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Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành xem xét, 
thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực 
HĐND, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan. Các 

đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý 
kiến sâu sắc, chất lượng trên các lĩnh vực, đã có 13 ý kiến phát biểu tại hội 
trường, đã tập trung đánh giá, phân tích về tình hình thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và đề xuất các 
giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; thảo luận về 
nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp, nhất là các nghị quyết 
về cơ chế, chính sách, có tác động trực tiếp đến an sinh xã hội, đời sống 
nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Kỳ họp cũng đã dành thời gian thỏa 
đáng cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh đã 
tiến hành đặt 47 lượt câu hỏi trực tiếp đối với các thành viên UBND tỉnh, 
đi sâu vào các lĩnh vực, nhóm vấn đề về tài nguyên - môi trường, công 
thương, giáo dục - đào tạo và thông qua đường dây nóng, HĐND tỉnh đã 
nhận được 19 ý kiến góp ý của cử tri thuộc 10/13 huyện, thành, thị.

Cũng tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết, nhất trí 
100% thông qua 21 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về: nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; danh mục các công trình, dự 

KỲ HỌP THỨ 10 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
KHÓA XVII ĐÃ HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG, 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ RA

Ảnh: T.L

Sau 2,5 ngày 
làm việc nghiêm túc, 

khoa học (từ ngày 15-
17/7/2019), với tinh 

thần dân chủ, đổi mới, 
trách nhiệm cao, dưới sự 

điều hành của đồng chí 
Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân (HĐND) tỉnh và các 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 
Kỳ họp thứ 10 HĐND 

tỉnh khóa XVII đã hoàn 
thành toàn bộ nội dung, 

chương trình đề ra.
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án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng 
đất (bổ sung) năm 2019; quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác, thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh một 
số diện tích quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch 
bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh; ban 
hành một số chính sách giải quyết việc làm, hỗ 
trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng giai đoạn 2019 - 2025; Đề án 
phát triển bóng đá Hà Tĩnh; sửa đổi, bãi bỏ 
một số điều của Nghị quyết số 96/2018/NQ-
HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Phát 
triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà 
Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; 
quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện 
viên, vận động viên thể thao thành tích cao; 
thành lập thị trấn Lộc Hà thuộc huyện Lộc Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh; bổ sung một số chính sách hỗ 
trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; quy 
định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, 
thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi 
phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi 
dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công 
việc của thôn, tổ dân phố; điều chỉnh, bổ sung, 
bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 128/NQ-
HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh; thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng 
lúa trên địa bàn tỉnh…

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh đã tiến hành 
thực hiện công tác nhân sự miễn nhiệm, bầu bổ 
sung 05 chức danh của HĐND, UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê 
Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh nhấn mạnh: với tinh thần nghiêm túc, 
thẳng thắn, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 
HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn 
bộ nội dung, ch ương trình đề ra. Sau Kỳ họp, 
đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, 
các ngành và các địa phương theo chức năng, 
nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung xây dựng kế 
hoạch và triển khai tổ chức thực hiện ngay các 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề 

nghị các Ban và các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, đối 
thoại, tiếp nhận các ý kiến giám sát, phản biện, 
nhất là việc thực hiện các chính sách, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội để sớm đưa các 
nghị quyết HĐND tỉnh đi vào cuộc sống có 
hiệu quả. Thường xuyên cung cấp thông tin về 
kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 
cho cử tri và nhân dân biết. 

Một số nhiệm vụ trước mắt cần tập trung 
triển khai chỉ đạo sâu sát vụ hè - thu, vụ đông, 
phấn đấu vượt mức chỉ tiêu đề ra; chỉ đạo 
quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi. Chủ động 
các biện pháp ứng phó thiên tai, phòng chống 
hạn hán; kiên quyết, kiên trì, có hiệu quả về 
công tác phòng cháy rừng, cháy nổ; chủ động 
phòng chống bão lũ; tăng cường các biện pháp 
đảm bảo an toàn đê kè, hồ đập trước mùa mưa 
lũ 2019. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
đảm bảo dân chủ, công khai việc lấy ý kiến cử 
tri, lấy ý kiến HĐND cấp xã, cấp huyện về sắp 
xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sớm hoàn 
thiện Đề án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp xã để trình HĐND tỉnh trong tháng 
8. Làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với 
các gia đình chính sách, người có công với 
nước nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh 
- Liệt sỹ và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 
51 năm Chiến thắng Đồng Lộc; tưởng niệm 51 
năm ngày hy sinh của 10 nữ Thanh niên xung 
phong Ngã Ba Đồng Lộc; 50 năm thực hiện Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
nêu rõ: Tình hình 6 tháng cuối năm 2019 có 
những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan 
xen. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. HĐND tỉnh 
đề nghị các ngành, các cấp, toàn thể cán bộ, 
chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh 
nhà, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, 
thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, 
phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

T.H
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Phát huy truyền thống vẻ vang,  
ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh giữ vững 
ngọn cờ xung kích trên mặt trận tư tưởng

Cách đây tròn 89 năm, nhân dịp kỷ 
niệm ngày Quốc tế Đỏ, ngày đấu 
tranh chống chiến tranh đế quốc, 

bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, 
ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, ngày 
01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền 
của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản 
tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1/8”, gây được 
dư luận rộng rãi trong xã hội đương thời và 
có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công 
nông nước ta đứng lên đấu tranh, ủng hộ 
phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 

T.S Võ HồNg HảI
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” cho các đồng chí đã có đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng. Ảnh: P.V

Phát huy vai trò là lực lượng tiên phong 
trên mặt trận tư tưởng của Đảng, quán triệt 
phương châm”Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, 

“hướng mạnh về cơ sở”, “toàn Ðảng làm công 
tác tư tưởng”, suốt chặng đường gần 90 năm 

qua, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh không ngừng 
nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt 
được những kết quả quan trọng, góp phần 

tạo sự thống nhất trong Ðảng và đồng thuận 
trong nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh 
trật tự trên địa bàn. 
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1-8 trở thành một cái mốc lớn trong lịch sử 
đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động 
có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên 
giáo, tư tưởng của Đảng. 

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) 
chuẩn y lấy ngày 01/8 hàng năm là ngày 
Truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hoá 
của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban 
Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa 
giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) 
quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày 
Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

 Qua gần chín thập kỷ xây dựng, đấu tranh 
và trưởng thành, ngành Tuyên giáo không 
ngừng phát triển và trưởng thành theo mỗi 
bước đi lên của sự nghiệp cách mạng; luôn 
giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác 
lãnh đạo của Đảng. Trong công cuộc đổi mới 
đất nước, hội nhập quốc tế, công tác tuyên 
giáo ngày càng chủ động, sáng tạo, bám sát 
thực tiễn, dự báo, phát hiện, đề xuất và tham 
gia xử lý những vấn đề bức xúc trong đời 
sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - 
an ninh; góp phần định hướng và giải quyết 
những vấn đề tư tưởng liên quan; đấu tranh 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác 
kịp thời những luận điệu sai trái, thù địch.

Dù mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau 
nhưng Đảng ta luôn coi công tác Tuyên 
giáo là mặt trận hàng đầu; là một bộ phận 
cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ 
hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để 
xây dựng, bồi đắp, bảo vệ nền tảng tư tưởng 
chính trị của Đảng và của chế độ XHCN. 
Tùy vào từng thời điểm lịch sử, ngành tuyên 
giáo có những tên gọi, bộ máy tổ chức và đội 
ngũ khác nhau, nhưng chức năng tham mưu 
chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, 
tuyên truyền, lý luận, văn hoá, khoa học, 

giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên 
suốt. Truyền thống vẻ vang của Ngành được 
giữ vững, phát huy và ngày càng được bồi 
đắp phong phú thêm. Đội ngũ cán bộ làm 
công tác Tuyên giáo ngày càng trưởng thành 
về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang 
của Ngành, lực lượng Tuyên giáo của Đảng 
bộ Hà Tĩnh qua các thời kỳ luôn giữ vai trò 
nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, của tỉnh, nhất là trong công 
tác xây dựng Đảng; đội ngũ những người 
làm công tác Tuyên giáo luôn vững vàng 
trước mọi khó khăn, thử thách, giữ vững bản 
lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện, phấn 
đấu trưởng thành và đã có những đóng góp 
xứng đáng vào sự nghiệp chung, được Đảng 
bộ và nhân dân tỉnh nhà ghi nhận và đánh 
giá cao. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ 
đi trước, đội ngũ cán bộ công chức làm công 
tác Tuyên giáo tỉnh nhà hiện nay luôn giữ 
vững bản lĩnh chính trị, tận tụy, trung thành, 
chủ động, sáng tạo và sắc bén trong mọi lĩnh 
vực công tác.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị 
tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân 
dân ngày càng được tăng cường; việc tổ chức 
học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 
các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của 
tỉnh được đẩy mạnh và đổi mới, tạo ra nhiều 
phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng 
khắp; giữ vững định hướng dư luận trong 
Đảng bộ và nhân dân; công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo quản lý báo chí được tăng cường; đội 
ngũ báo cáo viên được kiện toàn từ tỉnh đến 
cơ sở; công tác khoa giáo ngày càng đi vào 
chiều sâu và đạt chất lượng cao trên các mặt; 
việc chỉ đạo lĩnh vực văn hoá - văn nghệ ngày 
càng sâu sát, hiệu quả hơn; công tác lý luận 
chính trị và nghiên cứu, biên soạn, thẩm định 
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lịch sử Đảng được quan tâm đúng mức…
Với những kết quả to lớn đó, những  năm 
qua ngành Tuyên giáo đã vinh dự được Đảng 
và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý 
khác. Đây chính là niềm tự hào, nguồn động 
viên, cỗ vũ to lớn để đội ngũ những người 
làm công tác Tuyên giáo trong toàn tỉnh tiếp 
tục phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu 
vực có những diễn biến phức tạp, các thế lực 
thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động 
chống phá Đảng, Nhà nước bằng âm mưu 
“Diễn biến hoà bình”, đặc biệt là một số đối 
tượng phản động đã lợi dụng các vụ việc, lĩnh 
vực nhạy cảm để kích động, lôi kéo một bộ 
phận người dân thực hiện những hành vi vi 
phạm pháp luật, coi thường kỷ cương, phép 
nước, đi ngược thuần phong mỹ tục, đạo lý 
của dân tộc; yêu cầu nhiệm vụ phát triển 
nhanh và bền vững của tỉnh trong thời kỳ 
hội nhập... đã và đang đặt ra không ít thách 
thức, khó khăn đối với công tác tuyên giáo 
và đội ngũ làm công tác tư tưởng của Đảng 
bộ. Phát huy truyền thống thống vẻ vang và 
những kết quả đã đạt được, trong thời gian 
tới, Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh xác 
định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; 
nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các quan 
điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà 
nước; quán triệt và thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết số 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”. 
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị, nhất là các chỉ tiêu 
nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỷ 2015-
2020; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 

theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của 
Bộ Chính trị khóa XII; về Đại hội đảng các 
cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… theo 
hướng thiết thực, hiệu quả, tạo đồng thuận 
cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân.

(2) Kết hợp chặt chẽ công tác Tuyên giáo 
với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, củng cố quốc phòng - an ninh và mở 
rộng quan hệ đối ngoại. Phát huy sức mạnh 
của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác 
tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
vào cuộc sống; tập trung đẩy mạnh tuyên 
truyền thực hiện các dự án lớn trên địa bàn; 
tuyên truyền về kết quả cũng như các vấn đề 
đặt ra trong quá xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh ở các địa phương, đơn vị.

(3) Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của 
Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  
Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII, Quy định số 08-Qđi/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy 
định số 890-Qđi/TU của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường 
học tập quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 
2019 của tỉnh “Xây dựng ý thức tôn trọng 
nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”; động viên đội ngũ 
văn nghệ sỹ, báo chí tích cực sáng tác, quảng 
bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về 
chủ đề  “Học tập và làm theo Bác”.

(4) Chủ động nắm tình hình, đánh giá, 
dự báo diễn biến tâm trạng, tư tưởng cán bộ, 
đảng viên và nhân dân để tham mưu đề xuất 
các giải pháp xử lý kịp thời những tiêu cực 
phát sinh. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa 
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cơ quan Tuyên giáo với các ban xây dựng 
đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể 
quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc của 
nhân dân; thực hiện tốt quy chế phối hợp về 
công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán 
bộ, công tác dân vận và công tác kiểm tra, 
giám sát của Đảng.

(5) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo 
chí trên địa bàn. Quan tâm công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng cho đội ngũ những người 
làm báo; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 
và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định 
của Trung ương, của tỉnh về công tác quản 
lý và hoạt động báo chí, nhất là Quyết định 
số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch 
phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 
năm 2025. giữ vững tính định hướng chính 
trị, nâng cao tính thuyết phục, tăng số lượng, 
thời lượng phát hành, diện phủ sóng và mở 
rộng đối tượng độc giả báo chí; góp phần 
quan trọng tham gia giải quyết những vấn đề 
xã hội bức xúc trên địa bàn. 

(6) Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động 
của Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch từ tỉnh đến cơ sở; thường 
xuyên chủ động, kịp thời, sắc bén trong đấu 
tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà 
nước. Tăng cường phản bác có hiệu quả với 
các thông tin xấu, độc trên Internet và mạng 
xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng 
tư tưởng Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 
35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

7) Đổi mới và tăng cường công tác chỉ 
đạo, hướng dẫn các hoạt động văn hoá, văn 
nghệ theo hướng bám chắc thực tiễn, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng; 

khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ văn 
nghệ sỹ phát huy cá tính sáng tạo, đồng thời 
đảm bảo định hướng tư tưởng. Nâng cao 
chất lượng công tác tham mưu chiến lược 
trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa 
học - công nghệ, môi trường, chăm sóc sức 
khoẻ nhân dân, dân số, gia đình, thể thao… 
Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục lịch sử 
truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ.

(8) Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy Ban 
Tuyên giáo các cấp, quan tâm xây dựng, 
đào tạo, bồi dưỡng và tuyển chọn đội ngũ 
cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề, 
có nền tảng tri thức vững vàng, tinh thông 
về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp 
làm việc. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, 
điều chỉnh chế độ, chính sách đối với đội 
ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận, 
báo chí, văn hoá, văn nghệ. Quan tâm đầu 
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương 
tiện, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tăng cường 
công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo 
với các cơ quan liên quan trong thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị.

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống, 
những người làm công tác tuyên giáo tỉnh nhà 
càng thêm tự hào, tự tin về bề dày lịch sử, 
văn hóa và cách mạng của quê hương Xô Viết 
anh hùng; tiên phong, gương mẫu trong việc 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người Thầy 
vĩ đại trong lĩnh vực chính trị tư tưởng; thấm 
nhuần đạo đức cánh mạng, kịp thời đúc rút và 
phát huy những bài học kinh nghiệm quý của 
các thế hệ đi trước, không ngừng học tập, rèn 
luyện, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp xây dựng quê hương Hà Tĩnh 
ngày càng phát triển bền vững. 

V.H.H
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Formosa hà tĩnh Đóng góP tích cực 
cho sự Phát triển kinh tế - xã hội của hà tĩnh

Tổng quan về Dự án Formosa

Dự án FHS với vốn đăng ký tổng 
mức đầu tư điều chỉnh giai đoạn 
1 là 12,787 tỷ USD, diện tích đất 

sử dụng: 3.318,72ha (đất liền: 2.025,37ha; 
mặt biển: 1.293,35ha), các lĩnh vực đầu tư 
bao gồm: Nhà máy liên hợp gang thép công 
suất 7,5 triệu tấn/năm; Cảng nước sâu Sơn 
Dương phục vụ cho nhà máy liên hợp gang 
thép. 

Đến nay, các hạng mục chính và hạng 
mục phụ trợ cũng như các hạng mục cải 
thiện, nâng cấp công trình bảo vệ môi 

DươNg TấT THắNg
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh

 Cách đây 10 năm về trước, vùng đất 
phía Nam huyện Kỳ Anh cũ (nay là thị xã Kỳ 

Anh) là vùng đất khô cằn sỏi đá, còn được 
mệnh danh là “chảo lửa, túi mưa”. Kỳ Anh lúc 

đó là huyện nghèo nhất nước. Sự hiện diện 
của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh với Dự án Nhà máy liên 
hiệp gang thép Formosa (FHS) đã thực sự 

làm thay đổi căn bản diện mạo vùng đất này 
và đóng góp không nhỏ cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và 
cả nước nói chung.

Toàn cảnh Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: P.V
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trường đã hoàn thành 100%, đảm bảo điều 
kiện vận hành 2 lò cao (lò cao số 01 vận 
hành từ ngày 29/5/2017 và lò cao số 02 vận 
hành từ ngày 18/5/2018). Trong đó gồm một 
số hạng mục chủ yếu như: Cụm cảng và kho 
bãi (giai đoạn 1+1) có 14 bến tàu giai đoạn 
1+1 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng (theo 
quy hoạch cho giai đoạn hoàn thiện là 32 
bến tàu; Bãi nguyên liệu giai đoạn 1 (gồm 
189 dây chuyền với tổng chiều dài 43km) 
và giai đoạn 2 (gồm 8 dây chuyền với tổng 
chiều dài 11km); 02 kho than, 01 kho sản 
phẩm phụ, 01 kho quặng sắt, 01 kho than 
cốc, 01 kho quặng thiêu kết.

Nhà máy gang thép, luyện cán: Xưởng 
thiêu kết lò số 01; Xưởng thiêu kết lò số 02; 
Lò cao số 01; Lò cao số 02; Lò vôi số 01, Lò 
vôi số 02; Xưởng luyện thép: Lò chuyển số 
03 và số 04, Máy đúc phôi số 01 và số 02, 
Lò chuyển số 01, Máy đúc phôi lớn và phôi, 
Lò chuyển số 02; Xưởng cán nóng 1 dây 
chuyền, Xưởng cán dây giai đoạn 1 (gồm 
2 dây chuyền), Xưởng cán dây giai đoạn 2 
(gồm 1 dây chuyền).

Nhà máy nhiệt điện: gồm 05 tổ máy (03 
tổ máy đốt than và 02 tổ máy đốt khí). Nhà 
máy Cốc và khí phụ trợ: Xưởng luyện Cốc 
lò số 01, 02, 03 và 04; Xưởng sản xuất khí 
Oxy; Xưởng sản xuất khí Argon; Xưởng sản 
xuất khí Nitơ.

Xử lý nước thải: Xưởng xử lý nước công 
nghiệp, Xưởng xử lý nước thải sinh hoạt, 
Xưởng xử lý nước thải sinh hóa, Xưởng xử 
lý nước thải công nghiệp.

Ngoài ra, các công trình công cộng 
(Trung tâm vật tư, Xưởng sửa chữa thiết 
bị, Đường giao thông, hệ thống thoát nước 
mưa...), công trình khu sinh hoạt (Tòa nhà 
Hành chính, Nhà khách, khu Ký túc xá Chủ 
quản, khu Ký túc xá nhân viên...) được xây 
dựng đồng bộ, hiện đại và đã đưa vào khai 
thác sử dụng.

