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Nói đến lễ hội Cầu ngư và Hò Chèo cạn ở Cẩm Nhượng, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh hầu như nhiều người biết đến nghệ nhân Trương 
Trương Văn Hứa ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm 
Xuyên. Trên 30 năm qua, ông đã không ngừng sưu tầm, khôi phục 
và truyền dạy Hò Chèo cạn - một làn điệu dân ca cổ mang đậm nét 
văn hóa đặc trưng truyền thống của ngư dân vùng biển Cửa 
Nhượng.

Lễ hội Cầu ngư - Hò Chèo cạn
Lễ hội Cầu ngư - Hò Chèo cạn được xem là lễ hội lớn nhất trong 

năm diễn ra ở Nhượng Bạn, được tổ chức theo truyền thống từ xưa đến 
nay. Vào ngày chính lễ, trên bến dưới thuyền tấp nập bà con ngư dân kéo 
nhau về dâng lễ. Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt du khách xa gần và nhân 
dân trong xã tham dự. Ngoài ý nghĩa biểu dương công đức cũng như tỏ 
lòng thương tiếc của ngư dân đối với cá Ông, Hò chèo cạn còn mang một 
nội dung khác đó là thể hiện những tâm tư, tình cảm của ngư dân trước 
cuộc sống đầy thách thức giữa biển cả. Đây là một sinh hoạt mang tính 

chất văn hóa tâm linh không thể thiếu hàng năm của bà con ngư dân 
miền biển, xuất phát từ niềm tin và ước vọng luôn được cá Ông bảo hộ 
cho ngư dân làm nghề đánh bắt cá đi lại trên biển được an toàn, bình yên. 
Họ cầu một năm mưa thuận, gió hòa, ngư dân ra khơi bám biển gặp 
nhiều may mắn, tôm cá đầy khoang.

Ngay từ nhỏ, ông Hứa đã được ông cố, ông nội và bố đẻ của mình 
truyền dạy cho nhiều làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh như Ví giao duyên trên 
sông, Giặm kể, Giặm ru, Hò bơi thuyền… trong đó Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn là làn điệu mà ông say sưa tìm hiểu và theo học. Hò Chèo cạn là một 
thành tố quan trọng của lễ hội Cầu ngư và tục thờ cá Ông của cư dân ven 
biển Hà Tĩnh nói chung, Cẩm Nhượng nói riêng. 

Nét đặc sắc trong Lễ hội Cầu ngư và Hò chèo cạn ở xã Cẩm Nhượng, 
vừa là nghi thức tế lễ vừa là hoạt động nghệ thuật trong hội lễ Cầu ngư, 
gắn liền với tục thờ cúng cá Ông, được trình diễn trong các lễ hội của cư 
dân vùng biển. Hò chèo cạn là một hoạt cảnh múa hát, thể hiện những 
sinh hoạt, lao động của ngư dân như: Chèo thuyền, đánh lưới, những khó 
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            Ảnh bìa 1: 
Thu về trong phố.

Ảnh: Thanh Hải

khăn khi ngư dân ra khơi như: gặp giông bão, hoặc đặc tả cảnh đưa rước 
linh hồn “Nam Hải thần ngư” về lăng (miếu thờ) trong những ngày lễ hội 
qua những câu hát theo làn điệu hò khoan.

Miếu thờ Đức Ngư Ông được hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ 
XIX. Miếu thờ hướng ra đảo Ngọc (Đảo Én) là nơi tổ chức lễ hội. Theo nghi 
thức truyền thống, bài vị thần Ngư Ông được đặt lên kiệu sơn son thiếp 
vàng, được trai tráng rước lên thuyền, chèo ra đảo Én làm lễ. Đồng thời, 
nghi thức múa chèo trên cạn được triển khai. Những nhịp chèo mạnh mẽ, 
nhịp nhàng vung lên trong tiếng reo hò dậy đất của bà con nhân dân.

Lễ hội gồm có 4 phần chính: nghi thức, tế lễ, lễ rước trên biển và lễ 
tế tại miếu đường. Bên cạnh các nghi thức cúng thần linh, ngư dân hò 
những làn điệu dân gian. Những câu hò xưa cùng với các điệu múa chèo 
cạn, thể hiện lòng biết ơn đến thần Nam Hải, đồng thời tạo không khí thi 
đua sôi nổi trong lao động sản xuất và hưởng thụ nét văn hóa của cha ông 
ta từ xưa để lại.

Thành viên của một đội Hò chèo cạn gồm có: Tổng Mũi, Tổng 
Khoang và Tổng Lái cùng khoảng 10 đến 16 người, nhưng phải luôn luôn 
số chẵn. Về trang phục, Tổng Lái thông thường mặc lễ phục cổ truyền áo 
dài đen, quần dài trắng, khăn đóng đen. Tổng Mũi cũng ăn mặc giống 
như Tổng Lái, nhưng cũng có khi Tổng Mũi mặc một bộ đồ màu sắc rực rỡ 
như một diễn viên tuồng, tay cầm cặp sênh điều khiển. Còn Tổng Khoang 
mặc áo ba màu, quần ngắn, tay cầm gàu tát nước. Những người tham gia 
còn lại lập thành đội chèo.

Nghệ thuật trình diễn Hò chèo cạn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa 
âm nhạc, lời ca và động tác trình diễn của Tổng Mũi, Tổng Khoang và 
Tổng Lái cùng đám bạn chèo dưới sự điều khiển thống nhất của Tổng 
Mũi. Đây là một màn diễn xướng, một loại hình nghệ thuật mang ý nghĩa 
tâm linh kết hợp với những yếu tố sôi nổi, kịch tính và cao trào của những 
lời ca, động tác múa. 

Hò chèo cạn Nhượng Bạn có khoảng 40 câu, hò trong khoảng 20 
phút. Theo phong tục của ngư dân Cửa Nhượng, nếu năm nào mà ngư 
dân được mùa, no ấm thì có thể tổ chức hò chèo cạn ba lần, gồm các ngày 
âm lịch mồng 8/4, 12/8 và 25/10; năm nào không được mùa thì tổ chức 
một lần vào ngày mùng 8/4 âm lịch. Hiện nay, đội Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn thường có khoảng 15 người, đều là nam giới, trong đó người lớn tuổi 
nhất từ 50-60 tuổi, trẻ nhất là 15-16 tuổi và những người được chọn vào 
đội phải có niềm đam mê, tâm huyết thực sự. 

Và quá trình hình thành, khôi phục, phát triển…
Những năm trước và sau chiến tranh chống Pháp, ông Trương Văn 

Học  đã đi  khắp các vùng ven biển từ Nam chí Bắc để sưu tầm Hò Chèo cạn 
rồi về truyền dạy lại cho nhiều bà con ngư dân trong làng. Ông Học là 
người đầu tiên đứng ra thành lập đội Hò Chèo cạn Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn. Từ đó trở đi, loại hình diễn xướng dân gian này đã trở thành một nếp 
sinh hoạt đặc trưng không thể thiếu vào các dịp lễ hội Cầu ngư của làng.   

Tuy vậy, thật đáng tiếc là kể từ năm 1978, khi ông Trương Văn Học 
mất, thì Hò Chèo cạn Nhượng Bạn bắt đầu bị mai một dần. Trước tình 
trạng đó, nghệ nhân Trương Văn Hứa nhận thấy đây là những giá trị văn 
hóa truyền thống độc đáo, tâm huyết của các bậc tiền nhân, nên ông 
quyết tâm phục hồi, bảo tồn cho con cháu mai sau, không thể để bị thất 
truyền. Đến năm 1988, sau gần 30 năm với vai trò thuyền trưởng trên tàu 
đánh cá rong ruổi khắp các vùng biển phía Bắc của Việt Nam, ông Trương 
Văn Hứa được nghỉ hưu. Kể từ đây trở ông về quê hương sinh sống cùng 
gia đình với một dự định mới là sẽ bắt tay vào việc khôi phục lễ hội Cầu 
ngư và Hò Chèo cạn trên quê hương của mình. Lúc này các cụ cao niên 

trong làng có hiểu biết về Hò Chèo cạn Nhượng Bạn cùng thời với cụ Học 
hầu hết đã già yếu, nhiều cụ qua đời, còn thế hệ trẻ thì hầu như không ai 
biết gì bởi vì làn điệu này rất khó hát, đặc biệt là hát theo lối chầu văn. 
Nghệ nhân Trương Văn Hứa cho biết: trước đây “Chèo cạn” hát bằng tiếng 
Hán nên làm thế nào để người dân bây giờ hiểu được mới là vấn đề quan 
trọng. Từ đó, ông đã cùng với một số cụ cao niên trong làng dịch lời của 
bài hát thành chữ quốc ngữ để mọi người có thể hiểu và dễ hát.

Mãi đến năm 1992, sau khi nghệ nhân Trương Văn Hứa kiên trì tìm 
cách tiếp cận, gặp gỡ, thuyết phục và dần dần truyền thụ lại làn điệu Hò 
cổ cho một số người, rồi nhiều người, tổ chức thành lập lại đội Hò chèo 
cạn mới. Và đội Hò chèo cạn Nhượng Bạn ra đời đã quy tụ được trên dưới 
20 người tâm huyết, trong đó nhiều người có chất giọng hò rất hay và 
triển vọng sẽ “kế nghiệp” ông Hứa trong tương lai, tiêu biểu  như ông 
Hoàng Văn Lý, ông Nguyễn Văn Đồng… Giờ đây, nhà ông chính là nơi 
sinh hoạt thường niên của đội Hò Chèo cạn. 

