Uỷ viên Ban Thường vụ,  có 3 vị  là 
Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch 
Uỷ  ban  MTTQ  cấp  huyện…  Đại  hội  đã 
đánh  giá  được  vị  trí,  vai  trò  của MTTQ 
và  các  tổ  chức  đoàn  thể  trong  thực  hiện 
nhiệm  vụ  chính  trị  tại  địa  phương,  đồng 
thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm 
kỳ tới thiết thực, nhằm xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân. 

Ngoài việc chuẩn bị các văn kiện đại 
hội, công tác nhân sự, Ủy ban MTTQ các 
cấp đã chú trọng công tác tuyên truyền cả 
chiều  rộng  lẫn  chiều  sâu  với  nhiều  hình 
thức  phong  phú  như:  đẩy  mạnh  tuyên 
truyền trực quan, treo hàng ngàn băng rôn, 
pano,  khẩu  hiệu…  tuyên  truyền  trực  tiếp 
tại các khu dân cư. Nội dung tuyên truyền 
chú  trọng  về  lịch  sử,  truyền  thống,  về 
nhiệm vụ chính  trị và   kết quả hoạt động 
của MTTQ các cấp, về mục tiêu, nhiệm vụ 
và kết quả đại hội cấp cơ sở.

Song  song với việc  tập  trung chỉ đạo 
Đại hội cấp xã và cấp huyện, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã triển khai 
những  phần  việc  cụ  thể  để  chuẩn  bị  cho 
Đại  hội  cấp  tỉnh.  Trong  đó  đã  thành  lập 
04 tiểu ban phục vụ Đại hội gồm tiểu ban 
văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên 
truyền  và  tiểu  ban  hậu  cần;  tiến  hành  tổ 
chức lấy ý kiến của các vị ủy viên Ủy ban 
MTTQ  tỉnh,  của  các  tổ  chức  thành  viên, 
của các vị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo MTTQ 
tỉnh qua các thời kỳ tham gia vào dự thảo 
báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ 
Việt Nam và dự thảo báo cáo Đại hội đại 
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biểu  MTTQ  Việt  Nam  tỉnh;  tham  gia  ý 
kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt 
Nam và các Đề án, văn bản trình Đại hội. 
Tổ chức  thực hiện kế hoạch  tuyên  truyền 
trước,  trong  và  sau  Đại  hội  MTTQ  Việt 
Nam tỉnh khóa XIV.

Đối  với  công  tác  nhân  sự  Ủy  ban 
MTTQ tỉnh khóa XIV được xây dựng theo 
căn cứ  tiêu chuẩn cán bộ và yêu cầu của 
công  tác  Mặt  trận  trong  giai  đoạn  mới; 
trong đó, tập trung chú trọng nâng cao chất 
lượng,  thành  phần  cá  nhân  tiêu  biểu,  đại 
diện  cho  các  giai  cấp,  tầng  lớp,  dân  tộc, 
tôn  giáo,  tỷ  lệ  nữ;  đảm  bảo  tỷ  lệ  người 
ngoài đảng tham gia Ủy ban MTTQ từ 25-
30%. Bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan 
chuyên  trách Mặt  trận  cấp  tỉnh  bảo  đảm 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo 
tinh  thần Nghị quyết  số 39-NQ/TW ngày 
17/4/2015  của  Bộ  Chính  trị,  Nghị  quyết 
số  18-NQ/TW  ngày  25/10/2017  của  Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 
Chương  trình  hành  động  số  920-CTr/TU 
ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 
Đảng đoàn, Ban Thường trực đã phối hợp 
với  Ban  Tổ  chức  Tỉnh  ủy  thực  hiện  quy 
trình hiệp  thương giới  thiệu, chuẩn bị Đề 
án nhân sự Đại hội, dự kiến danh sách Ủy 
ban MTTQ tỉnh khóa XIV để báo cáo, xin ý 
kiến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường 
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam.

Bên  cạnh  việc  chuẩn  bị  về  nội  dung 
và  công  tác  nhân  sự,  Ban  Thường  trực 
Ủy ban MTTQ  tỉnh  đã  phát  động  đợt  thi 
đua đặc biệt trong hệ thống MTTQ, các tổ 
chức thành viên và các tầng lớp nhân dân 

với những công trình, sản phẩm, phần việc 
cụ  thể  để  lập  thành  tích  chào  mừng  Đại 
hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu  toàn quốc MTTQ Việt Nam. 
Với trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động cán bộ MTTQ từ tỉnh đến 
cơ sở, các tổ chức thành viên và các tầng 
lớp nhân dân tích cực thi đua trên mọi lĩnh 
vực,  góp  phần  tham  gia  thực  hiện  thắng 
lợi  nhiệm  vụ  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội 
của địa phương, tổ chức thực hiện chương 
trình  phối  hợp  thống  nhất  hành  động  đạt 
kết quả cao. Các phong trào thi đua nhận 
được sự đồng thuận, hưởng ứng sâu rộng 
của MTTQ các cấp và mọi  tầng lớp nhân 
dân. Từ đó,  tạo  ra đợt sinh hoạt chính  trị 
toàn  diện,  hiệu  quả,  góp  phần  xây  dựng, 
phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội,  nâng  cao  đời 
sống  vật  chất,  tinh  thần  cho  người  dân. 
Tính  đến  hết  tháng  5/2019,  toàn  tỉnh  có 
797 công trình, phần việc của MTTQ các 
cấp và các  tầng  lớp nhân dân hoàn  thành 
để chào mừng Đại hội với tổng trị giá gần 
100 tỷ đồng, bao gồm xây dựng nhà nhân 
ái,  nhà  đại  đoàn  kết,  đường  cứng,  kênh 
mương  cứng,  khám  chữa  bệnh,  tặng  quà 
người nghèo...

Có  thể  nói,  công  tác  chuẩn  bị  và  tổ 
chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp đã 
nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo 
sát sao của Ban Thường trực Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy đảng, 
phối hợp của chính quyền cùng sự nỗ lực, 
quyết  tâm của hệ  thống Mặt  trận các cấp 
trên  địa  bàn  tỉnh. Trên  cơ  sở  đó, Ủy  ban 
MTTQtỉnh đã sẵn sàng đảm bảo cho công 
tác  tổ  chức Đại  hội  đại  biểu MTTQ Việt 
Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 
2019-2024 thành công tốt đẹp.

H.V.H
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1. Nhận thức
Năm 2019, toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân  ta  tiếp  tục  triển  khai  việc  học  tập  và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh với một chủ đề hết sức thiết thực, 
có ý nghĩa chính trị - xã hội, đạo đức - văn 
hóa rất rộng lớn, sâu xa, bởi gắn liền với 50 
năm thực hiện Di chúc của Người.

Có  thể  thấy,  toàn bộ  chủ đề năm 2019 
mà chúng ta học tập và làm theo đều xoay 
quanh chữ Dân, nhân dân, quần chúng, đồng 
bào…  như Chủ  tịch Hồ Chí Minh  thường 
nói lúc sinh thời.

“Xây dựng ý  thức  tôn  trọng nhân dân, 
phát  huy  dân  chủ,  chăm  lo  đời  sống  nhân 
dân”, cả ba mệnh đề này có mối liên hệ hết 
sức chặt chẽ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào Hùng Sơn, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 1954 - Ảnh tư liệu

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 - NHậN THỨC VÀ VậN DụNG
gS, TS HoàNg CHí Bảo

Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên  
Hội đồng Lý luận Trung ương
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Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân 
thuộc  về  nhận  thức,  coi  dân  là  gốc  của 
nước,  dân  là  chủ  và  dân  làm  chủ.  Tôn 
trọng dân là tôn trọng vai trò chủ thể của 
dân  -  người  chủ  xã  hội,  người  sáng  tạo 
ra lịch sử, quyết định sự phát triển, tiến 
bộ xã hội. Trong tác phẩm “Dân vận” nổi 
tiếng, viết cách đây đúng 70 năm, Hồ Chí 
Minh đặt dân vào vị  trí  trung tâm, nhấn 
mạnh rằng, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, 
bao nhiêu quyền cũng thuộc về dân, đều 
là của dân, quyền hành và lực lượng đều 
ở  trong  dân.  Dân  tổ  chức  nên  đoàn  thể 
(nói về Đảng trong điều kiện Đảng đã rút 
vào hoạt động bí mật từ cuối năm 1945, 
đến Đại hội II, 1951, Đảng mới tiếp tục 
ra hoạt động công khai), nên chính quyền 
nhà nước từ Trung ương tới xã, từ xã tới 
Trung ương. Vai trò to lớn và quyết định 
của dân như vậy nên tôn trọng dân là tôn 
trọng chủ thể gốc của mọi quyền lực, do 
dân giao phó, ủy quyền cho chúng ta mà 
chúng ta mới có quyền nhưng phải  thực 
hiện quyền được ủy thác để phục vụ dân, 
phục tùng dân, bảo vệ dân - không được 
biến  dân  chủ  thành  “quan”  chủ.  Muốn 
thế, dân phải kiểm soát được quyền lực, 
không để xảy ra  tình trạng quyền lực bị 
tha hóa, biến dạng. Tôn  trọng nhân dân 
không  chỉ  là  nhận  thức,  ý  thức,  không 
chỉ  là  trách  nhiệm,  nghĩa  vụ,  bổn  phận 
mà còn  là  tình cảm, đạo đức, đồng  thời 
phải trở thành hành động, trong mỗi việc 
làm, trong ứng xử hàng ngày với dân, từ 
cơ sở. 

Hiểu rõ điều đó, Hồ Chí Minh luôn căn 
dặn mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và 
mọi  nhân  viên  trong  bộ máy  công  quyền 
phải là đầy tớ trung thành, công bộc tận tụy 
của  dân  chứ  không  được  lên mặt  “quan” 
cách mạng.

Trong  thư  gửi  ông Hoàng Mai, giám 
đốc Công an Khu XII, gồm 7 tỉnh, từ Bắc 
giang tới Quảng yên, năm 1948, Hồ Chí 
Minh  căn  dặn  rèn  luyện  tư  cách  người 
công an cách mạng với 6 điều, chỉ có 51 
chữ nhưng vô cùng sâu sắc. Thực hiện tốt 
6 điều ấy với 6 mối quan hệ, 6 chuẩn mực 
không chỉ cần thiết với “Công an nhân dân 
vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mà vào 
lúc này, hết sức cần thiết đối với tất cả mọi 
người, nhất là khi chúng ta đang ra sức xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực 
sự  trong  sạch,  vững  mạnh,  làm  cho  dân 
một lòng tin tưởng vào Đảng, vào chế độ. 

Sáu điều đó bao gồm:
“Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ.
Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc phải tận tụy.
Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”1.

Hồ Chí Minh  nhấn mạnh  từ  rất  sớm, 
khi Đảng mới cầm quyền, Đảng phải chú 
trọng đổi mới,  tự đổi mới chính mình, để 
nêu  gương  thúc  đẩy  đổi  mới  xã  hội.  Từ 
năm 1947, Người đã viết “Sửa đổi lối làm 
việc”, nhấn mạnh phải sửa chữa bằng được 
các chứng bệnh: chủ quan, hẹp hòi và thói 
ba hoa. Sâu xa là chủ nghĩa cá nhân, “bệnh 
gốc  bệnh mẹ”,  đẻ  ra  trăm  thứ  bệnh  con, 
những thói hư tật xấu làm hư hỏng cán bộ, 
làm suy yếu Đảng và mất niềm tin của dân 
chúng.  Người  đặc  biệt  nhấn  mạnh,  phải 
dựa  vào  dân  mà  xây  dựng  Đảng,  chính 
quyền và đoàn thể của dân2. Như vậy, xây 
dựng  ý  thức  tôn  trọng  nhân  dân  là  khởi 
đầu, có tính điều kiện để phát huy dân chủ 
và chăm lo đời sống nhân dân. 

Tôn  trọng nhân dân  là  tôn  trọng  từng 
người dân, tôn trọng nhân cách con người, 
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lắng nghe dân, thuyết phục dân chứ không 
ra lệnh, quan cách, cửa quyền, hách dịch. 
Tiếp dân phải  thực chất chứ không chiếu 
lệ,  hình  thức.  Dân  vận  là  cực  kỳ  quan 
trọng,  không  chỉ  đối  với  Nhà  nước,  với 
các công chức trong bộ máy công quyền. 
Đó là giải pháp hữu hiệu chống quan liêu, 
xa  dân,  chống  lãng  phí,  tham  ô  và  tham 
nhũng. Chúng ta đã từng phát động “Năm 
dân vận chính quyền”, “xây dựng văn hóa 
công sở”, “đạo đức công chức” và “kỷ luật 
công  vụ”…  song  phải  nghiêm  túc  trong 
thực  hiện,  trong  kiểm  tra,  đánh  giá  chứ 
không hình thức, không rơi vào tình trạng 
hình  thức  hóa. Muốn  vậy  phải  tôn  trọng 
tiếng nói góp ý, phê bình của dân,  lấy sự 
hài  lòng của dân  làm  tiêu chí quan  trọng 
bậc nhất để đánh giá hiệu quả công việc và 
chất lượng cán bộ.

Phát  huy  dân  chủ,  trước  hết  là  đảm 
bảo những quyền cơ bản, tự nhiên của con 
người, của công dân, dân chủ của cá nhân 
và dân chủ của cộng đồng  trên cơ  sở hài 
hòa về lợi ích, giải quyết hợp lý các quan 
hệ lợi ích giữa cá nhân - tập thể và xã hội. 
Phát huy dân chủ gắn  liền với công bằng 
và bình đẳng, dân chủ với đoàn kết và đồng 
thuận. Đổi mới có một lực đẩy quan trọng 
là dân chủ hóa toàn diện các lĩnh vực trong 
đời sống xã hội, trước hết là dân chủ hóa 
chính trị để thúc đẩy đổi mới kinh tế đồng 
bộ với đổi mới chính trị và hệ thống chính 
trị.  Với  Hồ  Chí  Minh  phát  huy  dân  chủ 
phải làm cho dân chủ xã hội chủ nghĩa, chú 
trọng xây dựng thể chế, thiết chế bộ máy, 
con người, chính sách và cơ chế để kiến tạo 
môi trường xã hội dân chủ mà then chốt là 
nhà nước pháp quyền để thực hiện và bảo 
vệ quyền của nhân dân, gắn liền quyền với 
nghĩa  vụ,  lợi  ích với  trách nhiệm. Người 

từng  nói,  nhân  dân  đã  có  quyền  làm  chủ 
thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ của người 
chủ. Trong một chế độ dân chủ, một nước 
dân chủ thì dân là người chủ. Mọi cán bộ, 
đảng viên, công chức, từ chủ tịch nước trở 
xuống đến nhân viên thường đều là đầy tớ 
của dân. Trong bầu trời không gì quý bằng 
nhân  dân,  trong  thế  giới  không  gì  mạnh 
bằng sức đoàn kết của nhân dân. Dân chủ 
là của quý báu nhất  trên đời của dân nên 
thực hành dân chủ rộng rãi sẽ là chiếc chìa 
khóa vạn năng để giải quyết mọi nhiệm vụ, 
vượt qua mọi khó khăn. Từ rất sớm, Người 
đã nhận thấy, dân chủ là một trong những 
động lực cơ bản của phát triển, tiến bộ và 
văn minh. Phát huy dân chủ theo tư tưởng 
- đạo đức - phong cách của Người phải tập 
trung giải quyết những yêu cầu cấp bách, 
những lợi ích, nhu cầu thiết thân của người 
dân. Người đòi hỏi ngay từ đầu chỉnh thể 
cộng hòa dân chủ, phải làm ngay: làm cho 
dân  có  ăn,  làm cho dân  có mặc,  làm cho 
dân có nhà ở, làm cho dân được học hành. 
giải  quyết  bốn  việc  ấy  để  cho  dân  được 
hưởng quyền dân chủ, phát huy lòng hăng 
hái, gây niềm phấn khởi tin tưởng của dân 
vào kiến thiết chế độ mới.

Những chỉ dẫn đó dù cách đây đã sáu, 
bảy  thập  kỷ  nhưng  vẫn  còn mới  và  có  ý 
nghĩa  sâu  sắc  đối  với  sự  nghiệp  đổi mới 
hiện nay ở nước ta. Phát huy dân chủ theo 
Hồ Chí Minh phải chú trọng trước hết dân 
chủ  ở  trong  Đảng  để  thúc  đẩy  dân  chủ 
trong  xã  hội,  trong  đó  có  thực  hành  cho 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ hay dân 
chủ tập trung.

Vào lúc này, phát huy dân chủ phải đặc 
biệt đề cao trách nhiệm của cá nhân và tổ 
chức trước nhân dân. Về điều này, Hồ Chí 
Minh nhấn mạnh rằng, nhân dân đóng thuế 
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để Chính phủ có  tiền  trả  lương cho công 
chức. Nhận đồng lương thì phải nhớ lương 
ấy, tiền ấy từ mồ hôi nước mắt của dân làm 
ra. Nếu lười biếng, cẩu thả, vô trách nhiệm 
trong công việc có khác nào chúng ta lừa 
gạt dân chúng. Cho nên, phát huy dân chủ 
đòi hỏi mỗi người phải có đạo đức.

Chăm  lo  đời  sống  nhân  dân  là  mục 
đích,  là  hướng đích  của  ý  thức  tôn  trọng 
nhân dân và phát huy dân chủ. Đây là mục 
đích, là lẽ sống, là khát vọng cả cuộc đời 
của  Hồ  Chí Minh,  cũng  là  sứ  mệnh  của 
Đảng, của mỗi người chúng ta trong phục 
vụ nhân dân. Đời sống của dân bao hàm cả 
vật chất và  tinh  thần. Mọi nỗ  lực của Hồ 
Chí Minh  là  làm  cho  Tổ  quốc  được  độc 
lập, dân tộc được tự do, nhân dân có cuộc 
sống hạnh phúc, cho nên phải làm cho đời 
sống  vật  chất  ngày  càng  tăng,  đời  sống 
tinh  thần ngày một  tốt, xã hội ngày càng 
văn minh, tiến bộ để dân được hưởng hạnh 
phúc. Chăm lo đời sống cho nhân dân đòi 
hỏi trách nhiệm chính trị cao, đạo đức mẫu 
mực trong sáng và phong cách hành động 
thiết thực, gần dân, vì dân của mỗi cán bộ, 
đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương 
của  người  đứng  đầu.  Đúng  như  Người 
từng nói, lãnh đạo bằng sự gương mẫu là 
cách lãnh đạo tốt nhất hợp lòng dân nhất.