Số vốn thực tế đã thực hiện giải ngân đạt 
12,168 tỷ USD, đạt trên 95% tổng vốn đăng 
ký đầu tư (sau khi điều chỉnh). Dự kiến số 
vốn thực hiện trong năm 2019 đạt 535 triệu 
USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng 
thép sản xuất đạt 3.064 nghìn tấn (trung bình 
510 nghìn tấn/tháng), tăng 86% so với cùng 
kỳ năm 2018; đã nộp 4.297.000 triệu đồng, 
tăng 31% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó 
thuế xuất nhập khẩu: 3.642.600 triệu đồng, 
tăng 30,6%; thuế nội địa: 654.400 triệu đồng, 
tăng 35%) vào ngân sách nhà nước 

Công tác bảo vệ môi trường
Sau khi sự cố môi trường xảy ra, tỉnh đã 

có sự chỉ đạo quyết liệt đối với các cơ quan 
chuyên môn trực thuộc và phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương 
để đưa ra các giải pháp và triển khai thực 
hiện các biện pháp có hiệu quả nhất nhằm 
sớm ổn định tình hình. Tỉnh đã chỉ đạo và 
thành lập Tổ công tác kiểm tra, giám sát 
hoạt động về xử lý môi trường, xả thải ra 
môi trường tại Dự án Formosa (hoạt động 
chuyên trách), có mặt thường xuyên tại Dự 
án, Tổ luôn phối hợp chặt chẽ với Tổ công 
tác của Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng 
như các đơn vị Tư vấn độc lập. Định kỳ tổ 
chức làm việc giữa các Tổ công tác, Tư vấn 
độc lập để đánh giá kết quả phối hợp, kết 
quả giám sát của các bên.

Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan Trung 
ương, Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành 
phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, giám sát Công 
ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa 
Hà Tĩnh (Công ty Formosa) triển khai thực 
hiện các cam kết về bảo vệ môi trường đối 
với Chính phủ Việt Nam như: Khắc phục 53 
lỗi vi phạm; Lắp đặt trạm quan trắc nước 
thải tự động, liên tục kết nối, truyền dữ liệu 
về Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT)và 
Bộ TNMT để theo dõi, giám sát; làm việc 
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với Bộ TNMT đề nghị xác định và thông báo 
các nội dung, hạng mục mà Công ty Formosa 
phải bổ sung, điều chỉnh để tiếp tục triển khai 
dự án, đồng thời chủ động làm việc cũng như 
phối hợp với Bộ TNMT để kiểm tra, giám 
sát Công ty Formosa trong việc xử lý, khắc 
phục các vấn đề về môi trường theo nội dung 
Công ty đã cam kết; Kiểm tra, giám sát tình 
hình sản xuất, tiến độ thi công các hạng mục 
công trình bảo vệ môi trường của Dự án, tiến 
độ, lộ trình, kế hoạch thực hiện các cam kết 
với Chính phủ Việt Nam về công tác đảm 
bảo môi trường... Ngoài ra Bộ và tỉnh yêu 
cầu Công ty Formosa bổ sung thêm hệ thống 
quan trắc, thông số quan trắc để theo dõi các 
chỉ số về môi trường cả trên bờ và dưới biển 
và bổ sung các hệ thống xử lý nâng cao tại 
các Trạm xử lý nước tuần hoàn dập cốc, hệ 
thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học, trạm xử 
lý nước thải công nghiệp, trạm xử lý nước 
thải sinh hóa (xây dựng hồ nuôi các loại cá 
mẫn cảm với môi trường để kiểm tra nước 
thải trước khi thải ra môi trường và hiển thị 
trên màn hình đặt ở cổng để người dân giám 
sát)... Đến nay, Công ty FHS đã khắc phục 
được 53/53 hành vi vi phạm. 

27/27 hạng mục công trình BVMT phục 
vụ Lò cao số 1, Lò cao số 2 đã được Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận 
thoàn thành công trình bảo vệ môi trường 
theo quy định (Giấy xác nhận số 49/GXN-
TCMT ngày 09/5/2017, Giấy xác nhận số 
32/GXN-TCMT ngày 12/2/2018 và Giấy xác 
nhận số 145/GXN-TCMT ngày 10/12/2018).

Ngoài ra, theo yêu cầu của Bộ TNMT 
tại Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT ngày 
09/11/2016 và Quyết định số 1221/QĐ-
BTNMT ngày 18/4/2018 về việc phê duyệt 
nguyên tắc kế hoạch, lộ trình khắc phục các 
tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường và 
kế hoạch giám sát môi trường thì FHS đã 
bổ sung thi công 02 hạng mục khử Dioxin, 

Nito, lưu huỳnh tại xưởng thiêu kết 01 và 
02, trong đó hệ thống số 01 đã hoàn thành, 
hệ thống số 02 đạt trên 91% (hệ thống số 
01 hoàn thành tháng 6/2019 và dự kiến hệ 
thống số 02 hoàn thành tháng 9/2019). Hiện 
nay, FHS đang chuẩn bị cho việc đầu tư xây 
dựng hạng mục cải thiện chất lượng sản 
phẩm, bổ sung hạng mục phòng ngừa, ứng 
phó sự cố trong quá trình sản xuất: Xưởng 
than hóa học - tách nước trong dầu cốc khô 
và máy đúc gang số 2 (theo Quyết định số 
186/QĐ-BTNMT ngày 23/01/2019 của Bộ 
TN&MT).

Đóng góp của dự án FHS đối với sự 
phát triển chung của Hà Tĩnh

Dự án FHS là dự án đầu tư lớn nhất 
trong khu kinh tế Vũng Áng và cũng là dự án 
FDI lớn nhất tại Việt Nam, với số vốn đầu tư 
đăng ký đạt 12,787 tỷ USD. Đây được xem 
là dự án động lực, tạo sự lan tỏa, thu hút các 
dự án vệ tinh đối với Khu kinh tế Vũng Áng 
và vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình. 

Việc triển khai Dự án FHS đã kéo theo 
các dự án công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du 
lịch đăng ký đầu tư đã và đang được triển 
khai: Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn 
Khu kinh tế Vũng Áng có 136 dự án đầu 
tư còn hiệu lực (gồm 79 dự án đầu tư trong 
nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 50.607,858 
tỷ đồng và 57 dự án đầu tư nước ngoài với 
tổng vốn đầu tư đăng ký 13.598,468 triệu 
USD).

Ngoài lao động trong nước sử dụng cho 
dự án với hơn 13.823 người (trong đó số lao 
động của FHS 6.911 người (lao động trong 
tỉnh có 4.857 người) và lao động các nhà 
thầu của FHS hơn 4.900 người (lao động 
trong tỉnh có 3.717 người), đã giải quyết 
hàng chục nghìn lao động làm việc tại các 
dự án công nghiệp phụ trợ, thương mại, dịch 
vụ,… góp phần quan trọng trong việc tạo 
việc làm, tăng năng suất lao động, cải thiện 
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nguồn nhân lực. Thông qua sự tham gia trực 
tiếp vào hoạt động của các doanh nghiệp, đã 
từng bước hình thành đội ngũ cán bộ quản 
lý, công nhân kỹ thuật là người Việt Nam có 
trình độ cao, có tay nghề, từng bước tiếp cận 
được với khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao 
và có tác phong công nghiệp hiện đại, có kỷ 
luật lao động tốt, học hỏi được các phương 
thức, kinh nghiệm quản lý tiên tiến.

Bên cạnh đó, chính sách về nhà ở cho 
công nhân, người lao động luôn được 
Công ty FHS quan tâm, đầu tư có quy mô, 
hoàn thiện, 100% lao động chưa lập gia 
đình được Công ty FHS bố trí nhà ở ký túc 
xá trong khu vực dự án (nhà ở công nhân 
với 12 dãy nhà ký túc xá 05 tầng và 01 
dãy nhà 11 tầng, đáp ứng chỗ ở cho 8.858 
công nhân, người lao động), đối với các 
lao động có gia đình được sắp xếp, bố trí 
chổ ở tại các căn hộ liền kề nhau được xây 
theo quy hoạch, có đầy đủ mọi tiện nghi 
cùng hệ thống các công trình phụ trợ như: 
nhà trẻ, công viên xanh, sân chơi thể thao, 
siêu thị, khu xử lý nước thải.

Công ty FHS luôn đề cao trách nhiệm, 
nghĩa vụ đối với các hoạt động đóng góp 
cho cộng đồng, an sinh xã hội, (số tiền FHS 
đã hỗ trợ từ khi thực hiện dự án đến nay 
khoảng hơn 96,8 tỷ đồng, gồm một số hoạt 
động như: hỗ trợ các em học sinh nghèo, 
sữa học đường, cô nhi viện, xây dựng nhà 
tình nghĩa, hỗ trợ những gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng cơ sở y 
tế, xây dựng đường nông thôn, đường điện 
thắp sáng làng quê,...). 

- Dự án đi vào hoạt động góp phần lớn 
trong thu nộp ngân sách của cả tỉnh: giai 
đoạn 2015- 2018, khi dự án bắt đầu đi vào 
hoạt động (nhập khẩu phôi thép để cán thép 
nóng từ ngày 25/12/2015), Công ty FHS đã 
đóng nộp ngân sách nhà nước với tổng số 
21.186,407 tỷ đồng (bao gồm: Thuế nội địa 

5.946,374 tỷ đồng; thuế từ hoạt động xuất 
nhập khẩu 15.240,033 tỷ đồng). Đặc biệt, 
trong đó số thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu 
của Công ty FHS chiếm tỷ trọng rất lớn trong 
số thuế từ xuất nhập khẩu (trên 94% tỷ trọng 
nộp ngân sách của cả tỉnh).

Ngoài ra, việc triển khai dự án FHS đã và 
đang góp phần quan trọng đẩy nhanh tốc độ 
phát triển Khu kinh tế Vũng Áng, đưa Khu 
kinh tế Vũng Áng sớm trở thành khu kinh tế 
động lực phát triển của cả nước; đồng thời 
tạo cơ hội phát triển các loại hình dịch vụ 
cho các tỉnh phụ cận như Nghệ An, Quảng 
Bình và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Dựa trên nhu cầu thị trường thép trong 
nước, khu vực và thế giới thời gian tới, Công 
ty FHS dự kiến sẽ đầu tư nâng cấp công suất 
Nhà máy thép từ công suất 7,5 triệu/năm lên 
công suất 15 triệu tấn/năm theo lộ trình từ 
năm 2021-2025 sẽ đầu tư xây dựng Lò cao 
số 3 (bao gồm cả hệ thống công trình phụ 
trợ có liên quan) nâng tổng công suất Nhà 
máy thép lên 10,4 triệu tấn thép/năm, từ năm 
2026-2035 sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng Lò 
cao số 4 nâng tổng công suất Nhà máy thép 
đạt khoảng 14,8 triệu tấn/năm. Theo đó, khi 
cả 02 Lò cao 3 và 4 đi vào hoạt động sẽ sử 
dụng khoảng 4.000 lao động (cứ mỗi Lò 
cao hoạt động sẽ sử dụng khoảng 2.000 lao 
động, trong đó lao động có trình độ đại học 
400 người, lao động có trình độ cao đẳng, 
trung cấp 1.600 người).

Với việc khắc phục kịp thời các lỗi vi 
phạm và có những đóng góp tích cực của 
Công ty FHS thời gian qua, tin tưởng trong 
thời gian tới, Công ty sẽ phát triển và có 
nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa để góp 
phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của Hà 
Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII 
đã đề ra.

D.T.T 
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74 năm đã trôi qua,  nhưng ý nghĩa 
lịch sử và những bài học to lớn 
của Cách mạng Tháng Tám năm 

1945 đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cuộc cách 
mạng đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử 
đất nước ta, mang đến những đổi thay cho cả 
dân tộc và cho mỗi cuộc đời. Trong niềm vui 
chung của cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân 
dân Hà Tĩnh có quyền tự hào rằng trong cuộc 
Cách mạng Tháng Tám 1945, Hà Tĩnh là một 
trong những tỉnh giành chính quyền sớm nhất 
cả nước. Tinh thần cách mạng Tháng Tám quật 
khởi đã trở thành mạch nguồn vô tận, động lực 
mạnh mẽ thôi thúc Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh 
viết tiếp những trang sử hào hùng, vẻ vang 

trong quá trình xây dựng và phát triển. 
Cuộc cách mạng Tháng Tám đã để lại 

nhiều bài học quý để chúng ta vận dụng phục 
vụ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất 
nước. Trong đó, nắm bắt và tận dụng thời cơ 
được xem là bài học mang tính thời sự, thiết 
thực nhất. Thành công lớn nhất của cuộc Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 là Đảng ta đã chọn 
đúng thời cơ để phát động toàn dân tổng khởi 
nghĩa. Do chọn đúng thời cơ nên sức mạnh của 
toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi 
nghĩa giành chính quyền trong cả nước một 
cách nhanh chóng, ít đổ máu và thành công 
triệt để. 

nhân lên những giá trị to lớn của cách mạng tháng tám 
trong sự nghiệP xây dựng quê hương, Đất nước hôm nay

ThS NgUyễN TrọNg THắNg
Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng  ngày lễ lớn. Ảnh: P.V
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Từ bài học thành công của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã quán triệt 
và vận dụng thành công trong công cuộc kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây 
dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Năm 1986, 
Đảng ta đã kịp thời nắm bắt tình hình, tận 
dụng thời cơ để tiến hành công cuộc đổi mới 
đất nước, đưa Việt Nam thoát ra khỏi những 
khó khăn của thời kỳ bao cấp và ảnh hưởng 
của chiến tranh. Năm 1991, trước những biến 
cố chính trị ở Liên Xô và các nước Đông Âu 
chúng ta đã dần vượt qua thử thách, nắm bắt 
được thời cơ, chuyển hóa khó khăn thành cơ 
hội để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
và mở rộng quan hệ đối với nhiều nước trên 
thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, 
nước ta đã biết phát huy tối đa những lợi thế, 
tranh thủ những thời cơ, vận hội mới để phát 
triển kinh tế, hội nhập quốc tế… 

Là một tỉnh nghèo, khí hậu khắc nghiệt, 
kinh tế chậm phát triển, những năm qua Đảng 
bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nhanh chóng nắm 
bắt thời cơ, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung 
ương, các tỉnh bạn, phát huy nội lực, đẩy nhanh 
tốc độ phát triển kinh tế. Từ một tỉnh nghèo, 
thường xuyên thiếu lương thực, sau nhiều năm 
nghiên cứu, tìm tòi, Hà Tĩnh đã tìm được hướng 
đột phá chính là thu hút đầu tư, huy động tối 
đa các nguồn lực để ưu tiên phát triển kinh tế, 
đến nay hiệu quả ngày càng rõ nét. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế trong 5 năm (2011-2015) cao 
hơn mức bình quân chung của khu vực và cả 
nước. Năm 2016 do sự cố môi trường biển xảy 
ra, tăng trưởng âm gần 17%. Trong bối cảnh 
đó, Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy 
truyền thống cách mạng, vượt qua hệ lụy của 
sự cố môi trường, từng bước  đưa kinh tế tăng 
trưởng trở lại. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng 
đạt 20,8%, thu ngân sách đạt 12.784 tỷ đồng, 
cao nhất từ trước đến nay, tăng trưởng kinh tế 
6 tháng đầu năm 2019 đạt 12,78% xếp thứ 2 cả 
nước.       Tỉnh tiếp tục thu hút, khuyến khích 
các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn, các 
dự án trọng điểm vào triển khai sản xuất, kinh 
doanh làm động lực, đầu kéo cho phát triển kinh 

tế địa phương, đồng thời thực hiện nhiều giải 
pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao trách 
nhiệm công vụ, tạo thuận lợi cho người dân và 
doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. 
Vì thế, những năm qua, tình hình kinh tế - xã 
hội của Hà Tĩnh luôn tạo được những chuyển 
biến tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện 
trên tất cả các lĩnh vực. Đó cũng là sự vận dụng 
thành công bài học nắm bắt và vận dụng thời cơ 
trong cách mạng Tháng Tám để phát triển kinh 
tế ở một tỉnh nghèo như Hà Tĩnh. 

Mặc dù đã có những bước phát triển 
khá nhanh, nhưng hiện nay Hà Tĩnh cũng 
đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức 
như: Hiệu quả đầu tư chưa cao; năng suất 
lao động, chỉ số PCI thấp… Ô nhiễm môi 
trường từ các khu kinh tế, khu công nghiệp, 
từ quá trình xây dựng, đô thị hoá và chất thải 
nông thôn; lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật 
trong sản xuất đang là vấn đề mà cả xã hội 
quan tâm... Để tiếp tục phát triển, Hà Tĩnh 
phải tận dụng được thời cơ do sự phát triển 
của thế giới khu vực và đất nước mang lại, 
đồng thời phải đánh giá được các tiềm năng 
có khả năng khai thác trong tương lai, đặt 
trong bối cảnh các chuyển biến lớn của vùng 
và cả nước. 

Hiện nay, Hà Tĩnh đã thu hút được dự án 
lớn về sản xuất thép FHS, vậy tiềm năng và 
cơ hội của tỉnh chính là việc thu hút các ngành 
công nghiệp chế tạo có sử dụng các sản phẩm 
từ thép đầu tư vào địa phương. Tuy nhiên, để 
làm được điều đó đòi hỏi phải hình thành được 
các ngành phụ trợ và các ngành liên quan khác 
có hàm lượng công nghệ cao. Đây là vấn đề 
khó khăn, trở ngại mà tỉnh phải vượt qua trong 
giai đoạn đầu để biến tiềm năng này thành hiện 
thực. Hà Tĩnh sẽ lựa chọn sản phẩm gì, tham 
gia ở nấc thang nào của chuỗi giá trị sản phẩm 
thép cần phải nghiên cứu, tính toán kỹ. Mục 
tiêu phát triển của Hà Tĩnh cho ngắn hạn, trung 
hạn, tầm nhìn dài hạn nên xác định là: Tập 
trung phát triển kinh tế, xã hội Hà Tĩnh theo 
hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; 
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lấy con người là trung tâm, khoa học công nghệ 
là nền tảng, là động lực; phát triển kinh tế gắn 
chặt với bảo vệ môi trường tự nhiên; xây dựng 
nền văn hóa, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã 
hội; kết hợp kinh tế với xây dựng an ninh, quốc 
phòng vững mạnh. 

Đối với việc tận dụng và khai thác tài 
nguyên sẵn có của Hà Tĩnh, cần phân tích 
làm rõ giá trị tài nguyên biển, tài nguyên 
rừng, hệ thống các con sông, cửa sông cửa 
lạch, hồ, đập đối với chiến lược phát triển 
của tỉnh. Đây là những tiềm năng rất lớn của 
Hà Tĩnh, nhưng thời gian qua chúng ta chưa 
khai thác được nhiều. 