Để làn điệu Hò chèo cạn Nhượng Bạn ngày càng hấp dẫn và thu hút 
được nhiều người, nhất là với thế hệ trẻ, ông Hứa cùng các thành viên 
trong đội Hò Chèo Cạn Cẩm Nhượng thường xuyên tìm đến các cụ lớn tuổi 
ở trong làng, ngoài xã để học hỏi, sưu tầm, lắng nghe những ý kiến đóng 
góp về câu từ, vần điệu cho đến từng động tác di chuyển của các “trai 
bạn” trong đội chèo, thậm chí ông còn bỏ công sức đi vào tận các xã vùng 
ven biển phía nam sưu tầm, bổ sung thêm một số câu Hò Bả trạo (gần 
giống Hò chèo cạn Cẩm Nhượng), sau đó về viết thành nhiều tập trên 
giấy, từng bước truyền dạy lại cho các lớp người kế cận. Đặc biệt mới đây, 
sau thời gian dày công nghiên cứu, nghệ nhân Trương Văn Hứa đã cùng 
với các cụ trong làng sáng tác, cải biên các làn điệu dân ca Ví Giặm Nghệ 
Tĩnh lồng ghép nhuần nhuyễn vào trong Hò Chèo cạn Nhượng Bạn cổ; 
đồng thời đa dạng hóa các chủ đề trong sinh hoạt như: ca ngợi quê hương 
đất nước, nhớ ơn Đảng, Bác Hồ… phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị 
trên địa bàn huyện. 

Ông Hứa cho biết, Hò Chèo cạn Nhượng Bạn có khoảng 40 câu, hò 
trong khoảng 20 phút. Hiện nay, một đội Hò Chèo cạn Nhượng Bạn có từ 
13 đến 15 người, đều là nam giới, trong đó người lớn tuổi nhất từ 50 đến 
60 tuổi, trẻ nhất là 15 đến 16 tuổi và những người được chọn vào đội phải 
có niềm đam mê, tâm huyết thực sự. 

Hình thức Hò Chèo cạn là đứng trong một khung thuyền ghép 
thanh gỗ hoặc tre có dán tượng trưng hình rồng, các thành viên trong đội 
gọi là “trai bạn”, vừa hò đáp “khoan hò, hò khoan…”, vừa khua mái chèo 
trên bãi cát, chèo từ miếu Đức Ngư Ông ở xã Cẩm Nhượng ra đến mặt 
nước biển khoảng 150m, ở giữa thuyền có một người làm tổng mũi chỉ 
huy và hai người vừa làm hề vừa thể hiện các động tác tát nước, chèo… 

Sau gần 30 năm nghệ nhân Trương Văn Hứa dồn hết tâm huyết, 
Đội hò chèo cạn Nhượng Bạn của huyện Cẩm Xuyên đã nổi tiếng khắp cả 
vùng biển Hà Tĩnh. Ghi nhận việc làm đóng góp hoàn toàn tự nguyện 
của nghệ nhân Trương Văn Hứa đối với loại hình diễn xướng dân gian 
đặc sắc này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch Hà Tĩnh cùng với chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều 
Bằng khen, Giấy khen và các phần thưởng cao quý khác cho Nghệ nhân 
Trương Văn Hứa.  

Tâm nguyện lớn nhất hiện nay của nghệ nhân Trương Văn Hứa là 
sớm thành lập được Câu lạc bộ Hò Chèo cạn Nhượng Bạn mang tính quy 
mô và chuyên nghiệp hơn, qua đó sẽ góp phần giữ gìn, bảo tồn điệu hò 
độc đáo của bà con ngư dân.

P.T.H

Bài và ảnh PHAN THƯ HIỀN

Nghệ nhân Trương Văn HứaNghệ nhân Trương Văn Hứa
Người giữ hồn hò chèo cạn ở Nhượng Bạn

Nghệ nhân Trương Văn Hứa (người mặc áo gi lê) và các thành viên đội hò Chèo Cạn
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Nói đến lễ hội Cầu ngư và Hò Chèo cạn ở Cẩm Nhượng, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh hầu như nhiều người biết đến nghệ nhân Trương 
Trương Văn Hứa ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm 
Xuyên. Trên 30 năm qua, ông đã không ngừng sưu tầm, khôi phục 
và truyền dạy Hò Chèo cạn - một làn điệu dân ca cổ mang đậm nét 
văn hóa đặc trưng truyền thống của ngư dân vùng biển Cửa 
Nhượng.

Lễ hội Cầu ngư - Hò Chèo cạn
Lễ hội Cầu ngư - Hò Chèo cạn được xem là lễ hội lớn nhất trong 

năm diễn ra ở Nhượng Bạn, được tổ chức theo truyền thống từ xưa đến 
nay. Vào ngày chính lễ, trên bến dưới thuyền tấp nập bà con ngư dân kéo 
nhau về dâng lễ. Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt du khách xa gần và nhân 
dân trong xã tham dự. Ngoài ý nghĩa biểu dương công đức cũng như tỏ 
lòng thương tiếc của ngư dân đối với cá Ông, Hò chèo cạn còn mang một 
nội dung khác đó là thể hiện những tâm tư, tình cảm của ngư dân trước 
cuộc sống đầy thách thức giữa biển cả. Đây là một sinh hoạt mang tính 

chất văn hóa tâm linh không thể thiếu hàng năm của bà con ngư dân 
miền biển, xuất phát từ niềm tin và ước vọng luôn được cá Ông bảo hộ 
cho ngư dân làm nghề đánh bắt cá đi lại trên biển được an toàn, bình yên. 
Họ cầu một năm mưa thuận, gió hòa, ngư dân ra khơi bám biển gặp 
nhiều may mắn, tôm cá đầy khoang.

Ngay từ nhỏ, ông Hứa đã được ông cố, ông nội và bố đẻ của mình 
truyền dạy cho nhiều làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh như Ví giao duyên trên 
sông, Giặm kể, Giặm ru, Hò bơi thuyền… trong đó Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn là làn điệu mà ông say sưa tìm hiểu và theo học. Hò Chèo cạn là một 
thành tố quan trọng của lễ hội Cầu ngư và tục thờ cá Ông của cư dân ven 
biển Hà Tĩnh nói chung, Cẩm Nhượng nói riêng. 

Nét đặc sắc trong Lễ hội Cầu ngư và Hò chèo cạn ở xã Cẩm Nhượng, 
vừa là nghi thức tế lễ vừa là hoạt động nghệ thuật trong hội lễ Cầu ngư, 
gắn liền với tục thờ cúng cá Ông, được trình diễn trong các lễ hội của cư 
dân vùng biển. Hò chèo cạn là một hoạt cảnh múa hát, thể hiện những 
sinh hoạt, lao động của ngư dân như: Chèo thuyền, đánh lưới, những khó 
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            Ảnh bìa 1: 
Thu về trong phố.

Ảnh: Thanh Hải

khăn khi ngư dân ra khơi như: gặp giông bão, hoặc đặc tả cảnh đưa rước 
linh hồn “Nam Hải thần ngư” về lăng (miếu thờ) trong những ngày lễ hội 
qua những câu hát theo làn điệu hò khoan.

Miếu thờ Đức Ngư Ông được hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ 
XIX. Miếu thờ hướng ra đảo Ngọc (Đảo Én) là nơi tổ chức lễ hội. Theo nghi 
thức truyền thống, bài vị thần Ngư Ông được đặt lên kiệu sơn son thiếp 
vàng, được trai tráng rước lên thuyền, chèo ra đảo Én làm lễ. Đồng thời, 
nghi thức múa chèo trên cạn được triển khai. Những nhịp chèo mạnh mẽ, 
nhịp nhàng vung lên trong tiếng reo hò dậy đất của bà con nhân dân.

Lễ hội gồm có 4 phần chính: nghi thức, tế lễ, lễ rước trên biển và lễ 
tế tại miếu đường. Bên cạnh các nghi thức cúng thần linh, ngư dân hò 
những làn điệu dân gian. Những câu hò xưa cùng với các điệu múa chèo 
cạn, thể hiện lòng biết ơn đến thần Nam Hải, đồng thời tạo không khí thi 
đua sôi nổi trong lao động sản xuất và hưởng thụ nét văn hóa của cha ông 
ta từ xưa để lại.

Thành viên của một đội Hò chèo cạn gồm có: Tổng Mũi, Tổng 
Khoang và Tổng Lái cùng khoảng 10 đến 16 người, nhưng phải luôn luôn 
số chẵn. Về trang phục, Tổng Lái thông thường mặc lễ phục cổ truyền áo 
dài đen, quần dài trắng, khăn đóng đen. Tổng Mũi cũng ăn mặc giống 
như Tổng Lái, nhưng cũng có khi Tổng Mũi mặc một bộ đồ màu sắc rực rỡ 
như một diễn viên tuồng, tay cầm cặp sênh điều khiển. Còn Tổng Khoang 
mặc áo ba màu, quần ngắn, tay cầm gàu tát nước. Những người tham gia 
còn lại lập thành đội chèo.

Nghệ thuật trình diễn Hò chèo cạn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa 
âm nhạc, lời ca và động tác trình diễn của Tổng Mũi, Tổng Khoang và 
Tổng Lái cùng đám bạn chèo dưới sự điều khiển thống nhất của Tổng 
Mũi. Đây là một màn diễn xướng, một loại hình nghệ thuật mang ý nghĩa 
tâm linh kết hợp với những yếu tố sôi nổi, kịch tính và cao trào của những 
lời ca, động tác múa. 