Di chúc Hồ Chí Minh, bản văn 1.000 
từ  là kết  tinh cao quý tư  tưởng - đạo đức 
và phong cách của Người, là một tiêu biểu 
mẫu mực  về  ý  thức  tôn  trọng  nhân  dân, 
phát  huy  dân  chủ  và  chăm  lo  đời  sống 
nhân  dân  của Người,  là  tấm  gương  sáng 
cho chúng ta học tập và làm theo suốt đời. 
Trong Di  chúc,  Người  quan  tâm  tới mọi 
việc lớn nhỏ, trước mắt và lâu dài, hiện tại 
và  tương  lai.  Trong  trái  tim mênh  mông 
tình thương yêu nhân dân, Người nhắc tới 

tất  cả  mọi  người,  dường  như  không  sót 
một đối tượng nào. Người căn dặn những 
điều hệ trọng mà “trước hết nói về Đảng” 
và “đầu tiên là công việc với con người”. 
Tâm nguyện cuối cùng của Người  là xây 
dựng thành công một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng thế giới3. Thương dân và suốt 
đời vì dân nên Người dặn “chớ nên tổ chức 
phúng điếu linh đình, lãng phí thời giờ và 
tiền bạc của nhân dân”. Trách nhiệm cao 
nhất với dân là Đảng nên Người thiết tha 
mong  muốn  Đảng  phải  thật  trong  sạch, 
phải  giữ  gìn  sự  đoàn  kết  nhất  trí  trong 
Đảng  như  giữ  gìn  con  người  của  mắt 
mình4. Dù không có điều gì phải hối hận 
nhưng Người vẫn canh cánh bên lòng một 
tiếc nuối, đó  là một  tiếc nuối cao  thượng 
rằng không được phục vụ Tổ quốc,  phục 
vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa5.

2. Vận dụng
Trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di 

chúc của Người, kỷ niệm 50 năm Người về 
cõi vĩnh hằng, việc học tập và làm theo tư 
tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về  xây  dựng  ý  thức  tôn  trọng  nhân  dân, 
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân 
dân không chỉ quan trọng mà còn vô cùng 
cảm động tạo nên động lực tinh thần mạnh 
mẽ gắn kết Đảng - Nhà nước với nhân dân 
làm  nên  khối  vững  chắc,  một  sức  mạnh 
đồng tâm nhất trí để hành động vì một Việt 
Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”. Đó cũng là trùng hợp với 
khát vọng của Người, vì Độc lập - Tự do - 
Hạnh phúc cho nhân dân, vì một xã hội xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là một xã hội văn 
hóa cao, một dân tộc Việt Nam thông thái, 
một Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, 
vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.
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Đó là đường nét khái quát chung định 
hướng cho sự vận dụng của chúng ta.

Cụ  thể hóa  thành những nhiệm vụ và 
giải pháp, trên từng lĩnh vực hoạt động, có 
thể và cần phải tập trung vào những điểm 
cốt yếu sau đây:

Trước  hết  cần  đẩy  mạnh  hoạt  động 
nghiên  cứu,  tuyên  truyền,  quảng  bá  sâu 
rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh  cũng  như  di  sản Hồ Chí Minh 
nói chung, đặc biệt  là Di chúc và các  tác 
phẩm Bảo  vật  quốc  gia  khác  của Người. 
Chúng ta cần phải giữ gìn, phát huy và vận 
dụng sáng tạo tài sản tinh thần vô giá mà 
Người để lại.

Đó không chỉ  là Quốc bảo mà còn  là 
Pháp  bảo,  kim  chỉ  nam  hành  động  của 
chúng ta, là giá trị ở tầm thời đại và là sức 
sống trường tồn của dân tộc Việt Nam, là 
nguồn  sức mạnh  tinh  thần  làm cho Đảng 
ta  thật sự  trong sạch vững mạnh. Thật sự 
có  ý  nghĩa  bởi  sự  kiện  tròn  70  năm  vào 
năm nay đối với ba  tác phẩm quan  trọng 
của Người: “Dân vận”, “Đảng ta” và “Cần, 
kiệm,  liêm,  chính”,  cần  phải  ra  sức  học 
tập, tuyên truyền và vận dụng vào công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với điều 
đó,  kỷ  niệm  50  năm  tác  phẩm  thực  hiện 
Di chúc, kỷ niệm 50 năm tác phẩm lý luận 
cuối cùng của Người “Nâng cao đạo đức 
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” 
(ngày 03/02/1969) phải  là những  sự kiện 
quan  trọng  trong  đời  sống  tinh  thần  của 
Đảng ta, của dân ta.

Ra sức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên chuyên nghiệp 
của Đảng, trong hệ thống các cấp bộ Đảng 
trong cả nước theo đúng tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Cần đặc biệt chú 
trọng nghiên cứu và vận dụng phong cách 
Hồ Chí Minh, nhất là phong cách dân chủ, 

phong  cách  dân  vận,  phong  cách  ứng  xử 
văn hóa tinh tế, khiêm nhường, bao dung 
của Người, cung cấp những bài học lớn về 
nhân sinh quan cho chúng ta noi theo.

Tầm  quan  trọng  của  chủ  đề  năm  nay 
cho thấy tác dụng ý nghĩa rất  lâu dài của 
nó. Do đó cần phải tuyên truyền sâu rộng 
trong Đảng, trong mọi tầng lớp nhân dân, 
kể  cả  đồng bào  ta  ở  nước ngoài  để  thấm 
nhuần các giá trị, các bài học thực hành lớn 
của Người,  thực  hành  lý  luận;  thực hành 
dân  chủ,  dân  vận,  đoàn  kết,  nhất  là  thực 
hành đạo đức cách mạng. Bảo vệ sự trong 
sáng của tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh 
đòi  hỏi  phải  đấu  tranh  phản  bác  mọi  sự 
xuyên tạc của các thế lực thù địch, khẳng 
định chân lý và niềm tin. giáo dục thế hệ 
trẻ về lý tưởng và đạo đức cách mạng.

Thực  hiện  tốt  quy  định  của  Trung 
ương  về  trách  nhiệm  nêu  gương  của  cán 
bộ, đảng viên, nhất là ở đội ngũ cán bộ cấp 
cao - cấp chiến lược.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
về đạo đức, đẩy lùi và tẩy trừ tham nhũng, 
khắc  phục  và  đẩy  lùi  sự  suy  thoái  về  tư 
tưởng,  chính  trị,  đạo  đức,  lối  sống,  “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ 
theo  tinh  thần  Nghị  quyết  Trung  ương  4 
khóa XII, quy định trách nhiệm nêu gương 
theo Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII.

Đó là cách thiết thực nâng cao niềm tin 
của nhân dân với Đảng. Niềm tin của dân, 
đó là tài sản tinh thần vô giá của Đảng.

H.C.B
_________________ 
1 Hồ Chí Minh, Toàn tập, 15 tập, CTQG, 

H.2011, Tập 5, tr.498-499.
2 Hồ Chí Minh, Sđd, Tập 5, tr.269-279, 

tr.337-338.
3, 4, 5 Hồ Chí Minh, Di chúc, Sđd, Tập 15, tr611-

614, tr.615-618, 621-624.
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Nhiệm kỳ của Đại hội Đảng thường 
là 5 năm. Mỗi lần Đại hội nhiệm 
kỳ nhiệm vụ chủ yếu là thông qua 

Báo cáo chính  trị  đánh giá  công việc nhiệm 
kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an 
ninh, xây dựng Đảng và bầu ra Ban Chấp hành 
mới. Thường thì các chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội và tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự đều 
có định hướng ở trên được vận dụng vào địa 
phương, đơn vị, cần có thời gian không chỉ 5 
năm mà tầm nhìn đến 10 năm, 20 năm… Mỗi 
Đại hội đều cần  tìm  ra được những cái mới 
nhằm  đưa  địa  phương,  đơn  vị  tiếp  tục  phát 
triển. Nhưng ở nhiều nơi nhận thức về nhiệm 
kỳ chưa đúng. Vấn đề được Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra ở Hội nghị 
cán  bộ  toàn  quốc  ngày  10/10/2011  và  trong 
bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội 
Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XIII” mới đây là “tư duy nhiệm kỳ”; 
đồng chí cho rằng: đã thành căn bệnh, thành tệ 
nạn. Tại sao lại nói vậy, đó là do các nhà lãnh 
đạo nhiệm kỳ mới muốn có kết quả, thành tích 
mang tính tức thời, rõ nét trong nhiệm kỳ mình 
đảm nhận để được đánh giá, ghi nhận làm căn 
cứ, cơ sở để phô trương thành tích, để thăng 
tiến… cho nên họ đề ra những việc “mang tính 
đột phá”, không tiếp tục phương hướng, nhiệm 
vụ mà các Đại hội trước đề ra cần được tiếp 
tục bổ sung,  thực hiện; họ đề  ra những mục 
tiêu,  chỉ  tiêu,  kết  quả  ngắn  hạn,  thiếu  cơ  sở 
thực tiễn, rồi hô hào, động viên có khi áp đặt 
cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; rồi tuyên 
truyền thái quá lên, xem như là “cái mới”, là 
“sáng tạo” bất chấp hậu quả trước mắt và lâu 

dài thế nào. Rất may là ở Hội nghị Trung ương 
4 (khóa XII) đã nhận diện ra và xem kiểu “tư 
duy nhiệm kỳ” như vậy là một biểu hiện của 
sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống cần 
được khắc phục kịp thời.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh “tư duy nhiệm 
kỳ” có nhiều, ở đây xin nêu một vài điểm chủ 
yếu. Về mặt nhận thức “tư duy nhiệm kỳ” gắn 
với tư duy kinh nghiệm, thực dụng không theo 
quy luật vận động của xã hội mà “cắt khúc”, 
“đứt  đoạn”. Nó  diễn  ra  trong  quá  trình  hoạt 
động thực tiễn được bắt gặp trước sự cần thiết 
của  nhu  cầu  xã  hội,  nhưng  lại  không  được 
nghiên cứu một cách khái quát, đồng bộ nên 
thường  mang  tính  tự  phát,  sự  “hưng  phấn” 
trong việc giải quyết những vấn đề cụ thể của 
thực tiễn đặt ra. Nhưng điều tai hại hơn là “tư 
duy nhiệm kỳ” thường gắn với bệnh thành tích 
và cơ hội. Người lãnh đạo, quản lý mắc bệnh 
thành  tích  luôn  muốn  khuếch  trương  thành 
tích của mình, hoặc tìm cách chiếm đoạt, biến 
thành  tích  của  người  khác  thành  của  mình. 
Nói cách khác người có bệnh thành tích luôn 
đeo  đuổi  và  giành  lấy  hư  danh,  danh  vọng, 
không đúng với khả năng, thực lực thực tế của 
mình. Cốt lõi của bệnh thành tích là che giấu 
khuyết điểm, báo cáo sai sự thật; giả dối, thổi 
phồng, khai khống các kết quả, số  liệu… để 
phô trương, tô hồng thành tích. Đây thực sự là 
một vấn nạn, gây ảnh hưởng lớn đến công tác 
đánh giá cán bộ cũng như tiến trình phát triển 
của địa phương, của xã hội, của đất nước. Theo 
sự phân tích của đồng chí Nguyễn Phú Trọng 
thì “tư duy nhiệm kỳ” thường gắn với “lợi ích 
nhóm”. Sự cấu kết giữa các “nhóm lợi ích” với 
những người hoạch định chính sách và bố trí 

CẦN KHẮC PHụC BỆNH “TƯ DUy NHIỆM KỲ”
HoàNg DUy
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cán bộ theo “tư duy nhiệm kỳ” thường gắn với 
mục đích  trục  lợi,  tham nhũng, ngay  từ việc 
chọn lựa nhân sự cấp ủy đến việc đầu tư vào 
những dự án nhằm thu lợi cho nhóm lợi ích, 
còn hậu quả thì để lại cho nhiệm kỳ sau, thậm 
chí còn phá hỏng những thành quả về các mặt 
đã đạt được từ trước đó. Đây là thực tế đã diễn 
ra và có thể xem là sự tha hóa trong sử dụng 
quyền lực, tạo ra hiện tượng chạy cơ chế, chạy 
quy hoạch, chạy vốn, chạy chức, chạy quyền, 
chạy thành tích và cả chạy tội… là một loại cơ 
hội nguy hiểm làm sai lệch giá trị và thành quả 
của một nhiệm kỳ Đại hội.

Để khắc phục “tư duy nhiệm kỳ”,  trước 
hết cần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng đồng 
bộ và hiện đại để khắc phục cơ chế xin - cho 
trên cơ sở khoa học và thực tiễn,  thiếu minh 
bạch trong quản lý kinh tế - xã hội, từ đó xóa 
bỏ các kẻ hở pháp luật để không còn đất cho 
những kẻ cơ hội, những ai có “tư duy nhiệm 
kỳ” hoạt động. Điều quan  trọng  là cần quán 
triệt sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ 
lãnh đạo quản lý các cấp nhận thức đầy đủ về 
quá  trình biện chứng của phát  triển xã hội ở 
một đất nước cũng như ở mỗi địa phương, đơn 
vị đều có sự phát triển và kế thừa. Trong quá 
trình phát triển cái đúng được phát huy, cái sai 
được bổ cứu khắc phục để phát triển liền mạch 
chứ không bị đứt quãng. Cho nên sự nghiêm 
túc tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của 
một nhiệm kỳ, qua đó thẳng thắn nhìn ra những 
kết quả, thành tựu, cũng như những yếu kém 
cần khắc phục để đề ra được những giải pháp 
phù hợp và có cơ sở thực tiễn cho sự phát triển 
của nhiệm kỳ sau là rất cần thiết. Như vậy, sẽ 
không có cơ hội cho những người có tư duy 
chủ quan, động cơ không trong sáng với chiêu 
bài “tìm cái mới”, nêu ra chủ trương “đột phá”, 
vẽ nên viễn cảnh với những chỉ tiêu về kinh tế 
- xã hội thiếu cơ sở thực tiễn…

Song điều cốt yếu là cần nâng cao ý thức, 
tư  tưởng, đạo đức và phẩm chất của cán bộ, 

hết lòng vì Đảng vì dân, “Nâng cao đạo đức 
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” như 
lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Trong 
các cấp ủy Đảng khi bàn đến những phương 
hướng phát triển và những chỉ tiêu, giải pháp 
đề ra trong nhiệm kỳ cần được dân chủ thảo 
luận kỹ, cần cầu thị tham khảo ý kiến của các 
nhà khoa học, các bậc  lão  thành và các  tầng 
lớp nhân dân. Hết sức tránh tình trạng bảo thủ 
không tiếp thu, hoặc khi tiếp thu hay kết luận 
thì khác, mà  làm  lại khác. Điều này đã biểu 
hiện sự không cầu thị, không thành thật, không 
trong sáng ngay  từ khi đề ra chủ  trương của 
những  người mắc  bệnh  “tư  duy  nhiệm  kỳ”. 
Nên việc nâng cao tính tích cực, chủ động và 
tự giác trong tu dưỡng và rèn luyện của người 
cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy là rất 
quan trọng. Với tư cách là chủ thể tư duy người 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cần sáng tạo, cần đổi 
mới, cần lắng nghe với động cơ trong sáng và 
có  tầm nhận  thức về  lý  luận cũng như năng 
lực  thực  tiễn sâu sắc để miễn dịch được với 
những tác động tiêu cực và mặt trái của cơ chế 
thị trường chưa đồng bộ hiện nay. Muốn vậy, 
cần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý  thức trách 
nhiệm và trình độ trí tuệ thông qua con đường 
học tập, khảo nghiệm, tìm tòi gắn với thực tiễn. 
Cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình 
kết  hợp  với  việc  sử  dụng  các  cơ  quan  tham 
mưu,  tiến  hành  sinh  hoạt  dân  chủ  trong  cấp 
ủy để có những quyết sách đúng và để cùng 
nhau chịu  trách nhiệm về những vấn đề nêu 
ra  trong phương hướng, nhiệm vụ cũng như 
lựa chọn nhân sự để bầu ra cấp ủy của nhiệm 
kỳ. Đây cũng là dịp thể hiện rõ nhất, hiệu quả 
nhất về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như thực 
hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 
về phòng, chống “tư duy nhiệm kỳ” và ý kiến 
của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối 
với các cấp ủy, đội ngũ cán bộ của Đảng trong 
quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới.

H.D
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Để việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường 
xuyên, tự giác trong Đảng, trong từng cơ quan, đơn vị; tạo 
sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, 

đảng viên; xem đây là giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII); thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ 
chức tọa đàm “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn 
Đảng bộ; nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 
nhất là người đứng đầu các cấp; tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyên đề 
“về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của 
cán bộ, đảng viên” và chuyên đề năm 2019 “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”.

Tổ chức tọa đàm là dịp để cán bộ đảng viên, người đứng đầu các 
đảng bộ, chi bộ và các cơ quan, đơn vị đi sâu nghiên cứu, phân tích và 
vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 
thực tiễn công tác; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu hiện 
nay là đặc biệt cấp thiết, vị trí càng cao thì tính nêu gương càng phải tốt 
hơn, sáng hơn, tự giác hơn... Thông qua tọa đàm, đề xuất các giải pháp 

GHI NHậN TỪ TỌA ĐÀM NÊU GƯƠNG 
ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

Lê VâN - XUâN HằNg

Đ/c Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực TU phát biểu chỉ đạo tại cuộc Tọa đàm của Huyện ủy Hương Sơn. Ảnh: P.V

Một trong những 
biện pháp để đội ngũ 

cán bộ, đảng viên, nhất 
là người đứng đầu thực 
hiện chức trách, nhiệm 

vụ của mình chính là 
nêu gương mọi lúc, 

mọi nơi cho cấp dưới và 
quần chúng nhân dân 

noi theo. Có thể khẳng 
định, thực hiện tốt biện 

pháp này sẽ góp phần 
nâng cao năng lực lãnh 

đạo của Đảng, đồng thời 
thực hiện có hiệu quả 

việc xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng trong giai đoạn 

hiện nay.
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phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh ở địa phương, đơn vị và cá nhân, 
trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, 
đoàn  thể,  từ  đó  nêu  gương  để  cán  bộ,  đảng 
viên học tập, góp phần hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đây là đợt 
sinh hoạt chính trị quan trọng nằm trong chuỗi 
các hoạt động thực hiện kế hoạch sơ kết 3 năm 
chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm 
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung tọa đàm tập trung vào đánh giá 
việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII); vai trò, trách 
nhiệm  và  xây  dựng  phong  cách,  tác  phong 
công  tác của người đứng đầu  theo  tư  tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực 
hiện  chức  trách  nhiệm  vụ;  xây  dựng,  nhân 
rộng các mô hình, điển hình tiên tiến... 

Từ mục đích và nội dung tọa đàm, các cấp 
ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, 
đến nay có 14/17 huyện,  thành,  thị ủy, đảng 
ủy trực thuộc tổ chức tọa đàm nêu gương; 545 
đảng bộ, chi bộ cơ sở (chiếm 70%) tổ chức với 
nhiều hình thức phong phú; dự kiến đến đầu 
tháng 7/2019 sẽ hoàn thành việc tổ chức tọa 
đàm nêu gương gắn với sơ kết 03 năm thực 
hiện Chỉ  thị 05, biểu dương các gương điển 
hình tiên tiến ở các cấp. Hiện nay các đơn vị: 
Bộ  đội  Biên  phòng,  Hương  Sơn,  Can  Lộc, 
Thạch Hà, Công an, Đức Thọ, Hương Khê... 
đã hoàn thành tổ chức tọa đàm từ cấp cơ sở 
đến cấp huyện. Một số đảng bộ cơ sở còn tổ 
chức tọa đàm đến chi bộ thôn.