 Trong tình hình hiện nay, Hà Tĩnh cần 
nhận diện đầy đủ và phát huy tốt các lợi thế của 
mình. Lợi thế truyền thống là nguồn nhân lực 
lao động cần cù, hiếu học, luôn đổi mới, sáng 
tạo; có vị trí chiến lược giữa trục Bắc - Nam, 
Đông - Tây, vươn ra biển; truyền thống lịch sử, 
văn hóa, tài nguyên khoáng sản, thắng cảnh 
thiên nhiên. Lợi thế mới là cán bộ năng động, 
người dân có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn 
sau sự cố môi trường. Tỷ lệ lao động được đào 
tạo cao hơn mức bình quân cả nước… 

Về lựa chọn phương án phát triển cho Hà 
Tĩnh trong tương lai nên lựa chọn theo hướng 
phát triển nền kinh tế hiện đại (công nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, 
dịch vụ hiện đại trên nền tảng kinh tế số để 
đi tắt đón đầu và tận dụng thành quả của cách 
mạng 4.0), thay thế kinh tế công nghiệp nặng, 
nông nghiệp cổ điển. Xây dựng xã hội thông 
minh, sáng tạo (sinh thái bền vững, đô thị 
thông minh, trung tâm đổi mới, sáng tạo, hội 
nhập quốc tế và hội tụ phát triển). Trong Quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã 
xác định phát triển kinh tế dựa trên 3 nền tảng 
chính: nguồn lực và văn hoá con người; cơ sở 
hạ tầng đồng bộ; đổi mới và hoàn thiện thể 
chế. Nhưng cần nhấn mạnh và bổ sung thêm 
một nền tảng quan trọng nữa là: khoa học và 
công nghệ. Vì khoa học và công nghệ không 

chỉ là nền tảng mà còn là động lực cho sự phát 
triển bền vững, có xác định như vậy chúng ta 
mới tận dụng được các thành tựu khoa học tiên 
tiến của thế giới, của khu vực và trong nước 
để xây dựng và phát triển. Ngoài ra, còn có 
các yếu tố khác như: hoàn thiện cơ chế chính 
sách, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, 
hình thành và phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao, công nghiệp thân thiện môi trường, 
thương mại năng động; du lịch và dịch vụ cũng 
có thể được xác định là những yếu tố thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế. Về phát triển các ngành 
kinh tế trọng điểm, ngoài nông nghiệp và chế 
biến; luyện thép, công nghiệp chế tạo sau thép, 
công nghiệp tương lai; dịch vụ cảng biển, dịch 
vụ hậu cần (logictics), vận tải; du lịch, thương 
mại, cần phát triển thêm ngành công nghệ 
thông tin và kỹ thuật số. Coi đây là ngành, lĩnh 
vực chủ yếu, tạo tiền đề và nền tảng thúc đẩy 
các ngành kinh tế, xã hội Hà Tĩnh phát triển 
xanh và bền vững. 

Cùng với việc tập trung xây dựng phát triển 
kinh tế, cần phải xây dựng môi trường văn hóa, 
lối sống văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh 
trong nhân dân; chăm lo bồi dưỡng sức dân, 
phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, truyền 
thống của dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn 
dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa 
phương. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh 
Trung bộ, các tỉnh, thành trong cả nước, với các 
nước lân cận như Lào, Thái Lan, các nước phát 
triển để học tập kinh nghiệm, trao đổi hợp tác 
kinh tế, khai thác những thế mạnh của họ để 
đưa Hà Tĩnh từng bước phát triển. 

 Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng 
con người Hà Tĩnh luôn biết trân trọng và phát 
huy truyền thống lịch sử để vững bước tiến lên 
trên con đường đổi mới và phát triển với ước 
vọng lớn lao là xây dựng quê hương giàu về 
kinh tế, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, 
phong phú về văn hóa và đậm đà bản sắc dân 
tộc, xứng tầm với bề dày truyền thống cách 
mạng của quê hương Xô viết anh hùng.                                                                    

N.T.T
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Nhóm giải pháp cơ chế, bộ máy

Đây là nhóm giải pháp bàn đến tính khoa học của cơ 
chế, bộ máy, vai trò của tổ chức như “Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, với 

nhiều nội dung cụ thể như công tác chính trị tư tưởng; cơ chế 
kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; công tác kiểm tra, kỷ 
luật đảng; vai trò của nhân dân,... 

Một là, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đảng 
phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và đây được coi là 
giải pháp hàng đầu và phải được tiến hành thường xuyên, liên 
tục trong suốt quá trình cách mạng.  Trong giáo dục chính trị 
tư tưởng, quan trọng nhất là nội dung và phương pháp giáo 
dục. Phải tăng cường giáo dục nhận thức trong toàn Đảng về ý 
nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, 
nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục về 
lý tưởng cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, 
tuyệt đối không được, không thể mơ hồ, dao động, thiếu niềm 

giải PháP Đột Phá Để chống xuống cấP Đạo Đức trong Đảng
PgS. TS. BùI ĐìNH PHONg

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ảnh: P.V

Chống xuống cấp về đạo đức 
trong Đảng nhất định phải đứng 

vững trên hai chân cơ chế và ý 
thức tu dưỡng, rèn luyện, vì muốn 

làm người tốt mà cơ chế không 
hoàn thiện cũng rất khó. Ngược 

lại, cơ chế hoàn thiện mà con 
người hỏng thì phá nát bộ máy.

Để xây dựng Đảng về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, 

quan điểm của Đảng về những 
giải pháp nêu trong các nghị 

quyết gần đây là nhìn thẳng vào 
sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá 

đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” 
và “chống”; trong đó, “xây” là 

nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu 
dài, “chống” là nhiệm vụ  quan 

trọng, cấp bách. 
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tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của 
Đảng. Phải giáo dục nhận thức sâu sắc về nguy 
cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phải làm cho mỗi đảng viên nhận thức sâu 
sắc rằng con người cần đạo đức, cách mạng cần 
đạo đức, thiếu một trong bốn đức cần, kiệm, 
liêm, chính thì không thành người và không có 
đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh 
đạo được nhân dân. Có tài năng mà không có 
đạo đức thì tài năng dễ mai một, nguy hiểm 
hơn nữa là dễ bị dùng vào những việc xấu xa, 
thành công cụ của cái bậy, cái ác, gây tác hại 
không lường được cho cách mạng. Người cách 
mạng phải được giáo dục đạo đức cách mạng, 
cao nhất là chí công vô tư, là phải đặt lợi ích 
của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên 
trên hết, trước hết, để thấu hiểu rằng “làm cán 
bộ, đảng viên là suốt đời làm người đày tớ 
trung thành của nhân dân”. Học tư tưởng Hồ 
Chí Minh thì phải biết “Đảng ta là Đảng lãnh 
đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, bất kỳ ở cấp 
nào, ngành nào, đều phải là người đày tớ trung 
thành của nhân dân”(2) và “Đảng không phải 
làm quan, sai khiến quần chúng, mà phải làm 
đày tớ cho quần chúng. Cần phải nhớ nhiệm 
vụ của Đảng là làm đầy tớ cho quần chúng”(3).

Hai là, xây nền dân chủ. Cùng với cách 
hiểu “dân chủ là cái thìa khóa vạn năng; là 
động lực của cách mạng; là dân làm chủ”, 
cần phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc rằng: 
“Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi 
đúng đường lối quần chúng. Cho nên phong 
trào chống tham ô, lãng phí quan liêu ắt phải 
dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành 
công”(4). Đây là một điểm nhấn, cốt tủy trong 
công tác xây dựng Đảng, chống xuống cấp về 
đạo đức trong Đảng hiện nay. Những năm qua, 
việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các 
cơ quan truyền thông và nhân dân trong đấu 
tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên còn hạn 
chế, hiệu quả chưa cao. Chúng ta thiếu thể chế 

hóa, cụ thể hóa những đúc kết thành phương 
châm rất có giá trị của Đảng như “Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vì 
vậy, có nhiều điều rất hay nhưng vẫn chỉ nằm 
ở phương châm, nghị quyết.

Nhà nước phải rà soát, điều chỉnh, bổ 
sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp 
luật, cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc 
thực thi quyền lực của người có quyền. Đồng 
thời, rà soát, hoàn thiện các quy định, văn 
bản, quy phạm pháp luật về quản lý công khai 
minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin-cho; 
duyệt-cấp”, ngăn chặn, đẩy lùi “nhóm lợi ích”, 
“sân sau”. Phải suy nghĩ, trăn trở xem dân còn 
trách nhiệm và những quyền lợi gì nữa ngoài 
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra”? Phải kiên quyết chống lại thực 
trạng “nghị quyết một đường, thi hành một 
nẻo”, nhất là “Đảng phải luôn xét lại những 
nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi 
hành thế nào” và phải đi vào những khâu cụ 
thể, mới có thể chống được sự hư hỏng của cán 
bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng “đảng 
viên thì phải dựa vào nhân dân mà xây dựng 
Đảng” và để làm được điều này, phải thể chế 
hóa nội dung “nhân dân tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền” sao cho 
thực chất, có hiệu quả.

Nhất định phải dựa vào dân để chống tiêu 
cực, rèn cán bộ, vì “ta làm hợp lòng dân thì dân 
tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, 
nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là 
mất tất cả”(5). 

Nhân dân là những người ủy thác quyền 
lực cho cán bộ, thì phải là những người có 
sứ mệnh, trách nhiệm, vai trò to lớn trong 
việc kiểm soát quyền lực. Theo chỉ dẫn của 
Hồ Chí Minh, “kiểm soát từ dưới lên, tức là 
quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của 
người lãnh đạo là cách tốt nhất”, thì rõ ràng 
“cái lồng nhân dân” mới thực sự là lồng thép 
đủ sức ngăn chặn, đẩy lùi mọi tiêu cực, quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân.
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Ba là, thực hiện nghiêm kỷ luật 
Đảng. Không nên hiểu kỷ luật đảng chỉ là xử 
lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm mà phải 
là thường xuyên siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên 
tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng như tập trung 
dân chủ, tự phê bình và phê bình. Với phương 
châm giáo dục là chính, khi cán bộ sai lầm thì 
phải phê bình cho đúng, tìm mọi cách dạy bảo, 
“không phải một sai lầm to lớn, mà đã vội cho 
họ là “cơ hội chủ nghĩa”, đã “cảnh cáo”, đã 
“tạm khai trừ”. Những cách quá đáng như thế 
đều không đúng”(6). Nhưng không phải tuyệt 
nhiên không dùng xử phạt, vì không xử phạt sẽ 
mất cả kỷ luật, sẽ mở đường cho bọn cố ý phá 
hoại.  Lênin từng nói: “Không xử bắn lũ ăn của 
đút lót, mà xử một cách pha trò, mềm mỏng 
nhẹ nhàng như vậy - đó là một điều xấu hổ cho 
những đảng viên cộng sản, cho những người 
cách mạng. Cần phải nêu những đồng chí đã 
ăn hối lộ ra để cho dư luận quở trách và cần 
phải đuổi họ ra khỏi Đảng”(7) và Hồ Chí Minh: 
“Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ 
bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề 
nghiệp gì”(8).

Nhóm giải pháp ý thức cá nhân
Một là, sự gương mẫu của cán bộ cấp cao, 

cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có ý nghĩa 
quyết định. Muốn chống sự xuống cấp đạo đức 
trong Đảng phải bằng cả sự tự giác tu dưỡng 
và nêu gương.

Mỗi đảng viên phải có lòng tự trọng, tính 
liêm sỉ và tự giác trong rèn luyện, vì chờ để 
pháp luật xử lý là hạ sách. Mỗi cán bộ, đảng 
viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ 
chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải 
nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của 
mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác 
thực hiện. Sự gương mẫu của Trung ương, của 
từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, Uỷ viên Trung ương Đảng là cực kỳ quan 
trọng, có ý nghĩa quyết định.

Hai là, thực hành phê bình và tự phê bình 
thường xuyên và nghiêm chỉnh là việc làm cần 

thiết trong tu dưỡng ý thức cá nhân. Đây là 
nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; là quy 
luật phát triển Đảng; là thang thuốc hay nhất 
để chữa các bệnh trong Đảng. Về điểm này, 
chúng ta còn những hạn chế. Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII chỉ rõ tự phê bình và phê bình 
nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình 
trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số 
cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết 
điểm và trách nhiệm của mình trong công việc 
được giao, quan trọng nhất là “nghiêm chỉnh” 
như lời Hồ Chí Minh dặn thì chưa làm được. 
Trong những năm qua, 80-90% những vụ việc 
tham nhũng, lãng phí bị phát hiện, phanh phui 
không phải do kết quả của tự phê bình và phê 
bình trong Đảng mà do công luận, tai mắt của 
quần chúng, truyền thông phát hiện, đúng như 
một đúc kết đã khẳng định: “Sự tha hóa không 
thể chấm dứt chỉ bằng tu dưỡng ý thức, đạo 
đức, nó bị đánh bại bởi cơ chế, tính khoa học 
của bộ máy, cơ bản nhất, bởi nền dân chủ. 
Nhưng phần tác động lại của tu dưỡng ý thức 
không phải thứ yếu. Cơ chế, bộ máy tốt mà con 
người cố tình xuyên tạc nó thì không cơ chế, 
bộ máy nào phát huy nổi hiệu lực, thậm chí, 
thành công cụ của cái bậy, cái ác. Hai phạm trù 
trên phải đặt ngang bằng nhau, tạo thế hỗ trợ 
và bổ sung nhau”(9).

B.Đ.P----------------------
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội 

nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016, tr.144.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị 
quốc gia - Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 2011, 
t.13, tr.83-84.

(3), (8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, 
tr.367, 127.

(4), (7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, 
tr.362, 364.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị 
lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 
Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2017, tr.250-251.
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(9) Trần Bạch Đằng: Đến với tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2004, tr.61.
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Tập trung cao trong công tác chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Hà 
Tĩnh có 16.886 thí sinh (THPT 15.587, giáo dục thường 
xuyên 1.299) đăng ký dự thi, trong đó, thí sinh đang 
học lớp 12 có 16.261, thí sinh tự do 625 (tự do chưa tốt 
nghiệp: 69; tự do đã tốt nghiệp: 556). Số thí sinh dự thi 
với mục đích để xét tốt nghiệp THPT là 7.122 (43,6%); 
để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP có 
9.208; để tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP có 556. Số thí 
sinh đăng ký thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên: 3.861; 
đăng ký Bài thi tổ hợp Khoa học xã hội: 12. 375; đăng 
ký thi cả hai bài thi tổ hợp: 163. 

Để tổ chức triển khai kỳ thi THPTQg 2019, Bộ 
gDĐT và tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ 

ngành giáo dục và Đào tạo hà tĩnh 
với việc tổ chức kỳ thi thPt quốc gia năm 2019

TrầN TrUNg DũNg
TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vẫn giữ nguyên thành tích đỉnh cao với 12 em có điểm số đăng ký thi đại học từ 27 trở lên. Ảnh: P.V

 Kỳ thi trung học phổ thông 
quốc gia (THPTQG) nhằm mục 

đích dùng kết quả thi để xét công 
nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp 

thông tin để đánh giá chất lượng 
giáo dục phổ thông; cung cấp dữ 
liệu làm cơ sở cho việc tuyển sinh 

giáo dục đại học và giáo dục nghề 
nghiệp. Đối với các nhà quản lí 
giáo dục, Kỳ thi THPT quốc gia 

không chỉ gắn liền với việc đánh 
giá kết quả đối với học sinh lớp 12 

THPT mà còn góp phần đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
Ngành trong suốt chương trình 

giáo dục phổ thông. 
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đạo sâu sát, kịp thời. Trên cơ sở đó, Ngành 
gDĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn và tổ chức phối hợp thực hiện, 
như: Kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc 
gia năm 2019; Quyết định thành lập Hội 
đồng thi và Lãnh đạo các Ban của Hội đồng 
thi; Quyết định về việc thành lập các điểm 
thi; Quyết định thành lập Ban sao in đề thi, 
Ban Vận chuyển đề thi, Ban Coi thi; các 
đoàn thanh tra, giám sát thi, chấm thi; các 
văn bản phối hợp với Công an tỉnh, Sở y tế, 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh về công tác đảm 
bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và 
đảm bảo điện phục vụ tốt kỳ thi,… Cùng với 
việc ban hành các văn bản, Ngành gDĐT 
đã tổ chức tập huấn, quán triệt một cách 
đầy đủ quy chế thi THPTQg năm 2019 đến 
tận cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh.

Nhằm góp phần định hướng tốt nhất 
cho học sinh học tập, chuẩn bị tâm thế, kiến 
thức và kĩ năng để bước vào kỳ thi, Ngành 
đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, 
như: tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên xây 
dựng theo đề thi tham khảo của Bộ, giúp 
giáo viên bám sát ma trận, cấu trúc của đề 
thi THPTQg; chỉ đạo các cơ sở giáo dục 
xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp 
hiệu quả, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 
12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối 
tượng học sinh; tổ chức kỳ thi thử THPTQg 
cho học sinh lớp 12 toàn tỉnh. Qua lần thi 
thử đã rèn luyện cho học sinh kĩ năng, bổ 
trợ kiến thức và tạo tâm thế chủ động cho 
giáo viên và học sinh bước vào kỳ thi chính 
thức. Sau khi có kết quả thi thử cho học 
sinh toàn tỉnh, Ngành đã tổ chức bồi dưỡng 
cho giáo viên dạy 12 cách dạy học, ôn tập 
cho học sinh. Đây là việc làm rất thiết thực, 
giúp giáo viên định hướng tốt về kiến thức 
và kĩ năng cho học sinh, đồng thời hạn chế 
tình trạng học sinh bị điểm liệt trong làm 
bài. Việc kiểm tra tư vấn chuyên môn cho 

giáo viên dạy lớp 12 cũng được Ngành hết 
sức quan tâm. Các đoàn kiểm tra đã về tận 
các trường THPT, các Trung tâm gDNN 
- gDTX dự giờ, nhận xét, góp ý cho giáo 
viên, giúp đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng 
dạy lớp 12 tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc, có thêm kinh nghiệm và phương pháp 
dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và 
thực tiễn của từng đơn vị. 

Ngành đã thành lập các đoàn kiểm 
tra khảo sát cơ sở vật chất tại các điểm 
thi. Qua kiểm tra cho thấy, cơ sở vật chất 
tại các điểm thi được chuẩn bị tốt, đủ số 
lượng phòng thi, phòng chờ, thiết bị ở 
các phòng thi đảm bảo yêu cầu; hệ thống 
phòng làm việc cho lãnh đạo điểm thi, 
phòng bảo vệ đề thi, bài thi, phòng họp, 
phòng y tế… được sắp xếp bố trí hợp lý. 
Các thiết bị phòng chống cháy nổ; camera 
an ninh giám sát ghi hình ở các phòng để 
đề thi, bài thi; phòng chấm thi tự luận môn 
Ngữ văn và chấm trắc nghiệm được trang 
bị đầy đủ, theo đúng quy định. 

  Để trang bị kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm 
vụ trong Kỳ thi THPTQg năm 2019, Ngành 
gDĐT đã triển khai công tác tập huấn quy 
chế, nghiệp vụ coi thi cho Điểm trưởng, Phó 
điểm trưởng, thư kí, giám thị coi thi và cán 
bộ giám sát thi. Tổ chức học tập quy chế 
chấm thi; nghiên cứu đáp án, hướng dẫn 
chấm thi tự luận môn Ngữ văn theo đúng 
quy định của Bộ gDĐT. 

Ngành đã thực hiện tốt công tác phối hợp 
với Công an tỉnh, Sở y tế, Sở Thông tin và 
Truyền thông, Tỉnh đoàn, Điện lực Hà Tĩnh, 
Bưu điện, Viễn thông; các trường Đại học tổ 
chức Kỳ thi THPTQg 2019 tại Hội đồng thi 
Sở gDĐT Hà Tĩnh một cách đồng bộ, chặt 
chẽ và thuận lợi . Việc bố trí chỗ ăn, nghỉ, 
làm việc của cán bộ coi thi đảm bảo. Công 
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tác cấp điện, nước, y tế, thông tin liên lạc, 
an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm 
phục vụ cho kỳ thi được bảo đảm. Kinh phí 
tổ chức kỳ thi được bố trí đầy đủ, thanh toán 
kịp thời.