Hò chèo cạn Nhượng Bạn có khoảng 40 câu, hò trong khoảng 20 
phút. Theo phong tục của ngư dân Cửa Nhượng, nếu năm nào mà ngư 
dân được mùa, no ấm thì có thể tổ chức hò chèo cạn ba lần, gồm các ngày 
âm lịch mồng 8/4, 12/8 và 25/10; năm nào không được mùa thì tổ chức 
một lần vào ngày mùng 8/4 âm lịch. Hiện nay, đội Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn thường có khoảng 15 người, đều là nam giới, trong đó người lớn tuổi 
nhất từ 50-60 tuổi, trẻ nhất là 15-16 tuổi và những người được chọn vào 
đội phải có niềm đam mê, tâm huyết thực sự. 

Và quá trình hình thành, khôi phục, phát triển…
Những năm trước và sau chiến tranh chống Pháp, ông Trương Văn 

Học  đã đi  khắp các vùng ven biển từ Nam chí Bắc để sưu tầm Hò Chèo cạn 
rồi về truyền dạy lại cho nhiều bà con ngư dân trong làng. Ông Học là 
người đầu tiên đứng ra thành lập đội Hò Chèo cạn Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn. Từ đó trở đi, loại hình diễn xướng dân gian này đã trở thành một nếp 
sinh hoạt đặc trưng không thể thiếu vào các dịp lễ hội Cầu ngư của làng.   

Tuy vậy, thật đáng tiếc là kể từ năm 1978, khi ông Trương Văn Học 
mất, thì Hò Chèo cạn Nhượng Bạn bắt đầu bị mai một dần. Trước tình 
trạng đó, nghệ nhân Trương Văn Hứa nhận thấy đây là những giá trị văn 
hóa truyền thống độc đáo, tâm huyết của các bậc tiền nhân, nên ông 
quyết tâm phục hồi, bảo tồn cho con cháu mai sau, không thể để bị thất 
truyền. Đến năm 1988, sau gần 30 năm với vai trò thuyền trưởng trên tàu 
đánh cá rong ruổi khắp các vùng biển phía Bắc của Việt Nam, ông Trương 
Văn Hứa được nghỉ hưu. Kể từ đây trở ông về quê hương sinh sống cùng 
gia đình với một dự định mới là sẽ bắt tay vào việc khôi phục lễ hội Cầu 
ngư và Hò Chèo cạn trên quê hương của mình. Lúc này các cụ cao niên 

trong làng có hiểu biết về Hò Chèo cạn Nhượng Bạn cùng thời với cụ Học 
hầu hết đã già yếu, nhiều cụ qua đời, còn thế hệ trẻ thì hầu như không ai 
biết gì bởi vì làn điệu này rất khó hát, đặc biệt là hát theo lối chầu văn. 
Nghệ nhân Trương Văn Hứa cho biết: trước đây “Chèo cạn” hát bằng tiếng 
Hán nên làm thế nào để người dân bây giờ hiểu được mới là vấn đề quan 
trọng. Từ đó, ông đã cùng với một số cụ cao niên trong làng dịch lời của 
bài hát thành chữ quốc ngữ để mọi người có thể hiểu và dễ hát.

Mãi đến năm 1992, sau khi nghệ nhân Trương Văn Hứa kiên trì tìm 
cách tiếp cận, gặp gỡ, thuyết phục và dần dần truyền thụ lại làn điệu Hò 
cổ cho một số người, rồi nhiều người, tổ chức thành lập lại đội Hò chèo 
cạn mới. Và đội Hò chèo cạn Nhượng Bạn ra đời đã quy tụ được trên dưới 
20 người tâm huyết, trong đó nhiều người có chất giọng hò rất hay và 
triển vọng sẽ “kế nghiệp” ông Hứa trong tương lai, tiêu biểu  như ông 
Hoàng Văn Lý, ông Nguyễn Văn Đồng… Giờ đây, nhà ông chính là nơi 
sinh hoạt thường niên của đội Hò Chèo cạn. 

Để làn điệu Hò chèo cạn Nhượng Bạn ngày càng hấp dẫn và thu hút 
được nhiều người, nhất là với thế hệ trẻ, ông Hứa cùng các thành viên 
trong đội Hò Chèo Cạn Cẩm Nhượng thường xuyên tìm đến các cụ lớn tuổi 
ở trong làng, ngoài xã để học hỏi, sưu tầm, lắng nghe những ý kiến đóng 
góp về câu từ, vần điệu cho đến từng động tác di chuyển của các “trai 
bạn” trong đội chèo, thậm chí ông còn bỏ công sức đi vào tận các xã vùng 
ven biển phía nam sưu tầm, bổ sung thêm một số câu Hò Bả trạo (gần 
giống Hò chèo cạn Cẩm Nhượng), sau đó về viết thành nhiều tập trên 
giấy, từng bước truyền dạy lại cho các lớp người kế cận. Đặc biệt mới đây, 
sau thời gian dày công nghiên cứu, nghệ nhân Trương Văn Hứa đã cùng 
với các cụ trong làng sáng tác, cải biên các làn điệu dân ca Ví Giặm Nghệ 
Tĩnh lồng ghép nhuần nhuyễn vào trong Hò Chèo cạn Nhượng Bạn cổ; 
đồng thời đa dạng hóa các chủ đề trong sinh hoạt như: ca ngợi quê hương 
đất nước, nhớ ơn Đảng, Bác Hồ… phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị 
trên địa bàn huyện. 

Ông Hứa cho biết, Hò Chèo cạn Nhượng Bạn có khoảng 40 câu, hò 
trong khoảng 20 phút. Hiện nay, một đội Hò Chèo cạn Nhượng Bạn có từ 
13 đến 15 người, đều là nam giới, trong đó người lớn tuổi nhất từ 50 đến 
60 tuổi, trẻ nhất là 15 đến 16 tuổi và những người được chọn vào đội phải 
có niềm đam mê, tâm huyết thực sự. 

Hình thức Hò Chèo cạn là đứng trong một khung thuyền ghép 
thanh gỗ hoặc tre có dán tượng trưng hình rồng, các thành viên trong đội 
gọi là “trai bạn”, vừa hò đáp “khoan hò, hò khoan…”, vừa khua mái chèo 
trên bãi cát, chèo từ miếu Đức Ngư Ông ở xã Cẩm Nhượng ra đến mặt 
nước biển khoảng 150m, ở giữa thuyền có một người làm tổng mũi chỉ 
huy và hai người vừa làm hề vừa thể hiện các động tác tát nước, chèo… 

Sau gần 30 năm nghệ nhân Trương Văn Hứa dồn hết tâm huyết, 
Đội hò chèo cạn Nhượng Bạn của huyện Cẩm Xuyên đã nổi tiếng khắp cả 
vùng biển Hà Tĩnh. Ghi nhận việc làm đóng góp hoàn toàn tự nguyện 
của nghệ nhân Trương Văn Hứa đối với loại hình diễn xướng dân gian 
đặc sắc này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch Hà Tĩnh cùng với chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều 
Bằng khen, Giấy khen và các phần thưởng cao quý khác cho Nghệ nhân 
Trương Văn Hứa.  

Tâm nguyện lớn nhất hiện nay của nghệ nhân Trương Văn Hứa là 
sớm thành lập được Câu lạc bộ Hò Chèo cạn Nhượng Bạn mang tính quy 
mô và chuyên nghiệp hơn, qua đó sẽ góp phần giữ gìn, bảo tồn điệu hò 
độc đáo của bà con ngư dân.

P.T.H

Bài và ảnh PHAN THƯ HIỀN

Nghệ nhân Trương Văn Hứa Nghệ nhân Trương Văn Hứa Người giữ hồn hò chèo cạn ở Nhượng Bạn

Nghệ nhân Trương Văn Hứa (người mặc áo gi lê) và các thành viên đội hò Chèo Cạn
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Nói đến lễ hội Cầu ngư và Hò Chèo cạn ở Cẩm Nhượng, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh hầu như nhiều người biết đến nghệ nhân Trương 
Trương Văn Hứa ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm 
Xuyên. Trên 30 năm qua, ông đã không ngừng sưu tầm, khôi phục 
và truyền dạy Hò Chèo cạn - một làn điệu dân ca cổ mang đậm nét 
văn hóa đặc trưng truyền thống của ngư dân vùng biển Cửa 
Nhượng.

Lễ hội Cầu ngư - Hò Chèo cạn
Lễ hội Cầu ngư - Hò Chèo cạn được xem là lễ hội lớn nhất trong 

năm diễn ra ở Nhượng Bạn, được tổ chức theo truyền thống từ xưa đến 
nay. Vào ngày chính lễ, trên bến dưới thuyền tấp nập bà con ngư dân kéo 
nhau về dâng lễ. Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt du khách xa gần và nhân 
dân trong xã tham dự. Ngoài ý nghĩa biểu dương công đức cũng như tỏ 
lòng thương tiếc của ngư dân đối với cá Ông, Hò chèo cạn còn mang một 
nội dung khác đó là thể hiện những tâm tư, tình cảm của ngư dân trước 
cuộc sống đầy thách thức giữa biển cả. Đây là một sinh hoạt mang tính 

chất văn hóa tâm linh không thể thiếu hàng năm của bà con ngư dân 
miền biển, xuất phát từ niềm tin và ước vọng luôn được cá Ông bảo hộ 
cho ngư dân làm nghề đánh bắt cá đi lại trên biển được an toàn, bình yên. 
Họ cầu một năm mưa thuận, gió hòa, ngư dân ra khơi bám biển gặp 
nhiều may mắn, tôm cá đầy khoang.