Việc  nêu  gương  của  người  đứng  đầu 
phải được  thực hiện bằng hành động cụ  thể, 
xây dựng kế hoạch, cam kết và công khai, có 
kiểm tra, giám sát; việc nói và làm của người 
đứng đầu phải đi vào thực tiễn, thật sự có hiệu 
quả, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân 
vào Đảng. Hướng dẫn đảng bộ, chi bộ cơ sở 
lựa chọn những nội dung phù hợp đặc điểm 
và nhiệm vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực 
để tổ chức thảo luận; xây dựng kế hoạch thực 

hiện năm 2019 của địa phương, cơ quan, đơn 
vị và cán bộ, đảng viên.

Bên  cạnh  đó,  tọa  đàm  cũng  thẳng  thắn 
nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, hạn 
chế trong quá trình thực hiện như: một số đồng 
chí lãnh đạo chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm 
đối với tập thể; một số bí thư cấp ủy chưa quan 
tâm  công  tác  xây  dựng  Đảng;  chưa  gương 
mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
chưa thực sự gương mẫu về phẩm chất chính 
trị, đạo đức, lối sống và tác phong sinh hoạt… 
Đồng thời, nêu những khó khăn, hạn chế và đề 
xuất giải pháp để tập trung thực hiện tốt nêu 
gương của người đứng đầu trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tham gia tọa 
đàm đã kiến nghị một số giải pháp như: Tiếp 
tục tuyên truyền, nêu gương sáng đảng viên để 
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; đổi mới hình thức, 
cách thức đánh giá việc thực hiện nếu gương 
của người đứng đầu gắn với đó là có hình thức 
khen thưởng, biểu dương phù hợp.

Đây  là  dịp  để  cán  bộ,  đảng  viên,  người 
đứng đầu xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm 
của bản thân, qua đó thay đổi hành vi, việc làm 
của mình trong thực hiện nhiệm vụ cũng như 
trong cuộc sống hằng ngày  theo hướng  thực 
chất, hiệu quả, tránh hình thức, đồng thời thực 
hiện  có  hiệu  quả  Quy  định  08-Qđi/TW  của 
Bộ Chính trị, Quy định 890-Qđi/TU của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu 
gương  của  cán bộ,  đảng viên,  nhất  là  người 
đứng đầu; nhân rộng các mô hình, những cách 
làm hay trong toàn Đảng bộ. Thông qua các 
cuộc tọa đàm nêu gương đề xuất các giải pháp 
phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, từ đó nêu gương để cán bộ, đảng 
viên học tập, góp phần hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. 

Việc  nâng  cao  ý  thức  trách  nhiệm,  nêu 
gương  của  người  đứng  đầu  cấp  ủy,  chính 
quyền, cơ quan, đơn vị có vai trò đặc biệt quan 
trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây 
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dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc 
nêu gương, trong thời gian tới các đảng bộ, chi 
bộ cơ sở lưu ý thực hiện một số nội dung trọng 
tâm sau: 

Thứ nhất,  tiếp  tục  tăng cường học  tập, 
quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 
05 gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Trung 
ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII, Quy định số 101-QĐ/TW, 
của  Ban  Bí  thư;  Quy  định  số  55-QĐ/TW, 
Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính  trị 
và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến rõ 
nét  về nhận  thức và hành động  của  các  tổ 
chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi 
cán  bộ,  đảng  viên,  công  chức,  viên  chức, 
đoàn  viên,  hội  viên;  đề  cao  vai  trò  trách 
nhiệm, nêu gương của người đứng đầu các 
ngành, các cấp, bổ sung, xây dựng và thực 
hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, 
đảng  viên  phù  hợp với  đặc  điểm  của  từng 
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Thứ hai, bám sát nội dung học tập chuyên 
đề  năm 2019  của Trung ương  “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” các địa 
phương, đơn vị xác định nội dung đột phá, xây 
dựng chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 phù 
hợp với tình hình của đơn vị mình.  

Thứ ba, đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
với các phong  trào  thi đua yêu nước, nhiệm 
vụ phát  triển kinh  tế  - xã hội,  củng cố quốc 
phòng, an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức 
hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, 
đơn vị. Cấp ủy các cấp lựa chọn các nội dung 
công việc trọng tâm, kịp thời xử lý những vấn 
đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm, 
nhất là những vấn đề lệch lạc về quan điểm, 
đường lối và suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống. Có kế hoạch, biện pháp khắc 

phục cụ thể, phân công cán bộ lãnh đạo phụ 
trách, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn 
đề bức xúc ngay từ cơ sở, tạo niềm tin cho cán 
bộ, đảng viên và nhân dân. 

Thứ tư, bám sát Quy định 08-QĐi/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 890-
QĐi/TU  của  Ban  Chấp  hành Đảng  bộ  tỉnh; 
thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc 9 nhóm 
việc nêu gương và 9 điểm kiên quyết chống 
mà cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu 
cần phải thực hiện; nêu rõ trách nhiệm của các 
cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện 
Quy định, điểm cốt lõi là “cán bộ giữ chức vụ 
càng cao thì càng phải gương mẫu”. Tập trung 
phát hiện, nhân rộng mô hình, mở các chuyên 
mục để cán bộ, đảng viên nêu gương sáng trên 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chọn những 
việc gần với công việc, dễ thực hiện để đăng 
ký nêu gương lấy lại niềm tin. 

Thứ năm,  tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, tiếp tục đưa 
việc thực hiện nội dung cam kết học tập và làm 
theo Bác vào kiểm điểm sinh hoạt đảng hằng 
tháng, cuối năm của tổ chức đảng và cán bộ, 
đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, 
phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy tham mưu xây dựng thang điểm 
đánh giá tập thể, cá nhân trong học tập và làm 
theo  tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, làm cơ sở để kiểm tra, xếp loại tập thể, 
cán bộ, đảng viên vào cuối năm. 

Việc nêu gương của người đứng đầu phải 
thực hiện bằng hành động  cụ  thể,  xây dựng 
kế hoạch, cam kết và công khai, có kiểm tra, 
giám sát, tổng kết, đánh giá. Việc nói và làm 
của người đứng đầu phải đi vào thực tiễn, thật 
sự có hiệu quả, củng cố vững chắc niềm tin của 
nhân dân vào Đảng, đưa Hà Tĩnh ngày càng 
phát triển.

L.V - X.H
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Trong 6 tháng đầu năm 2019, trước 
những  tác  động  của  tình  hình  thế 
giới và trong nước, trên địa bàn Hà 

Tĩnh xảy ra một số vấn đề  liên quan đến an 
ninh trật tự (ANTT), nổi lên là hoạt động kêu 
gọi, kích động  tập  trung đông người; những 
vướng mắc trong triển khai một số dự án kinh 
tế - xã hội,  thực hiện chế độ chính sách làm 
phát  sinh  tình  trạng  khiếu  kiện  đông  người; 
an ninh trong vùng giáo chưa ổn định, tiềm ẩn 
nhiều vấn đề bị lợi dụng để kích động gây phức 
tạp ANTT;  tình  hình  các  loại  tội  phạm diễn 
biến khó lường, phát sinh nhiều loại tội phạm 
mới, hoạt động tinh vi, nguy hiểm... Trong khi 
đó, các thế lực thù địch, phản động, chống đối 
vẫn luôn tìm cách khoét sâu vào những tồn tại, 

hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của 
chính quyền cơ sở và những vấn đề nóng trong 
xã hội để lôi kéo, kích động người dân chống 
lại Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Thời gian qua, Công an Hà Tĩnh vừa thực 
hiện kiện toàn bộ máy, nhân sự, vừa bám sát sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, tập trung triển khai đồng bộ các 
giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo phương 
châm “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách 
nhiệm, hiệu quả” và đạt được nhiều kết quả 
nổi bật.

Tập trung triển khai lực lượng, biện pháp 
nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ, việc 
phức tạp về ANTT, không để đột xuất, bất ngờ 

CÔNG AN HÀ TĨNH
CHỦ ĐỘNG ĐẢM BẢO TÌNH HÌNH AN NINH,

TRậT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ĐạI Tá Võ TRọNg HảI

UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Công an Hà Tĩnh phối hợp với ngành bắt giữ các đối tượng, thu hồi 640kg ma túy “đá” và 100 bánh heroin. Ảnh P.V
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xảy ra. Dự báo chính xác tác động của những 
tình  hình  phức  tạp  bên  ngoài  địa  bàn,  nhất 
là hoạt động kích động biểu tình của các đối 
tượng xấu, kịp  thời  triển khai các biện pháp 
phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các 
vụ việc gây rối ANTT.

Tham mưu  giải  quyết  ổn  định  nhiều  vụ 
việc  khiếu  kiện  phức  tạp,  nhất  là  hoạt  động 
khiếu  kiện  đông  người  liên  quan  đến  giải 
phóng mặt bằng,  các dự án xử  lý  rác  thải ở 
Hương  Khê,  Đức  Thọ,  Kỳ  Anh...  Trong  6 
tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 22 vụ 
khiếu kiện phức tạp, 145 lượt người ra Trung 
ương khiếu kiện; trong đó có nhiều vụ khiếu 
kiện kéo dài, người dân mang theo băng rôn, 
khẩu hiệu đến  trụ sở các cơ quan, nhà riêng 
các đồng chí lãnh đạo để gây áp lực, hoặc tụ 
tập đông người, mang theo bàn ghế, dựng bạt, 
treo băng rôn ngăn cản một số dự án hoạt động 
trên địa bàn. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã 
tham mưu giải quyết kịp  thời, không để các 
đối tượng xấu lợi dụng kích động, hình thành 
“điểm nóng” về ANTT. 

Công  tác  đấu  tranh  phòng,  chống  tội 
phạm và  vi  phạm pháp  luật  đạt  nhiều  kết 
quả có ý nghĩa  rất quan  trọng, đặc biệt  là 
trong công tác đấu tranh với tội phạm hình 
sự và  tội phạm ma  túy. Từ đầu năm 2019 
đến  nay,  lực  lượng  Công  an  toàn  tỉnh  đã 
điều  tra  khám phá  211  vụ,  433  đối  tượng 
phạm tội về hình sự (đạt tỷ lệ 83,7%), trong 
đó trọng án đạt 100%; triệt phá 21 ổ nhóm, 
137  đối  tượng,  thu  hồi  tài  sản  trị  giá  gần 
04  tỷ đồng. Điển hình  là  triệt phá chuyên 
án “Làm giả, mua bán, sử dụng tài liệu giả 
của cơ quan, tổ chức và buôn lậu xe ô tô” từ 
Lào về Việt Nam, thu giữ 361 mẫu dấu giả 
cùng thiết bị sản xuất con dấu, tài liệu giả; 
201 biển kiểm soát ô  tô, xe máy giả cùng 
thiết bị, máy móc phục vụ cho việc làm giả 
con  dấu,  tài  liệu,  biển  kiểm  soát  giả;  tạm 
giữ 28 ô tô các loại và nhiều tài liệu, giấy 
tờ, vật chứng liên quan…, trị giá khoảng 40 
tỷ đồng. Tập trung lực lượng, phương tiện 
đánh mạnh vào các ổ nhóm, đường dây tội 

phạm có quy mô  lớn hoạt động mua bán, 
vận  chuyển  ma  túy  trên  tuyến  biến  giới 
hoạt động xuyên quốc gia và các tuyến, địa 
bàn  trọng điểm vùng nội địa,  trong đó đã 
phát hiện, bắt giữ 74 vụ, 117 đối tượng tàng 
trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma 
túy, điển hình là bắt giữ 01 vụ, 06 đối tượng 
vận chuyển trái phép chất ma túy,  thu giữ 
640kg  ma  túy  đá,  100  bánh  heroin. Phối 
hợp triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng 
ngừa, đấu  tranh phòng chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài nguyên 
khoáng sản, môi trường, phát hiện, bắt giữ 
430 vụ, 477 đối tượng.

Đáng  chú ý,  trước  sự xuất  hiện và  gia 
tăng của hoạt động “tín dụng đen”, Công an 
tỉnh đã chủ động  triển khai  lực  lượng nắm 
chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và 
tập trung đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, đối 
tượng hoạt động “tín dụng đen”, nhất là các 
ổ nhóm tội phạm có hoạt động bảo kê, đòi nợ 
thuê; trong đó đã tiến hành rà soát, bắt buộc 
166 cơ sở dịch vụ dừng hoạt động cho vay, 
chuyển sang các loại hình kinh doanh khác; 
100% các cơ sở buộc phải dỡ bỏ hoặc điều 
chỉnh lại biển quảng cáo kinh doanh phù hợp 
với các văn bản quy định hiện hành; triệt phá 
18 ổ nhóm, 85 đối tượng, khởi tố 14 vụ, 46 
bị can về các hành vi cho vay lãi nặng, giết 
người, bắt giữ người trái pháp luật; xử phạt 
vi phạm hành chính 22 vụ, 23 đối tượng..., 
không  để  các  đối  tượng  cấu  kết, móc  nối, 
núp  bóng  dưới  danh  nghĩa  các  công  ty, 
doanh nghiệp, cơ sở để hình thành các băng 
nhóm tội phạm có tổ chức phức tạp.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được 
tăng cường hiệu  lực, hiệu quả, nhất  là  trong 
quản  lý  các ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện  về ANTT,  quản  lý  vũ  khí,  vật  liệu  nổ, 
người nước ngoài. Từ đầu năm đến nay,  lực 
lượng Công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi 
512 khẩu súng các loại, 5,8 kg thuốc nổ, 4,8 
kg thuốc pháo, 101 kíp nổ, 352 bộ kích điện; 
tăng cường quản lý, phát hiện và xử lý nhiều 
trường hợp buôn bán linh kiện lắp ráp vũ khí, 
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phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây nguy 
hiểm cho tính mạng của nhân dân. Công tác 
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt nhiều 
kết quả tích cực, nhất là đã kiềm chế được tai 
nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở được 
đầu tư nhiều hơn về tất cả các mặt, nhất là việc 
từng bước hiện đại hóa lực lượng Công an tại 
cơ sở. Đến nay, Công an tỉnh đã điều động 88 
đồng  chí Công  an  chính quy về  đảm nhiệm 
chức danh Trưởng, Phó Công an xã, Công an 
viên thường trực tại 34 xã, thị trấn, bước đầu 
đã góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Với sự vào cuộc quyết tâm của lực lượng 
Công an và hệ thống chính trị toàn tỉnh, đến 
nay,  tình  hình ANTT  trên  địa  bàn  Hà  Tĩnh 
được đảm bảo ổn định, góp phần quan trọng 
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. 

Tuy nhiên, với sự tác động của tình hình 
trong nước,  sự chống phá quyết  liệt  của các 
thế lực thù địch, phản động, chống đối; hoạt 
động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, 
nguy hiểm… nên tình hình ANTT trên địa bàn 
Hà Tĩnh thời gian tới dự báo sẽ tiềm ẩn nhiều 
phức tạp. Thời gian tới, để tiếp tục chủ động 
đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh 
Hà Tĩnh sẽ tập trung triển khai các mặt công 
tác trọng tâm sau:

Thứ nhất,  tiếp  tục  nâng  cao  chất  lượng, 
hiệu quả các mặt công tác để nắm chắc  tình 
hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp 
huy  động  sự  vào  cuộc  quyết  liệt  của  cả  hệ 
thống chính  trị  trong giải quyết các vụ, việc 
phức tạp về ANTT.

Thứ hai, tập  trung  quản  lý  chặt  chẽ  các 
tuyến, địa bàn, lĩnh vực; chủ động đấu tranh, 
triệt phá các ổ, nhóm tội phạm liên quan đến 
“tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ gây án;  tội phạm xâm phạm sở hữu, 
xâm phạm nhân thân và các tụ điểm phức tạp 
về tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm 
môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng 

cao hiệu quả phát hiện, xử  lý  tội phạm kinh 
tế,  tham  nhũng,  tội  phạm  công  nghệ  cao. 
Đấu tranh có hiệu quả hoạt động khai thác tài 
nguyên, khoáng sản, nhất là khai thác cát, sỏi 
trên các tuyến sông.

Thứ ba, tập trung phòng ngừa, đấu tranh 
quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất 
là trên tuyến biên giới; phòng ngừa, đấu tranh 
với tình trạng mua bán, phân phối nhỏ lẻ và sử 
dụng trái phép các chất ma túy trong các nhà 
nghỉ,  khách  sạn,  quán  karaoke;  phòng  ngừa 
tình trạng đối tượng “ngáo đá” thực hiện các 
hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước về ANTT, trọng tâm 
là công tác quản lý người nước ngoài, quản lý 
cư  trú,  quản  lý  các  ngành  nghề  đầu  tư  kinh 
doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thứ năm, thực hiện đồng bộ các giải pháp 
đảm bảo  trật  tự  an  toàn giao  thông,  có  biện 
pháp căn cơ nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn 
giao thông; tăng cường công tác tuần tra phát 
hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, trong đó tập 
trung xử lý hành vi người điều khiển phương 
tiện sử dụng ma túy, chất kích thích, rượu bia, 
không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ cho 
phép khi tham gia giao thông... Chủ động công 
tác phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các khu 
dân cư, trung tâm thương mại và phòng chống 
cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Thứ sáu,  tiếp  tục  xây dựng đề  án  bố  trí 
Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh 
Công  an  xã  trình  Chủ  tịch  UBND  tỉnh  phê 
duyệt,  trước mắt  tăng  cường Công  an  chính 
quy về xã các trọng điểm phức tạp về ANTT 
theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp trên, tin tưởng tình hình an 
ninh trật tự trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ được đảm 
bảo, mang lại cuộc sống yên vui, hạnh phúc 
cho nhân dân tỉnh nhà, góp phần vào việc phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   

V.T.H
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Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động  (LĐLĐ) 
tỉnh  đã  sớm  ban  hành Kế  hoạch  số  36/KH-
LĐLĐ  ngày  14/9/2018  về  việc  tổ  chức  các 

hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày  thành  lập Công đoàn 
Việt Nam. Trong đó tập trung phát động và tổ chức sâu 
rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong 
CNVCLĐ,  trọng  tâm  là  phong  trào  thi  đua “Lao động 
giỏi, lao động sáng tạo”, với mục tiêu “Năng suất, chất 
lượng, hiệu quả”  đẩy mạnh  sản  xuất,  kinh  doanh,  bảo 
đảm việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống cho người 
lao động (NLĐ); các cấp công đoàn toàn tỉnh đã đăng ký 
517 công trình, sản phẩm, phần việc gắn biển chào mừng 
Kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. 