Ngành gDĐT đã phối hợp với Tỉnh 
đoàn, huyện đoàn thực hiện tốt chương trình 
tiếp sức mùa thi năm 2019. Trong các ngày 
diễn ra kỳ thi, hàng trăm chuyến xe tình 
nguyện, nhà ở, suất cơm miễn phí phục vụ 
người nhà, thí sinh đi thi. Ban Chỉ đạo thi 
cấp tỉnh và cấp huyện hết sức quan tâm đến 
công tác hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn để các em tham gia kỳ 
thi đạt kết quả tốt nhất. 

Phát huy truyền thống vùng đất học
Toàn tỉnh có 35 điểm thi, 715 phòng thi; 

số lượng cán bộ, giáo viên, giảng viên, công 
an, bảo vệ, y tế làm nhiệm vụ tại các điểm 
thi có 2.419 người, trong đó các trường Đại 
học phối hợp là 900 người. Tại Hội đồng thi 
THPTQg năm 2019 Sở gDĐT Hà Tĩnh có 4 
đơn vị: Học viện Tài chính, Trường Đại học 
Hồng Đức, Trường Đại học Quảng Bình, 
Trường Đại học y Khoa Vinh cùng phối hợp 
tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công 
tác liên quan nhằm đảm bảo khách quan, 
chính xác và hiệu quả.

Kỳ thi THPTQg năm 2019 tại Hội đồng 
thi Hà Tĩnh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, 
đúng quy chế, với sự vào cuộc tích cực, đồng 
bộ của các cấp, các ngành và cả hệ thống 
chính trị và đạt kết quả cao, cụ thể:

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: 96,87%, trong đó 
gDPT 97,68%; gDTX 87,44%. Có hai trường 
đạt tỷ lệ 100% là trường THPT Chuyên Hà 
Tĩnh và TH-THCS-THPT, Đại học Hà Tĩnh; 
có 16 trường tỷ lệ tốt nghiệp trên 99%; có 08 
em được đặc cách, 19 em miễn thi.

Điểm trung bình bài thi là 5.53, tăng 
hơn năm trước 0,5 điểm; trung bình các 

môn: Toán 5.64 (cả nước 5.64); Vật lí 6.05 
(5.57); Hoá học 5.84 (5.35); Sinh học 4.72 
(4.68); Ngữ văn 5.94 (5.49); Lịch sử 4.52 
(4.30); Địa lí 6.27 (6.0); gDCD 7.5 (7.37); 
Ngoại ngữ 3.74 (4.36). Hầu hết các môn đều 
tăng so với năm trước và cao hơn bình quân 
chung cả nước.

Điểm theo khối tuyển sinh: Từ 15 điểm 
trở lên: Khối A đạt tỉ lệ 88,8%, có điểm bình 
quân 19,6 (cả nước 17,3); Khối B: 86,03%, 
có điểm bình quân 18,15 (16,65); Khối C: 
82,05, có điểm bình quân 18,88 (15,64); 
Khối D: 74,56%, có điểm bình quân 17,63 
(15,78); Khối A1: 90,88%, có điểm bình 
quân 17,36 (17,39).

Số học sinh đạt điểm 10: 31 em (Sinh 
học 03, Lịch sử 04, Địa lí 04, Ngoại ngữ 09, 
gDCD 11); điểm 9 trở lên: 2.049 (Toán 297, 
Vật lý 53, Sinh học 64, Hoá học 36, Ngữ văn 
07, Lịch sử 163, Địa lí 207, gDCD 1.061, 
Ngoại ngữ 161).

Số lượt học sinh có tổ hợp 03 môn xét 
tuyển Đại học đạt từ 27 điểm trở lên: trên 
64 em. Có 03 môn thi điểm trung bình nằm 
trong top 10 tỉnh, thành có điểm cao nhất cả 
nước: Môn Hóa học điểm trung bình môn 
xếp thứ 02, môn Ngữ văn và môn Vật lí xếp 
thứ 07.

Tin tưởng rằng, với kết quả của kỳ thi 
THPTQg năm 2019 và phát huy truyền 
thống của vùng đất học Hà Tĩnh, Ngành 
gDĐT tỉnh nhà sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều 
thành quả, góp phần góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 
04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế.

T.T.D
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Phóng viên: Thực hiện các Nghị quyết của Trung 
ương về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1014 
-QĐ/TU, ngày 112/6/2019 về phê duyệt Phương án tổng 
thể thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai 
đoạn 2019 - 2021, theo đó Đức Thọ là địa phương có 
số xã bắt buộc sắp xếp lớn nhất tỉnh. Đồng chí có thể 
chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện 
vấn đề này?

Đồng chí Võ Công Hàm: Trước hết phải khẳng 
định rằng, đây là một chủ trương hết sức đúng đắn của 
Trung ương và phù hợp thực tiễn tại địa phương. 

Trên địa bàn huyện Đức Thọ nhiều đơn vị hành chính 
cấp xã có quy mô về dân số, diện tích tự nhiên quá nhỏ; 
dẫn đến bộ máy cán bộ công chức cồng kềnh, tốn kém 
ngân sách mà không hiệu quả. Nên khi Nghị quyết 37-

Đức thọ
thực hiện các bước Đi vững chẮc trong 

sẮP xếP các Đơn vị hành chính cấP xã

Toàn cảnh thị trấn Đức Thọ hôm nay. Ảnh: P.V

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/
TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị 
và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc 
sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) 

cấp huyện, cấp xã, các địa phương, 
đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã 

tích cực triển khai đảm bảo đúng lộ 
trình đề ra. Để hiểu rõ hơn về những 

thuận lợi, khó khăn và các bước triển 
khai thực hiện tại địa phương có 

nhiều xã phải sắp xếp, phóng viên Tạp 
chí Thông tin - Tư tưởng của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh đã có cuộc trao đổi 

với đồng chí Võ Công Hàm - TUV, Bí 
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Đức Thọ.
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NQ/TW được ban hành đã được cán bộ, đảng 
viên, nhân dân đón nhận và đồng thuận cao. 

Thời gian tới, khi đề án thực hiện thành 
công, toàn huyện sẽ giảm được 12 ĐVHC, 
theo đó giảm được 12 bộ máy quản lý, 
giảm chi ngân sách chi thường xuyên mỗi 
năm trên 45 tỷ đồng. Số tiền tiết kiệm đó 
sẽ phục vụ hiệu quả cho việc tái đầu tư vào 
các lĩnh vực phúc lợi của xã hội như trường 
học, bệnh viện để phục vụ nhân dân. Sau sáp 
nhập các ĐVHC lớn, dân số đông là điều 
kiện để bầu chọn được đội ngũ cán bộ xã có 
đức, có tài, tâm huyết đáp ứng yêu cầu trong 
tình hình mới. Các ĐVHC dự kiến sáp nhập 
có địa lý liền kề, có truyền thống lịch sử, 
văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng 
dân cư tương đồng cơ bản trước năm 1954 
là một xã và dễ hòa nhập, phát triển sau sắp 
xếp như Đức Quang - Đức Vĩnh trước đây 
là xã Tiền Tiến, Đức Lâm - Đức Thủy trước 
đây là xã Ngu Lâm, Đức Long - Đức Lập 
trước đây gọi là Tân Dân....

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình 
thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp xã còn 
gặp không ít khó khăn. 

Thứ nhất, theo quy định của pháp luật 
hiện hành, trình tự, thủ tục thành lập, nhập, 
chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 
rất chặt chẽ, phải qua nhiều khâu, nhiều 
bước từ việc xây dựng đề án, lấy ý kiến 
nhân dân, thông qua HĐND các cấp, các cơ 
quan Trung ương thẩm định, thẩm tra, trên 
cơ sở đó Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội xem xét, quyết định; sau đó mới 
tiến hành sáp nhập, sắp xếp. Trong khi đó 
việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo 
lộ trình từ nay đến năm 2021 yêu cầu phải 
được thực hiện xong trước thời điểm tổ chức 
Đại hội đảng bộ các cấp (trước tháng 6-2020 
đối với cấp xã) nên thời gian thực tế còn lại 
để tiến hành sắp xếp là khoảng 10 tháng, 
khối lượng công việc đang còn nhiều, đòi 

hỏi phải có sự vào cuộc, quyết tâm cao của 
cả hệ thống chính trị. 

Thứ hai, trong giai đoạn đầu thực hiện 
việc sắp xếp sẽ có nhiều xáo trộn, gây trở 
ngại trong quá trình liên hệ công tác, giao 
dịch của người dân, doanh nghiệp với chính 
quyền; khó khăn trong việc đặt tên, đổi tên 
đối với ĐVHC mới sau sáp nhập, nên cần 
phải có sự đồng thuận cao của nhân dân. 

Thứ ba, khó khăn trong sắp xếp, giải 
quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán 
bộ, công chức dôi dư sáp nhập. Mặt khác, 
tư tưởng cán bộ sau sáp nhập từ quy mô xã 
nhỏ thành xã lớn vẫn còn những băn khoăn, 
ngại khó khăn...

Thứ tư, việc bố trí sử dụng hợp lý cơ sở 
vật chất, hạ tầng (khu trung tâm hành chính 
xã, trạm y tế, trường học...) tại 12 đơn vị 
được sáp đã được xây dựng khang trang theo 
tiêu chuẩn nông thôn mới còn khó khăn. 
Mặt khác, 9 ĐVHC mới sau sáp nhập chưa 
có đơn vị nào đạt các tiêu chuẩn quy định 
theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội; đặc biệt còn có 1 số xã mới 
(Đức Tùng + Đức Châu; Đức Quang + Đức 
Vĩnh) sau sáp nhập vẫn chưa đạt 50% các 
tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích 
tự nhiên... Đây là những điểm còn khó khăn 
khi thực hiện Nghị quyết 37 cần phải có giải 
pháp đồng bộ để tháo gỡ.. 

Phóng viên: Để thực hiện việc sắp xếp 
các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện đảm 
bảo mục đích, yêu cầu đề ra, cấp ủy, chính 
quyền các cấp cần tiến hành các bước thế 
nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Công Hàm: Để khắc phục 
những khó khăn nêu trên, nhằm triển khai sắp 
xếp các ĐVHC cấp xã đảm bảo mục đích, yêu 
cầu đề ra, trước hết, huyện đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ 
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trương sắp xếp các ĐVHC; chỉ đạo các đơn 
vị tổ chức học tập Nghị quyết 37-NQ/TW của 
Bộ Chính trị, tuyên truyền sâu trên hệ thống 
truyền thanh - truyền hình, qua các diễn đàn, 
cuộc họp, qua hệ thống báo cáo viên, tuyên 
truyền viên cơ sở; ban hành đề cương tuyên 
truyền việc sắp xếp các ĐVHC đến tận các 
chi bộ để làm tài liệu sinh hoạt, nắm bắt tình 
hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân; thành lập các tổ tuyên truyền, trực tiếp 
xuống các địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 
Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ soạn thảo Đề án 
sáp nhập ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 
2021; tiến hành khảo sát thực tế tại các địa 
phương và xây dựng Đề án sáp nhập cụ thể, 
trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
Bộ Nội vụ, thống nhất quan điểm, lộ trình 
sắp xếp các ĐVHC cấp xã ở huyện Đức Thọ 
giai đoạn từ 2019 - 2021.

Theo đó, lộ trình cụ thể về sắp xếp các 
ĐVHC cấp xã của huyện được triển khai 
như sau:

 Năm 2019, Hoàn thành Đề án tổng thể, 
phương án sắp xếp, xin ý kiến của cử tri liên 
quan và HĐND cấp xã, cấp huyện theo đúng 
thời gian quy định; Từ 28 xã, thị trấn còn 16 
xã, thị trấn; giảm 12 xã. Khi có kết quả thẩm 
định, phê duyệt của UBTV Quốc Hội; tiến 
hành sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế 
độ, chính sách đối với những người dôi dư 
do sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã theo 
chỉ đạo chuyên môn của UBND tỉnh.

Năm 2020, Tăng cường công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo đại hội Đảng cấp xã nhiệm kỳ 
2020 - 2025 tại những ĐVHC sau sắp xếp. 
Chú trọng việc tinh giản cán bộ, công chức 
theo đúng lộ trình; Tiếp tục sắp xếp, bố trí 
cán bộ theo hướng tinh, gọn; giải quyết chế 
độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, 
những người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã gắn liền với công tác kiện toàn nhân 
sự đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 
và chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

 Năm 2021, Lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu 
cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 
2026 và kiện toàn tổ chức chính quyền địa 
phương xã tại những ĐVHC sau khi sắp xếp. 
Tiếp tục sắp xếp, giải quyết chế độ, chính 
sách đối với cán bộ, công chức, những người 
hoạt động không chuyên trách cấp xã gắn 
liền với công tác nhân sự để kiện toàn tổ 
chức bộ máy chính quyền địa phương cấp 
xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phóng viên: Lộ trình sắp xếp các ĐVHC 
cấp xã được chỉ đạo xây dựng, triển khai khá 
bài bản, khoa học, tuy nhiên để tạo được sự 
đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân về chủ trương này, 
thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp 
cần quan tâm thực hiện những nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Công Hàm: Thời gian 
tới, để thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các 
ĐVHC cấp xã trên địa bàn, cấp ủy, chính 
quyền các cấp cần triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, 
giáo dục, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị xã hội nhằm đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo 
sự thống nhất về nhận thức, hành động của 
đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nhân 
dân ở địa phương về chủ trương sắp xếp các 
ĐVHC cấp xã. Chú trọng tuyên truyền về 
chính sách dôi dư để tạo sự đồng thuận trong  
cán bộ, công chức, những người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc 

(Xem tiếp trang 28)
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Từ công tác đạo, chỉ đạo… 
đến những kết quả đạt được

Những năm qua, Ban 
Thường vụ Đảng ủy 
Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Đảng 
bộ Khối) và cấp ủy cơ sở đã quán 
triệt, lãnh đạo thực hiện kịp thời, 
đầy đủ các văn bản chỉ đạo của 
Trung ương, của tỉnh về xây dựng 
văn hóa, con người nói chung và 
về nâng cao đạo đức công vụ, xây 

Một trong những nội dung trọng tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV và 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ II (nay là Đảng 
bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) xác định là: Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công 
vụ; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động của các 
sở, ban, ngành, đoàn thể, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, 

vì dân, ngang tầm với yêu cầu phát triển của tỉnh, đó cũng chính là những 
nội dung cốt lõi về xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ 

hiện nay. Nhiệm vụ đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đổi mới, nâng cao vai 
trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Trong đó, lãnh đạo xây dựng văn hóa công 

sở, nâng cao đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh 
trong tình hình mới phải là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp 

ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể.

Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệP tỉnh: 

tăng cường lãnh Đạo xây dựng văn hóa công sở, 
Đạo Đức công vụ ĐáP ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

Phát triển của tỉnh trong tình hình mới
NgUyễN ĐìNH HảI

TUV, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
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dựng cơ quan, công sở, doanh nghiệp văn 
hóa..., Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết 
số 01-NQ/ĐUK về “Tăng cường lãnh đạo 
xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 
và những năm tiếp theo”, Chỉ thị số 01-CT/
ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp 
ủy trong xây dựng, phát triển văn hóa doanh 
nghiệp, văn hóa doanh nhân”. Quá trình lãnh 
đạo, chỉ đạo đã gắn với đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XI, XII; công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng; cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.v.v.. Một 
số nội dung nhiệm vụ cụ thể được các cấp ủy 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kiểm tra, giám 
sát, đánh giá hằng năm.

Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối đã ban hành 
hệ thống quy chế, các quy định về quản lý nội 
bộ, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công 
vụ, tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức và người lao động.v.v..; 
đưa nội dung thực hiện văn hóa công sở, đạo 
đức công vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp đạt chuẩn văn hóa là một trong những 
nội dung thường xuyên tại các kỳ sinh hoạt chi 
bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể. Việc thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng tốt 
hơn; công tác quản lý, điều hành nhìn chung 
đảm bảo dân chủ, kỷ cương, quan hệ lao động 
hài hòa, tiến bộ. Cải cách hành chính được đẩy 
mạnh, nhất là rà soát, cắt giảm thủ tục hành 
chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động quản lý, điều hành; sử dụng 
chữ ký số trên văn bản điện tử, thực hiện số 
hóa văn bản, giải quyết thủ tục hành chính qua 
cổng dịch vụ công trực tuyến... Chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động được nâng lên, tuyệt đại bộ phận có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo 

đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, thái độ giao tiếp, 
ứng xử, phục vụ nhân dân có chuyển biến tích 
cực; tình trạng đi muộn, về sớm, ăn sáng, uống 
cà phê, uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi 
trưa các ngày làm việc cơ bản được chấn chỉnh. 
Phần lớn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, bố trí 
sắp xếp lại trụ sở làm việc, có cảnh quan, môi 
trường xanh, sạch, đẹp. Từ năm 2016 đến nay, 
đã có 76/94 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (có 
tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đóng 
trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh) được UBND 
thành phố Hà Tĩnh công nhận đạt chuẩn văn 
hóa (chiếm 80,8%), góp phần xây dựng đô thị 
văn minh, thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II 
năm 2019.

N hững hạn chế cần khắc phục
Tuy vậy, việc xây dựng văn hóa công sở, 

đạo đức công vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp cấp tỉnh vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, 
yếu kém. Cấp ủy, người đứng đầu một số cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thật sự chú 
trọng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo 
của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và Đảng bộ 
Khối về xây dựng văn hóa công sở, đạo đức 
công vụ. Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh 
đạo cơ quan và một bộ phận cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức, người lao động về xây 
dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ chưa 
đầy đủ, chưa thấy rõ mối liên hệ giữa xây dựng 
văn hóa công sở, đạo đức công vụ với hiệu 
quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải 
cách hành chính và yêu cầu cải thiện, nâng cao 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quy chế, quy 
định nội bộ của một số cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp còn chung chung, hiệu quả thi hành 
còn hạn chế; phương thức và lề lối làm việc, 
nhất là trong quản lý, điều hành ở một số cơ 
quan, đơn vị thiếu khao học, chưa theo kịp yêu 
cầu phát triển của tỉnh. Chế độ hội họp chậm 
đổi mới, hội họp còn nhiều, chất lượng một số 
cuộc họp chưa cao. Việc tuyển dụng, bố trí, 
sử dụng, điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ ở một 
số đơn vị, doanh nghiệp chưa chú trọng đúng 
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mức đến phẩm chất và năng lực thực sự của 
cán bộ, công chức. Việc giáo dục, quản lý cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 
động thiếu chặt chẽ, chưa toàn diện; chưa kịp 
thời phát hiện, giáo dục, ngăn ngừa hiệu quả 
một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 
Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và người lao động thiếu kỹ năng, 
hạn chế trong giao tiếp, phát ngôn, ứng xử với 
nhân dân và với đồng nghiệp; ngại học tập, 
nghiên cứu; thiệu tự giác trong chấp hành kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế 
cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng cảnh quan môi 
tường, bài trí công sở ở một số cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp còn bất cập; việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, mức độ hiện đại hóa trong 
công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp chưa 
được chú trọng nên hiệu quả hoạt động chưa 
cao.v.v... Những hạn chế, yếu kém đó do nhiều 
nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan 
là chủ yếu. 