Ngay từ nhỏ, ông Hứa đã được ông cố, ông nội và bố đẻ của mình 
truyền dạy cho nhiều làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh như Ví giao duyên trên 
sông, Giặm kể, Giặm ru, Hò bơi thuyền… trong đó Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn là làn điệu mà ông say sưa tìm hiểu và theo học. Hò Chèo cạn là một 
thành tố quan trọng của lễ hội Cầu ngư và tục thờ cá Ông của cư dân ven 
biển Hà Tĩnh nói chung, Cẩm Nhượng nói riêng. 

Nét đặc sắc trong Lễ hội Cầu ngư và Hò chèo cạn ở xã Cẩm Nhượng, 
vừa là nghi thức tế lễ vừa là hoạt động nghệ thuật trong hội lễ Cầu ngư, 
gắn liền với tục thờ cúng cá Ông, được trình diễn trong các lễ hội của cư 
dân vùng biển. Hò chèo cạn là một hoạt cảnh múa hát, thể hiện những 
sinh hoạt, lao động của ngư dân như: Chèo thuyền, đánh lưới, những khó 
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            Ảnh bìa 1: 
Thu về trong phố.

Ảnh: Thanh Hải

khăn khi ngư dân ra khơi như: gặp giông bão, hoặc đặc tả cảnh đưa rước 
linh hồn “Nam Hải thần ngư” về lăng (miếu thờ) trong những ngày lễ hội 
qua những câu hát theo làn điệu hò khoan.

Miếu thờ Đức Ngư Ông được hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ 
XIX. Miếu thờ hướng ra đảo Ngọc (Đảo Én) là nơi tổ chức lễ hội. Theo nghi 
thức truyền thống, bài vị thần Ngư Ông được đặt lên kiệu sơn son thiếp 
vàng, được trai tráng rước lên thuyền, chèo ra đảo Én làm lễ. Đồng thời, 
nghi thức múa chèo trên cạn được triển khai. Những nhịp chèo mạnh mẽ, 
nhịp nhàng vung lên trong tiếng reo hò dậy đất của bà con nhân dân.

Lễ hội gồm có 4 phần chính: nghi thức, tế lễ, lễ rước trên biển và lễ 
tế tại miếu đường. Bên cạnh các nghi thức cúng thần linh, ngư dân hò 
những làn điệu dân gian. Những câu hò xưa cùng với các điệu múa chèo 
cạn, thể hiện lòng biết ơn đến thần Nam Hải, đồng thời tạo không khí thi 
đua sôi nổi trong lao động sản xuất và hưởng thụ nét văn hóa của cha ông 
ta từ xưa để lại.

Thành viên của một đội Hò chèo cạn gồm có: Tổng Mũi, Tổng 
Khoang và Tổng Lái cùng khoảng 10 đến 16 người, nhưng phải luôn luôn 
số chẵn. Về trang phục, Tổng Lái thông thường mặc lễ phục cổ truyền áo 
dài đen, quần dài trắng, khăn đóng đen. Tổng Mũi cũng ăn mặc giống 
như Tổng Lái, nhưng cũng có khi Tổng Mũi mặc một bộ đồ màu sắc rực rỡ 
như một diễn viên tuồng, tay cầm cặp sênh điều khiển. Còn Tổng Khoang 
mặc áo ba màu, quần ngắn, tay cầm gàu tát nước. Những người tham gia 
còn lại lập thành đội chèo.

Nghệ thuật trình diễn Hò chèo cạn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa 
âm nhạc, lời ca và động tác trình diễn của Tổng Mũi, Tổng Khoang và 
Tổng Lái cùng đám bạn chèo dưới sự điều khiển thống nhất của Tổng 
Mũi. Đây là một màn diễn xướng, một loại hình nghệ thuật mang ý nghĩa 
tâm linh kết hợp với những yếu tố sôi nổi, kịch tính và cao trào của những 
lời ca, động tác múa. 

Hò chèo cạn Nhượng Bạn có khoảng 40 câu, hò trong khoảng 20 
phút. Theo phong tục của ngư dân Cửa Nhượng, nếu năm nào mà ngư 
dân được mùa, no ấm thì có thể tổ chức hò chèo cạn ba lần, gồm các ngày 
âm lịch mồng 8/4, 12/8 và 25/10; năm nào không được mùa thì tổ chức 
một lần vào ngày mùng 8/4 âm lịch. Hiện nay, đội Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn thường có khoảng 15 người, đều là nam giới, trong đó người lớn tuổi 
nhất từ 50-60 tuổi, trẻ nhất là 15-16 tuổi và những người được chọn vào 
đội phải có niềm đam mê, tâm huyết thực sự. 

Và quá trình hình thành, khôi phục, phát triển…
Những năm trước và sau chiến tranh chống Pháp, ông Trương Văn 

Học  đã đi  khắp các vùng ven biển từ Nam chí Bắc để sưu tầm Hò Chèo cạn 
rồi về truyền dạy lại cho nhiều bà con ngư dân trong làng. Ông Học là 
người đầu tiên đứng ra thành lập đội Hò Chèo cạn Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn. Từ đó trở đi, loại hình diễn xướng dân gian này đã trở thành một nếp 
sinh hoạt đặc trưng không thể thiếu vào các dịp lễ hội Cầu ngư của làng.   

Tuy vậy, thật đáng tiếc là kể từ năm 1978, khi ông Trương Văn Học 
mất, thì Hò Chèo cạn Nhượng Bạn bắt đầu bị mai một dần. Trước tình 
trạng đó, nghệ nhân Trương Văn Hứa nhận thấy đây là những giá trị văn 
hóa truyền thống độc đáo, tâm huyết của các bậc tiền nhân, nên ông 
quyết tâm phục hồi, bảo tồn cho con cháu mai sau, không thể để bị thất 
truyền. Đến năm 1988, sau gần 30 năm với vai trò thuyền trưởng trên tàu 
đánh cá rong ruổi khắp các vùng biển phía Bắc của Việt Nam, ông Trương 
Văn Hứa được nghỉ hưu. Kể từ đây trở ông về quê hương sinh sống cùng 
gia đình với một dự định mới là sẽ bắt tay vào việc khôi phục lễ hội Cầu 
ngư và Hò Chèo cạn trên quê hương của mình. Lúc này các cụ cao niên 

trong làng có hiểu biết về Hò Chèo cạn Nhượng Bạn cùng thời với cụ Học 
hầu hết đã già yếu, nhiều cụ qua đời, còn thế hệ trẻ thì hầu như không ai 
biết gì bởi vì làn điệu này rất khó hát, đặc biệt là hát theo lối chầu văn. 
Nghệ nhân Trương Văn Hứa cho biết: trước đây “Chèo cạn” hát bằng tiếng 
Hán nên làm thế nào để người dân bây giờ hiểu được mới là vấn đề quan 
trọng. Từ đó, ông đã cùng với một số cụ cao niên trong làng dịch lời của 
bài hát thành chữ quốc ngữ để mọi người có thể hiểu và dễ hát.

Mãi đến năm 1992, sau khi nghệ nhân Trương Văn Hứa kiên trì tìm 
cách tiếp cận, gặp gỡ, thuyết phục và dần dần truyền thụ lại làn điệu Hò 
cổ cho một số người, rồi nhiều người, tổ chức thành lập lại đội Hò chèo 
cạn mới. Và đội Hò chèo cạn Nhượng Bạn ra đời đã quy tụ được trên dưới 
20 người tâm huyết, trong đó nhiều người có chất giọng hò rất hay và 
triển vọng sẽ “kế nghiệp” ông Hứa trong tương lai, tiêu biểu  như ông 
Hoàng Văn Lý, ông Nguyễn Văn Đồng… Giờ đây, nhà ông chính là nơi 
sinh hoạt thường niên của đội Hò Chèo cạn. 

Để làn điệu Hò chèo cạn Nhượng Bạn ngày càng hấp dẫn và thu hút 
được nhiều người, nhất là với thế hệ trẻ, ông Hứa cùng các thành viên 
trong đội Hò Chèo Cạn Cẩm Nhượng thường xuyên tìm đến các cụ lớn tuổi 
ở trong làng, ngoài xã để học hỏi, sưu tầm, lắng nghe những ý kiến đóng 
góp về câu từ, vần điệu cho đến từng động tác di chuyển của các “trai 
bạn” trong đội chèo, thậm chí ông còn bỏ công sức đi vào tận các xã vùng 
ven biển phía nam sưu tầm, bổ sung thêm một số câu Hò Bả trạo (gần 
giống Hò chèo cạn Cẩm Nhượng), sau đó về viết thành nhiều tập trên 
giấy, từng bước truyền dạy lại cho các lớp người kế cận. Đặc biệt mới đây, 
sau thời gian dày công nghiên cứu, nghệ nhân Trương Văn Hứa đã cùng 
với các cụ trong làng sáng tác, cải biên các làn điệu dân ca Ví Giặm Nghệ 
Tĩnh lồng ghép nhuần nhuyễn vào trong Hò Chèo cạn Nhượng Bạn cổ; 
đồng thời đa dạng hóa các chủ đề trong sinh hoạt như: ca ngợi quê hương 
đất nước, nhớ ơn Đảng, Bác Hồ… phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị 
trên địa bàn huyện. 