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯớNG Về Kỷ NIỆM 90 NăM 
NGÀy THÀNH LậP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

NgUyễN VăN DANH
TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Đồng chí Lê Đình Sơn, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh  
trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho CNLĐ tiêu biểu

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 
90 năm Ngày thành lập Công đoàn 
Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), 

thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà 
Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động 

hướng về đoàn viên, công nhân, 
viên chức, lao động (CNVCLĐ) tạo 

khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa, hiệu 
quả, thiết thực đồng thời không 

ngừng cũng cố, nâng cao vị thế của 
tổ chức Công đoàn trong hệ thống 

chính trị, phát huy chức năng, 
nhiệm vụ, vai trò, vị trí của tổ chức 

Công đoàn trong giai đoạn mới.
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Bám  sát  chủ  đề  hoạt  động  năm  2019 
“Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 
hoạt động của các cấp công đoàn toàn tỉnh 
được  tập  trung  về  cơ  sở,  xác  định  công 
đoàn cơ sở  (CĐCS) chính  là nơi  trực  tiếp 
tập hợp, nắm bắt, gần gũi, quan tâm, chăm 
lo,  bảo vệ quyền,  lợi  ích hợp pháp,  chính 
đáng cho người lao động, nói tiếng nói của 
người lao động, thở hơi thở của người lao 
động. Công đoàn các cấp đã tích cực tham 
gia  xây  dựng  chính  sách,  pháp  luật  liên 
quan đến đoàn viên, CNVCLĐ để bảo vệ 
NLĐ bằng  các quy định  của pháp  luật  và 
hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ. Quan 
tâm  phối  hợp  thực  hiện  quy  chế  dân  chủ 
ở cơ sở. Trong “Tháng Công nhân” đã có 
175 CĐCS phối hợp  tổ  chức đối  thoại  tại 
nơi  làm  việc.  Chỉ  đạo  các  CĐCS  làm  tốt 
công tác ký kết và giám sát thực hiện hiệu 
quả Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). 
Hiện  nay,  trên  80%  doanh  nghiệp  (DN) 
có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh có 
TƯLĐTT.  Phối  hợp  với  các  cơ  quan  liên 
quan  tham  gia  kiểm  tra 513  DN  về  thực 
hiện pháp luật lao động; điều tra 33 vụ tai 
nạn lao động, giám định y khoa cho 1.846 
công  nhân  lao  động  (CNLĐ).  Các  CĐCS 
đã quan tâm tham mưu, đề xuất với chủ sử 
dụng lao động nâng “Chất lượng bữa ăn ca 
cho NLĐ”. Đến nay đã có 245/346 (70,8%) 
DN có tổ chức công đoàn hỗ trợ tiền ăn ca 
cho  CNLĐ  với  mức  hỗ  trợ  trên  15.000đ/
suất ăn. 

Triển  khai  thực  hiện  có  hiệu  quả 
Chương trình thỏa thuận hợp tác phúc lợi 
cho đoàn viên giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam 
ký kết với các tổng công ty, tập đoàn kinh 
tế.  LĐLĐ  tỉnh  đã  ký  cam  kết  thỏa  thuận 
hợp  tác phúc  lợi cho đoàn viên với Bệnh 
viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa 
khoa  Kỳ Anh,  Bưu  điện  Hà  Tĩnh,  Xăng 
dầu Hà Tĩnh, Bia Sài gòn - Hà Tĩnh, Tập 

đoàn  Phú  Tài  Đức...  Thông  qua  Chương 
trình phúc lợi ký kết, đến nay đã có 5.744 
CNVCLĐ được hỗ trợ khám sức khỏe định 
kỳ, giảm giá sử dụng dịch vụ từ 5-10% và 
hàng  trăm suất quà hỗ  trợ  cho CNVCLĐ 
có hoàn cảnh khó khăn. 

Chương  trình  “Tết  sum  vầy”  được 
triển khai sâu rộng đến cả CĐCS và Công 
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, huy động các 
nguồn lực hỗ trợ hướng tới mục tiêu mọi 
đoàn viên, NLĐ đều được chăm  lo  trong 
dịp Tết. Các cấp công đoàn đã hỗ trợ 7.337 
suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó 
khăn  trong dịp Tết Nguyên đán 2019 với 
số tiền 4,2 tỷ đồng; hỗ trợ 1.751 vé tàu xe 
cho CNLĐ xa nhà về quê đón Tết. Chương 
trình  “Tết  Lao  động”  nhân  dịp  Kỷ  niệm 
Ngày quốc tế Lao động 1/5 được các cấp 
Công đoàn quan  tâm triển khai  thực hiện 
hiệu  quả.  Có  205  DN  tổ  chức  Tết  cho 
người  lao  động,  85  DN  tăng  lương  cho 
CNLĐ, 748 cơ quan, đơn vị, DN tổ chức 
cho đoàn viên đi tham quan, du lịch; 719 
đơn vị  tặng quà cho NLĐ, 817 đơn vị  tổ 
chức  hoạt  động  văn  hóa,  văn  nghệ,  thể 
dục, thể thao. Chương trình “Mái ấm Công 
đoàn”  được  thực  hiện  với  nhiều  kết  quả 
thiết thực và đã trở thành chương trình có 
ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ đầu năm đến 
nay, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ  trợ 
cho 52 đoàn viên, NLĐ chưa có nhà ở, nhà 
hư hỏng làm nhà “Mái ấm Công đoàn” với 
số tiền gần 1,3 tỷ đồng; trợ cấp, tặng 3.494 
suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó 
khăn với số tiền gần 1,6 tỷ đồng

 “Tháng Công nhân” năm 2019, LĐLĐ 
tỉnh đã  tổ chức  tôn vinh 50 công nhân  lao 
động tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng 
khen; bình xét, tôn vinh trao tặng bằng công 
nhận 15 “Doanh nghiệp vì người lao động”. 
Các Công đoàn huyện, ngành đã biểu dương, 
tôn vinh 286 CNLĐ tiêu biểu. Các cơ quan, 
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đơn vị, DN đã tổ chức khám sức khỏe định 
kỳ cho 22.540 CNVCLĐ.

Công  tác  vận  động  phát  triển  đoàn 
viên, thành lập công đoàn cơ sở trong năm 
kỷ  niệm  đã  đạt  được  kết  quả  nổi  bật.  6 
tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 31 
CĐCS (đạt 65,9% chỉ tiêu năm), phát triển 
tăng thêm 2.562 đoàn viên (đạt 72,2% chỉ 
tiêu năm). Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban 
Thường vụ LĐLĐ tỉnh, các công đoàn cấp 
trên trực tiếp cơ sở đã tập trung xây dựng 
các CĐCS điểm trong các  loại hình hành 
chính,  sự  nghiệp  và  doanh  nghiệp  thuộc 
các  thành  phần  kinh  tế,  phát  huy  vai  trò 
của CĐCS, từng bước nâng cao vị thế của 
tổ  chức  công  đoàn,  vai  trò,  vị  trí  của  tổ 
chức  công  đoàn  ngày  càng  được  khẳng 
định.  Nhân  dịp  Kỷ  niệm  90  năm  Ngày 
thành  lập  Công  đoàn  Việt  Nam,  LĐLĐ 
tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ TP. Hà Tĩnh, huyện 
Hương Sơn,  thị xã Kỳ Anh mở 3  lớp đối 
tượng Đảng cho 153 đoàn viên công đoàn 
ưu tú. 5 tháng đầu năm 2019, các cấp công 
đoàn  đã  quan  tâm  bồi  dưỡng,  giới  thiệu 
kết nạp 850 đoàn viên vào Đảng Cộng sản 
Việt Nam.

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp 
pháp  lý  cho CNVCLĐ được  tăng  cường. 
Phát  huy  hiệu  quả  Trang  Thông  tin  điện 
tử  Công  đoàn  Hà  Tĩnh  và  mạng  xã  hội 
như Zalo, Facebook...  tuyên  truyền và  tư 
vấn  pháp  luật  cho  hàng  chục  ngàn  lượt 
CNVCLĐ.

Đặc biệt, Ban Thường vụ LĐLĐ  tỉnh 
đã  chỉ  đạo  các  cấp  công  đoàn  tập  trung 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân Kỷ 
niệm 90  năm Ngày  thành  lập Công đoàn 
Việt  Nam,  73  năm  thành  lập  Công  đoàn 
Hà  Tĩnh.  Các  cấp  công  đoàn  toàn  tỉnh 
đã phản ánh đa dạng,  sinh động các hoạt 
động hướng về kỷ niệm bằng các chuyên 

trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự... trên 
Báo Hà Tĩnh, Báo Lao động, Đài PT-TH 
tỉnh, Trang Thông  tin điện  tử Công đoàn 
Hà Tĩnh... Tổ chức tuyền thông pháp luật 
cho CNLĐ;  xây  dựng  phóng  sự  phim  tài 
liệu  “Công đoàn Hà Tĩnh trong chặng 
đường 90 năm xây dựng và phát triển của 
Công đoàn Việt Nam”; xây dựng Tập san 
“Công đoàn Hà Tĩnh - Dấu ấn một chặng 
đường”;  xây  dựng  kế  hoạch  tổ  chức  gặp 
mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ; kế 
hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao; ban hành kế hoạch 
và tập trung chuẩn bị để tổ chức mit  tinh 
Kỷ  niệm  90  năm  Ngày  thành  lập  Công 
đoàn Việt Nam ở cấp  tỉnh... Ban Thường 
vụ LĐLĐ  tỉnh đã  tổ  chức Đoàn công  tác 
đến dâng hương, báo công trước anh linh 
đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Lãnh tụ xuất 
sắc của giai cấp công nhân và Công đoàn 
Việt Nam  tại Khu  lưu niệm ở Thái Bình, 
Hải Phòng.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công 
đoàn  Việt  Nam  là  dịp  để  ôn  lại  truyền 
thống vẻ vang của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động; đồng thời cũng là dịp 
để Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị 
quan tâm đến tổ chức công đoàn và đoàn 
viên,  CNVCLĐ.  Phát  huy  truyền  thống 
lịch  sử  vẻ  vang  của  tổ  chức  công  đoàn, 
Công đoàn Hà Tĩnh đã và đang thực hiện 
tốt vai trò “cầu nối” giữa NLĐ với Đảng, 
Nhà  nước  và  đang  thực  sự  là  người  đại 
diện,  chăm  lo,  bảo  vệ  quyền  và  lợi  ích 
hợp  pháp,  chính  đáng  của  NLĐ. Vì  vậy, 
sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền và của các cơ quan, DN sẽ tạo 
điều kiện cho hoạt động của tổ chức công 
đoàn ngày càng vững mạnh từ đó để NLĐ 
yên tâm lao động sản xuất, cống hiến, làm 
giàu cho quê hương, đất nước.

                                                                                    N.V.D
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Nghi Xuân  là  huyện  đồng  bằng 
ven  biển,  ở  phía  Đông  Bắc 
của  tỉnh Hà Tĩnh,  nơi  dãy núi 

Hồng Lĩnh vươn mình về biển, những bãi 
phù sa xanh mướt mềm mại uốn lượn theo 
dòng  sông  Lam  trong  xanh.  Chỉ  hơn  220 
km2 diện tích nhưng đây được đánh giá là 
vùng đất thấm đẫm các giá trị đặc trưng của 
văn hóa Việt, nơi giao thoa giữa các dòng 
chảy văn hóa lớn của xứ Hồng Lam. Mảnh 
đất này chính là nơi đã thai nghén nên trái 
tim  lớn  với  tư  tưởng:  “Chữ Tâm  kia mới 
bằng ba chữ Tài” xuyên suốt nhiều thời đại, 
đó là Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân 

văn hóa thế giới. Đây cũng là nơi đã nuôi 
dưỡng khát vọng: “Đã mang tiếng ở trong 
trời đất. Phải có danh gì với núi sông” của 
Uy  viễn  Tướng  công  Nguyễn  Công  Trứ. 
Không chỉ có núi, có đồng, có sông, có biển 
với rất nhiều danh nhân, danh thắng; mảnh 
đất này còn đầy ắp các giá trị văn hóa với 
hàng trăm di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, 
cấp quốc gia, các di sản văn hóa phi vật thể 
như dân ca Ví giặm, Ca trù, chèo Kiều, Sắc 
bùa...

Chương  trình  MTQg  xây  dựng  nông 
thôn mới  (XDNTM)  là chủ  trương  lớn có 
tính chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm 

XÂy DỰNG NGHI XUÂN HƯớNG ĐếN HUyỆN NÔNG THÔN MớI 
KIỂU MẫU ĐIỂN HÌNH Về VăN HóA GẮN VớI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

NgUyễN HảI NAM
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 Nghi Xuân hướng đến huyện nông thôn mới văn hóa kiểu mẫu của cả nước
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thực  hiện  thành  công  Nghị  quyết  26-NQ/
TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa X, là xu thế tất yếu 
của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, 
nông thôn. Xác định XDNTM là mục tiêu, là 
cơ hội, là con đường duy nhất để Nghi Xuân 
phát triển trong thời điểm hiện nay. Tại Đại 
hội huyện Đảng bộ huyện  lần  thứ XXI đã 
xác định chiến lược XDNTM, phát triển đô 
thị trên nền các giá trị văn hóa giàu bản sắc 
của quê hương, trên cơ sở làm giàu, từ đó 
phát huy các giá  trị văn hóa  truyền thống. 
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 
bắt  đầu  từ  việc  kiên  trì  tuyên  truyền,  vận 
động, tập trung xây dựng và giới thiệu nhân 
tố điển hình, với tinh thần cùng ăn, cùng ở 
và cùng làm việc với nhân dân, trên nguyên 
tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, 
dân  thụ  hưởng...,  phong  trào  XDNTM  đã 
dần dần nhận được sự đồng thuận và hưởng 
ứng rất tích cực của nhân dân. Sức lan tỏa 
của phong trào đã thấm sâu vào người dân, 
trở thành khát vọng của chính người dân để 
đổi mới quê hương và thay đổi chính mình. 

Sau 10 năm thực hiện, có thể nói, công 
cuộc  XDNTM  ở  Nghi  Xuân  đã  đạt  được 
những kết quả khá toàn diện, tạo nên những 
bước  tiến  dài,  vững  chắc  trong  phát  triển 
kinh  tế,  nâng  cao  đời  sống,  thu  nhập  cho 
nhân  dân.  Cơ  sở  hạ  tầng  ngày  càng  phát 
triển  theo  hướng  hiện  đại,  các  thiết  chế 
văn hoá, trường học, y tế, giao thông nông 
thôn không ngừng củng cố, chất lượng xây 
dựng  gia  đình,  làng,  xã  văn  hoá,  công  sở 
văn minh ngày càng được nâng cao cả về 
số lượng và chất lượng. Các khu đô thị, khu 
kinh tế, thương mại du lịch đã và đang hình 
thành, phát triển. Kinh tế nông thôn chuyển 
dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, 
dịch vụ du lịch,  thương mại. Trong 3 năm 
(từ 2016 đến 2018) đã thu hút được 103 dự 
án đầu tư được tỉnh, huyện chấp thuận chủ 

trương đầu tư với hơn 4.000 tỷ đồng được 
các nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Các mô 
hình  sản  xuất  chăn  nuôi,  nuôi  trồng  thủy 
hải  sản đang khẳng định hiệu quả. Những 
giống  cây mới,  công  nghệ mới,  cách  làm 
mới đã từ lạ đến quen và dần bám đất, bám 
người để mang đến những vụ mùa bội thu. 
Năm 2019, thu nhập đầu người ước đạt 40 
triệu đồng (gấp hơn 3 lần so với năm 2011). 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,02%.

Tất cả các thôn, xóm đều được cung cấp 
máy tính kết nối internet để người dân cập 
nhật  thông  tin  và  tạo  sự  liên  hệ,  cập  nhật 
thông tin hai chiều giữa người dân với chính 
quyền. Đặc biệt bước đầu đã xây dựng các 
tua, tuyến du lịch trải nghiệm NTM gắn với 
phát  triển  du  lịch  bền  vững  và  phát  triển 
kinh tế - xã hội. Hệ thống chính trị ở nông 
thôn được củng cố và tăng cường; dân chủ 
cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật 
tự  an  toàn  xã  hội  được  giữ  vững.  Những 
thành tựu đó đã góp phần thay đổi toàn diện 
bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc tiếp 
tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân. Cuối năm 2018, Nghi Xuân vinh 
dự được Thủ  tưởng Chính phủ  công nhận 
danh hiệu huyện đạt  chuẩn NTM,  trước 2 
năm so với kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, xét về lợi thế so sánh để phát 
triển văn hoá - trở thành động lực, đòn bẩy 
cho phát triển kinh tế - xã hội thì những kết 
quả đạt được chưa thể hiện hết những tiềm 
năng,  đặc  biệt  là  tiềm năng  văn  hóa  đang 
đầy ắp trên mảnh đất này. Văn hoá vẫn chưa 
thực sự tham gia vào chuỗi giá trị hàng hoá, 
chưa trở thành động lực, đòn bẩy cho phát 
triển. Tiềm năng, thế mạnh được đánh thức 
nhưng chưa được khai  thác hiệu quả. Đây 
là nguyên nhân cơ bản, cũng chính là cơ sở 
để Nghi Xuân tiếp tục hướng đến mục tiêu 
xây dựng huyện NTM kiểu mẫu điển hình 
về văn hóa gắn với phát triển du lịch.
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Vấn đề đặt  ra, đó  là giải pháp giữ cân 
bằng, hài hoà giữa bảo tồn và phát huy, phát 
triển. Mặt  trái  của quá  trình hiện đại  hóa, 
đô thị hoá không thể tránh khỏi những tác 
động tiêu cực của kinh tế thị trường tạo ra 
nguy cơ đánh mất dần những giá trị truyền 
thống  văn  hoá  tốt  đẹp  của  làng  quê.  Đó 
không  chỉ  là  những  con  đường  rợp  bóng, 
những  nếp  nhà  cổ  kính  bên  hình  ảnh  cây 
đa - giếng nước - sân đình đang dần bị thay 
thế bởi những kiểu kiến trúc “bê tông hoá” 
mà còn là những truyền thống tốt đẹp của 
người dân Nghi Xuân đã được hình  thành 
và  gìn  giữ  bao đời  như  truyền  thống hiếu 
học,  lá  lành  đùm  lá  rách,  tình  làng  nghĩa 
xóm keo sơn gắn bó, sẻ chia, đó là đạo lý 
uống nước nhớ nguồn, nếp sống gia phong 
kính  trên  nhường  dưới… Xây  dựng  nông 
thôn mới  không  chỉ  là  xóa  bỏ  nghèo  nàn, 
lạc hậu mà còn là công cuộc bảo vệ, gìn giữ 
những nét đẹp trên và đấu tranh với lối sống 
thực  dụng,  vô  cảm,  bài  trừ  các  tệ  nạn  xã 
hội đã và đang làm băng hoại đạo đức, nếp 
sống và những thuần phong, mỹ tục tốt đẹp 
của  làng  quê. Để  đạt mục  tiêu  trên, Nghi 
Xuân đã và đang tập trung thực hiện một số 
nhiệm vụ sau:

Một là,  tập  trung  xây  dựng  và  hoàn 
thiện  Đề  án  xây  dựng  huyện  đạt  chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn 
hóa  gắn  với  phát  triển  du  lịch.  Tiếp  tục 
củng cố và nâng cao, tạo sự bền vững đối 
với các tiêu chí đạt được của huyện NTM, 
phấn đấu đến 2025, 100% các xã đạt danh 
hiệu  xã  đạt  chuẩn  NTM  kiểu  mẫu  điển 
hình về văn hóa.