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo
Để tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa 

công sở, đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy, lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tập 
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm sau:

Một là, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm, trước hết là của cấp ủy, tập 
thể lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của 
người đứng đầu; của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, người lao động đối với việc 
xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, đạo 
đức công vụ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các 
nghị quyết, chủ trương, văn bản chỉ đạo của 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh và Đảng 
bộ Khối; chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện 
tốt tiêu chuẩn đạo đức, hệ thống các quy chế, 
quy định nội bộ về thực hiện văn hóa công 
sở, đạo đức công vụ gắn với thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đưa nội dung 
xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ 
vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ và 

chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, 
đơn vị, các tổ chức đoàn thể. Tập trung xây 
dựng văn hóa trong Đảng; văn hóa lãnh đạo, 
quản lý; văn hóa trong hoạt động của các tổ 
chức đoàn thể và văn hóa giao tiếp, ứng xử 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động.

 Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Tăng cường giáo dục chính 
trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận; giáo 
dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất 
đạo đức, lối sống, thái độ giao tiếp, ứng xử; 
chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng 
hành chính của cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và người lao động. Thực hiện công 
tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm 
cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. 

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực 
hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị 
quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII 
và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung 
ương, của tỉnh; tăng cường trách nhiệm người 
đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, 
nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 
chính, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 
sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; nêu 
cao tinh thần trách nhiệm phục vụ. Tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, 
điều hành, tác nghiệp; cải tiến nội dung, hình 
thức hội họp theo hướng hiệu quả, tiết kiệm 
thời gian, kinh phí.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh, đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động 
của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và điều 
kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động. Chú trọng việc bài trí 
công sở, xây dựng cảnh quan, môi trường 

(Xem tiếp trang 36)
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Hà Tĩnh là một trong các tỉnh có 
điều kiện khí hậu đa dạng và khắc 
nghiệt nhất của cả nước; những 

năm gần đây, do ảnh hưởng của Biến đổi khí 
hậu các loại hình thiên tai như: Hạn hán, xâm 
nhập mặn, bão, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, lốc xoáy, 
sạt lở đất   … xuất hiện ngày càng cực đoan kể 
cả về quy mô, cường độ, tần suất;

Theo nhận định của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Hà Tĩnh là một trong các địa phương 
chịu ảnh hưởng sớm nhất, lớn nhất của biến 
đổi khí hậu, nhận thức được điều đó, ngay từ 
những năm đầu thế kỷ 21, Ủy ban nhân dân 
tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Chiến 

lược phát triển thủy lợi Hà Tĩnh giai đoạn từ 
năm 2006 đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể 
Thủy lợi Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030; Quy hoạch cấp nước sinh hoạt 
nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030; Hội đồng nhân dân tỉnh 
đã ban hành Nghị quyết số 159/2015/NQ/
HĐND về Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết 
các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 
2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030…

Có thể nói, sau nhiều năm triển khai thực 
hiện, đến thời điểm hiện nay những công trình 
đê điều, hồ đập trên địa bàn tỉnh đã và đang 
xây dựng đều tuân thủ theo định hướng, chiến 

hà tĩnh
 tích cực triển khai các biện PháP 

Phòng, chống hạn và lũ lụt                 
NgUyễN VăN VIệT

TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Một góc Công trình thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Ảnh: Minh Chiến
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lược đã được phê duyệt.
Đến nay hệ thống thủy lợi Hà Tĩnh đã 

được đầu tư xây dựng với quy mô rộng khắp 
trên 13 huyện, thành phố, thị xã với 351 hồ 
chứa nước thủy lợi với tổng dung tích trên 
1,57 tỷ m3 nước và 89 đập dâng; trong đó có 
01 công trình quan trọng đặc biệt (hồ Ngàn 
Trươi), 36 hồ chứa lớn, 56 hồ chứa vừa, 231 
hồ chứa nhỏ và 19 đập dâng có chiều cao đập 
lớn hơn hoặc bằng 5 m, ngoài ra còn có hơn 40 
hồ chứa nhỏ có dung tích dưới 0,05 triệu m3 
do nhân dân địa phương tự ngăn các khe, suối 
nhỏ; hệ thống thủy lợi Hà Tĩnh đảm bảo cấp 
đủ nước cho gần 59.000 ha lúa Xuân, 45.000 
ha lúa Hè Thu, cung cấp nước cho 12 nhà máy 
cấp nước đô thị, 23 nhà máy nước sinh hoạt 
nông thôn tập trung, 13 mạng đấu nối với công 
trình cấp nước đô thị với tổng công suất thiết 
kế đạt gần 100.000 m3/ngày đêm; ngoài ra hệ 
thống thủy lợi đảm bảo cung cấp nước cho sản 
xuất công nghiệp, dịch vụ và các ngành kinh 
tế khác. Song song với đầu tư hệ thống công 
trình thủy lợi, tỉnh ta đã tập trung và ưu tiên 
các nguồn lực đầu tư xây dựng 32 tuyến đê, 
với tổng chiều dài 317,6 km (trong đó đê La 
giang là đê cấp II dài 19,2km thiết kế đảm bảo 
chống lũ tần suất 1%, còn lại 31 tuyến đê cấp 
IV, cấp V với chiều dài 298,4 km được thiết kế 
với tần suất P=5%) và hàng trăm km kè bảo vệ 
bờ sông, bờ biển. 

Việc lập quy hoạch đi đôi với việc đầu tư 
xây dựng hệ thống thủy lợi, công trình phòng 
chống thiên tai trong nhiều thập kỷ qua là bước 
đi đúng hướng, có hiệu quả của tỉnh Hà Tĩnh. 
Tuy vậy, hiện nay Hà Tĩnh chúng ta vẫn tồn 
tại những đặc trưng điển hình như hạn hán 
vẫn thường xẩy ra ở một số vùng thuộc huyện 
Nghi Xuân, Bắc Thạch Hà và một số vùng cục 
bộ ở các huyện trung du, miền núi Hương Khê, 
Vũ Quang, Hương Sơn. Đặc biệt bão, lũ không 
mấy năm tránh khỏi, nhất là hiện tượng lũ núi, 
lũ quét xuất hiện nhiều hơn. Hiện tượng xâm 
nhập mặn với nồng độ cao xuất hiện ngày càng 

nhiều hơn do hiện tượng biến đổi khí hậu. 
Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí 

tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết, 
khí tượng, thủy văn tiếp tục có nhiều diễn biến 
bất thường và ngày càng phức tạp khó lường 
theo chiều hướng cực đoan, nghiêm trọng hơn; 
các loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt 
đới, mưa lớn, hạn hán, lũ ống, lũ quét, sạt lở 
đất, nắng nóng, rét hại... ngày gia tăng cả về 
tần suất cũng như cường độ. Trong khi đó, hệ 
thống các công trình thủy lợi, đê điều ở tỉnh ta 
phần lớn được xây dựng cách đây 30÷40 năm 
và được đầu tư bằng nhiều nguồn lực khác 
nhau, đa số các công trình nhỏ đều được đầu 
tư bằng hình thức nhà nước và nhân dân cùng 
làm nên nhiều công trình đã xuống cấp. Nhiều 
công trình được thiết kế theo tần suất cũ nên 
khả năng đảm bảo an toàn về phòng, chống 
thiên tai chưa đạt yêu cầu so với tình hình hiện 
nay. Hiện tại, vùng đất trồng cây công nghiệp, 
cây ăn quả, vùng đất ven biển, vùng nuôi trồng 
thuỷ sản đang thiếu các công trình cấp nước 
ngọt để đầu tư thâm canh. 

Hệ thống tiêu thoát lũ đang chủ yếu lợi 
dụng các sông, suối, các trục tiêu tự nhiên để 
tiêu úng là chính. Những năm gần đây, tỉnh đã 
đầu tư xây dựng kiên cố một số kênh tiêu úng, 
tuy nhiên do tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng 
tăng nhanh, nhất là các khu đô thị, trong quá 
trình xây dựng đã lấn chiếm làm co hẹp các 
trục tiêu, lòng dẫn, làm gia tăng thêm các rủi ro 
thiên tai. Mặt khác từ trước lại nay chưa có quy 
hoạch tiêu lũ, công tác quy hoạch tiêu, quản 
lý quy hoạch tiêu và đầu tư xây dựng các hệ 
thống tiêu chưa đồng bộ cả về phân vùng tiêu 
lũ và tuyến tiêu nên có một số vùng thường bị 
ngập úng nhiều ngày, gây thiệt hại lớn cho nền 
kinh tế và làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh 
hoạt của nhân dân. 

Hiện nay, chúng ta đã và đang nối tiếp 
truyền thống, kế thừa những thành quả của 
các công trình đã có, đồng thời tiếp tục đầu 
tư xây dựng và phát triển hệ thống thủy lợi, 
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biệt là trách nhiệm của người đứng đầu 
trong tổ chức triển khai thực hiện việc 
sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện xây dựng 
và triển khai kế hoạch sắp xếp ĐVHC 
cấp xã từ nay đến năm 2021 theo Đề án 
tổng thể. Đồng thời, xây dựng Đề án 
chi tiết theo hướng dẫn của các cơ quan 
cấp trên và trình các cấp có thẩm quyền 
theo quy định.

Không thực hiện việc tuyển dụng 
công chức cấp xã từ nay đến lúc hoàn 
thành việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã 
giai đoạn 2019 - 2021; tạm dừng việc bầu 
cử bổ sung các chức vụ cán bộ cấp xã ở 
những ĐVHC cấp xã dự kiến sắp xếp giai 
đoạn 2019 - 2021. 

Từ nay đến 2021, thực hiện tinh giản 
biên chế gắn với việc xem xét lựa chọn 
được đội ngũ CBCC cấp xã đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ; khuyến khích số CBCC, 
người hoạt động không chuyên trách 
cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp, sáp 
nhập các đơn vị hành chính cấp xã nếu có 
nguyện vọng nghỉ việc thì giải quyết chế 
độ chính sách theo quy định hiện hành.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm 
vụ, giải pháp trên sẽ tạo sự đồng thuận, 
thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về thực hiện sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp xã, từ đó góp phần nâng 
cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các 
đơn vị hành chính trên địa bàn.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn 
đồng chí! 

P.V (thực hiện)

công trình phòng chống thiên tai theo định 
hướng Chiến lược đã được phê duyệt. Để 
triển khai các biện pháp phòng, chống thiên 
tai có hiệu quả, trước yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội một cách toàn diện nhằm tăng tỷ 
trọng công nghiệp, thuỷ sản, hiện đại hóa nền 
sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất 
hàng hoá, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền 
vững, bảo vệ tốt môi trường sinh thái, trong 
khi nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế, để 
giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, trước hết chúng 
ta cần tuân thủ phương châm “Bốn tại chỗ”. 
Và trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các 
giải pháp như: lồng ghép quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và đầu tư cho phát triển kinh tế 
phù hợp với với yêu cầu công tác phòng, tránh 
thiên tai; Đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng, 
đặc biệt là các công trình phòng, chống thiên 
tai như kiên cố hóa hồ đập, nâng cấp hệ thống 
đê điều, xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn, nạo 
vét luồng lạch, xây dựng các công trình ngăn 
mặn, giữ ngọt để ứng phó với hiện tượng thời 
tiết cực đoan và ứng phó với khả năng nước 
biển dâng, xâm nhập mặn lấn sâu vào nội địa; 
Hỗ trợ nâng cao năng lực công tác dự báo, 
cảnh báo cho các đơn vị quan trắc khí tượng 
thủy văn, đồng thời xây dựng hệ thống bản 
đồ ngập lụt để phục vụ công tác chỉ huy điều 
hành phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu 
nạn; Tiếp tục chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi nhằm né tránh thiên tai, thích 
ứng với biến đổi khí hậu đảm bảo ổn định đời 
sống nhân dân; Chuẩn bị dự phòng, cung ứng 
đầy đủ các loại giống để kịp thời bổ cứu sản 
xuất sau thiên tai; Chuẩn bị tốt các loại vắc xin 
tiêu độc, khử trùng, phòng trừ dịch bệnh cho 
gia súc, gia cầm; vệ sinh môi trường nông thôn 
sau lũ để cùng đồng hành với bà con nhân dân 
sớm ổn định đời sống, sản xuất sau thiên tai.

N.V.V

Đức Thọ: Thực hiện.. .
(Tiếp theo trang 22)
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Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
(DTLCP) là bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm do vi rút gây ra. Bệnh 

có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi loài lợn, gây 
thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết có thể lên 
đến 100% số lợn mắc bệnh. Hiện tại, bệnh 
chưa có vắc xin và thuốc điều trị hữu hiệu, 
nên  biện pháp phòng bệnh vẫn là chính.

Theo báo cáo của Cục Thú y, từ năm 2017 
đến nay, bệnh DTLCP đã xuất hiện tại hơn 61 
quốc gia, phải tiêu hủy hàng trăm triệu con lợn 
và phải chi hàng chục tỉ Đô la Mỹ cho công 
tác phòng, chống dịch bệnh. Nghiêm trọng 
nhất là tại Trung Quốc, nước có số lượng lợn 

nuôi lớn nhất thế giới, đến nay tất cả các tỉnh 
đã xảy ra dịch, số lợn buộc phải tiêu hủy trên 
250 triệu con và đã chi hơn 1 tỷ Đô la Mỹ cho 
công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tại Việt Nam, số liệu thống kê của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tính đến 
ngày 11/7/2019 cho thấy bệnh DTLCP đã xả 
ra ở 5.422 xã, 513 huyện của 62 tỉnh, thành 
phố; tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy 
trên 3,3 triệu con. Hiện, cả nước chỉ còn duy 
nhất tỉnh Ninh Thuận chưa có bệnh DTLCP.

Tại tỉnh ta, mặc dù công tác chủ động 
phòng dịch được tỉnh và các địa phương triển 
khai sớm (từ tháng 8/2018) nhưng do tính 

Đẩy mạnh công tác Phòng, chống 
dịch tả lợn châu Phi trên Địa bàn tỉnh

TrầN HùNg
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh

Đ/c Lê Đình Sơn - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra  
công tác phòng chống bệnh DTLCP tại huyện Cẩm Xuyên.   Ảnh: P.V
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chất nguy hiểm của dịch bệnh và những khó 
khăn trong công tác phòng, chống nên đến 
ngày 17/5/2019 dịch đã xâm nhiễm vào địa 
bàn. Sau gần 2 tháng kể từ khi ổ dịch đầu tiên 
được phát hiện, đến nay toàn tỉnh có 25 xã, 
phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thành phố có 
dịch, làm cho hơn 1.000 con lợn chết và buộc 
phải tiêu hủy.

Từ khi dịch bệnh được phát hiện, Tỉnh 
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa 
phương đã kịp thời quan tâm chỉ đạo, ưu tiên 
bố trí nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều 
giải pháp cụ thể. Công tác phòng chống dịch 
đạt được một số kết quả bước đầu. Mặc dù là 
địa phương gặp nhiều khó khăn, khí hậu thời 
tiết khắc nghiệt, tổng đàn lớn, tỷ lệ chăn nuôi 
nhỏ lẻ cao, nhất là lưu lượng buôn bán, vận 
chuyển lợn qua địa bàn nhiều… nhưng sau 
gần 4 tháng kể từ ổ dịch đầu tiên được phát 
hiện, dịch mới xâm nhiễm vào tỉnh ta; tất cả 
các ổ dịch đều được phát hiện sớm, khoanh 
vùng ở phạm vi các hộ nhỏ lẻ, số lượng lợn 
buộc phải tiêu hủy ít, chưa có trường hợp tái 
phát ổ dịch cũ, chưa có các trang trại chăn 
nuôi quy mô lớn xảy ra dịch, do đó đã góp 
phần bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do 
dịch bệnh gây ra.

Dự báo thời gian tới dịch bệnh sẽ phát tán, 
lây lan nhanh đến các địa bàn chưa có dịch; 
tái phát các ổ dịch cũ và đặc biệt nguy hiểm 
hơn là bệnh có khả năng xâm nhiễm vào các 
cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; gây 
chết và buộc phải tiêu hủy nhiều lợn làm ảnh 
hưởng nghiêm trọng, thiệt hại lớn cho ngành 
chăn nuôi và ngân sách nhà nước; đồng thời 
có nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng 
lớn đến đời sống của người dân. 

Mặt khác, công tác phòng chống dịch 
bệnh tại các địa phương vẫn còn những khó 
khăn, hạn chế như tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ trong 
nông hộ không đảm bảo an toàn còn chiếm tỷ 
lệ cao; công tác quản lý, kiểm soát các hoạt 
động buôn bán, vận chuyển, giết mổ ở một số 

địa phương còn thiếu chặt chẽ, chưa thường 
xuyên; lực lượng cán bộ Thú y nhất là tại cấp 
huyện, xã còn thiếu, chế độ chưa đảm bảo,...

 Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, 
chống bệnh DTLCP cần sự tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để 
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị vào cuộc thực hiện quyết liệt, đồng 
bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Chỉ 
thị của Ban Bí thư và các Chỉ thị, Công điện 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó chú 
trọng tập trung chỉ đạo và triển khai một số 
giải pháp trọng tâm sau:

Trước hết, cần xác định công tác phòng, 
chống và tổ chức khống chế bệnh DTLCP là 
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay với 
phương châm “phòng, chống dịch như chống 
giặc”, “phòng là chính, cơ sở và người dân 
là chính”. Huy động sức mạnh tổng hợp của 
toàn xã hội và cả hệ thống chính trị vào cuộc, 
phân rõ trách nhiệm, triển khai cụ thể từng 
giải pháp, có sự kiểm tra, giám sát thường 
xuyên để rút kinh nghiệm, bổ cứu kịp thời các 
tồn tại, hạn chế.

 Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận 
động các tổ chức, cá nhân tham gia, ủng hộ 
kinh phí, phương tiện kỹ thuật, chia sẻ kinh 
nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh, 
giúp đỡ các gia đình chính sách, các hội viên 
bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh gây ra.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, 
tuyên truyền để từng cán bộ, đảng viên được 
giao nhiệm vụ và mỗi người chăn nuôi phải 
nhận thức rõ về tính chất nguy hiểm, tác hại 
nghiêm trọng của dịch bệnh đối với kinh tế, 
môi trường, đời sống và sinh kế của người 
dân cũng như trách nhiệm đối với công tác 
phòng chống dịch bệnh.

Ngoài việc giám sát chặt chẽ tình hình, 
diễn biến dịch bệnh để xử lý kịp thời; các địa 
phương cần định kỳ rà soát nắm chắc tổng 
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đàn, số hộ, trang trại chăn nuôi lợn để khuyến 
cáo người chăn nuôi, nhất là tại các vùng có 
mật độ chăn nuôi cao, nguy cơ dịch bệnh 
lớn,... dừng tái đàn để đảm bảo an toàn, tránh 
thiệt hại.