Ông Hứa cho biết, Hò Chèo cạn Nhượng Bạn có khoảng 40 câu, hò 
trong khoảng 20 phút. Hiện nay, một đội Hò Chèo cạn Nhượng Bạn có từ 
13 đến 15 người, đều là nam giới, trong đó người lớn tuổi nhất từ 50 đến 
60 tuổi, trẻ nhất là 15 đến 16 tuổi và những người được chọn vào đội phải 
có niềm đam mê, tâm huyết thực sự. 

Hình thức Hò Chèo cạn là đứng trong một khung thuyền ghép 
thanh gỗ hoặc tre có dán tượng trưng hình rồng, các thành viên trong đội 
gọi là “trai bạn”, vừa hò đáp “khoan hò, hò khoan…”, vừa khua mái chèo 
trên bãi cát, chèo từ miếu Đức Ngư Ông ở xã Cẩm Nhượng ra đến mặt 
nước biển khoảng 150m, ở giữa thuyền có một người làm tổng mũi chỉ 
huy và hai người vừa làm hề vừa thể hiện các động tác tát nước, chèo… 

Sau gần 30 năm nghệ nhân Trương Văn Hứa dồn hết tâm huyết, 
Đội hò chèo cạn Nhượng Bạn của huyện Cẩm Xuyên đã nổi tiếng khắp cả 
vùng biển Hà Tĩnh. Ghi nhận việc làm đóng góp hoàn toàn tự nguyện 
của nghệ nhân Trương Văn Hứa đối với loại hình diễn xướng dân gian 
đặc sắc này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch Hà Tĩnh cùng với chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều 
Bằng khen, Giấy khen và các phần thưởng cao quý khác cho Nghệ nhân 
Trương Văn Hứa.  

Tâm nguyện lớn nhất hiện nay của nghệ nhân Trương Văn Hứa là 
sớm thành lập được Câu lạc bộ Hò Chèo cạn Nhượng Bạn mang tính quy 
mô và chuyên nghiệp hơn, qua đó sẽ góp phần giữ gìn, bảo tồn điệu hò 
độc đáo của bà con ngư dân.

P.T.H
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Nói đến lễ hội Cầu ngư và Hò Chèo cạn ở Cẩm Nhượng, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh hầu như nhiều người biết đến nghệ nhân Trương 
Trương Văn Hứa ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm 
Xuyên. Trên 30 năm qua, ông đã không ngừng sưu tầm, khôi phục 
và truyền dạy Hò Chèo cạn - một làn điệu dân ca cổ mang đậm nét 
văn hóa đặc trưng truyền thống của ngư dân vùng biển Cửa 
Nhượng.

Lễ hội Cầu ngư - Hò Chèo cạn
Lễ hội Cầu ngư - Hò Chèo cạn được xem là lễ hội lớn nhất trong 

năm diễn ra ở Nhượng Bạn, được tổ chức theo truyền thống từ xưa đến 
nay. Vào ngày chính lễ, trên bến dưới thuyền tấp nập bà con ngư dân kéo 
nhau về dâng lễ. Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt du khách xa gần và nhân 
dân trong xã tham dự. Ngoài ý nghĩa biểu dương công đức cũng như tỏ 
lòng thương tiếc của ngư dân đối với cá Ông, Hò chèo cạn còn mang một 
nội dung khác đó là thể hiện những tâm tư, tình cảm của ngư dân trước 
cuộc sống đầy thách thức giữa biển cả. Đây là một sinh hoạt mang tính 

chất văn hóa tâm linh không thể thiếu hàng năm của bà con ngư dân 
miền biển, xuất phát từ niềm tin và ước vọng luôn được cá Ông bảo hộ 
cho ngư dân làm nghề đánh bắt cá đi lại trên biển được an toàn, bình yên. 
Họ cầu một năm mưa thuận, gió hòa, ngư dân ra khơi bám biển gặp 
nhiều may mắn, tôm cá đầy khoang.

Ngay từ nhỏ, ông Hứa đã được ông cố, ông nội và bố đẻ của mình 
truyền dạy cho nhiều làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh như Ví giao duyên trên 
sông, Giặm kể, Giặm ru, Hò bơi thuyền… trong đó Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn là làn điệu mà ông say sưa tìm hiểu và theo học. Hò Chèo cạn là một 
thành tố quan trọng của lễ hội Cầu ngư và tục thờ cá Ông của cư dân ven 
biển Hà Tĩnh nói chung, Cẩm Nhượng nói riêng. 

Nét đặc sắc trong Lễ hội Cầu ngư và Hò chèo cạn ở xã Cẩm Nhượng, 
vừa là nghi thức tế lễ vừa là hoạt động nghệ thuật trong hội lễ Cầu ngư, 
gắn liền với tục thờ cúng cá Ông, được trình diễn trong các lễ hội của cư 
dân vùng biển. Hò chèo cạn là một hoạt cảnh múa hát, thể hiện những 
sinh hoạt, lao động của ngư dân như: Chèo thuyền, đánh lưới, những khó 
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            Ảnh bìa 1: 
Thu về trong phố.

Ảnh: Thanh Hải

khăn khi ngư dân ra khơi như: gặp giông bão, hoặc đặc tả cảnh đưa rước 
linh hồn “Nam Hải thần ngư” về lăng (miếu thờ) trong những ngày lễ hội 
qua những câu hát theo làn điệu hò khoan.

Miếu thờ Đức Ngư Ông được hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ 
XIX. Miếu thờ hướng ra đảo Ngọc (Đảo Én) là nơi tổ chức lễ hội. Theo nghi 
thức truyền thống, bài vị thần Ngư Ông được đặt lên kiệu sơn son thiếp 
vàng, được trai tráng rước lên thuyền, chèo ra đảo Én làm lễ. Đồng thời, 
nghi thức múa chèo trên cạn được triển khai. Những nhịp chèo mạnh mẽ, 
nhịp nhàng vung lên trong tiếng reo hò dậy đất của bà con nhân dân.

Lễ hội gồm có 4 phần chính: nghi thức, tế lễ, lễ rước trên biển và lễ 
tế tại miếu đường. Bên cạnh các nghi thức cúng thần linh, ngư dân hò 
những làn điệu dân gian. Những câu hò xưa cùng với các điệu múa chèo 
cạn, thể hiện lòng biết ơn đến thần Nam Hải, đồng thời tạo không khí thi 
đua sôi nổi trong lao động sản xuất và hưởng thụ nét văn hóa của cha ông 
ta từ xưa để lại.

Thành viên của một đội Hò chèo cạn gồm có: Tổng Mũi, Tổng 
Khoang và Tổng Lái cùng khoảng 10 đến 16 người, nhưng phải luôn luôn 
số chẵn. Về trang phục, Tổng Lái thông thường mặc lễ phục cổ truyền áo 
dài đen, quần dài trắng, khăn đóng đen. Tổng Mũi cũng ăn mặc giống 
như Tổng Lái, nhưng cũng có khi Tổng Mũi mặc một bộ đồ màu sắc rực rỡ 
như một diễn viên tuồng, tay cầm cặp sênh điều khiển. Còn Tổng Khoang 
mặc áo ba màu, quần ngắn, tay cầm gàu tát nước. Những người tham gia 
còn lại lập thành đội chèo.

Nghệ thuật trình diễn Hò chèo cạn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa 
âm nhạc, lời ca và động tác trình diễn của Tổng Mũi, Tổng Khoang và 
Tổng Lái cùng đám bạn chèo dưới sự điều khiển thống nhất của Tổng 
Mũi. Đây là một màn diễn xướng, một loại hình nghệ thuật mang ý nghĩa 
tâm linh kết hợp với những yếu tố sôi nổi, kịch tính và cao trào của những 
lời ca, động tác múa. 

Hò chèo cạn Nhượng Bạn có khoảng 40 câu, hò trong khoảng 20 
phút. Theo phong tục của ngư dân Cửa Nhượng, nếu năm nào mà ngư 
dân được mùa, no ấm thì có thể tổ chức hò chèo cạn ba lần, gồm các ngày 
âm lịch mồng 8/4, 12/8 và 25/10; năm nào không được mùa thì tổ chức 
một lần vào ngày mùng 8/4 âm lịch. Hiện nay, đội Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn thường có khoảng 15 người, đều là nam giới, trong đó người lớn tuổi 
nhất từ 50-60 tuổi, trẻ nhất là 15-16 tuổi và những người được chọn vào 
đội phải có niềm đam mê, tâm huyết thực sự. 

Và quá trình hình thành, khôi phục, phát triển…
Những năm trước và sau chiến tranh chống Pháp, ông Trương Văn 

Học  đã đi  khắp các vùng ven biển từ Nam chí Bắc để sưu tầm Hò Chèo cạn 
rồi về truyền dạy lại cho nhiều bà con ngư dân trong làng. Ông Học là 
người đầu tiên đứng ra thành lập đội Hò Chèo cạn Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn. Từ đó trở đi, loại hình diễn xướng dân gian này đã trở thành một nếp 
sinh hoạt đặc trưng không thể thiếu vào các dịp lễ hội Cầu ngư của làng.   