Hai là, hoàn chỉnh quy hoạch vùng phát 
triển du  lịch dịch vụ. Tăng cường kêu gọi 
đầu tư, hướng tới xây dựng các điểm du lịch 
sinh thái gắn với bảo tồn phát huy các giá 
trị văn hóa, như: Khu du lịch Xuân Thành, 
Cương gián, các khu du lịch sinh thái ven 

chân núi Hồng Lĩnh, ven bờ sông Lam. Đầu 
tư  bảo  tồn,  khôi  phục  các  di  tích  văn hóa 
lịch  sử  đã  được  xếp  hạng,  các  đền,  đình, 
chùa, miếu mạo có giá trị văn hóa lớn, từ đó 
hình thành chuỗi du lịch về các giá trị văn 
hóa để thu hút khách du lịch.

Ba là,  bảo  tồn và  phát  huy  các giá  trị 
văn  hóa  phi  vật  thể  như  dân  ca Ví  giặm, 
Ca trù, chèo Kiều; Phát huy tốt các câu lạc 
bộ  văn  nghệ  dân  gian;  phát  huy  các  thiết 
chế  văn  hóa  như:  trung  tâm  học  tập  cộng 
đồng,  thư  viện,  nhà  văn  hóa,  sân  thể  dục, 
thể thao ở các thôn, xóm để nơi đây thực sự 
trở  thành  trung  tâm văn hóa của  thôn, nơi 
để người dân học tập, chia sẻ kinh nghiệm, 
giao lưu văn hóa văn nghệ hàng ngày.

Bốn là,  xây dựng các khu dân cư mới 
kiểu mẫu thực sự là những nơi bảo tồn các 
nét đẹp văn hóa truyền thống của làng quê 
Nghi Xuân, trở thành các điểm du lịch thôn 
quê hấp dẫn du khách, từ đó hình thành các 
mô hình du  lịch Homstay đang ngày càng 
trở thành xu hướng.

Năm là,  xây  dựng  con  người  Nghi 
Xuân  văn minh,  hiện  đại  những  vẫn  giữ 
được những nét đẹp truyền thống như cần 
cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, hiếu 
học, yêu quê hương đất nước, sống đoàn 
kết, gắn bó, thủy chung, sẻ chia và trọng 
tình  nghĩa  đồng  thời  là  những  trí  thức 
giỏi tận tụy vì dân, những người thợ lành 
nghề và sẵn sàng đóng góp dựng xây quê 
hương đất nước.

Để đạt được mục  tiêu  trên, đòi hỏi  sự 
quyết  tâm  cao  của  toàn  Đảng  bộ,  chính 
quyền và nhân dân Nghi Xuân cũng như sự 
quan  tâm giúp đỡ các ngành,  các  cấp. Hy 
vọng Nghi Xuân sẽ đạt được mục tiêu đề ra, 
từ đó xứng đáng  trở  thành  trung  tâm kinh 
tế - hóa phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh.

N.H.N
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Ngay  sau  khi  có  Kế  hoạch  số  61-KH/BTgTU, 
ngày 12/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về 
tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh năm 2019, 

Thường trực cấp ủy các huyện, thành phố, thị xã và các Đảng 
uỷ trực thuộc tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ 
chức nghiên cứu, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của 
Hội thi cho các cấp uỷ và đội ngũ báo cáo viên các cấp. Trên 
cơ sở đó, các cấp uỷ đã trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện 
nghiêm túc việc xây dựng Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức 
Hội thi thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám 
khảo,  tổ  thư ký và quy chế hội  thi  các cấp… Việc  tổ  chức 
nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kế hoạch của Ban Tuyên 

KếT QUẢ BƯớC ĐẦU TỪ HỘI THI 
“BÁO CÁO VIÊN GIỏI NăM 2019”

HoàNg THANH

Đồng chí Võ Hồng Hải - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa cho các thí sinh tham dự Hội thi

Hội thi “Báo cáo viên giỏi 
năm 2019” tuy mới được triển 

khai trong thời gian ngắn 
nhưng đã thu hút được đông 

đảo cán bộ, đảng viên và quần 
chúng nhân dân tham gia. 

Cuộc thi thực sự gây được ấn 
tượng, có sức lan tỏa rộng lớn 
và là hoạt động tích cực phục 

vụ cho việc tiếp tục đổi mới và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác tuyên truyền miệng 
trong tình hình mới.
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giáo Tỉnh ủy đã được các đơn vị  thực hiện 
nghiêm túc, lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ, đã 
ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn tổ 
chức thực hiện Hội thi từ cấp cơ sở trở lên. 

Đến nay, đã có 100% đơn vị cở sở, 6/17 
đảng bộ huyện, thành, thị (Thị xã Hồng Lĩnh, 
huyện  Lộc  Hà,  Can  Lộc,  Cẩm  Xuyên,  Đức 
Thọ và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh 
nghiệp  tỉnh) hoàn  thành việc  tổ chức Hội  thi 
ở cấp mình. Cơ bản các đơn vị được chọntổ 
chức Hội thi điểm để rút kinh nghiệm tiến tới 
Hội thi chung kết cấp tỉnhđã hoàn thành theo 
đúng kế hoạch đề  ra. Hội  thi  các cấp đã  thu 
hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng 
nhân dân tham dự. Đây thực sự là một đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng, là một ngày hội tuyên 
truyền các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương 
chính sách của Đảng và nhà nước, nhiệm vụ 
chính trị của cấp ủy các cấp… góp phần đưa 
nghị đi vào cuộc sống. Qua đó từng bước cụ thể 
hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị số 17-CT/TW, 
ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng 
trong  tình hình mới”; Nghị quyết 09-NQ/TU 
ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công  tác  tuyên giáo  trong  tình hình 
mới” đã đề ra.

Qua việc hoàn  thành  tổ chức hội  thi báo 
cáo viên giỏi năm 2019 ở cấp cơ sở và một số 
địa phương, đơn vị  trực  thuộc  tỉnh,  chúng  ta 
thấy các hội thi đã được diễn ra với hình thức 
tổ chức phong phú. Có nơi tổ chức Hội thi cấp 
cơ sở ở các xã, phường, thị trấn và đơn vị tương 
đương, có nơi tổ chức Hội thi cấp cơ sở theo 
cụm, mỗi cụm từ 3 - 5 xã, phường, có một số 
địa phương không tổ chức hội  thi cấp cơ sở, 
tiến hành lựa chọn báo cáo viên của các đảng 
bộ, cử đi dự thi ở cấp huyện. 

Hội thi đã thu hút số lượng lớn thí sinh 
dự  thi ở cấp cơ sở  (khoảng  l0  -18  thí  sinh/

hội thi). Đối tượng dự thi là báo cáo viên các 
cấp được Ban Tuyên giáo và cấp ủy các cấp 
lựa chọn, giới thiệu và đăng ký dự thi. Căn 
cứ số lượng đăng ký dự thi và điều kiện thực 
tế, các đảng bộ quyết định số lượng báo cáo 
viên dự thi cấp mình, nhưng số lượng không 
được  dưới  10  thí  sinh,  trong  đó  có  ít  nhất 
50%  thí  sinh  tham gia  là  báo  cáo  viên  các 
cấp. Nhìn chung, các thí sinh được lựa chọn 
tham dự hội  thi đã thể hiện tinh thần quyết 
tâm, trách nhiệm và khẳng định được vị thế 
“người làm chủ” của diễn đàn báo cáo viên 
- tuyên truyền miệng; đã thực sự biến không 
gian học tập nghị quyết, chỉ thị khô cứng trở 
thành một “ngày hội sinh hoạt chính trị”. 

Kết quả bước đầu của các cuộc thi cho 
thấy nhiều  thí  sinh  thực sự  tâm huyết, dày 
công  tìm  tòi,  nghiên  cứu  tư  liệu,  lựa  chọn 
nội dung báo cáo để xây dựng đề cương, rèn 
luyện  kỹ  năng  nói,  phân  tích,  liên  hệ  dẫn 
chứng cụ thể, xác đáng và sâu sắc. Các thí 
sinh đã có đầu  tư xây dựng đề cương, đáp 
ứng được yêu cầu về cấu trúc, làm dàn bài 
chi  tiết để  thực hiện nội dung báo cáo. Đề 
cương của thí sinh được tuyển chọn từ Hội 
thi ở xã, phường tham dự Hội thi cấp huyện 
có chất lượng cao hơn, cấu trúc rõ ràng, chặt 
chẽ, và đúng quy định (gồm 3 phần: Mở đầu 
- Nội  dung  - Kết  luận).  Chất  lượng  và  kỹ 
năng báo cáo của thí sinh được nâng lên rõ 
rệt, nhất là đối với đội ngũ báo cáo viên của 
cấp uỷ, tiếp tục khẳng định vai trò của mình 
trong  công  tác  tuyên  truyền  miệng  trước 
yêu cầu mới. Nhiều  thí  sinh  tỏ  rõ bản  lĩnh 
tự  tin,  nắm  vững  kỹ  năng,  nghệ  thuật  báo 
cáo, nhuần nhuyễn trong trình bày nội dung 
và phân  tích bình  luận,  biết  khai  thác,  cập 
nhật  các  thông  tin  để minh  chứng  cho  bài 
thuyết trình, vừa mang tính cập nhật, thời sự 
vừa  có  sự  sáng  tạo  trong  liên  hệ  thực  tiễn 
với hoạt động của cá nhân và đơn vị. Nhiều 
thí  sinh  đã  vận  dụng  tốt  các  phương  pháp 
thuyết trình gắn với kể chuyện, sử dụng hiệu 



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng30
Số 77 (Tháng 7/2019)

quả các phương tiện kỹ thuật và công nghệ 
tin học, văn hoá nghệ thuật, giữa ngôn ngữ 
với cử chỉ, tạo sự hấp dẫn và lôi cuốn người 
nghe. Một số thí sinh đã thực sự thu hút, lôi 
cuốn người nghe bằng cảm xúc thực sự của 
mình đối với vấn đề, sự kiện mình đang báo 
cáo. Qua đó thể hiện việc tham gia Hội thi là 
một cơ hội để học hỏi, nâng cao nhận thức, 
là môi trường tốt để rèn luyện các kỹ năng 
của một người báo cáo viên. Hội thi cấp cơ 
sở và  các đảng bộ  trực  thuộc đã xuất hiện 
một số thí sinh trẻ triển vọng, mặc dù có thí 
sinh lần đầu tiên tham dự nhưng đã thể hiện 
rõ năng  lực,  kiến  thức,  trí  tuệ và bản  lĩnh, 
dự báo tiềm năng nguồn báo cáo viên, tuyên 
truyền viên ở cơ sở nếu được quan tâm bồi 
dưỡng và đào tạo. 

Hội  thi  cấp  cơ  sở  của  các  địa  phương, 
đơn vị cơ bản đảm bảo chất  lượng  tốt, gây 
được ấn tượng và có sức lan toả rộng lớn. Ở 
một số hội thi cấp huyện đã tuyên truyền trực 
tiếp  trên đài phát  thanh và  truyền hình của 
địa phương để nhân dân theo dõi. Một số địa 
phương tổ chức ghi âm, ghi hình Hội thi để 
làm tài liệu tuyên truyền. Theo đánh giá của 
Ban Tổ chức, tính đến ngày 25/6/2019, tất cả 
các hội thi cấp cơ sở và 6 đảng uỷ trực thuộc 
Tỉnh ủy đều được diễn ra trang trọng, sôi nổi, 
thực sự là một hoạt động lớn về chính trị - xã 
hội,  thiết  thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong giai đoạn hiện nay.

Đạt được kết quả đó là do Hội thi “Báo 
cáo viên giỏi năm 2019” đã được các cấp uỷ 
đảng  quán  triệt  sâu  sắc mục  đích,  yêu  cầu 
và nội dung Hội thi, triển khai và thực hiện 
nghiêm túc theo kế hoạch hướng dẫn của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo tổ chức Hội thi đảm bảo chất lượng, hiệu 
quả và đúng tiến độ. Hội thi điểm ở các địa 
phương hầu hết đều có thường trực cấp uỷ dự 
và trực tiếp chỉ đạo. Ban Tuyên giáo các cấp 
đã chủ động, tích cực tham mưu đề xuất và 
giúp cấp uỷ triển khai kế hoạch, hướng dẫn 

tổ chức Hội thi cấp cơ sở và cấp huyện trở 
thành một hoạt động chính trị - xã hội rộng 
rãi trong đảng bộ và các tầng lớp nhân dân 
địa phương…

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả bước 
đầu, Ban  tổ chức Hội  thi “Báo cáo viên giỏi 
năm 2019” ở Hà Tĩnh cũng tự nhận thấy:

Thứ nhất,  Ban Tổ  chức Hội  thi  các  cấp 
cần tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cho các thí 
sinh dự thi, phổ biến cho họ những yêu cầu cơ 
bản khi tham gia. Thí sinh phải nắm và hiểu rõ 
những đặc  trưng, vị  trí, vai  trò đặc biệt quan 
trọng của báo cáo viên - tuyên truyền miệng.

Thứ hai, trong quá trình chuẩn bị cần chi 
tiết, cụ thể và lượng hóa trong tất cả các khâu. 
Nhất  là  khâu ma  két,  hội  trường  và  cổ  độn 
viên… phải thực sự “là ngày hội” để tiếp thêm 
lửa, sự thăng hoa cho các báo cáo viên khi trình 
bày các chuyên đề dự thi.

Hội  thi cần có phần “hội” và phần “thi”. 
Phần hội sẽ diễn ra khoảng thời gian đầu, sau 
đó là các thí sinh dự thi. Sau khi kết thúc phần 
thi của các thí sinh có thể có ca nhạc hay giao 
lưu với khán giả. Tuyệt đối trong khi thi không 
có phần hội.

Thứ ba, trong phần đặt câu cho thí sinh 
sau phần thi thuyết trình, ngoài nội dung căn 
cứ, rút ra từ đề cương, cần có dạng câu hỏi 
mở (liên hệ chức năng, nhiệm vụ bản thân, 
địa phương, đơn vị công tác; nhận xét, nhận 
định, đánh giá, suy nghĩ của đồng chí…) để 
khai thác kiến thức, khả năng hùng biện của 
mỗi báo cáo viên.

Ngoài  ra,  cấp  ủy,  chính  quyền  các  cấp 
phải  thực  sự  coi  trọng  lãnh  đạo  chỉ  đạo  tổ 
chức Hội thi, coi đây là nhiệm vụ quan trọng 
để củng cố, kiện toàn, phát hiện, đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ báo cáo viên -  tuyên  truyền 
miệng  các  cấp;  góp  phần  đổi  mới,  tạo  sự 
chuyển biến rõ nét trong việc chuyển tải, đưa 
nghị quyết vào cuộc sống./.

H.T
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Mục tiêu hoạt động của QTDND 
trên  địa  bàn  Hà  Tĩnh  là  huy 
động nguồn vốn tại chỗ để cho 

vay tại chỗ, tương trợ cộng đồng, vì sự phát 
triển bền vững kinh tế địa phương. Do quy mô 
tổ chức, địa bàn hoạt động chủ yếu gắn liền 
với dân cư, giao dịch thuận tiện nên chỉ trong 
thời gian ngắn mô hình QTDND được cấp uỷ 
Đảng, chính quyền và nhân dân ở nhiều địa 
phương trên địa bàn tỉnh ủng hộ, quan tâm.        

Nguồn  vốn  huy  động  tiền  gửi  tại  các 
QTDND  trên địa  bàn  tỉnh  từ  dân  cư,  các  tổ 
chức kinh tế hằng năm tăng nhanh, chiếm tỷ 
trọng cao; trong khi nguồn vốn vay giảm, chỉ 
chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn hoạt 
động. Điều này cho thấy, các QTDND đã phát 
huy được ưu thế trong công tác huy động vốn 
và giải ngân cho những khoản vay, giúp bà con 
nông dân đầu tư hiệu quả, từng bước nâng cao 
chất lượng và hiệu quả vốn vay.

Trong số 32 QTDND đang hoạt động trên 

địa bàn, có nhiều QTDND đã trở thành “bà 
đỡ” cho các mô hình kinh tế, trong đó phải kể 
đến QTDND xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên); 
Qũy giang -  Đồng -  Tiến (huyện Kỳ Anh); 
Quỹ Trung - Hạ - Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh); 
Quỹ liên xã Cương gián (Nghi Xuân)…

Quỹ  TDND  liên  xã  Cương  gián  (Nghi 
Xuân) nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu khối 
Quỹ TDND toàn tỉnh. Tổng nguồn vốn hiện 
nay của đơn vị đạt trên 270 tỷ đồng, tổng dư 
nợ trên 230,2 tỷ đồng. Quỹ đã “bơm” vốn cho 
người dân đầu tư phát triển kinh tế biển, chăn 
nuôi, xuất khẩu lao động... Đến nay, đời sống 
người dân tương đối khá giả, quỹ lại huy động 
được dòng tiền nhàn rỗi để tiếp sức cho các mô 
hình kinh tế trong và ngoài xã.

Hay  Quỹ  TDND  xã  Cẩm  Thành  (Cẩm 
Xuyên) ra đời năm 2002. 16 năm hình thành 
và  phát  triển,  quỹ  đã  thể  hiện  rõ  sự  chuyên 
nghiệp trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. 12 cán 
bộ, nhân viên hầu hết đã qua đào tạo bài bản, 
trụ sở khang trang, thiết bị hiện đại cùng các 
dịch vụ tiện ích đã mang đến sự hài lòng cho 
quý khách hàng.