Để tập trung hiệu quả các giải pháp 
chống dịch, trước mắt cần tạm dừng việc 
nhập lợn từ tỉnh khác vào địa bàn để nuôi 
làm giống, nuôi thương phẩm và giết mổ 
cho đến khi tình hình dịch ổn định trở lại. 
Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn để 
chăn nuôi trong địa bàn tỉnh. Khi vận chuyển 
lợn ra, vào vùng dịch phải có nguồn gốc từ 
cơ sở không nhiễm bệnh, được xét nghiệm 
âm tính với bệnh DTLCP. Các trường hợp 
vận chuyển lợn từ các vùng chưa có dịch 
đảm bảo lợn phải khỏe mạnh, có nguồn gốc 
rõ ràng. Cơ sở tiếp nhận lợn phải là cơ sở 
chăn nuôi có quy trình và chủ động thực 
hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi 
an toàn dịch bệnh; khi tiếp nhận lơn, chủ cơ 
sở chăn nuôi phải báo cáo với chính quyền 
địa phương để được theo dõi, quản lý. 

 Tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động 
giết mổ; lợn vận chuyển để giết mổ, tiêu thụ 

trong địa bàn tỉnh phải được vận chuyển từ 
cơ sở chăn nuôi trực tiếp đến cơ sở giết mổ; 
không được vận chuyển lợn đến các điểm thu 
gom để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm mầm 
bệnh.

Ngoài ra, đối với các địa phương đang 
có dịch cần rà soát, đánh giá tình hình, diễn 
biến dịch bệnh để công bố dịch theo quy định 
của Luật Thú y. Tổ chức tiêu hủy lợn mắc 
bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP kịp thời, đúng 
quy định, hướng dẫn chuyên môn. Việc xử lý, 
tiêu hủy lợn bệnh phải đảm bảo vệ sinh môi 
trường; đồng thời, phải thành lập Hội đồng xử 
lý, tiêu hủy lợn và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, 
thủ tục để hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi. 
Trong thời gian có dịch các địa phương không 
thực hiện nhập lợn nuôi tái đàn, không phối 
giống cho đàn lợn nái tại các hộ, trại trong 
vùng dịch để giảm thiệt hại.

Với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm 
vụ, giải pháp trên, hy vọng bệnh DTLCP sẽ 
sớm được khống chế, góp phần bảo vệ sản 
xuất, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

T.H

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN
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Nhớ một mùa thu Cách mạng
   ĐặNg QUốC THịU

Nhớ một mùa thu Tháng Tám
Quốc kỳ trong gió hồng bay
Phố phường xuống đường Cách mạng
Dòng người cuồn cuộn mê say.

Nhớ một mùa thu Tháng Tám
Âm vang ngày ấy đến giờ 
Ta vẫn còn nghe náo nức
Biển người vọng tiếng hoan hô.

Quảng trường Ba Đình, Nhà hát lớn…
Cùng nhau nhịp bước hùng binh. 
Cánh cửa nhà Bắc Bộ phủ
Thân thương như cổng nhà mình.

Sắc thu nhuộm vàng mái phố
Trời xanh mây trắng của ta
Nước Việt Nam từ máu lửa
Sáng tên: Dân chủ - Cộng hòa…
                   
Tổ quốc từ nay vĩnh viễn
Nghìn năm hát mãi Tiến quân ca!

Nhớ Trường Sa (Trích)
  

   TrươNg XUÂN DũNg

Ở Trường Vinh em nhớ Trường Sa
Nơi câu ca làm mát lòng xứ sở
Em cứ bảo…, làm sao anh không nhớ?
Khi mùa Đông lá rụng kín chân thềm.

Trời mùa Đông cắt nhỏ ánh sao đêm
Để vương vấn càng thêm lòng vương vấn
Giống anh bảo những cái nhìn vô tận
Giữa đất trời vời vợi biển Trường Sa

 
Có lẽ độ này, anh càng nhớ khúc ca
Vóc dáng mùa đông dưới cành hoa sữa
Còn em đó không quên vòng ốc lửa
Rộn niềm tin hơi ấm giữa trùng khơi (…)
                                      
Tuổi học trò với bao nỗi đầy vơi
Nhưng với niềm tin không hề vơi cạn
Một phút cho anh, phút thầy, phút bạn
Phút cho tình yêu và cuộc sống sau này.

Hai phương trời ta cố gắng dựng xây
Anh nhớ quê hương đừng quên tay súng
Em cũng vậy giữa bộn bề cuộc sống
Đến giảng đường em càng nhớ Trường Sa.

Hà Giang
   HồNg HảI

  I
Nho Quế như sợi chỉ xanh rút ra từ ruột đá
Làm mềm lòng bao vách núi chảy qua
Như em gái Đồng Văn chiều nay tôi gặp
Gieo hạt giống nào đá cũng nở hoa…

  II
Sáng cà phê lưng núi
Khói thuốc hòa mây bay
Ngắm ngôi nhà ven suối
Ước gì mãi chốn này…

  
Chợt tiếng chuông điện thoại
Nhắc bao việc bộn bề
Đành xa miền biên tái
Gói mây làm quà quê.
  Mã Pí Lèng, 7/2019
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gặp bác Nguyễn Trọng Kỳ tại Hội thi báo cáo viên giỏi 
năm 2019 do huyện Thạch Hà tổ chức. ấn tượng với 
tôi, bác là thí sinh cao tuổi nhất và cũng là người có 

cách truyền đạt hết sức ngắn gọn, dí dỏm, dễ hiểu, dễ nhớ. Đằng 
sau sự vui vẻ hòa đồng ấy là một con người rất nhiệt tình, hăng 
hái, đam mê công tác tuyên truyền.

Dù tuổi đã cao, nhưng hàng ngày, bác tìm đọc tất cả các báo 
như Báo Hà Tĩnh, Tạp chí Thông tin - Tư tưởng của tỉnh, Bản tin 
Thạch Hà, tài liệu sinh hoạt chi bộ, theo dõi trên ti vi, radio để tiếp 
nhận thông tin và ghi lại trong cuốn sổ tay làm tư liệu phục vụ 
công tác. Khi có chủ trương, nghị quyết, chỉ thị cấp trên ban hành, 
sau khi tiếp thu ở huyện, xã, bác chủ động xây dựng kế hoạch để 
tuyên truyền kịp thời, đảm bảo đúng nội dung, đối tượng. Căn cứ 
vào nhiệm vụ chính trị chung, hàng tháng, nội dung tuyên truyền 

người báo cáo viên tận tụy với nhiệm vụ
Bài và ảnh: THIêN NHẫN

Sinh năm 1949, từng 
giữ cương vị chủ chốt ở xã 
Thạch Lưu sau khi về hưu, 

bác Nguyễn Trọng Kỳ lại được 
Đảng ủy tin cậy, giao cho 

trọng trách báo cáo viên của 
xã. Gắn bó với công tác tuyên 
truyền miệng đã gần 20 năm 

nhưng mỗi buổi nói chuyện, 
tuyên truyền trước đảng bộ, 

chi bộ và bà con nhân dân, 
bác luôn tìm được động lực, 

niềm vui cũng như những 
yêu cầu mới để trau dồi hoàn 

thiện bản thân.

Bác Nguyễn Trọng Kỳ (xã Thạch Lưu) tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Thạch Hà
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của bác đều được triển khai lồng ghép với các 
cuộc sinh hoạt, giao ban của Đảng bộ, đoàn 
thể, chi bộ. Ở Chi bộ Nam Trung, nơi bác trực 
tiếp sinh hoạt và một số chi bộ khác hầu như 
tháng nào cũng mời bác thông tin thời sự, chủ 
trương mới để cung cấp cho đảng viên. Ngoài 
ra, các trường đóng trên địa bàn theo định kì 
cũng thường mời bác trao đổi thông tin thời sự, 
nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, nói chuyện về Đại 
tướng Võ Nguyên giáp cho học sinh nghe… 
Mỗi năm, bình quân, bác tham gia hơn 20 lượt 
tuyên truyền miệng các nội dung nghị quyết, 
thông tin thời sự, chuyên đề trên các lĩnh vực 
cho đảng bộ, chi bộ, đoàn thể. Những thông tin 
của bác đã trở thành món ăn tinh thần của cán 
bộ, đảng viên nơi đây.

Cởi mở, chia sẻ chuyện nghề, bác tâm 
niệm rằng: người báo cáo viên - đại diện cho 
tiếng nói của Đảng phải luôn có ý thức học 
tập, vươn lên, thường xuyên nghe ngóng, đọc, 
nghiền ngẫm, tổng hợp tích lũy kiến thức cho 
mình. Phải tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, 
nhất quán về nhận thức, hành động, nói đi đôi 
với làm, luôn trau dồi đạo đức, gương mẫu 
trong lối sống, chấp hành tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
để cho con cháu trong gia đình, đảng viên trong 
chi bộ và nhân dân học tập, noi theo. Chẳng 
hạn, nếu tuyên truyền về quy định nêu gương 
mà bản thân không nêu gương thì những vấn 
đề bản thân nêu ra không có ý nghĩa. Báo cáo 
viên muốn lên lớp thành công phải chuẩn bị 
đề cương nghiêm túc, biến những điều đã đọc, 
đã nghe thành của mình, thể hiện chi tiết trong 
đề cương. Điều này, giúp cho người báo cáo 
viên trình bày nội dung một cách mạch lạc, 
khoa học, tránh tình trạng lặp ý, người nghe 
khó theo dõi. 

Bác còn trao đổi thêm: Hiện nay, tuy cán 
bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, nắm bắt 
nhiều thông tin trên báo chí, mạng xã hội, 
nhưng những thông tin do báo cáo viên cung 

cấp là quan trọng và hết sức cần thiết. Vì khi 
đọc báo, truy cập Internet, xem các phương tiện 
khác, hầu như chúng ta chỉ nhận thông tin một 
chiều, còn nếu trực tiếp nghe báo cáo viên nói, 
chúng ta có thể trao đổi để kiểm chứng thông 
tin. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu cao cho người 
làm công tác tuyên truyền phải luôn tiếp nhận 
kiến thức, thông tin, đồng thời biết phát huy 
được mặt tích cực của công tác tuyên truyền 
miệng mà các phương thức tuyên truyền khác 
không có. Người đi tuyên truyền phải biết gợi 
mở và dành thời gian để nghe đảng viên, nhân 
dân nói, trao đổi hai chiều. Có như thế thì buổi 
tuyên truyền mới hấp dẫn, báo cáo viên thu 
được thông tin để tham mưu cho cấp ủy, đồng 
thời cán bộ, đảng viên được nói lên chính kiến, 
suy nghĩ của mình. 

yếu tố cốt lõi trong công tác tuyên truyền, 
theo bác Kỳ chia sẻ, đó là lựa chọn phương 
pháp phải linh hoạt, phải xác định đối tượng, 
nội dung để lựa chọn phương pháp phù hợp. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy trong tuyên 
truyền phải “Lấy gương người tốt trong quần 
chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo 
dục lẫn nhau còn là phương pháp lấy quần 
chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và 
có sức thuyết phục lớn”. Thấm nhuần lời dạy 
của Bác, ngoài những chủ trương, chính sách 
thông tin tổng hợp được từ tỉnh, huyện, bác 
luôn gần gũi gắn bó với nhân dân, gặp gỡ và 
nghe nhân dân chia sẻ thông tin. Nhờ đó những 
câu chuyện, những việc làm, tấm gương người 
tốt, việc tốt góp nhặt được từ thôn xóm, khu 
dân cư chính là những chất liệu quý, sinh động, 
là món ăn tinh thần hấp dẫn, thuyết phục người 
nghe, lan tỏa việc làm theo nhanh nhất. Chẳng 
hạn, lấy những gương hiến đất, đóng góp nhiều 
tiền tiêu biểu trong thôn, xã nói cho mọi người 
biết để mỗi người đều thấy có trách nhiệm 
thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Từ năm 2018 
- 2019, xã Thạch Lưu xác định trọng tâm tuyên 
truyền nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng 

(Xem tiếp trang 39)
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nghị lực từ nỗi Đau da cam!
Bài và ảnh: Hà liNH

Dẫu phải gánh chịu nhiều nỗi đau cả 
về thể xác lẫn tinh thần, thế nhưng 
những nạn nhân và thân nhân chất 

độc da cam ở Hà Tĩnh không cam chịu hoàn 
cảnh nghiệt ngã, quyết tâm vượt qua khó khăn, 
nỗ lực vươn lên trong cuộc sống... 

Tròn 10 năm tham gia chiến đấu ở chiến 
trường Quảng Trị, năm 1983, ông Phạm Bá 
Đông (sinh năm 1934) ở xã Mai Phụ (Lộc Hà) 
xuất ngũ về quê với ảnh hưởng của chất độc da 
cam và thương tật 30%. Đau đớn hơn, 2 trong 
5 người con của ông cũng bị ảnh hưởng chất 
độc da cam từ bố, nặng nhất là người con gái 
lớn Phạm Thị Hải với chứng bệnh thần kinh. 

Khó khăn là vậy, nhưng với tinh thần, ý 
chí của người lính Cụ Hồ, xuất ngũ về quê, 
ông Đông đã hăng say lao động và tham gia 
các hoạt động xã hội tại địa phương. Từ năm 

1985 - 2008, ông Đông từng giữ các chức vụ là 
Bí thư Chi bộ, thôn trưởng thôn Đông Thắng. 
Không chỉ thế, ông còn là một lão nông hăng 
hái trồng trọt, chăn nuôi từ ngoài ruộng đến 
trong vườn dẫu những ngày mưa gió trở trời 
vết thương cũ khiến ông nhức nhối. 

Nay dù đã ở tuổi 85 nhưng ông Phạm Bá 
Đông vẫn cùng vợ miệt mài mỗi ngày chăm 
sóc từng luống rau, cây quả để tăng thêm thu 
nhập hằng ngày. Khu vườn mà ông bà đang 
chăm sóc cũng đang được đăng ký để xây 
dựng vườn mẫu của xã. 

Ông Đông chia sẻ: “Với tôi, đạt vườn mẫu 
hay không không quan trọng mà điều quan 
trọng hơn cả đó là mình có việc để làm, kiếm 
thêm thu nhập. Tuổi ngày càng cao, không thể 
làm ruộng nhiều như trước thì tôi tập trung vào 
phát huy lợi thế vườn nhà. Tới đây tôi sẽ xây 

Dù tuổi đã cao, vợ chồng ông Lê Văn Đông vẫn miệt mài chăm sóc vườn nhà để tăng thêm thu nhập
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xanh, sạch, đẹp; đăng ký UBND 
thành phố Hà Tĩnh xét, công nhận 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa hằng năm.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ 
chức đoàn thể phát động phong trào 
thi đua, tổ chức cho cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên và người lao 
động ký kết các nội dung thực hiện 
văn hóa công sở, đạo đức công vụ. 
Đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa 
công sở, đạo đức công vụ vào chương 
trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy 
và ủy ban kiểm tra hàng năm; đồng 
thời cấp ủy phối hợp với thủ trưởng 
cơ quan, người đứng đầu đơn vị tăng 
cường giám sát việc thực hiện của 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và người lao động. Lấy kết quả 
thực hiện làm một trong các tiêu chí 
đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, công chức, viên chức và 
người lao động hàng năm.

Hướng tới Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ 
Khối các cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh lần thứ XVI, cấp ủy, tập thể 
lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, người lao động 
trong toàn Đảng bộ quyết tâm phấn 
đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, gương 
mẫu đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị, công tác xây dựng 
Đảng, thực hiện xây dựng văn hóa 
công sở, nâng cao đạo đức công vụ, 
hết lòng phục vụ nhân dân, phụng 
sự Tổ quốc, góp phần vào sự phát 
triển bền vững của tỉnh.

N.Đ.H

dựng lưới che để có thể trồng rau 4 mùa”. 
Còn với anh Lê Văn Nam (sinh năm 1973), ở 

phường Tân giang (TP Hà Tĩnh) cũng là nạn nhân 
chịu di chứng chất độc da cam từ bố là ông Lê Văn 
Như (đã mất). Anh Nam mắc chứng bệnh thần kinh 
nặng, những khi lên cơn anh thường đập phá đồ đạc 
trong nhà, thậm chí đánh cả mẹ ruột, vì vậy gia đình 
phải xây riêng cho anh một căn phòng nhỏ. Xót xa 
hơn, mọi sinh hoạt của anh đều phụ thuộc vào người 
em trai ruột là Lê Văn Đồng (sinh năm 1979). 

Thương anh trai mắc bệnh, anh Đồng đành gác 
lại mọi công việc, thường xuyên phải túc trực ở nhà 
để chăm sóc, lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho anh Nam. 
Để duy trì cuộc sống hằng ngày, cả gia đình đều phải 
“chung lưng đấu cật”. Người mẹ già trong nhà là bà 
Nguyễn Thị Ty (sinh năm 1944) phải góp nhặt từng 
mớ rau mang ra chợ bán, vợ anh Đồng đi làm thuê; 
còn anh Đồng ở nhà nuôi thêm con gà, lúc rảnh rỗi 
thì ai thuê gì gần nhà anh đều chịu khó đi làm. 

Anh Đồng chia sẻ: “Mình không có thời gian đi 
làm, cuộc sống vất vả hơn thế nhưng cũng có là gì 
so với những thiệt thòi, đau đớn anh Nam phải chịu 
đựng. Bởi thế, chúng tôi không ai bảo ai, mỗi người 
đều cố gắng tạo niềm vui trong gia đình và cùng nhau 
vượt qua khó khăn”. 

Chi hội trưởng Hội Nạn nhân chất độc da cam 
phường Tân giang Kiều Đình Họa cho biết: Trước 
những khó khăn của gia đình anh Nam, UBND 
Thành phố và phường cũng đã có những hỗ trợ như: 
hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng xây nhà tình nghĩa, trao 
tặng quà vào các dịp lễ, tết... Hy vọng rằng, những 
món quà tuy nhỏ nhưng sẽ góp thêm niềm tin, động 
lực để gia đình anh Nam vượt khó. 

Trên địa bàn Hà Tĩnh còn có biết bao gia đình 
như ông Đông, anh Nam...  Do di chứng chất độc da 
cam để lại đã làm cho cuộc sống gia đình khó khăn 
trăm bề, nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, 
chính quyền các cấp, sự động viên của bà con láng 
giềng, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng vươn lên của mỗi 
nạn nhân và cả gia đình, các nạn nhân chất độc da 
cam đã từng bước hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc 
sống và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

H.l

ĐảNG bỘ KHốI.. . 
(Tiếp theo trang 25)
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Ngày 28/5 vừa qua, hãng 
tin Bloomberg nổi tiếng đã trích 
dẫn báo cáo của Ngân hàng DBS 

Bank dự báo rằng, kinh tế Việt Nam sẽ có tốc 
độ tăng trưởng 6-6,5% trong 10 năm tới. Với 
tốc độ tăng trưởng đó, theo DBS Bank thì trong 
10 năm nữa, quy mô nền kinh tế Việt Nam sẽ 
lớn hơn quy mô nền kinh tế Singapore-một 
trong những nền kinh tế phát triển của châu 
Á và thế giới. Hiện nay, theo dữ liệu của Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô nền kinh tế 
Singapore vẫn gần gấp rưỡi quy mô nền kinh 
tế Việt Nam, khi gDP của Việt Nam dự kiến 
đạt 260,3 tỷ USD trong năm 2019, còn gDP 
của Singapore dự kiến đạt 372,8 tỷ USD.