Tuy vậy, thật đáng tiếc là kể từ năm 1978, khi ông Trương Văn Học 
mất, thì Hò Chèo cạn Nhượng Bạn bắt đầu bị mai một dần. Trước tình 
trạng đó, nghệ nhân Trương Văn Hứa nhận thấy đây là những giá trị văn 
hóa truyền thống độc đáo, tâm huyết của các bậc tiền nhân, nên ông 
quyết tâm phục hồi, bảo tồn cho con cháu mai sau, không thể để bị thất 
truyền. Đến năm 1988, sau gần 30 năm với vai trò thuyền trưởng trên tàu 
đánh cá rong ruổi khắp các vùng biển phía Bắc của Việt Nam, ông Trương 
Văn Hứa được nghỉ hưu. Kể từ đây trở ông về quê hương sinh sống cùng 
gia đình với một dự định mới là sẽ bắt tay vào việc khôi phục lễ hội Cầu 
ngư và Hò Chèo cạn trên quê hương của mình. Lúc này các cụ cao niên 

trong làng có hiểu biết về Hò Chèo cạn Nhượng Bạn cùng thời với cụ Học 
hầu hết đã già yếu, nhiều cụ qua đời, còn thế hệ trẻ thì hầu như không ai 
biết gì bởi vì làn điệu này rất khó hát, đặc biệt là hát theo lối chầu văn. 
Nghệ nhân Trương Văn Hứa cho biết: trước đây “Chèo cạn” hát bằng tiếng 
Hán nên làm thế nào để người dân bây giờ hiểu được mới là vấn đề quan 
trọng. Từ đó, ông đã cùng với một số cụ cao niên trong làng dịch lời của 
bài hát thành chữ quốc ngữ để mọi người có thể hiểu và dễ hát.

Mãi đến năm 1992, sau khi nghệ nhân Trương Văn Hứa kiên trì tìm 
cách tiếp cận, gặp gỡ, thuyết phục và dần dần truyền thụ lại làn điệu Hò 
cổ cho một số người, rồi nhiều người, tổ chức thành lập lại đội Hò chèo 
cạn mới. Và đội Hò chèo cạn Nhượng Bạn ra đời đã quy tụ được trên dưới 
20 người tâm huyết, trong đó nhiều người có chất giọng hò rất hay và 
triển vọng sẽ “kế nghiệp” ông Hứa trong tương lai, tiêu biểu  như ông 
Hoàng Văn Lý, ông Nguyễn Văn Đồng… Giờ đây, nhà ông chính là nơi 
sinh hoạt thường niên của đội Hò Chèo cạn. 

Để làn điệu Hò chèo cạn Nhượng Bạn ngày càng hấp dẫn và thu hút 
được nhiều người, nhất là với thế hệ trẻ, ông Hứa cùng các thành viên 
trong đội Hò Chèo Cạn Cẩm Nhượng thường xuyên tìm đến các cụ lớn tuổi 
ở trong làng, ngoài xã để học hỏi, sưu tầm, lắng nghe những ý kiến đóng 
góp về câu từ, vần điệu cho đến từng động tác di chuyển của các “trai 
bạn” trong đội chèo, thậm chí ông còn bỏ công sức đi vào tận các xã vùng 
ven biển phía nam sưu tầm, bổ sung thêm một số câu Hò Bả trạo (gần 
giống Hò chèo cạn Cẩm Nhượng), sau đó về viết thành nhiều tập trên 
giấy, từng bước truyền dạy lại cho các lớp người kế cận. Đặc biệt mới đây, 
sau thời gian dày công nghiên cứu, nghệ nhân Trương Văn Hứa đã cùng 
với các cụ trong làng sáng tác, cải biên các làn điệu dân ca Ví Giặm Nghệ 
Tĩnh lồng ghép nhuần nhuyễn vào trong Hò Chèo cạn Nhượng Bạn cổ; 
đồng thời đa dạng hóa các chủ đề trong sinh hoạt như: ca ngợi quê hương 
đất nước, nhớ ơn Đảng, Bác Hồ… phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị 
trên địa bàn huyện. 

Ông Hứa cho biết, Hò Chèo cạn Nhượng Bạn có khoảng 40 câu, hò 
trong khoảng 20 phút. Hiện nay, một đội Hò Chèo cạn Nhượng Bạn có từ 
13 đến 15 người, đều là nam giới, trong đó người lớn tuổi nhất từ 50 đến 
60 tuổi, trẻ nhất là 15 đến 16 tuổi và những người được chọn vào đội phải 
có niềm đam mê, tâm huyết thực sự. 

Hình thức Hò Chèo cạn là đứng trong một khung thuyền ghép 
thanh gỗ hoặc tre có dán tượng trưng hình rồng, các thành viên trong đội 
gọi là “trai bạn”, vừa hò đáp “khoan hò, hò khoan…”, vừa khua mái chèo 
trên bãi cát, chèo từ miếu Đức Ngư Ông ở xã Cẩm Nhượng ra đến mặt 
nước biển khoảng 150m, ở giữa thuyền có một người làm tổng mũi chỉ 
huy và hai người vừa làm hề vừa thể hiện các động tác tát nước, chèo… 

Sau gần 30 năm nghệ nhân Trương Văn Hứa dồn hết tâm huyết, 
Đội hò chèo cạn Nhượng Bạn của huyện Cẩm Xuyên đã nổi tiếng khắp cả 
vùng biển Hà Tĩnh. Ghi nhận việc làm đóng góp hoàn toàn tự nguyện 
của nghệ nhân Trương Văn Hứa đối với loại hình diễn xướng dân gian 
đặc sắc này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch Hà Tĩnh cùng với chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều 
Bằng khen, Giấy khen và các phần thưởng cao quý khác cho Nghệ nhân 
Trương Văn Hứa.  

Tâm nguyện lớn nhất hiện nay của nghệ nhân Trương Văn Hứa là 
sớm thành lập được Câu lạc bộ Hò Chèo cạn Nhượng Bạn mang tính quy 
mô và chuyên nghiệp hơn, qua đó sẽ góp phần giữ gìn, bảo tồn điệu hò 
độc đáo của bà con ngư dân.

P.T.H

Bài và ảnh PHAN THƯ HIỀN

Nghệ nhân Trương Văn Hứa Nghệ nhân Trương Văn Hứa Người giữ hồn hò chèo cạn ở Nhượng Bạn

Nghệ nhân Trương Văn Hứa (người mặc áo gi lê) và các thành viên đội hò Chèo Cạn
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Nói đến lễ hội Cầu ngư và Hò Chèo cạn ở Cẩm Nhượng, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh hầu như nhiều người biết đến nghệ nhân Trương 
Trương Văn Hứa ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm 
Xuyên. Trên 30 năm qua, ông đã không ngừng sưu tầm, khôi phục 
và truyền dạy Hò Chèo cạn - một làn điệu dân ca cổ mang đậm nét 
văn hóa đặc trưng truyền thống của ngư dân vùng biển Cửa 
Nhượng.

Lễ hội Cầu ngư - Hò Chèo cạn
Lễ hội Cầu ngư - Hò Chèo cạn được xem là lễ hội lớn nhất trong 

năm diễn ra ở Nhượng Bạn, được tổ chức theo truyền thống từ xưa đến 
nay. Vào ngày chính lễ, trên bến dưới thuyền tấp nập bà con ngư dân kéo 
nhau về dâng lễ. Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt du khách xa gần và nhân 
dân trong xã tham dự. Ngoài ý nghĩa biểu dương công đức cũng như tỏ 
lòng thương tiếc của ngư dân đối với cá Ông, Hò chèo cạn còn mang một 
nội dung khác đó là thể hiện những tâm tư, tình cảm của ngư dân trước 
cuộc sống đầy thách thức giữa biển cả. Đây là một sinh hoạt mang tính 

chất văn hóa tâm linh không thể thiếu hàng năm của bà con ngư dân 
miền biển, xuất phát từ niềm tin và ước vọng luôn được cá Ông bảo hộ 
cho ngư dân làm nghề đánh bắt cá đi lại trên biển được an toàn, bình yên. 
Họ cầu một năm mưa thuận, gió hòa, ngư dân ra khơi bám biển gặp 
nhiều may mắn, tôm cá đầy khoang.

Ngay từ nhỏ, ông Hứa đã được ông cố, ông nội và bố đẻ của mình 
truyền dạy cho nhiều làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh như Ví giao duyên trên 
sông, Giặm kể, Giặm ru, Hò bơi thuyền… trong đó Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn là làn điệu mà ông say sưa tìm hiểu và theo học. Hò Chèo cạn là một 
thành tố quan trọng của lễ hội Cầu ngư và tục thờ cá Ông của cư dân ven 
biển Hà Tĩnh nói chung, Cẩm Nhượng nói riêng. 

Nét đặc sắc trong Lễ hội Cầu ngư và Hò chèo cạn ở xã Cẩm Nhượng, 
vừa là nghi thức tế lễ vừa là hoạt động nghệ thuật trong hội lễ Cầu ngư, 
gắn liền với tục thờ cúng cá Ông, được trình diễn trong các lễ hội của cư 
dân vùng biển. Hò chèo cạn là một hoạt cảnh múa hát, thể hiện những 
sinh hoạt, lao động của ngư dân như: Chèo thuyền, đánh lưới, những khó 
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            Ảnh bìa 1: 
Thu về trong phố.