QTDND giang  -   Đồng  -   Tiến,  (huyện 
Kỳ Anh) cũng là là một trong những kênh dẫn 
vốn và đầu tư hiệu quả của người dân trên địa 
bàn. Được thành lập năm năm 2013, đến nay, 
Qũy đang hoạt động với hơn 2.500 thành viên. 
Năm qua, tổng nguồn vốn hoạt động hơn 121 
tỷ đồng tổng vốn huy động tại địa phương của 
quỹ đạt hơn 91 tỷ đồng, tổng dư nợ là hơn 102 
tỷ đồng. Đối tượng cho vay chủ yếu là người 

QUỸ TíN DụNG NHÂN DÂN - NGUỒN LỰC NHỏ, HIỆU QUẢ 
LớN TRONG PHÁT TRIỂN KINH Tế NÔNG THÔN ở HÀ TĨNH

DƯơNg THị HoA PHƯợNg

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 32 Quỹ tín 
dụng nhân dân (QTDND) đang hoạt động với 

tổng nguồn vốn đạt hơn 2.456 tỷ đồng đồng. 
Trong đó, tính riêng nguồn vốn tự có của các 

QTDND là trên 201.872 tỷ đồng, vốn huy động 
đạt hơn 1.862 tỷ đồng.  Sự ra đời của mô hình 

QTDND đã góp phần quan trọng trong quá trình 
đẩy mạnh phát triển kinh tế và công cuộc xây 
dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trên 

địa bàn toàn tỉnh. 
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dân  có  nhu  cầu  vay  vốn  để  sản  xuất  nông 
nghiệp, kinh doanh thương mại- dịch vụ và phát 
triển ngành nghề trên địa bàn huyện. QTDND 
giang - Đồng - Tiến luôn tạo điều kiện tốt nhất 
để người dân tiếp cận vốn vay thuận lợi. Quỹ 
đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho người 
dân mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, 
qua đó giải quyết việc làm cho nhiều lao động 
địa phương. Hiện nay, hạn mức cho vay của 
QTDND đã được nâng lên; mỗi khoản vay dao 
động từ 100 - 800 triệu đồng...

 Nhìn chung, hệ  thống QTDND trên địa 
bàn tỉnh ta đã và đang phát huy tốt nhất hiệu 
quả cho vay, phục vụ lợi ích thành viên, góp 
phần giải  quyết  việc  làm cho hàng ngàn  lao 
động tại các địa phương, tác động trực tiếp và 
gián tiếp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng tích cực. 

Hiện nay, Hà Tĩnh đang là thị trường cạnh 
tranh của 32 QTDND và rất nhiều ngân hàng 
thương mại hoạt động trên địa bàn. Tuy nhiên, 
thực trạng các QTDND ở tỉnh ta quy mô còn 
nhỏ, năng lực tài chính thấp, địa bàn hoạt động 
hẹp, trình độ cán bộ còn hạn chế, lại hoạt động 
trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc 
liệt  với  các  ngân  hàng  thương mại  nên  gặp 
không ít khó khăn. Đồng thời, với mặt trái của 
nền kinh  tế  thị  trường, hoạt động ngân hàng 
của các tổ chức tín dụng nói chung và QTDND 
nói  riêng  còn  xảy  ra  hiện  tượng  cạnh  tranh 
không  lành mạnh,  chất  lượng  cho  vay  chưa 
cao, không ít QTDND chưa bám sát mục tiêu, 
định hướng, có biểu hiện chạy theo lợi nhuận; 
mở rộng phạm vi hoạt động ngoài địa bàn quy 
định, vượt quá khả năng quản lý và kiểm soát; 
chưa chấp hành nghiêm túc các quy chế cho 
vay  có  thể  gây  nên  những  hậu  quả  nghiêm 
trọng trong hoạt động của hệ thống ngân hàng;. 
Một số QTDND chạy theo mục tiêu lợi nhuận, 
chưa tuân thủ đầy đủ các quy định dẫn đến vi 
phạm pháp luật, ảnh hưởng đến ổn định chính 
trị, trật tự xã hội trên địa bàn và an toàn hoạt 
động của QTDND. Việc khắc phục triệt để các 
bất cập, hạn chế của một số QTDND tại một số 

địa phương, nhất là các QTDND yếu kém, có 
nơi, có lúc chưa đạt kết quả như mong muốn, 
ảnh  hưởng  nhất  định  đến  hoạt  động  của  hệ 
thống QTDND nói riêng cũng như hoạt động 
ngân hàng nói chung. Ðáng chú ý, hành lang 
pháp lý cho hoạt động của QTDND còn thiếu, 
chưa đồng bộ và ở một số nơi, chính quyền địa 
phương các cấp còn thiếu quan tâm phối hợp 
trong công tác quản lý nhà nước.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu 
trên, đồng thời bảo đảm cho hệ thống QTDND 
hoạt động ổn định, an toàn và phát  triển bền 
vững,  đúng  mục  tiêu,  đúng  tính  chất,  đúng 
nguyên tắc của loại hình tổ chức tín dụng hợp 
tác, nhiều giải pháp cấp bách đã được các cơ 
quan quản  lý, đơn vị chức năng đưa  ra. Các 
QTDND trên địa bàn Hà Tĩnh cần thưc hiện 
nghiệm  Chỉ  thị  06/CT-TTg  của  Thủ  tướng 
Chính phủ về việc yêu cầu các bộ, ban, ngành 
tiếp tục chấn chỉnh, củng cố và nâng cao mức 
độ an toàn, hiệu quả của QTDND hiện có, đi 
đôi với mở rộng vững chắc các QTDND mới 
ở khu vực nông thôn; nâng cao năng lực, trình 
độ, nhất là ý thức chấp hành pháp luật của đội 
ngũ cán bộ quản trị, điều hành QTDND. Bên 
cạnh đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh tập trung xử 
lý nghiêm theo thẩm quyền các QTDND yếu 
kém bằng các hình  thức sáp nhập, hợp nhất, 
giải thể hoặc bằng một số biện pháp khác theo 
đúng quy định của pháp luật. Riêng đối với các 
QTDND cần  phải  thực  hiện  nghiêm  túc  các 
quy định của pháp  luật  trong hoạt động huy 
động và cho vay; tăng cường quản lý và giáo 
dục đạo đức  cán bộ,  ngăn ngừa  rủi  ro  trong 
hoạt động… 

Những giải pháp này cần phải được triển 
khai một cách quyết liệt, đồng bộ để hoạt động 
của hệ thống QTDND ngày được củng cố, góp 
phần xóa đói, giảm nghèo và hạn chế tín dụng 
đen đang gây nhiều tổn thất cho bà con nhân 
dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

D.T.H.P
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Với quê mình
      ĐặNg DUy BáU

Đứng vững trước chớp biển, mưa ngàn
Vùng phên dậu quy tụ hiền tài hào khí
Reo giữa trời giương cao chí khí
Chữ tâm trang Kiều câu ví vang xa.

Phượng Hoàng liệng bay, Hồng Lam xanh mát
Âm vang đất trời lịch sử vàng son
Dương cờ Cần Vương, nổi lên Xô Viết
Cùng cả nước xung trận, tạc vào tượng đài 

Ngã Ba
Hướng về Thành Sen vọng vang lời Bác.

Âm vang khúc hoàn ca đổi mới
Từ vùng đất thiêng Đèo Ngang lộng gió
Thuyền xuôi về bến Giang Đình
Mượt xanh phố làng đồng quê Trần Phú

Về với Xuân Thành, Thiên Cầm…
Mát dậy tình, say nổi sóng
Thủy chung nhân hậu yêu thương
Mời gọi bạn bè muôn phương
Địa nhân linh thiêng
Đi lên cùng đất nước Hà Tĩnh người ơi!

Nhớ lời Bác dặn
    BùI VăN HIêN

Năm mươi năm Bác đã đi xa
Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn soi đường chỉ lối
Toàn Đảng toàn dân dưới cờ hồng hướng tới
Nước mạnh dân giàu, xã hội văn minh.

Di chúc thiêng liêng sâu nặng nghĩa tình
Lời dặn của Người là niềm tin động lực

Cả dân tộc đồng lòng chung sức
Xây dựng nước ta to đẹp đàng hoàng

Năm mươi năm, lịch sử sang trang
Đất nước hòa bình, tự do độc lập
Đang vững vàng trong tiến trình hội nhập
Mở rộng bang giao không thay hướng đổi màu

Cán bộ, đảng viên luôn đứng trước đi đầu
Trong học tập và làm theo gương Bác
Đường cách mạng dẫu còn nhiều ghềnh thác
Không xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin

Rạng rỡ thay thời đại Hồ Chí Minh
Nâng Việt Nam lên tầm cao mới
Cùng sánh kịp với bạn bè thế giới
Như mong ước của Người trước lúc đi xa.

Mảnh vườn quê 
có ngôi nhà Huy Cận
      Vũ QUầN PHƯơNg
Ra khỏi cổng là sông
qua sông là núi
bóng người dắt bò về sau buổi cày sẩm tối
in đậm xuống nền trời còn sáng màu mây
đâu là thơ
đâu là phần quê hương ông đã sống
chú bé thả trâu trên núi Mồng Gà
tiếng trống đất đục trầm dâng lên từ ruột đất
vang trong vòm mây hoàng hôn rừng

Ngôi nhà từ, mới xây, theo kiểu cũ
cũ như nỗi mẹ cha oan khuất
dưới màu rêu thời gian
làng xưa nghèo 
điạ chủ cũng  nghèo
người về sau cơn bão 



văn nghệ

tạp chí thông tin - tư tưởng34
Số 77 (Tháng 7/2019)

lạy mộ cha ngậm ngùi 
gió sông luồn qua tre gày xào xạc
âm âm tiếng gà trưa
      lá sen thơm mùa hạ
bóng mát ướp mùi hương ngày xưa
ôm ấp mặt con người.

Trăm năm chưa phải dài nhưng cũng không là ngắn 
tôi biết ông mà chưa biết ông
câu thơ là quê hương
hay quê hương là thơ nuôi hồn ông kì lạ
lửa thì thiêng
đất thì hoa
câu chữ long lanh nỗi đau xương thịt
trời mỗi ngày lại sáng
ông mỗi ngày một xa
cõi hồn xưa hay cõi hồn sớm nay những 

tàu cau gió thổi
làng Ân Phú, ngôi nhà từ và con sông chảy mãi
mọi thứ dần xa ngái
chỉ câu thơ ở lại
nhập thành hồn quê hương.

Hà Tĩnh, 25-5-2019

Viết ở nghĩa trang liệt sĩ Nầm
                 NgUyễN NgọC PHú

Nầm - tên địa danh
Một làng quê như bao làng quê khác 
Nầm - Tên nghĩa trang
Đồng đội về đây hàng ngang, hàng dọc…

Nhớ cơn sốt rét rừng Lào tái ngắt
Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng…
Gió vẫn xanh màu áo quân tình nguyện
Dọc con suối khô đom đóm buốt lân tinh

Quê mẹ đón các anh trở lại lòng mình
Nầm - khói hương trầm tháng bảy
Bia vẫn trắng như mây trời bên ấy
Ngôi sao trên mộ chí nắng tươi vàng…

Mộ chí hàng ngang
Đội hình các anh hàng dọc
Có bao nghĩa trang suốt chiều dài đất nước
Có bao cuộc đời yên nghỉ vẫn hành quân…
 ------------------------------
* Nghĩa trang Nầm ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) có nhiều 
liệt  sỹ  quân  tình  nguyện Việt  Nam  hi  sinh  ở  chiến 
trường Lào.
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Sau điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 
903 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, 
Đảng bộ huyện Kỳ Anh có 38 đảng bộ, chi bộ cơ 

sở (trong đó có 21 đảng bộ xã, 17 đảng bộ, chi bộ cơ quan, 
với gần 5.500 đảng viên, 254 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ 
sở). Với đặc thù là huyện thuần nông, các đảng bộ, chi bộ 
là “hạt nhân chính trị” ở cơ sở, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 
các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn nông thôn như 
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - 
xã hội, xây dựng nông thôn mới… Để thực hiện tốt những 
nhiệm vụ trên, ngoài thực hiện đồng bộ các giải pháp thì 
việc thu hút được những quần chúng ưu tú, tiêu biểu nhất về 
phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực đứng vào hàng ngũ của 
Đảng là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu. 

GặP Gỡ NHữNG ĐốI TƯỢNG ĐẢNG “THế HỆ 6X”
ANH PHoNg - THáI Hà

Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh

Đ/c Trần Thành Nam - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy  
trao Giấy chứng nhận cho các học viên lớp Đối tượng Đảng.  Ảnh: Phạm Tuấn

Thực hiện nghị quyết của 
Đảng bộ huyện về công tác phát 

triển đảng viên, thời gian qua 
huyện Kỳ Anh đã chú trọng phát 

triển về số lượng và nâng cao chất 
lượng, đảm bảo tính kế thừa. Theo 

đó, công tác tạo nguồn được thực 
hiện rộng rãi trong mọi tầng lớp 

xã hội, từ đoàn viên, hội viên… có 
những đối tượng đảng thuộc thế 
hệ 6X.Vậy điều gì đãthôi thúc họ 

phấn đấu để được đứng vào hàng 
ngũ của Đảng?
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Trong đó, đặc biệt coi trọng việc xác định động 
cơ, mục đích vào Đảng của mỗi quần chúng dù 
họ thuộc thành phần xã hội, vị trí công tác, độ 
tuổi nào.

Gặp gỡ những đối tượng Đảng thế hệ 6x
Sáu tháng đầu năm 2019, Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị huyện Kỳ Anh đã tổ chức bồi 
dưỡng đối tượng Đảng ba khóa cho 235 quần 
chúng ưu tú, trong đó có gần 20 người sinh từ 
năm 1960 đến 1969. Họ đều là những người 
từ 50  tuổi  trở  lên,  thậm chí gần 60  tuổi, đây 
là những quần chúng thực sự ưu tú được nhân 
dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, trưởng các 
chi hội quần chúng ở các thôn xóm và được tổ 
chức đảng cơ sở tin tưởng giới thiệu đi học lớp 
cảm tình Đảng.

Một trong những học viên lớn tuổi đó là 
ông Hồ Quý Anh, sinh năm 1960 ở thôn Tiến 
Thành, xã Kỳ Khang. Khi gặp chúng tôi, không 
dấu niềm vui vì vừa hoàn thành lớp đối tượng 
Đảng, ông chia sẻ: Là công nhân khoáng sản 
đã nghỉ hưu, không an phận nghỉ ngơi khi sức 
còn khỏe, trí còn sáng, ông lại bắt tay, chung 
sức vào việc của xóm làng, với sự nhiệt tình, 
trách nhiệm của mình, ông được bầu làm Thôn 
phó kiêm Thôn đội trưởng. Mặc dù “đã có tuổi 
rồi”, nhưng được sự động viên của Chi ủy, Ban 
cán sự thôn và tiếp nối truyền thống gia đình 
(bố ông là đảng viên chống Pháp, con gái ông 
cũng  là  đảng  viên),  ông  tự  tin  tham  gia  lớp 
đối tượng Đảng khóa 1/2019 và trở thành một 
trong những học viên xuất sắc của lớp.

Ông còn cho biết thêm, trong thời gian đi 
bộ đội, ông đã được học lớp đối tượng Đảng 
những năm 1980, nhưng vì đến thời gian xuất 
ngũ nên chưa được kết nạp Đảng. Từ đó, ước 
mơ được giơ tay thề trước cờ Đảng phải gác 
lại. Khi ra quân trở về địa phương, những khó 
khăn, vất vả cuộc sống đời thường khiến ông 
chưa thực hiện được nguyện vọng của mình. 
Và giờ đây, vượt qua tất cả định kiến về tuổi 
tác, nghề nghiệp, ông lại tiếp tục học tập, phấn 
đấu  để  được  đứng  vào  hàng  ngũ  của Đảng, 
để được phục vụ nhân dân, góp sức mình vào 
công cuộc xây dựng quê hương.

Một trường hợp khá đặc biệt khác, đó là 

tại lớp đối tượng Đảng khóa 2/2019 có hai mẹ 
con ở thôn Trung Xuân, xã Kỳ Tây đều là học 
viên. Bà Lê Thị Kim Nhung, sinh năm 1965, 
là Chi hội trưởng phụ nữ thôn và con trai bà, 
anh Nguyễn Viết Nam, sinh năm 1982, là quần 
chúng ưu tú được Chi bộ thôn, Hội Nông dân 
xã giới thiệu đi học đã cùng mẹ vượt hàng chục 
km về trung tâm huyện tham gia khóa học. gặp 
bà Nhung khi vừa kết thúc buổi học, chúng tôi 
ngỏ ý muốn bà chia sẻ thông tin về bản thân 
với  tư  cách  là một  hội  viên  phụ  nữ  học  đối 
tượng Đảng, bà mạnh dạn bày tỏ: “Hiện nay, 
nhiều hội viên phụ nữ lớn tuổi ngại phấn đấu, 
số khác có nguyện vọng vào Đảng và năng nổ 
với phong trào lại không đáp ứng yêu cầu trình 
độ văn hóa. Là một cán bộ Hội phụ nữ xã, tôi 
tham gia lớp học để nâng cao trình độ lý luận 
chính trị và mong muốn được kết nạp Đảng, 
mặt khác để tạo động lực cho hội viên, đặc biệt 
là lớp trẻ”. Cùng quan điểm với mẹ, anh Nam 
cho biết, chính mẹ là tấm gương để anh cùng 
phấn đấu với mong muốn được đứng vào hàng 
ngũ của Đảng.

Phải xác định đúng đắn động cơ, mục 
đích khi vào Đảng

Cũng thuộc hàng “cao niên” được đi học 
lớp cảm tình Đảng như ông Anh, bà Nhung là 
ông Lương Xuân Tuyết, sinh năm 1963 ở thôn 
Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân. Ông là một trong 
những học viên cao tuổi trong lớp Đối tượng 
Đảng khóa 3/2019 luôn cố gắng tiếp thu các 
chuyên đề một cách nghiêm túc, tương tác với 
giảng viên về những vấn đề lý luận để soi rọi 
vào thực tiễn. Ông cho biết, từ những kiến thức 
cơ bản được học đã giúp ông vững vàng hơn 
về lý luận chính trị để vận dụng vào công việc.

“Được dân tín nhiệm, Đảng tin tưởng giới 
thiệu đi học lớp cảm tình Đảng thì mình xác 
định việc phấn đấu vào Đảng là phải chấp nhận 
hy sinh để phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của 
nhân dân, của tổ chức lên trên lợi ích cá nhân, 
phấn đấu vì lý tưởng cách mạng của Đảng” - 
ông Tuyết tâm sg. Ông cho biết thêm, với lý 
lịch có ông ngoại là đảng viên tiền khởi nghĩa, 
cùng sự phấn đấu của bản thân, hồi còn trong 
quân ngũ ông được chọn đi học lớp cảm tình 
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Đảng,  nhưng  vì  lý  do  khách  quan  nên  chưa 
được kết nạp Đảng. Năm 1992 được xuất ngũ, 
với sự năng nổ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, ông 
được chọn  làm cán bộ văn hóa xã,  rồi được 
bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã, nhưng vì điều 
kiện khó khăn ông phải  thôi  làm công  tác ở 
xã để  tập  trung  làm kinh  tế  lo  cho gia đình. 
Dù vậy, ông luôn là một quần chúng có trách 
nhiệm, tâm huyết với các phong trào, theo như 
cách nói của ông là “máu làm đoàn” còn sục 
sôi  lắm. Ông được mọi người  tín nhiệm bầu 
làm Tổ trưởng Tổ tự quản, Thôn trưởng, Chi 
hội trưởng Cựu chiến binh thôn, ông cho rằng 
mình cố gắng làm tốt những nhiệm vụ trên là 
đã góp công sức nhỏ bé của mình cho xã hội. 
Được sự động viên của các đồng chí trong Chi 
ủy thôn và gia đình, ông tiếp tục phấn đấu kết 
nạp Đảng để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. 