Theo báo cáo của Chính phủ tại phiên khai 
mạc Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV thì 
tốc độ tăng trưởng gDP của nền kinh tế Việt 
Nam năm 2018 là 7,08%, quý I-2019 là 6,79%, 
và mục tiêu năm 2019 là tăng trưởng 6,8%. 
Theo dự báo của IMF, tăng trưởng kinh tế toàn 

cầu năm 2019 cũng chỉ đạt 3,5%. Như vậy, 
nền kinh tế của Việt Nam có cơ hội rút ngắn, 
san bằng khoảng cách với nhiều nền kinh tế 
phát triển hơn mình trong thời gian tới. Không 
chỉ báo cáo của DBS Bank mà rất nhiều bài 
viết, những phát biểu, đánh giá của báo chí, 
nhà quản lý, chuyên gia quốc tế thời gian qua 
đều cho thấy cái nhìn lạc quan đối với sự tăng 
trưởng ổn định, dài hạn của kinh tế Việt Nam.

Theo ông Irvin Seah-chuyên gia kinh tế 
của DBS Bank, tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam trong tương lai sẽ được thúc đẩy bởi lợi 
thế về cơ cấu dân số, lực lượng lao động, cơ sở 
hạ tầng ngày càng được cải thiện, nền chính trị 
ổn định, năng suất lao động tăng, tạo lực hút 
đối với dòng vốn nước ngoài. “Các nhà đầu tư 
nước ngoài đang xếp hàng mong muốn để trở 
thành một phần câu chuyện Việt Nam”, ông 
Irvin Seah nhận định.

Cục Thống kê Hoa Kỳ công bố số liệu 
cho thấy, kim ngạch nhập khẩu vào Mỹ từ Việt 
Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 tăng 40,2% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tốc độ nhập 
khẩu hàng hóa từ Việt Nam vào Mỹ được duy 
trì như mức trên trong cả năm 2019 thì Việt 
Nam sẽ vượt qua Italy, Pháp, Anh và ấn Độ, 
đứng vị trí thứ 7 trong danh sách những nước 
có kim ngạch xuất khẩu nhiều nhất vào Mỹ.

Đánh giá khách quan của quốc tế đều cho 
thấy lực của nền kinh tế Việt Nam đang lên rất 
nhanh. Đây là kết quả của những chủ trương, 
định hướng đúng đắn của Đảng, những giải 
pháp của Chính phủ được thực hiện quyết liệt 
trong thời gian qua để phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), 

Thời gian qua, kinh tế Việt Nam tăng 
trưởng mạnh, đời sống người dân ngày càng 
được cải thiện và nâng lên, thế nhưng trong 

xã hội, thậm chí một số cán bộ, đảng viên vẫn 
còn những người chưa hiểu rõ, chưa nhận 

thức đúng, có cái nhìn phiến diện, tỏ ý hoài 
nghi về sự phát triển theo hướng ngày càng 
bền vững và thực chất của kinh tế đất nước; 

về những giá trị mà phát triển kinh tế mang 
lại cho người dân. Thực tế này đòi hỏi cần 

tăng cường truyền đạt, phổ biến thông tin để 
mọi người có nhận thức và hành động đúng.

cần có cái nhìn Đúng ĐẮn, toàn diện 
về tình hình kinh tế - xã hội

Hồ QUANg PHươNg
Báo Nhân dân
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phát triển kinh tế tư nhân, về doanh nghiệp nhà 
nước, về cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh. Việt Nam thực sự 
đang là điểm đến hấp dẫn của vốn, của công 
nghệ, của các nguồn lực kinh tế quốc tế. Tuy 
hiện nay diễn biến thương mại trên thế giới 
khá phức tạp do tư tưởng bảo hộ thị trường 
quay trở lại và tác động của căng thẳng thương 
mại Mỹ-Trung, nhưng nhìn về tổng thể thì Việt 
Nam đã mở được những cánh cửa rộng lớn để 
đưa sản phẩm của mình đến những thị trường 
lớn nhất thế giới, như: Mỹ, các nước tham gia 
Hiệp định CPTPP, Trung Quốc, EU...           

Tất nhiên, cơ hội luôn đi kèm với thách 
thức, thuận lợi luôn song hành khó khăn, bên 
cạnh thành tựu thì luôn có những hạn chế. 
Đó là nền kinh tế Việt Nam hiện nay nhìn 
chung vẫn có năng suất lao động thấp; môi 
trường kinh doanh đã được cải thiện nhưng 
chưa thuận lợi; nạn tham nhũng vẫn tồn tại; 
các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 
tư nhân còn có quy mô nhỏ, công nghệ lạc 
hậu; tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc nhiều 
vào các doanh nghiệp FDI; ý thức bảo vệ môi 
trường chưa tốt. Mặc dù Đảng, Nhà nước đã 
có nhiều chính sách ưu tiên, khuyến khích 
nhưng nhìn chung đời sống người dân vùng 
sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn...

Ở bất cứ quốc gia nào, hay trong bất cứ 
nền kinh tế nào đều tồn tại trong mình những 
vấn đề, mà trong đó, vấn đề nào cũng có tính 
hai mặt. Ví dụ, theo Tạp chí Nikkei của Nhật 
Bản thì Việt Nam đang trở thành một trong 
những nước thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) lớn nhất tại châu Á, chuỗi sản 
xuất, cung ứng toàn cầu cũng đang đổ về Việt 
Nam. Nếu ai đó có góc nhìn bi quan thì sẽ thấy 
sự phụ thuộc của nền kinh tế Việt Nam đối 
với khối doanh nghiệp FDI sẽ càng ngày càng 
nhiều, do tổng lượng vốn FDI đổ vào nền kinh 
tế rất nhiều trong một thời gian ngắn, gây nên 
mất cân bằng giữa nguồn lực trong và ngoài 
nước. Thực tế, trong phát triển kinh tế thì vốn 

là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vốn nhiều thì 
cơ hội làm ăn sẽ tăng, việc làm sẽ nhiều hơn. 
Tất cả các nền kinh tế lớn nhất trên thế giới 
đều nỗ lực thu hút vốn FDI. Việt Nam đang là 
điểm hút vốn của thế giới, chứng tỏ sức hấp 
dẫn của kinh tế Việt Nam từ cơ chế chính sách, 
cho tới sự ổn định. Càng nhiều doanh nghiệp 
FDI quan tâm thì chúng ta lại càng có cơ hội 
lựa chọn được những doanh nghiệp tốt nhất, 
có công nghệ tốt nhất, tránh được những công 
nghệ lạc hậu, những ngành sản xuất làm tổn 
hại môi trường. Vốn FDI, doanh nghiệp FDI 
đổ vào Việt Nam sẽ tạo ra sự sôi động và tạo ra 
môi trường tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam 
tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tất nhiên, 
việc chớp được cơ hội hay không lại là do nỗ 
lực của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp 
và người dân.   

Theo công bố vào tháng 3-2019 của 
Nielsen - một công ty nổi tiếng thế giới về 
nghiên cứu thị trường: Việt Nam xếp hạng 4 
trong các nước lạc quan nhất thế giới về chỉ 
số niềm tin của người tiêu dùng. Bà Nguyễn 
Hương Quỳnh, Tổng giám đốc Nielsen Việt 
Nam cho hay, chỉ số niềm tin của người tiêu 
dùng (CCI) của Việt Nam đạt 122 điểm, cao 
hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực 
(117 điểm) và thế giới (107 điểm). Kết quả này 
cho thấy mức độ lạc quan của người tiêu dùng 
về kinh tế Việt Nam.   

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đẩy 
mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Cùng với 
việc hoàn thiện pháp luật, bịt các lỗ hổng pháp 
luật thì các vụ đại án tham nhũng đã được đưa 
ra xử lý nghiêm minh, các cá nhân sai phạm dù 
là cán bộ cấp cao cũng đã bị trừng phạt, không 
có vùng cấm. Điều này mang lại những kết quả 
bước đầu tích cực. Theo kết quả điều tra về 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 
2018, được công bố vào tháng 3-2019 đã cho 
thấy những phản ánh tích cực của cộng đồng 
doanh nghiệp về nỗ lực của Đảng, Nhà nước 
trong phòng, chống tham nhũng, cải thiện môi 
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nông thôn mới thành công. Câu chuyện về những gương tiêu 
biểu trong đóng góp, hiến đất đai, tài sản trở thành những tư 
liệu thực tế phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền. Những 
gương người tốt, việc tốt có sức truyền cảm đến mọi người làm 
cho ai cũng thấy thích thú, nể phục thay đổi ý thức sẵn sàng 
đóng góp tiền của, vật chất xây dựng nông thôn mới. Đó chính 
là những con người cụ thể giúp cho người tuyên truyền gắn chủ 
trương với thực tiễn, làm cho công tác tuyên truyền trở nên linh 
hoạt, hiệu quả hơn. Công tác tuyên truyền đã góp phần thay đổi, 
tạo chuyển biến về nhận thức, việc làm của người dân, giúp xã 
Thạch Lưu đã huy động nguồn nội lực lớn để hoàn thành 20/20 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Điều mong muốn nhất của người báo cáo viên đó là chính 
được cấp ủy tin tưởng, giao phó, tạo cơ hội để tuyên truyền, 
mong sao những điều mình nói được đối tượng tiếp nhận là cán 
bộ, đảng viên và nhân dân lắng nghe, từng bước thay đổi ý thức, 
hành vi làm cho tập thể tốt hơn, con người sống nhân văn, có 
trách nhiệm hơn. Đó là niềm hạnh phúc của người báo cáo viên. 
Đối với người họ, ngoài kiến thức, phương pháp, muốn lời nói 
của mình thấm sâu trong lòng dân phải luôn tôn trọng, gần gũi, 
không đứng trên nhân dân mà phải lắng nghe dân nói để thu 
nhận kiến thức, lấy bài học kinh nghiệm nơi dân để giáo dục 
nhân dân bằng những tấm gương, việc làm cụ thể. Dù năm nay 
đã ngoài 70 tuổi, nhưng được cấp ủy tin tưởng giao phó, ngày 
ngày, bác vẫn đọc báo, theo dõi, tổng hợp thông tin, nghe ngóng, 
nắm bắt từ cuộc sống để làm giàu cho vốn kiến thức của mình 
phục vụ công việc tốt hơn...

Theo đồng chí Hoàng Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho 
biết: “Bác Nguyễn Trọng Kỳ là một báo cáo viên hết sức nhiệt 
tình, tâm huyết có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền 
ở Đảng bộ xã Thạch Lưu. Lúc nào được giao nhiệm vụ báo 
cáo, bác đều cố gắng và hoàn thành tốt. Đảng ủy có bác tham 
mưu trong công tác tuyên truyền, qua kênh báo các viên, chủ 
trương, chính sách của Đảng đều được quán triệt kịp thời, đúng 
đối tượng. Dù tuổi đã cao, song bác vẫn không ngừng học tập, 
trau dồi đạo đức lẫn chuyên môn, sống khiêm tốn, chan hòa. Bác 
là tấm gương của người đảng viên, báo cáo viên mẫu mực được 
nhân dân yêu mến, cán bộ, đảng viên trẻ như chúng tôi học tập, 
noi theo”. 

T.N

Người báo cáo viên.. . (Tiếp theo trang 34)

trường đầu tư kinh doanh. 
Theo đó, số doanh nghiệp 
phản ánh phải trả chi phí 
không chính thức đang 
có chiều hướng giảm 
(54,8%), mức thấp nhất 
trong 5 năm trở lại đây 
(năm 2015 là 66,3%). 
Cùng với đó, số doanh 
nghiệp phàn nàn về hiện 
tượng nhũng nhiễu của 
cán bộ cơ quan nhà nước 
tại địa phương cũng 
đang giảm (58,2% doanh 
nghiệp vào năm 2018, so 
với 65,6% doanh nghiệp 
vào năm 2014)...

Nền kinh tế nước ta 
đang trong quá trình phát 
triển, bên cạnh những 
mặt được, có cả những 
hạn chế, thiếu sót, yếu 
kém. Chính vì vậy, mỗi 
người dân, nhất là cán 
bộ, đảng viên cần có cái 
nhìn đúng đắn, toàn diện 
về tình hình KT-XH của 
đất nước, nhận thức đúng 
bản chất của vấn đề, thực 
hiện đúng nghị quyết của 
Đảng; cần phải tuyên 
truyền, nâng cao nhận 
thức cho gia  đình, đồng 
nghiệp, đồng đội, bạn bè, 
từ đó nỗ lực lao động, 
làm việc, thực hiện nhiệm 
vụ, tu dưỡng bản thân để 
nâng cao thu nhập, đời 
sống của mình, đóng góp 
vào sự phát triển của đơn 
vị, cơ quan, tổ chức, địa 
phương và đất nước.

H.Q.P 
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Từ “cách mạng cây”, “cách mạng voọc”

Chuyến thăm, làm việc tại Na Uy 
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc gần đây mang lại nhiều 

kết quả tốt đẹp, trong đó có việc ký kết hợp 
tác kinh tế. Trong bối cảnh giá điện tăng khiến 
người dân lo lắng thì thông tin sắp tới Tập đoàn 
Scatec Solar của Na Uy sẽ đầu tư 500 triệu 
USD vào điện mặt trời tại Việt Nam; đồng thời 
xây dựng phòng thí nghiệm giúp Việt Nam 
nghiên cứu, chuyển giao và tiến đến xuất khẩu 
công nghệ năng lượng tái tạo được dư luận rất 
hoan nghênh.

Vậy mà một số trang mạng vẫn cố tình bóp 
méo, xuyên tạc rằng, các dự án điện mặt trời sẽ 
tàn phá cảnh quan, môi trường ven biển như ở 
Bình Định, một dự án điện mặt trời lớn đã phải 
hủy bỏ vì lý do gây ô nhiễm môi trường. Song 
theo các chuyên gia, điện mặt trời hoàn toàn 
không gây ô nhiễm. Cơ quan chức năng ở Bình 
Định cho biết, từng có âm mưu thủ đoạn bịa đặt 
thông tin để kích động người dân phản đối, tạo 
điểm nóng ở địa phương.

Vài năm gần đây, trên không gian mạng 
liên tục xuất hiện nhiều trang web, trang mạng 
xã hội với danh nghĩa BVMT, bảo vệ động 
vật hoang dã, vì hệ sinh thái và phát triển bền 
vững… nhưng luôn gắn với việc phản đối một 
vài dự án kinh tế - xã hội (KT-XH) nào đó ở các 
địa phương. Cứ ở đâu có các dự án du lịch, du 
lịch sinh thái gắn với danh lam thắng cảnh thì 
ở đó lại xuất hiện một số trang mạng “chuyên 
đề” phản đối. Từ chuyện làm cáp treo ở chùa 
Hương, ở Fansipan đến chuyện bảo vệ Sơn Trà, 
Tam Đảo hay hang Sơn Đoòng… Họ đưa ra 
những lời “có cánh” kêu gọi người dân chung 
tay, tham gia ký các văn bản được gọi là “kiến 
nghị” gửi lên Chính phủ, thậm chí gửi ra các 
tổ chức quốc tế. Không ít người nhẹ dạ cả tin 
làm theo mà không biết rằng, đứng sau các hoạt 
động ấy núp dưới danh nghĩa “tổ chức xã hội 
dân sự”, các “nhà dân chủ” trở thành những 
chuyên gia kích động chống phá đất nước.

Như ở Đà Nẵng, Vĩnh Phúc gần đây xuất 
hiện các trang facebook và blog kêu gọi người 
dân BVMT sinh thái, phản đối một số dự án 

Từ “cách mạng cây”, “cách mạng cá” 
đến “cách mạng màu”

THáI HưNg
Báo Quân đội Nhân dân

Hãy bảo vệ màu xanh đất Việt, hãy chung 
tay bảo vệ môi trường (BVMT), hãy bảo vệ 

động vật hoang dã, đấu tranh vì thành phố văn 
minh, hãy loại bỏ các dự án “ăn cả vào tương 

lai”… Những năm gần đây, có rất nhiều phong 
trào kêu gọi người dân bằng những mỹ từ đẹp 
đẽ. Từ đó, nhiều người dân bị cuốn theo, tham 

gia tụ tập, ghi chữ ký, tâm thư, tuần hành 
những tưởng đòi quyền lợi cho mình. Nhiều sự 

việc phải qua một thời gian dài mới lộ ra, đó chỉ 
là những chiêu trò mà các thế lực thù địch triệt 
để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá 

Đảng, Nhà nước Việt Nam thông qua các tổ chức 
xã hội dân sự một cách rất tinh vi.
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KT-XH. Các trang này hoạt động như những 
tờ báo điện tử với nhiều bài viết của một số 
cây bút chuyên nghiệp, những hot facebooker 
nhưng nhiều hơn cả vẫn là các “nhà dân chủ”, 
những người tự xưng là nhân sĩ, trí thức có 
tiếng nói đối lập với chính quyền. Đặc biệt, các 
trang này xuất hiện công khai tư cách của nhóm 
green Trees-một nhóm tự xưng là tổ chức xã 
hội dân sự có hơn 10.000 thành viên, do các 
đối tượng chuyên chống phá Đảng, Nhà nước, 
như: Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn, 
Trịnh Hữu Long giật dây. Những đối tượng 
này từng đứng sau kích động tụ tập, biểu tình 
phản đối dự án thay thế cây xanh ở Hà Nội, sau 
đó kích động biểu tình nhân sự cố môi trường 
biển miền Trung. Đối tượng Phạm Đoan Trang 
đã công khai gọi là “cách mạng cá”. gần đây, 
từ khi đối tượng Nguyễn Anh Tuấn được đào 
tạo ở nước ngoài về nước định cư tại Đà Nẵng, 
chúng áp dụng nhiều chiêu trò kích động, lợi 
dụng vấn đề môi trường sinh thái để lôi kéo 
người dân giống như đã làm ở Hà Nội. Chúng 
không giấu giếm ý đồ sau “cách mạng cây”, 
“cách mạng cá” sẽ có thể là “cách mạng voọc” 
ở Đà Nẵng khi thổi phồng vấn đề môi trường 
sinh thái. Ở địa phương này, dưới sự kích động 
của chúng, từng xảy ra các phong trào ký đơn 
tập thể, tụ tập vì môi trường...

Đến lợi dụng vấn đề dân sinh, đất đai
Cách đây ít lâu, việc chính quyền TP Hồ 

Chí Minh giải phóng mặt bằng khu đất thuộc 
vườn rau Lộc Hưng (quận Tân Bình) để xây 
dựng trường học, công trình phúc lợi, đã xuất 
hiện tình trạng các cá nhân vi phạm cản trở, 
chống đối người thi hành công vụ, căng băng 
rôn, biểu ngữ gây mất trật tự. Ngay lập tức, các 
thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng sự việc 
hòng biến vụ giải phóng mặt bằng này thành 
điểm nóng về “tranh chấp đất đai”, khoét sâu 
mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền, biến 
Lộc Hưng thành điểm nóng kiểu Đồng Tâm, 
Tiên Lãng. Các báo đài hải ngoại, như: rFA, 
VOA… tung nhiều bài viết, hình ảnh xuyên 
tạc “chính quyền cướp đất của dân”, “công 
an đánh dân”, “dân oan ca thán, chính quyền 

bất chấp”… Các tài khoản facebook có tên Lê 
Công Định, Lê Nguyễn Hương Trà, Trịnh Sơn, 
Nguyễn Tín, Bạch Cúc… đăng tải nhiều bài 
viết quy chụp chính quyền địa phương “đàn áp 
giáo hội”, “đập phá nhà dân”... Chúng rêu rao, 
sắp có “ngòi nổ Tiên Lãng giữa Sài gòn”, kêu 
gọi người dân xuống đường hướng dẫn dùng 
hung khí chống đối… Nhưng nhờ sự cảnh giác 
của người dân và sự vào cuộc kiên quyết của 
chính quyền, âm mưu đó đã bị thất bại.