Ảnh: Thanh Hải

khăn khi ngư dân ra khơi như: gặp giông bão, hoặc đặc tả cảnh đưa rước 
linh hồn “Nam Hải thần ngư” về lăng (miếu thờ) trong những ngày lễ hội 
qua những câu hát theo làn điệu hò khoan.

Miếu thờ Đức Ngư Ông được hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ 
XIX. Miếu thờ hướng ra đảo Ngọc (Đảo Én) là nơi tổ chức lễ hội. Theo nghi 
thức truyền thống, bài vị thần Ngư Ông được đặt lên kiệu sơn son thiếp 
vàng, được trai tráng rước lên thuyền, chèo ra đảo Én làm lễ. Đồng thời, 
nghi thức múa chèo trên cạn được triển khai. Những nhịp chèo mạnh mẽ, 
nhịp nhàng vung lên trong tiếng reo hò dậy đất của bà con nhân dân.

Lễ hội gồm có 4 phần chính: nghi thức, tế lễ, lễ rước trên biển và lễ 
tế tại miếu đường. Bên cạnh các nghi thức cúng thần linh, ngư dân hò 
những làn điệu dân gian. Những câu hò xưa cùng với các điệu múa chèo 
cạn, thể hiện lòng biết ơn đến thần Nam Hải, đồng thời tạo không khí thi 
đua sôi nổi trong lao động sản xuất và hưởng thụ nét văn hóa của cha ông 
ta từ xưa để lại.

Thành viên của một đội Hò chèo cạn gồm có: Tổng Mũi, Tổng 
Khoang và Tổng Lái cùng khoảng 10 đến 16 người, nhưng phải luôn luôn 
số chẵn. Về trang phục, Tổng Lái thông thường mặc lễ phục cổ truyền áo 
dài đen, quần dài trắng, khăn đóng đen. Tổng Mũi cũng ăn mặc giống 
như Tổng Lái, nhưng cũng có khi Tổng Mũi mặc một bộ đồ màu sắc rực rỡ 
như một diễn viên tuồng, tay cầm cặp sênh điều khiển. Còn Tổng Khoang 
mặc áo ba màu, quần ngắn, tay cầm gàu tát nước. Những người tham gia 
còn lại lập thành đội chèo.

Nghệ thuật trình diễn Hò chèo cạn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa 
âm nhạc, lời ca và động tác trình diễn của Tổng Mũi, Tổng Khoang và 
Tổng Lái cùng đám bạn chèo dưới sự điều khiển thống nhất của Tổng 
Mũi. Đây là một màn diễn xướng, một loại hình nghệ thuật mang ý nghĩa 
tâm linh kết hợp với những yếu tố sôi nổi, kịch tính và cao trào của những 
lời ca, động tác múa. 

Hò chèo cạn Nhượng Bạn có khoảng 40 câu, hò trong khoảng 20 
phút. Theo phong tục của ngư dân Cửa Nhượng, nếu năm nào mà ngư 
dân được mùa, no ấm thì có thể tổ chức hò chèo cạn ba lần, gồm các ngày 
âm lịch mồng 8/4, 12/8 và 25/10; năm nào không được mùa thì tổ chức 
một lần vào ngày mùng 8/4 âm lịch. Hiện nay, đội Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn thường có khoảng 15 người, đều là nam giới, trong đó người lớn tuổi 
nhất từ 50-60 tuổi, trẻ nhất là 15-16 tuổi và những người được chọn vào 
đội phải có niềm đam mê, tâm huyết thực sự. 

Và quá trình hình thành, khôi phục, phát triển…
Những năm trước và sau chiến tranh chống Pháp, ông Trương Văn 

Học  đã đi  khắp các vùng ven biển từ Nam chí Bắc để sưu tầm Hò Chèo cạn 
rồi về truyền dạy lại cho nhiều bà con ngư dân trong làng. Ông Học là 
người đầu tiên đứng ra thành lập đội Hò Chèo cạn Hò Chèo cạn Nhượng 
Bạn. Từ đó trở đi, loại hình diễn xướng dân gian này đã trở thành một nếp 
sinh hoạt đặc trưng không thể thiếu vào các dịp lễ hội Cầu ngư của làng.   

Tuy vậy, thật đáng tiếc là kể từ năm 1978, khi ông Trương Văn Học 
mất, thì Hò Chèo cạn Nhượng Bạn bắt đầu bị mai một dần. Trước tình 
trạng đó, nghệ nhân Trương Văn Hứa nhận thấy đây là những giá trị văn 
hóa truyền thống độc đáo, tâm huyết của các bậc tiền nhân, nên ông 
quyết tâm phục hồi, bảo tồn cho con cháu mai sau, không thể để bị thất 
truyền. Đến năm 1988, sau gần 30 năm với vai trò thuyền trưởng trên tàu 
đánh cá rong ruổi khắp các vùng biển phía Bắc của Việt Nam, ông Trương 
Văn Hứa được nghỉ hưu. Kể từ đây trở ông về quê hương sinh sống cùng 
gia đình với một dự định mới là sẽ bắt tay vào việc khôi phục lễ hội Cầu 
ngư và Hò Chèo cạn trên quê hương của mình. Lúc này các cụ cao niên 

trong làng có hiểu biết về Hò Chèo cạn Nhượng Bạn cùng thời với cụ Học 
hầu hết đã già yếu, nhiều cụ qua đời, còn thế hệ trẻ thì hầu như không ai 
biết gì bởi vì làn điệu này rất khó hát, đặc biệt là hát theo lối chầu văn. 
Nghệ nhân Trương Văn Hứa cho biết: trước đây “Chèo cạn” hát bằng tiếng 
Hán nên làm thế nào để người dân bây giờ hiểu được mới là vấn đề quan 
trọng. Từ đó, ông đã cùng với một số cụ cao niên trong làng dịch lời của 
bài hát thành chữ quốc ngữ để mọi người có thể hiểu và dễ hát.

Mãi đến năm 1992, sau khi nghệ nhân Trương Văn Hứa kiên trì tìm 
cách tiếp cận, gặp gỡ, thuyết phục và dần dần truyền thụ lại làn điệu Hò 
cổ cho một số người, rồi nhiều người, tổ chức thành lập lại đội Hò chèo 
cạn mới. Và đội Hò chèo cạn Nhượng Bạn ra đời đã quy tụ được trên dưới 
20 người tâm huyết, trong đó nhiều người có chất giọng hò rất hay và 
triển vọng sẽ “kế nghiệp” ông Hứa trong tương lai, tiêu biểu  như ông 
Hoàng Văn Lý, ông Nguyễn Văn Đồng… Giờ đây, nhà ông chính là nơi 
sinh hoạt thường niên của đội Hò Chèo cạn. 

Để làn điệu Hò chèo cạn Nhượng Bạn ngày càng hấp dẫn và thu hút 
được nhiều người, nhất là với thế hệ trẻ, ông Hứa cùng các thành viên 
trong đội Hò Chèo Cạn Cẩm Nhượng thường xuyên tìm đến các cụ lớn tuổi 
ở trong làng, ngoài xã để học hỏi, sưu tầm, lắng nghe những ý kiến đóng 
góp về câu từ, vần điệu cho đến từng động tác di chuyển của các “trai 
bạn” trong đội chèo, thậm chí ông còn bỏ công sức đi vào tận các xã vùng 
ven biển phía nam sưu tầm, bổ sung thêm một số câu Hò Bả trạo (gần 
giống Hò chèo cạn Cẩm Nhượng), sau đó về viết thành nhiều tập trên 
giấy, từng bước truyền dạy lại cho các lớp người kế cận. Đặc biệt mới đây, 
sau thời gian dày công nghiên cứu, nghệ nhân Trương Văn Hứa đã cùng 
với các cụ trong làng sáng tác, cải biên các làn điệu dân ca Ví Giặm Nghệ 
Tĩnh lồng ghép nhuần nhuyễn vào trong Hò Chèo cạn Nhượng Bạn cổ; 
đồng thời đa dạng hóa các chủ đề trong sinh hoạt như: ca ngợi quê hương 
đất nước, nhớ ơn Đảng, Bác Hồ… phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị 
trên địa bàn huyện. 

Ông Hứa cho biết, Hò Chèo cạn Nhượng Bạn có khoảng 40 câu, hò 
trong khoảng 20 phút. Hiện nay, một đội Hò Chèo cạn Nhượng Bạn có từ 
13 đến 15 người, đều là nam giới, trong đó người lớn tuổi nhất từ 50 đến 
60 tuổi, trẻ nhất là 15 đến 16 tuổi và những người được chọn vào đội phải 
có niềm đam mê, tâm huyết thực sự. 

Hình thức Hò Chèo cạn là đứng trong một khung thuyền ghép 
thanh gỗ hoặc tre có dán tượng trưng hình rồng, các thành viên trong đội 
gọi là “trai bạn”, vừa hò đáp “khoan hò, hò khoan…”, vừa khua mái chèo 
trên bãi cát, chèo từ miếu Đức Ngư Ông ở xã Cẩm Nhượng ra đến mặt 
nước biển khoảng 150m, ở giữa thuyền có một người làm tổng mũi chỉ 
huy và hai người vừa làm hề vừa thể hiện các động tác tát nước, chèo… 

Sau gần 30 năm nghệ nhân Trương Văn Hứa dồn hết tâm huyết, 
Đội hò chèo cạn Nhượng Bạn của huyện Cẩm Xuyên đã nổi tiếng khắp cả 
vùng biển Hà Tĩnh. Ghi nhận việc làm đóng góp hoàn toàn tự nguyện 
của nghệ nhân Trương Văn Hứa đối với loại hình diễn xướng dân gian 
đặc sắc này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch Hà Tĩnh cùng với chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều 
Bằng khen, Giấy khen và các phần thưởng cao quý khác cho Nghệ nhân 
Trương Văn Hứa.  