Theo ông, phải xác định động cơ, mục đích 
đúng đắn khi vào Đảng, đây  là điều hết  sức 
quan trọng nhưng là điều khó nắm bắt nhất, bởi 
nó thuộc nội tâm mỗi người, do vậy mỗi quần 
chúng phải tự ý thức, tự rèn luyện bản thân và 
phấn đấu vươn lên. Ông nói: “Tôi muốn được 
kết nạp Đảng không vì những gì quá cao siêu, 
bởi dù ở đâu, vị  trí  nào,  tôi nghĩ mình cũng 
phải cố gắng làm việc tốt cho gia đình, xã hội, 
Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi xác 
định  rõ mục  tiêu phấn đấu và  sống  có  trách 
nhiệm hơn. Khi nhận thức đúng đắn sẽ có động 
cơ đúng, sẽ có sức mạnh bên trong thôi thúc 
chúng  ta  sống, hành động  theo  lý  tưởng cao 
đẹp cho Đảng và cho chính mình”. 

Phải làm tốt “đầu vào” ngay từ khi học 
đối tượng Đảng

Từ nguồn đối tượng Đảng trên, các tổ chức 
đảng cơ sở đã kết nạp Đảng cho những đảng 
viên 6x như các đồng chí: Lê Thị Hồng Lý sinh 
năm 1964, Phan Dũng Sỹ sinh năm 1965 (xã 
Kỳ Thượng), Nguyễn Công Cư sinh năm 1961 
(xã Kỳ Thọ), Trần Xuân Hạnh sinh năm 1963 
(xã Kỳ giang), Nguyễn Xuân Huề sinh năm 
1964  (xã  Kỳ  Phong)… Khi  được  đứng  vào 
hàng ngũ của Đảng, họ  lại  tiếp  tục phát huy 
những phẩm chất tốt đẹp của mình để làm việc, 
để phục vụ nhân dân và phụng sự Tổ quốc theo 

lời Bác dạy. Đồng chí Lê Văn Lãm - Bí  thư 
Đảng ủy xã Kỳ Thượng, một đơn vị vừa kết 
nạp đảng viên 6x khẳng định:  “Những quần 
chúng ưu tú có nguyện vọng vào Đảng, muốn 
gắn mình với tổ chức đảng, khi được kết nạp 
thì tổ chức đảng phải có trách nhiệm quản lý, 
giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện 
cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu suốt 
đời cho lý tưởng cao đẹp của Đảng”.

Nói  về  công  tác  phát  triển  đảng  viên  ở 
huyện Kỳ Anh, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng 
- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chia sẻ: 
Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên ở khu 
vực nông thôn thường gặp không ít khó khăn, 
một trong những nguyên nhân cơ bản là thiếu 
nguồn kết nạp, đây là vấn đề mà các tổ chức 
đảng, cấp ủy của huyện luôn trăn trở, tìm cách 
tháo gỡ. Tháng 11/2018, BCH Đảng bộ huyện 
đã ban hành Nghị  quyết  06-NQ/HU về phát 
triển đảng viên, từ đó đến nay đã kết nạp thêm 
gần 100 đảng viên. Việc tạo nguồn phát triển 
đảng viên dựa trên cơ sở hoạt động các phong 
trào trong quần chúng nhân dâncđể phát hiện, 
bồi dưỡng, giới thiệu của mỗi một đảng viên, 
của tổ chức cơ sở đảng, mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã hội. Nội dung giáo 
dục,  rèn  luyện phải  toàn diện, cả phẩm chất, 
năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức và nghiệp 
vụ chuyên môn, trong đó “lấy đức làm gốc”. 
Cấp ủy huyện  tiếp  tục bồi dưỡng  thể hệ  trẻ, 
đồng  thời  quan  tâm  phát  hiện,  thuyết  phục 
quần chúng ưu tú từ các tổ chức đoàn thể khác, 
phát triển đảng viên phải tăng thêm sức mạnh 
cho Đảng. Việc chọn lựa người vào Đảng phải 
làm tốt “đầu vào” ngay từ khâu phát hiện, giao 
nhiệm vụ đến việc giới thiệu tham gia học đối 
tượng Đảng, làm càng chặt chẽ, càng nghiêm 
túc thì khi kết nạp sẽ có nhiều đảng viên tốt, tổ 
chức đảng sẽ thực sự trong sạch, vững mạnh. 
Và  đó  cũng  chính  là  thực  hiện  tốt  Chỉ  thị 
28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất 
lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc 
đưa những đảngviên không còn đủ tư cách ra 
khỏi Đảng.

A.P-T.H
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NGƯỜI THƯƠNG BINH GIÀ Có TẤM LòNG THƠM THẢO
Bài và ảnh: phan hương

Người lính pháo binh trên tuyến lửa
Trong kí ức của ông, kỷ niệm về một thời 

“xông pha” trong lửa đạn dường như vẫn còn 
vẹn  nguyên.  Nhắc  đến  đường  Trường  Sơn, 
nhắc đến Đoàn 559, mạch nguồn cảm xúc về 
đồng đội, về sự dữ dội, khốc liệt của chiến tranh 
trong  người  cựu  binh  lại  bắt  đầu  tuôn  chảy. 
Ông Tường nhớ lại, năm 1967, lên đường nhập 
ngũ, sau đó được bổ sung vào Đại Đội 1, D22, 
Binh trạm 32, Đoàn 559. Binh trạm pháo binh 
của ông đóng quân ở tỉnh Khăm Muộn trên đất 
bạn Lào và được phân công bảo vệ 100 km từ 
ngã ba Lằng Khằng đến Ngã ba La Bo, Đường 
9. Được trang bị các loại pháo tầm thấp, tầm 
cao, súng các loại như 12,7 mm, 23 mm, 37 
mm, 57 mm, đơn vị pháo binh của ông chịu 
trách nhiệm bảo vệ các trọng điểm trên tuyến 
28A. Riêng ông Tường trực tiếp bắn pháo 37 
mm. Từ năm 1969-1971 là giai đoạn mở rộng 

đường Hồ Chí Minh, góp phần đánh bại một 
bước quan trọng trong chiến lược “Việt Nam 
hóa  chiến  tranh”  của  Đế  quốc Mỹ.  Vì  vậy, 
người lính Trường Sơn thời điểm đó luôn phải 
bám sát mục  tiêu, chiến đấu  trong điều kiện 
khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, thiếu thốn lương 
thực, nước uống, thường xuyên bị kẻ thù vây 
ráp nhiều ngày trong tình trạng đói khát. Đó 
là chưa kể những cơn sốt rét ác tính dày vò, 
tàn phá cơ thể. Đồng đội thương vong gần hết 
song vẫn quyết bám mục tiêu đảm bảo mạch 
máu giao thông. Trên đoạn đường ông và đồng 
đội  chiến  đấu  và  tuyến  đường  Trường  Sơn 
những năm tháng đó, kẻ thù đã dùng mọi thủ 
đoạn đánh phá với nhiều loại vũ khí, phương 
tiện chiến tranh hiện đại hòng cắt đứt tuyến chi 
viện chiến lược. Không thể diễn tả hết sự khốc 
liệt của chiến tranh, sự đánh phá ác liệt của Mỹ 
- Ngụy khiến “rừng không còn lá, núi đá thành 
đất  bùn”.  Dù  gian  khó,  nhiều  thử  thách,  dù 

Ông Nguyễn Đức Tường bên chiếc xe chở vật liệu của mình.

Sinh năm 1949 tại xã Mai Phụ, 
huyện Lộc Hà, nhưng cơ duyên cuộc 

đời đã đưa ông Nguyễn Đức Tường 
gắn bó với mảnh đất Thạch Sơn, 

Thạch Hà. Với 11 năm phục vụ trong 
quân ngũ, từng vào sinh ra tử trên 

tuyến lửa Trường Sơn, trở về với 
nhiều thương tật, nhất là mang 

trong mình chất độc hóa học Dioxin. 
Song với phẩm chất bộ đội cụ Hồ, 

người lính pháo binh U70 ngày nào 
vẫn hăng say lao động và làm chủ 

những cung đường trên mỗi chuyến 
xe hàng
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phải hi sinh tính mạng, những người lính như 
ông Tường vẫn quyết  không  rời  vị  trí  chiến 
đấu bảo vệ xe vận tải ngày đêm chở hàng, vũ 
khí cho chiến trường. Bản thân ông đã bắn rơi 
nhiều máy bay địch và được công nhận Danh 
hiệu Chiến sĩ thi đua. Những đóng góp của ông 
và đồng đội năm ấy đã làm nên cuộc tổng tiến 
công nổi dậy Mậu Thân năm 1968, cuộc tiến 
công chiến lược năm 1972, chiến thắng Đường 
9 - Nam Lào. Sau hai lần bị thương, ông được 
chuyển về công tác ở Đoàn An dưỡng 970 ở 
Thanh Hóa, rồi về Trạm đón tiếp thương binh 
thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
tỉnh Hà Tĩnh, sau đó chuyển sang Công ty vận 
tải số 2 (năm 1978). Đến năm 1992, ông nghỉ, 
nhận chế độ một lần và về sinh sống tại thôn 
Tri Khê, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà. 

Trở về bình dị giữa đời thường
Mang trong mình thương tật với kết quả 

giám định mất 51% sức khỏe, bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, ông bắt đầu gây dựng cuộc 
sống từ những bước đi hết sức khó khăn. Ông 
làm đủ mọi nghề từ làm ruộng, nuôi lợn, đúc 
gạch  để  kiếm  tiền  nuôi  con,  trang  trải  cuộc 
sống gia đình. Phát huy bản tính can trường, 
chăm chỉ lao động, vươn lên trong cuộc sống, 
từ trong gian khó, ông đã dần dần phát  triển 
kinh  tế,  tạo dựng được một cuộc  sống vững 
vàng. Hơn 10 năm nay, nhờ sự chuyên cần góp 
nhặt, ông đã tích lũy, vay mượn thêm để mua 
được 2 chiếc xe bán tải chở vật liệu xây dựng, 
nhờ  đó  có  thu  nhập  ổn  định. Dù  đã  70  tuổi 
nhưng ông vẫn  là  lao động chính  trong nhà, 
bởi nhiều năm lại nay, vợ ông bị tai biến. Ông 
có 4 người con, trong đó có 3 người đã lập gia 
đình, còn người con  thứ 3 bị mắc bệnh phải 
điều trị dài ngày ở Hà Nội. Tuy cuộc sống còn 
những bộn bề lo toan, nhưng ông không nản 
chí mà luôn cố gắng vượt qua. Mỗi ngày, ông 
lại bắt đầu cuộc hành trình trên chiếc xe quen 
thuộc đi khắp nẻo đường quê. Ông nhận chở 
vật liệu cho không biết bao công trình lớn nhỏ 
từ nhà dân, đường, kênh mương bê tông, nhà 
văn hóa thôn, xã… Trong giai đoạn xã Thạch 

Sơn đang xây dựng nông thôn mới, nhiều công 
trình phải gấp rút hoàn tất, ông đã nỗ lực đáp 
ứng đầy đủ vật liệu để đảm bảo đúng tiến độ. 
Đối với các công trình trong thôn giao cho chi 
hội cựu chiến binh đảm nhận, ông đều đứng 
ra phụ trách triển khai vừa tiết kiệm được thời 
gian, kinh phí đóng góp và sức lao động cho 
hội viên. Ông Nguyễn Tiến Cảnh ở thôn Sơn 
Tiến là cựu thanh niên xung phong, đồng đội 
Hội Trường Sơn trong diện được hỗ  trợ  làm 
nhà ở. Khi có chủ trương của xã, với nghĩa tình 
đồng đội, ông Trường đã ủng hộ 1 triệu đồng, 
kêu gọi giúp đỡ, đứng ra cung ứng trước vật 
liệu  xây  dựng  để  sớm hoàn  thành. Ông  còn 
chuyên chở vật  liệu giúp nhiều gia đình khó 
khăn xóa nhà tranh tre dột nát, làm nhà ở cho 
hộ nghèo  trong và ngoài  thôn mà không đặt 
nặng vấn đề giá cả hay thanh toán sớm muộn. 
Đối với ông, nhiều khi bản thân phải chịu rủi ro 
vì có những gia đình khó khăn, neo đơn không 
có khả năng hoàn trả tiền vật liệu nhưng điều 
đó không làm giảm sự nhiệt tình khi họ có nhu 
cầu cần giúp đỡ. Hàng năm, ông đều đóng góp 
ủng hộ đầy đủ các loại quỹ đồng đội, quỹ Hội 
cựu chiến binh và các loại quỹ xây dựng thôn. 
Dù tuổi đã cao, trừ những lúc trái gió trở trời, 
vết thương cũ tái phát, còn sức, ông vẫn miệt 
mài  trên những chuyến xe với  tâm niệm  lao 
động để giúp đời, giúp người, đóng góp xây 
dựng quê hương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Niêm, Bí thư Đảng 
ủy xã cho biết thêm: “Ông Tường là một cựu 
chiến binh, thương binh gương mẫu về đạo đức, 
lối sống, dù mang trong mình nhiều thương tật, 
tuổi ngày càng cao nhưng không bao giờ phó 
thác cho hoàn cảnh mà luôn nỗ lực vươn lên. 
Với gia đình, ông chăm lo chu đáo cho vợ và 
các con, sống chan hòa, tận tụy, sẵn sàng giúp 
đỡ bà con lối xóm khi có việc tang gia, hiếu hỉ. 
Tấm  lòng  thơm  thảo của người  thương binh 
già được nhiều người biết đến và luôn giành 
cho ông sự cảm phục, quý mến chân thành”. 

P.H
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Nỗi lo về tình trạng đạo đức xuống cấp, 
vi phạm tệ nạn xã hội

Tệ  nạn  xã  hội  là  một  hiện  tượng  lệch 
chuẩn xã hội, nó thường được biểu hiện dưới 
những hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật, 
gây hậu quả xấu đối với đời sống xã hội. Tệ 
nạn xã hội không những ảnh hưởng tiêu cực 
đến  sức  khỏe,  tinh  thần,  đạo  đức  của  con 
người, mà  còn  làm  rạn  nứt  hạnh  phúc  gia 
đình, làm mọt ruỗng văn hóa và gây mất trật 
tự an toàn xã hội.

Băn khoăn trước thực trạng một bộ phận 
người dân trong xã hội, trong đó có cả cán 
bộ,  đảng  viên  với  những  biểu  hiện,  hành 
vi  thiếu  chuẩn mực,  vi  phạm  thuần  phong 
mỹ tục dân tộc và đạo đức xã hội. Mới đây, 
trong buổi  làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban  Trung  ương  Mặt  trận  Tổ  quốc  Việt 
Nam, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng nói rằng “cảm thấy xót 
ruột khi đạo đức xã hội xuống cấp”. Người 
lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta đã 
nhấn mạnh rằng: Đạo đức  là nền  tảng  tinh 
thần của xã hội. Càng phát triển kinh tế thị 

trường thì càng phải quan tâm chăm lo giữ 
gìn văn hóa, đạo đức, vì đó là bản chất của 
chế độ xã hội chủ nghĩa.

Không nghiêm khắc rèn luyện bản thân, 
nhân cách cán bộ, đảng viên sẽ “xuống 
dốc” không phanh

Không ai phủ nhận những giá trị tích cực 
mà nền kinh  tế  thị  trường đã mang  lại cho 
xã hội và con người. Tuy nhiên, những mặt 
trái của cơ chế thị trường “cộng sinh” với lối 
sống  lai  căng, văn hóa độc hại du nhập  từ 
bên ngoài vào khiến tệ nạn xã hội có nguy 
cơ trỗi dậy và làm băng hoại đạo đức xã hội. 
Cán bộ, đảng viên cũng là con người nên khó 
tránh khỏi những ảnh hưởng,  tác động của 
môi trường xã hội ở cả mặt tốt và mặt xấu, 
ở cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Thực 
tế cho thấy, trước sự “cám dỗ, mê hoặc” của 
những “chiêu bài, ván bạc” hay lời “mời gọi 
quyến  rũ”  từ  vũ  trường,  nhà  hàng,  khách 
sạn,  thậm chí  chiêu bài  “mỹ nhân kế”  làm 
chao đảo cả một triều chính xưa kia cũng có 
thể tái diễn để trở thành “cái dây thòng lọng” 
đối với bất cứ cán bộ, đảng viên nào  thiếu 
bản  lĩnh,  thiếu  tỉnh  táo,  thiếu nghiêm khắc 
với chính mình.

Nếu như những năm tháng chiến tranh, 
cán bộ, đảng viên có mục tiêu lớn nhất là 
cùng nhân dân, bộ đội kề vai sát cánh bên 
nhau để đánh đuổi kẻ thù ra khỏi giang sơn 
bờ cõi, giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước;  hay  trong  thời  bao  cấp  còn  nhiều 
khó  khăn,  nhà  nhà,  người  người  phải  lo 
toan cái ăn, cái mặc hằng ngày thì cán bộ, 
đảng viên  ít nhiều vẫn giữ được sự  trong 
trẻo của tâm hồn, sự trong sáng của lương 
tâm, sự  lành  lặn của đạo đức, do đó  ít bị 
tha hóa, biến chất. Còn thời nay, điều kiện 

Một trong những vấn đề dư luận xã 
hội bày tỏ sự quan ngại thời gian gần 

đây là một bộ phận cán bộ, đảng viên có 
những biểu hiện vi phạm chuẩn mực đạo 
đức, vướng vào tệ nạn xã hội. Nếu không 

có những giải pháp ngăn chặn kịp thời 
thực trạng này thì không chỉ làm xói mòn 

niềm tin của nhân dân đối với Đảng và 
chế độ mà còn tác động tiêu cực đến việc 
xây dựng, phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam.

SA VÀO CẠM Bẫy TỆ NẠN Xã HỘI - “CHIếC DÂy 
THòNG LỌNG” NHÂN CÁCH CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

PHúC NộI
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kinh  tế,  cuộc  sống  vật  chất  đã  đầy  đủ, 
sung túc hơn xưa; môi trường xã hội thông 
thoáng, cởi mở hơn; các phương tiện nghe 
nhìn, truyền thông, văn hóa giải trí, mạng 
xã  hội  đã  làm  cho  con  người  được  tận 
hưởng tiện ích, thoải mái gấp nhiều lần… 
nhưng cũng  làm người  ta dễ  trở nên “lóa 
mắt”  trước  những  “cạm  bẫy”  từ  sự  hào 
nhoáng,  giả  tạo và  lệch  chuẩn xã hội mà 
không phải ai cũng dễ nhận diện, phát hiện 
để tránh xa. Thế nên, có người ví von rằng, 
thời đại công nghệ có thể tạo bàn đạp, bệ 
đỡ cho con người vươn tới chiếm lĩnh đỉnh 
cao  của  khoa  học,  nhưng  cũng  có  thể  là 
chiếc xe “không phanh” lót đường cho sự 
sa ngã, xuống cấp đạo đức nếu con người 
buông  lơi,  thỏa  thích  với  những  ham  hố 
tầm thường của mình.