Ở Hà Nội, gần đây, nhân sự việc các hộ 
dân thôn Bắc Lãm (phường Phú Lương, quận 
Hà Đông) tự ý thi công, san đường trên đất giao 
thông nội đồng nằm trong quy hoạch dự án đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và gây 
sức ép với chính quyền một cách phi lý, nhiều 
đối tượng xấu đã kích động, lái vấn đề để khoét 
sâu mâu thuẫn, làm nóng tình hình. Chúng gây 
sức ép, kêu gọi và không cho các gia đình cho 
trẻ đến trường, ép buộc các em tham gia những 
hoạt động gây rối, mất an ninh trật tự tại địa 
phương, cản trở việc dạy và học của học sinh 
và giáo viên.

Lừa phỉnh, lôi kéo giới trẻ
Voice-một tổ chức được cho là ngoại vi của 

tổ chức khủng bố Việt Tân ở nước ngoài nhiều 
năm qua đã tìm mọi cách kích động, lôi kéo, 
mở các lớp đào tạo hàng trăm thanh niên thành 
những “nhà hoạt động dân chủ” rồi đưa về Việt 
Nam hoạt động chống phá bằng hình thức kích 
động, biến các sự việc KT-XH thành những 
vấn đề chính trị gây bức xúc dư luận. Trong đó, 
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hiện nay 
là các địa phương xuất hiện nhiều hiện tượng 
phức tạp từ một số đối tượng do Voice đào tạo 
trở về hoạt động.

Những “học viên” do chúng đào tạo sau 
khi trở về đều không còn là những công dân 
lương thiện đóng góp công sức, trí tuệ để dựng 
xây đất nước mà bị huyễn hoặc trở thành những 
“nhà dân chủ”, “nhà hoạt động xã hội”, biết “tổ 
chức các chiến dịch xã hội”, “gây quỹ”, “viết 
dự án”, mà bản chất là hướng tới mạo danh vì 
dân chủ, nhân quyền, vì môi trường sống… để 
chống phá đất nước. Mấy năm gần đây, Nguyễn 
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Anh Tuấn-đối tượng được chúng đưa đi đào tạo 
ở nước ngoài trở về Việt Nam, được coi là hạt 
giống cho nhiều hoạt động chống phá. Sinh 
sống tại Đà Nẵng nhưng đối tượng này thường 
xuyên có mặt hoặc tán phát thông tin kích động 
các sự việc ở Hà Tĩnh, Bình Thuận, Hà Nội, 
Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh... Với thủ đoạn 
là bám sát vào phản ứng hay bức xúc từ xã hội 
để chúng “thổi” lên thành một phong trào chính 
trị chống lại chính quyền nhằm nuôi dưỡng “ý 
thức phản kháng” của người dân, tuyển lựa 
và mở rộng lực lượng xã hội tham gia. Từ các 
chiêu trò này, sâu xa hơn chúng âm mưu tập 
dượt, đi tới đấu tranh bất bạo động rồi xa hơn 
là bạo loạn, lật đổ theo mô hình “cách mạng 
màu”, “mùa xuân ả-rập”…

Cảnh giác với âm mưu “cách mạng màu”
Đối tượng Phạm Đoan Trang trong một 

tài liệu phản động để tập huấn cho các “nhà 
lãnh đạo trẻ” của chúng mà cơ quan chức năng 
thu được đã công khai nêu những cách thức 
hoạt động trên dựa theo mô hình cách mạng 
sắc màu để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Cái gọi là tổ chức green Trees do đối tượng 
này từng cầm đầu đã áp dụng những “chiến 
lược đấu tranh bất bạo động” trong cuốn “Từ 
độc tài đến dân chủ” của gene Sharp. Theo 
đó, chúng mượn những hoạt động dân sự ôn 
hòa và hợp pháp, như: BVMT, thiện nguyện 
hay biểu diễn nhạc... để lôi kéo đám đông. 
Mỗi lần chính quyền xử lý các hoạt động như 
vậy, chúng sẽ khiến dân chúng và quốc tế có 
thiện cảm với phong trào đối lập, vì nghĩ 
rằng các nhà đối lập vô tội và bị xử oan. Còn 
nếu chính quyền không xử lý thì các nhóm 
đối lập sẽ có đủ thời gian để xây dựng lực 
lượng và uy tín thông qua những hoạt động 
dân sự tưởng chừng vô hại đó. Khi đã có lực 
lượng, mối quan hệ và lôi kéo được cảm tình 
của đám đông, các nhóm đối lập sẽ phát động 
cách mạng đường phố để lật đổ chính quyền. 
Chiến lược này đã được sử dụng lặp đi lặp 
lại trong cuộc “cách mạng màu”, “mùa xuân 
ả-rập” như đã diễn ra ở một số quốc gia, 
vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chúng luôn núp dưới cái bóng vì tương lai, 
vì sự phát triển của dân tộc nhưng thực tế những 
hoạt động đó chỉ nhằm mục tiêu phá hoại, chọc 
gậy, ném đất đá vào bánh xe phát triển của đất 
nước. Đôi khi, một hạt cát có thể làm hỏng một 
cỗ máy, một trào lưu núp bóng dân sinh có thể 
tạo ra những đám cháy nguy hiểm, đe dọa an 
ninh chính trị của đất nước.

Vì thế, đã đến lúc các cơ quan chức năng 
phải vào cuộc, xử lý nghiêm minh, ngăn chặn 
không để hình thành cái gọi là “cách mạng 
cây”, “cách mạng cá”, “cách mạng voọc”. 
Phải sớm xử lý các trang mạng xã hội chuyên 
kích động, tập hợp lực lượng và tổ chức các 
cuộc tụ tập, biểu tình như đã xảy ra ở Hà Nội, 
Hà Tĩnh, Bình Thuận… Bài học từ các vụ tụ 
tập, biểu tình phản đối thay thế cây xanh ở Hà 
Nội cho thấy, có nguyên cớ ban đầu từ một số 
trang facebook kêu gọi, kích động người dân. 
Vì thế, cần sớm tìm ra những đối tượng cầm 
đầu, điều hành những fanpage, phối hợp với 
các cơ quan quản lý mạng xã hội để xử lý. Vừa 
qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm tốt 
công tác quản lý, phối hợp với Facebook bóc 
gỡ nhiều trang mạng có nội dung chống phá 
Đảng, Nhà nước.

Đối với chính quyền các địa phương, phải 
nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo, quản 
lý; khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập, 
khuyết điểm trong quản lý KT-XH, giải quyết 
thỏa đáng những vướng mắc, mâu thuẫn ở cơ 
sở, không để kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi 
dụng, bóp méo, chống phá.

Đối với người dân, cần nêu cao tinh thần 
cảnh giác trước những lời kêu gọi đấu tranh vì 
môi trường, vì dân sinh, dân chủ. Đấu tranh vì 
quyền lợi chính đáng là cần thiết nhưng trước 
hết phải đúng pháp luật và phải dựa vào pháp 
luật, dựa vào các cơ quan bảo vệ pháp luật, 
không nên chủ quan, thiếu suy nghĩ để vô hình 
trung tiếp tay cho các thế lực phản động phá 
hoại môi trường hòa bình, ổn định để phát triển 
đất nước.

T.H
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I. THÔNG TIN TRONG NƯỚC 
1. Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số 

và nhà ở 2019 
Theo kết quả tổng điều tra được công bố, 

tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 
1/4/2019 (thời điểm bắt đầu thực hiện tổng điều tra) 
là 96.208.984 người; trong đó, dân số nam là hơn 47,8 
triệu người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là hơn 48,3 
triệu người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là 
quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong 
khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines).

Năm 2019, mật độ dân số của Việt Nam là 290 
người/km2. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa 
phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, tương ứng 
là 2.398 người/km2 và 4.363 người/km2.Toàn quốc có 
khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông, 
đang đi học. Cả nước có 95,8% dân số từ 15 tuổi trở lên 
biết đọc biết viết. Tại thời điểm tổng điều tra, cả nước 
có hơn 26,8 triệu hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với 
năm 2009. Bình quân mỗi hộ có 3,5 người.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy ,trải 
qua 10 năm, quy mô dân số nước ta tăng chậm hơn so 
với giai đoạn 10 năm trước. Điều kiện nhà ở của các hộ 
dân cư được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở thành thị. Hầu hết 
các hộ dân cư đều có nhà ở và sống trong các loại nhà 
kiên cố và bán kiên cố; diện tích nhà ở bình quân đầu 
người tăng lên đáng kể sát với mục tiêu Chiến lược phát 
triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Kết quả tốt nghiệp THPT trên cả nước đạt 
94,06%

Kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được 
dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT; đồng thời, 
cung cấp dữ liệu làm cơ sở để tuyển sinh Đại học (ĐH), 
Cao đẳng (CĐ) và bổ sung thông tin về chất lượng giáo 
dục phổ thông.

Nam Định là địa phương đẫn đầu cả nước về tỷ 
lệ đỗ tốt nghiệp với 98,57%; thứ hai là Hà Nam đạt tỷ 
lệ 97,57%; Hải Phòng đạt 97,34%; Hà Tĩnh đạt 96,87%; 
Bà Rịa Vũng Tàu là 95,55%, Bình Dương là 98,67%;  Cần 
Thơ là 95,51% (năm 2018 là 96,76%)… Hà Nội, TP Hồ 
Chí Minh nằm trong top 10. Các địa phương như: Hà 
Giang, Sơn La, Hoà Bình có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chỉ còn 
hơn 70%.

Việc phân tích sâu kết quả tốt nghiệp THPT của 
các tỉnh cho thấy, kết quả thi đã phản ánh trung thực 
chất lượng giáo dục của các địa phương, các vùng, 

miền và đảm bảo kiến thức, kỹ năng cơ bản của THPT, 
giúp các trưởng ĐH, CĐ có thông tin tuyển sinh năm 
học mới.

Bộ GD&ĐT đánh giá: Kết quả các môn thi năm nay 
đạt mục tiêu đề ra, các môn thi đều có điểm trung bình 
phân bổ trong khoảng 5 - 6 điểm. Năm nay, môn thi có 
nhiều điểm 10 nhất là môn Giáo dục công dân, với hơn 
800 bài thi, tổng số điểm 10 của năm 2019 là 1.287 bài, 
chỉ bằng khoảng 25% so với cơn “mưa” điểm 10 năm 
2017 (4.500 bài).

Năm nay, có 3 môn thi có nhiều điểm trung bình 
dưới 5 gồm: Sinh, Sử, Anh văn. Trong đó Sinh, Sử là 
hai môn thành phần trong bài thi tổ hợp khoa học 
tự nhiên, số thí sinh sử dụng bài này để xét tuyển 
ĐH không nhiều. Tuy nhiên, hầu hết thí sinh dùng 2 
môn này để xét tuyển ĐH thì đều có điểm trung bình 
trên 5. Riêng môn Sử vẫn có tới 70% bài thi điểm 
dưới trung bình, đa phần trong số này chỉ dùng để 
xét tốt nghiệp.

Về điểm trung bình theo khối: Khối A0 điểm trung 
bình tăng hơn năm 2018, đạt tới gần 18 điểm. Các tổ 
hợp xét tuyển khác cũng tương tự. Tổ hợp A1 điểm 
trung bình 17 - 18 điểm; khối B điểm trung bình cũng 
từ 16 – 17 điểm, điểm trung bình các khối đều lệch 
phải. Có khoảng 75% thí sinh đạt tổng số điểm cho 
3 môn trong tổ hợp xét tuyển ĐH từ 15 trở lên. Điều 
này chứng tỏ, thí sinh có tính thực dụng cao trong việc 
lựa chọn môn học, đa phần các em chỉ tập trung học 
những môn phục vụ cho thi ĐH.

II. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÀ NƯỚC VÀ 
TÌNH HÌNH QUỐC TẾ

1. EU thông qua quyết định ký các hiệp định tự 
do thương mại và bảo hộ đầu tư với Việt Nam 

Ngày 25/6/2019, Hội đồng Châu Âu đã chính thức 
thông báo chấp thuận hai hiệp định giữa Liên minh 
châu Âu (EU) và Việt Nam là Hiệp định thương mại tự 
do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) và ủy 
nhiệm cho Ủy ban châu Âu ký kết với Việt Nam vào 
ngày 30/6 tại Hà Nội.

Ngay khi EVFTA có hiệu lực, Việt Nam sẽ xóa bỏ 
65% thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu từ EU. Các 
dòng thuế còn lại sẽ được dỡ bỏ dần trong 10 năm tới 
và 99% thuế quan đánh vào hàng hóa giao thương 
giữa hai phía sẽ được xóa bỏ. Bên cạnh việc mang lại 
những cơ hội kinh tế quan trọng, EVFTA cũng đảm bảo 
rằng thương mại, đầu tư và phát triển bền vững luôn 
song hành, bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn cao nhất 
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về bảo hộ lao động, an toàn, bảo vệ môi trường và 
người tiêu dùng. 

Trong khi đó, EVIPA sẽ giúp bảo vệ và tăng đầu 
tư của EU vào Việt Nam. Điều này hứa hẹn đưa Việt 
Nam trở thành một trong những trung tâm hoạt động 
thương mại và đầu tư của EU tại Đông Nam Á. Theo lịch 
trình, sau khi được ký kết, EVFTA và EVIPA sẽ được trình 
lên Nghị viện châu Âu (EP) và Nghị viện 28 nước thành 
viên EU bỏ phiếu thông qua. Dự kiến, EVFTA sẽ được 
EP thông qua vào cuối năm 2019 hoặc đầu 2020. Còn 
EVIPA sẽ mất nhiều thời gian hơn, ít nhất là hai năm để 
EP và Nghị viện của 28 quốc gia thành viên thông qua.

2. Hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia 
không ngừng được củng cố

Quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện 
Việt Nam-Campuchia đang không ngừng được củng 
cố; trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước 
diễn ra thường xuyên; hợp tác giữa các bộ ngành, địa 
phương, giao lưu nhân dân ngày càng sâu đậm; hợp 
tác kinh tế-thương mại tăng trưởng mạnh mẽ, với kim 
ngạch thương mại hai chiều đạt 4,7 tỷ USD trong năm 
2018, Việt Nam nằm trong top 5 nước đầu tư lớn nhất 
tại Campuchia với 211 dự án, trị giá hơn 3 tỷ USD.

Hợp tác Việt Nam-Campuchia còn rất nhiều tiềm 
năng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại-
đầu tư, giáo dục-đào tạo, du lịch... cần triển khai những 
biện pháp quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy… Việt Nam 
khẳng định tiếp tục ưu tiên hợp tác giáo dục, đào 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho Campuchia theo 
các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết.

Hai nước tiếp tục thúc đẩy đà tích cực hiện nay 
trong công tác phân giới cắm mốc trên bộ, phấn đấu 
hoàn thành và ký kết hai văn kiện pháp lý ghi nhận 
thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc trong năm 
2019 như chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai bên; đồng 
thời phối hợp chặt chẽ để có giải pháp ổn định địa vị 
pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia; đánh giá cao 
cơ chế Tham khảo Chính trị, nhất trí thúc đẩy hơn nữa 
giao lưu giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao 
và Hợp tác quốc tế Campuchia nhằm tăng cường hiểu 
biết lẫn nhau và phối hợp công tác; trước mắt là phối 
hợp tổ chức thành công Kỳ họp 17 Ủy ban hỗn hợp về 
hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật trong 
năm 2019. Đồng thời, chia sẻ và đạt được sự nhất trí 
cao trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; 
tình hình hiện nay đang có những biến chuyển nhanh 
chóng, tác động sâu rộng, nhiều chiều đến các nước 
trong khu vực với thuận lợi và thách thức đan xen.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Campuchia sẽ 
tăng cường chia sẻ thông tin trên cơ sở tin cậy, hợp 
tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc 

tế với mục tiêu đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát 
triển bền vững và bao trùm ở khu vực, thúc đẩy đoàn 
kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN; nhất 
là trong năm 2020, khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và 
Campuchia là nước chủ nhà Hội nghị Cấp cao Diễn đàn 
hợp tác Á-Âu (ASEM).

3. Căng thẳng Mỹ-Iran vẫn chưa hạ nhiệt
Ngày 18/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông 

báo một tàu Hải quân Mỹ đã bắn hạ một máy bay 
không người lái của Iran tại Eo biển Hormuz. Đây được 
coi là động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng vốn 
chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giữa Washington và Tehran.

Theo Tổng thống Trump, tàu tấn công đổ bộ U.S.S 
Boxer của Mỹ đã phải thực hiện “hành động tự vệ” nhằm 
chống lại một máy bay không người lái của Iran. Chiếc 
máy bay này đã tiến gần tàu của Mỹ và không dừng lại 
bất chấp nhiều lời kêu gọi từ phía Mỹ, đe dọa tới đến 
sự an toàn của tàu Boxer cũng như thủy thủ đoàn. Vì 
vậy Mỹ đã phải bắn hạ máy bay này. Tổng thống Trump 
nhấn mạnh đây là hành động mới nhất trong một loạt 
hành động khiêu khích và thù địch của Iran nhằm vào 
các tàu hoạt động ở vùng biển quốc tế.

Cũng trong ngày 18/7, Bộ Tài chính Mỹ còn áp đặt 
các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới công 
ty ở Iran, Bỉ và Trung Quốc cũng như một số nhân viên 
thuộc mạng lưới mà Washington cho là có liên quan 
tới việc cung ứng các nguyên vật liệu cho chương trình 
hạt nhân Iran. Đây là biện pháp trừng phạt đầu tiên 
của Mỹ kể từ khi Iran thông báo hồi đầu tháng 7 này về 
việc tăng mức làm giàu urani có thể được sử dụng làm 
nhiên liệu chế tạo bom hạt nhân.

Phản ứng lại những tuyên bố trên của Mỹ, Thứ 
trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã phủ nhận 
việc một máy bay không người lái của nước này đã bị 
bắn hạ trên Eo biển Hormuz và cho rằng tàu tấn công 
đổ bộ USS Boxer của Mỹ đã bắn hạ thiết bị bay không 
người lái của chính mình do nhầm lẫn. 

Ngày 18/7, Ngoại trưởng Iran Mohammad 
Javad Zarif phát biểu trước báo giới tại New York 
(Mỹ) đã phát tín hiệu sẵn sàng giảm căng thẳng với 
Mỹ thông qua con đường ngoại giao, theo đó Iran có 
thể ngay lập tức phê chuẩn Nghị định thư bổ sung 
cho phép thanh tra sâu rộng hơn chương trình hạt 
nhân của nước này nếu Washington dỡ bỏ các biện 
pháp trừng phạt về kinh tế. 

Chưa rõ những diễn biến tiếp theo trong quan hệ 
giữa Mỹ và Iran sẽ ra sao, song các nhà phân tích nhận 
định để xoa dịu khủng hoảng thì các bên cần ưu tiên 
các giải pháp ngoại giao.

Trung tâm TTCT Tuyên giáo (Tổng hợp)