Không  ngẫu  nhiên  mà  từ  Đại  hội  XII 
đến nay, Đảng ta không chỉ coi đạo đức là 
một trong 4 trụ cột trong công tác xây dựng 
Đảng, mà  còn  đề  ra  nhiều  nghị  quyết,  chỉ 
thị, quy định nhằm siết chặt kỷ cương, củng 
cố văn hóa, chấn chỉnh đạo đức trong Đảng. 
Bởi sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên khiến nhân dân suy giảm 
niềm tin vào Đảng và chế độ, đồng thời làm 
cho  nền  tảng  văn  hóa,  đạo  đức  xã  hội  có 
nguy cơ lung lay từ gốc rễ.

Cán bộ, đảng viên nhân đôi trách 
nhiệm trong việc xây dựng nền tảng đạo 
đức xã hội lành mạnh

Với tư cách là lực lượng dẫn dắt xã hội 
phát  triển  văn  minh,  tiến  bộ,  đội  ngũ  cán 
bộ, đảng viên không chỉ có trách nhiệm xây 
dựng nền tảng tinh thần đạo đức xã hội lành 
mạnh mà còn phải  là  lực lượng tiên phong 
trong đấu tranh, phòng ngừa, đẩy lùi, ngăn 
chặn các tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm 
chuẩn mực đạo đức xã hội.

Muốn làm tốt việc này, trước hết đòi hỏi 
mỗi cán bộ, đảng viên cần chú trọng học tập, 
thấm nhuần những giá trị văn hóa truyền thống, 
đạo đức tốt đẹp của dân tộc; tự giác tu dưỡng, 
rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức 
cách mạng, không bị  lôi kéo vào các  tệ nạn 
xã hội như mại dâm, dâm ô, cờ bạc, mê tín dị 
đoan; gương mẫu chấp hành nội quy, quy ước, 
hương ước về nếp sống văn hóa tại cộng đồng 
nơi cư trú; vận động gia đình, người thân và 
nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong 
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa, phường, xã văn minh...

Để tệ nạn xã hội xâm nhập vào một bộ 
phận  cán  bộ,  đảng  viên,  cấp  ủy  và  chính 
quyền các cấp không thể vô can. Vì vậy, đi 
đôi  với  việc  đề  cao  vai  trò  tự  giác,  gương 
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mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp 
ủy  đảng,  chính  quyền, mặt  trận,  đoàn  thể, 
cơ quan, đơn vị cần quan tâm chăm lo xây 
dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thường 
xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa bổ ích 
nhằm  tạo  ra  không gian  sống  tích  cực  cho 
cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, 
cần làm tốt công tác giáo dục, quản lý cán bộ, 
đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi; phối hợp với 
chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương 
tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên nơi 
cư trú; tránh để “khoảng trống trận địa quản 
lý” khiến cán bộ, đảng viên vi phạm tệ nạn 
xã hội mà không biết.

Theo  Phó  Thủ  tướng  Vũ  Đức  Đam, 
Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương “Phong trào 
toàn  dân  đoàn  kết  xây  dựng  đời  sống  văn 
hóa”, nhiều nước trên thế giới thời gian đầu 
quá chú  trọng phát  triển kinh  tế mà không 
chú ý đến môi  trường, khi nhận  ra  thì mất 
hàng chục năm và nhiều phần trăm gDP để 
khắc phục. Nhưng muộn hơn nữa, khi nhận 
ra hệ quả của việc không chú ý đến văn hóa, 
đạo đức xã hội thì phải mất hàng thế hệ và 
có khi mất nhiều lần mức tăng trưởng kinh tế 
mới có thể khắc phục được.

Để không lặp lại “vết xe đổ” đó, chúng 
ta càng phải chú  trọng quan  tâm xây dựng 
nền tảng văn hóa, đạo đức lành mạnh cho xã 
hội, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa kinh 

tế và văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào 
đời sống chính trị, vào mỗi tổ chức, cơ quan, 
đơn vị, mỗi gia đình và cá nhân. Đây là “bức 
tường  thành”  có  thể  phòng  ngừa  hiệu  quả 
các tệ nạn xã hội. Nhất là trong điều kiện cơ 
chế kinh  tế  thị  trường và hội nhập quốc  tế 
hiện nay, việc giữ gìn và phát huy các chuẩn 
mực đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của dân tộc sẽ góp phần bảo đảm cho xã hội 
nói  chung, mỗi  người  nói  riêng  được  phát 
triển tiến bộ, cân bằng, bền vững.

Nhớ  lại  lời  người  xưa  dạy, muốn  giáo 
dục, dạy bảo, động viên được quân sĩ, người 
làm tướng phải  tự mình  làm gương về đạo 
đức,  nhân  cách. Do  vậy, một  trong  8  điều 
mà  danh  tướng Trần Quốc Tuấn  cảnh  báo 
đối với những người làm tướng là phải tránh 
xa “hoang dâm tửu sắc”, tức là tránh xa ăn 
uống nhậu nhẹt quá đà và quan hệ nam nữ 
bất chính, vì vướng vào điều đó sẽ làm mất 
tư cách của người làm tướng và có hại cho 
tinh thần quân sĩ, có hại cho xã tắc, vương 
triều. Đạo làm tướng mà Anh hùng dân tộc - 
Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đề cập 
từ cách đây hơn 700 năm, nói rộng ra cũng 
là đạo làm cán bộ lãnh đạo thời nay mà bất 
cứ ai trong bộ máy công quyền cũng không 
được phép làm ngơ!

P.N

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

cộng tác viên: GS.TS Hoàng Chí Bảo, Hoàng Duy, Nguyễn Thị Nữ Y, Hà Văn Hùng, Võ Trọng Hải, Vũ Quần 
Phương, Nguyễn Văn Danh, Phan Trung Thành, Hoa Phượng, Nguyễn Ngọc Phú, Anh Phong, Thái Hà, 
Phan Hương, Anh Hùng, Nguyễn Trà Giang, Trần Thanh Bình, Quỳnh Như, Bùi Văn Hiên, Trương Ngọc 
Ánh, Phúc Nội, Nguyễn Thanh Hải, Minh Chiến, Thanh Hải... Do khuôn khổ có hạn, trong số này, Tạp 
chí chỉ đăng một số bài, những bài viết còn lại Ban Biên tập sẽ lựa chọn đăng vào các số tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và mong các cộng tác viên tiếp tục gửi tin, bài, ảnh cho Tạp chí. Tin, bài, ảnh 
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I. THÔNG TIN TRONG NƯỚC, TRONG TỈNH
1. Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

đã ký ban hành Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội 
đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Theo đó, Chỉ thị kế thừa, bổ sung 4 nội dung còn phù hợp trong 
Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và cụ thể hóa các chủ 
trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn.

Về cơ cấu cấp ủy theo địa bàn, lĩnh vực, Chỉ thị thống nhất quy 
định một số chức danh cụ thể có cơ cấu ban thường vụ. Số cơ cấu còn 
lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
khả năng đáp ứng của cán bộ. Đối với cơ cấu cán bộ nữ, trẻ, người dân 
tộc thiểu số trong cấp ủy, Chỉ thị 35-CT/TW định hướng phấn đấu đạt tỷ 
lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ; 
tỷ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên. Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số 
phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa 
phương, cơ quan, đơn vị. 

Chỉ thị 35-CT/TW quy định rõ số lượng cấp ủy viên và ủy viên Ban 
Thường vụ các cấp; đồng thời do thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 
7 khóa XII nên sẽ giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp 
huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 
2015 - 2020. Quy trình nhân sự thực hiện theo Quy định số 105 ngày 
19/12/2017 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của cấp ủy có thẩm quyền và 
được cụ thể hóa để xây dựng quy trình mới đối với 2 đối tượng là nhân 
sự lần đầu tham gia cấp ủy và nhân sự tái cử cấp ủy.

Chỉ thị 35-CT/TW kế thừa, nhưng có điều chỉnh 3 nội dung trong 
Chỉ thị 36-CT/TW. Trong đó, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ 
trương bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương theo lộ 
trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. 

Cấp ủy cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để đến năm 2025 
cơ bản hoàn thành chủ trương này ở cấp huyện; khuyến khích thực hiện 
đối với các chức danh khác. Tiếp tục thực hiện chủ trương thí điểm bầu 
Bí thư cấp ủy tại Đại hội ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao; 
nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng 
lực, uy tín... 

Đại biểu đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện theo hướng giữ 
nguyên số lượng đại biểu ở khối địa phương, nhưng đổi mới cách phân 
bổ để bảo đảm thành phần, cơ cấu, giới tính, dân tộc hợp lý. Bên cạnh 
đó, tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng.

2. Một số kết quả chủ yếu về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 
2019 của tỉnh Hà Tĩnh

- Lĩnh vực kinh tế
Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,78% (khu vực nông nghiệp 

tăng 2,58%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 26,23%, khu vực dịch 
vụ tăng 4,10%).

+ Về Nông nghiệp:
Tổng giá trị sản xuất đạt trên 10.238 tỷ đồng (tăng 8,72%); tổng 

sản lượng lương thực đạt trên 37,26 vạn tấn (tăng 1,12 vạn tấn so với 
cùng kỳ).

Tổng đàn lợn giảm còn 404.355 con (giảm 9%, do ảnh hưởng của 
bệnh dịch tả lợn châu Phi). Chăn nuôi gia cầm phát triển khá mạnh, tổng 
đàn 8.774 ngàn con (tăng 9,4%); chăn nuôi hươu duy trì tổng đàn trên 
35,5 nghìn con. Tổng sản lượng thịt hơi ước đạt 53 nghìn tấn (giảm 7%), 
trong đó thịt lợn giảm 10%, gia cầm tăng 9%.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được tập 
trung chỉ đạo.

Sản xuất thủy sản duy trì tăng trưởng khá cả về nuôi trồng và khai 
thác hải sản; tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt trên 22.900 
tấn (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước).

+ Xây dựng nông thôn mới:
Phê duyệt danh sách 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao và 

6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019; Các huyện Vũ Quang, Can Lộc, 
Lộc Hà, Đức Thọ tập trung triển khai tiêu chí NTM cấp huyện và hoàn 
thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM. Việc nâng cấp, chỉnh trang các khu dân 
cư gắn với xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu được phát 
động và lan tỏa ở nhiều địa phương.

+ Công nghiệp; thương mại dịch vụ:
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 31,76% so với cùng 

kỳ năm 2018, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 36,5%, đóng 
góp chủ yếu vào tăng trưởng chung toàn ngành. Formosa đẩy nhanh 
tiến độ cơ bản khắc phục hạng mục thứ 53 từ dập cốc ướt sang khô 
hoàn thành trước 30/6/2019 theo cam kết; lực lượng công an, ngành tài 
nguyên môi trường và thị xã Kỳ Anh tiếp tục giám sát, quản lý chặt chẽ 
dự án Formosa trong  quá trình vận hành sản xuất và khắc phục vi phạm 
về bảo vệ môi trường.      

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 22.402 
tỷ đồng, tăng 10,81% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,954 tỷ USD, tăng 179% so 
với cùng kỳ năm 2018. Trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 480 triệu 
USD (đạt 44% kế hoạch, tăng 64,5% so với cùng kỳ).

+ Ngân sách, tín dụng, đầu tư:
Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 6.985 tỷ đồng, đạt 53% 

dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó: Thu nội địa ước 
đạt 3.350 tỷ đồng (đạt 53,2% dự toán, bằng 108% cùng kỳ). Thu xuất 
nhập khẩu ước đạt 3.635 tỷ đồng (đạt 53% dự toán, bằng 127,5% so 
với cùng kỳ).

Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 53.500 tỷ đồng, tăng 10,30% 
so với đầu năm; dư nợ ước đạt 46.358 tỷ đồng, tăng 7,15% so với đầu 
năm; nợ xấu đến ngày 31/5/2019 chiếm 1,46% tổng dư nợ.

THÔNG TIN PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7/2019
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- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 14.229 tỷ đồng (đạt 38% kế 
hoạch, bằng 97% so với cùng kỳ).

+ Phát triển doanh nghiệp; thu hút đầu tư:
Thành lập mới 590 doanh nghiệp, 1.325 hộ kinh doanh và 12 HTX. 

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 16%, doanh nghiệp hoạt động trở 
lại tăng 42% và doanh nghiệp có kê khai phát sinh thuế tăng 7% so với 
cùng kỳ năm 2018. 

Thu hút đầu tư 61 dự án trong nước tổng vốn đăng ký 1.372 tỷ 
đồng và 4 dự án FDI vốn đăng ký 6,16 triệu USD. 

- Lĩnh vực văn hoá - xã hội
Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ sự kiện chính trị, văn hoá, hoạt 

động TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao .
Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập 

giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được củng cố và giữ vững. Giáo 
dục mũi nhọn đạt thành tích xuất sắc, Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu cả nước 
về tỷ lệ học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 
2018-2019.

Công tác phòng, chống dịch bệnh chủ động triển khai; công 
tác tiêm chủng mở rộng được duy trì; công tác vệ sinh an toàn thực 
phẩm được quan tâm chỉ đạo... Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 
8,9% (kế hoạch 8,9%); Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 25 giường 
(kế hoạch 25 giường); Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 84% (kế 
hoạch trên 88%).

Công tác thông tin tuyên truyền bảo đảm kịp thời. 6 tháng đầu 
năm, giải quyết việc làm cho 11.840 lao động (đạt 51,5% kế hoạch, tăng 
10,3% so với cùng kỳ năm 2018).

Tập trung xử lý hồ sơ tồn đọng, vướng mắc trong thực hiện chính 
sách người có công. Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,81% (giảm 4.185 hộ), hộ cận 
nghèo 5,91% (giảm 2.502 hộ).

II. MộT Số HOẠT ĐộNG ĐốI NGOẠI NHÀ NƯỚC ĐáNG 
CHú ý THờI GIaN qua

1. Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo 
an Liên hợp quốc (HĐBa LHq) với số phiếu gần tuyệt đối

Ngày 07/6/2019 đã đánh dấu một bước ngoặt nữa trong lịch sử 
chính trị ngoại giao của đất nước ta, khi Việt Nam chính thức trở thành 
ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) 
nhiệm kỳ 2020-2021 (lần đầu Việt Nam được bầu vào Hội đồng Bảo an 
nhiệm kỳ 2008-2009) với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối: 192/193.

Cùng với Estonia - đại diện Đông Âu, Saint Vincent và Grenadines 
- đại diện Nam Mỹ, Tunisia và Niger - đại diện châu Phi, Việt Nam - với 
tư cách đại diện cho khối nước châu Á- Thái Bình Dương, sẽ chính thức 
đảm nhiệm công việc tại HĐBA từ ngày từ 01/1/2020.

Với tỷ lệ phiếu ủng hộ lên tới 99,48%, Việt Nam chính thức bước 
vào HĐBA. Sự ủng hộ gần như tuyệt đối của cộng đồng quốc tế là minh 
chứng cho những đóng góp tích cực, thực chất, có trách nhiệm của Việt 
Nam đối với LHQ nói chung và HĐBA nói riêng.

Nhân dịp Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực 
Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn 

Phú Trọng đã có thông điệp cảm ơn sự ghi nhận của quốc tế về vai 
trò và những đóng góp của Việt Nam vào công việc quốc tế và khu 
vực, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam là đối tác tin cậy vì 
hòa bình bền vững.

2. Đóng góp và hy sinh của Việt Nam cùng Campuchia chấm 
dứt tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ

Ngày 04/6/2019, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị 
cho biết bình luận của Việt Nam trước phát biểu của Thủ tướng 
Singapore Lý Hiển Long tại Đối thoại Shangrila và trên trang cá 
nhân ngày 31/5 vừa qua có nội dung cho rằng Việt Nam đã “xâm 
lược”, “chiếm đóng” Campuchia, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Việt Nam lấy làm tiếc đã có một số nội dung phát biểu phản ánh 
không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận. 
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Singapore về vấn 
đề này. 

Đóng góp và hy sinh của Việt Nam trong việc cùng nhân dân 
Campuchia chấm dứt tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ là sự thật đã được 
thừa nhận rộng rãi. Ngày 16/11/2018, Tòa án đặc biệt của Campuchia 
(ECCC) đã ra phán quyết về tội ác diệt chủng chống nhân loại của Khmer 
Đỏ. Phán quyết đã phản ánh khách quan sự thật lịch sử, thực thi công lý, 
trả lại công bằng cho các nạn nhân, được Liên hợp quốc và cộng đồng 
quốc tế hoan nghênh. 

Những thành tựu ASEAN có được ngày nay là kết quả nỗ lực 
chung của tất cả các thành viên trong suốt chiều dài lịch sử của Hiệp 
hội. Mỗi thành viên thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc không 
ngừng củng cố đoàn kết toàn khối, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và các 
nguyên tắc chung của ASEAN. 

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam đã 
và sẽ tiếp tục cùng các thành viên khác làm hết sức mình vì mục tiêu xây 
dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, thống nhất, đoàn kết và có vai trò 
trung tâm tại khu vực.

Cùng quan điểm với Việt Nam, trên trạng mạng xã hội 
facebook Thủ tướng Hun Sen ngày 06/6 và phản ứng của Bộ Ngoại 
giao Campuchia ngày 07/6 đã có phản ứng mạnh mẽ với bình luận 
của Thủ tướng Singapore hôm 31/5, trong đó sử dụng những từ ngữ 
thiếu khách quan như “xâm lược” và “chiếm đóng” để nói về “Tuyên 
bố cũng đã xúc phạm đến sự hy sinh của bộ đội tình nguyện Việt 
Nam – những người đã giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt 
chủng Khmer Đỏ”. Đồng thời, xem xét tuyên bố của ông Lý Hiển 
Long và thấy rằng, tuyên bố phản ánh  quan điểm của Singapore, 
ủng hộ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và muốn chế độ này quay trở 
lại tại Campuchia. 

Theo Bộ Ngoại giao Campuchia: “Singapore là nước chủ nhà tổ 
chức một cuộc họp 3 bên dẫn đến việc thành lập chính phủ hỗn hợp 
Campuchia dân chủ và đã kéo dài cuộc chiến tại Campuchia, cũng như 
sự đau khổ của nhân dân Campuchia hơn 10 năm. Đây là hành động 
chống lại sự sống còn của người dân Campuchia”.

TTTTCTTG (tổng hợp)
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