Tâm nguyện lớn nhất hiện nay của nghệ nhân Trương Văn Hứa là 
sớm thành lập được Câu lạc bộ Hò Chèo cạn Nhượng Bạn mang tính quy 
mô và chuyên nghiệp hơn, qua đó sẽ góp phần giữ gìn, bảo tồn điệu hò 
độc đáo của bà con ngư dân.

P.T.H

Bài và ảnh PHAN THƯ HIỀN

Nghệ nhân Trương Văn HứaNghệ nhân Trương Văn Hứa
Người giữ hồn hò chèo cạn ở Nhượng Bạn

Nghệ nhân Trương Văn Hứa (người mặc áo gi lê) và các thành viên đội hò Chèo Cạn
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Tháng 9/1969 trên tờ báo “Bằng 
chứng Thiên chúa giáo” ông 
G.Mông-ta-rông một linh mục 

người Ý viết về Hồ Chí Minh: “Cụ không 
chỉ là người chỉ huy, Cụ là vị thiên sứ đi 
thức tỉnh tâm hồn con người”. Năm tháng 
tiếp theo có bao lời ân tình của dân tộc, nhân 
loại về Bác. Song tất cả đều quy tụ như cảm 
xúc của một nhà văn châu Á từng nói năm 
1962: “Chúng ta có thể cùng nhau bàn luận 
và cũng không dễ thống nhất để tìm xem trên 
đời này ai là người vĩ đại nhất, ai là người 

danh tiếng nhất. Nhưng Hồ Chí Minh nhất 
định là người hoàn toàn nhất, con người giàu 
chất người nhất trên thế gian này”(1).

Hồ Chí Minh đã để lại cho đất nước, 
dân tộc kho báu vô giá về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, giáo dục… mà nổi bật ở đó là các 
lời khuyên về quản lý các lĩnh vực này theo 
phương châm: “Đầu tiên là công việc đối với 
con người”. 

1. “Khiêm - Cung - Lễ - Nghĩa”: Hệ 
giá trị căn cốt chỉ đạo Minh triết ứng xử 
của Hồ Chí Minh

KHIÊM CUNG LỄ NGHĨA:
NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ CỦA HỒ CHÍ MINH

PGS. TS. ĐặNG QuốC Bảo
Viện Trí Việt / IVM

Ảnh: TL
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Chú bé Nguyễn Sinh Cung, rồi người 
thanh niên Nguyễn Tất Thành cùng các 
anh chị của mình đã được ông bà ngoại (Cụ 
Hoàng Xuân Đường, cụ Nguyễn Thị Kép), 
thân phụ, thân mẫu (Ông Nguyễn Sinh 
Sắc, bà Hoàng Thị Loan) rèn cặp một cách 
chu đáo theo đạo lý: “Vô học lễ, vô dĩ lập” 
(Không học lễ không lập được thân) rồi “Lễ 
- Nghĩa - Liêm - Sỉ” trên nền tảng “Khiêm - 
Cung - Tín - Mẫn - Huệ”.

Sau này trở thành nhà cách mạng Nguyễn 
Ái Quốc, rồi lãnh tụ Hồ Chí Minh, các giá 
trị trên mà căn cốt là “Khiêm - Cung - Lễ - 
Nghĩa” đã được Bác quán triệt trong toàn bộ 
hoạt động của mình với niềm tin nhân văn: 
“ Mỗi con người có cái thiện, cái ác ở trong 
lòng, ta phải làm sao cho phần tốt trong mỗi 
con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần 
xấu mất dần đi”.

Hồ Chí Minh thực hiện minh triết quản 
lý: Đi thức tỉnh tâm hồn con người. Quản 
lý học hiện đại coi ứng xử của người điều 
hành có vai trò quan trọng nhất và đề xuất 
“SM” (Soul management). Đó là sự quản lý 
khêu gợi được lương tâm con người, phát 
triển được lương năng của con người, thúc 
đẩy được lương tri của con người hành động 
theo hệ giá trị “Chân - Thiện - Mỹ - Lợi” 
lấy hai nhân tố Tình và Nghĩa (Tấm lòng và 
trách nhiệm) là hai giá đỡ cho sự phát triển 
nhân cách. “SM” khuyên dụ người đứng đầu 
một tổ chức: Điều hành sao cho người dưới 
quyền trước việc sai, việc xấu không dám 
làm, không nỡ làm, còn trước việc đúng, 
việc tốt thì tự nguyện làm, hăng hái làm.

Hồ Chí Minh không đề ra một học thuyết 
có tính hàn lâm về quản lý, song cuộc đời 
hoạt động cách mạng của người tiến hành là 
mẫu mực về thực hiện “SM”.

2. Quán triệt đạo “Thiệp thế quan 
nhân” vào hoạt động thực tiễn

“Thiệp thế quan nhân” là nội dung quan 
trọng của Khổng học. Nhà cách mạng Phan 
Bội Châu trong tác phẩm Khổng học đăng(2) 
đã dành cả chương XII (tr 109 - tr 143) để 
bàn luận vấn đề này. Cụ Phan viết: “Ôi! 
Trời đất kia đã bắt ta oe oe mấy tiếng mà 
nảy xuống giữa đời, muốn xuất thế gian mà 
làm sao xuất được. Muốn chuyên chú vị ngã, 
nhưng không người thì làm sao có được ta! 
Nói cho đúng, dẫu có chi chi nữa, chúng ta 
nhất định phải thiệp thế và để thiệp thế cần 
phải có trí khôn quan nhân”. Theo cụ Phan, 
Thiệp thế có ba nghĩa: Một là giao thiệp với 
đời. Hai là phải đóng một xuất với đời. Ba là 
phải theo việc đời. Còn quan nhân nghĩa là 
xem xét cho ra người hay kẻ dở, người khôn 
kẻ dại mà lại cần phải xem xét cho thấu đến 
tâm thuật của mọi người.

Bác Hồ ngay tuổi thiếu niên rồi trên con 
đường tích lũy học vấn thấm nhuần tinh hoa 
của tiền nhân, và trong hoạt động cách mạng 
của mình, đã hiện thực các tinh hoa trên vào 
hành động để: Đối thủ thành đối tác, đối tác 
thành đồng minh, đồng minh thành đồng chí, 
đồng chí thành tri âm tâm giao.

Người chân thành giúp cho:
Đối thủ nhận ra thiếu sót mà không bẽ 

bàng.
Đối tác tìm ra được sự khích lệ hướng 

vào điều nhân nghĩa
Đồng minh có sự cộng hưởng hăng hái 

hết lòng làm việc phục vụ đất nước
Đồng chí có niềm giao cảm hết lòng cho 

lý tưởng cách mạng
Tri âm có sự đồng điệu tâm hồn hành 

động vì con người vì cuộc sống.
Theo Hồ Chí Minh, người quản lý có hai 

việc quan trọng nhất là: “Tu thân và xử thế”.
Bác đã có lời dạy hàm súc về hai việc 

này: 
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Dục thành đại sự nghiệp
Tinh thần cảnh yếu đại.
(Muốn Nên sự nghiệp lớn – Tinh thần 

cần phải cao)
Xử thế nguyên lai phi dị dị
Nhi kim xử thế cánh nan nan.
(Xử thế từ xưa không phải dễ - Mà nay 

xử thế khó khăn hơn)
Sở dĩ Hồ Chí Minh coi “xử thế khó khăn 

hơn” vì người cùng chung ý tưởng với Phan 
Bội Châu: “Bởi vì chúng ta ở đời, không một 
giây phút nào rời được người, nào là thầy, 
nào là bạn, nào là thù địch của ta, nếu không 
xem xét cho rành, thì làm sao biết được lòng 
người mà lựa đường lấy bỏ, tính việc hơn 
thua? Nếu sai một ly, thường có khi lầm đến 
một dặm, nên hai chữ quan nhân phải là kim 
chỉ nam ở trong đường thiệp thế”.

Hồ Chí Minh đã nhất quán thực hiện 
phương châm sống theo khuyến dụ của các 
nhà văn hóa lớn:

Phú quý bất năng dâm
Bần tiện bất năng di
Uy vũ bất năng khuất.(Mạnh Tử)
(Giàu sang không sa đọa, Nghèo khổ 

không bệ rạc, uy vũ không khuất phục)
Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ
Phủ thủ cam vi nhũ tử ngưu.(Lỗ Tấn)
(Trợn mắt xem khinh ngàn lực sĩ, 
Cúi đầu làm ngựa trước nhi đồng).
* Một mẩu chuyện về ứng xử của Bác 

với nhà cách mạng - vị Túc nho Huỳnh 
Thúc Kháng

Tình bằng hữu của Bác với cụ Huỳnh 
thật sâu nặng. Nhân dịp bà Thanh (chị ruột 
Bác Hồ) ra Hà Nội (1946), Cụ Huỳnh đến 
thăm hai chị em Bác, cảm xúc về hoàn cảnh 
của Bác, cụ viết hai câu thơ:

Năm mươi sáu tuổi chưa già
Cụ ông thì có, cụ bà thì không.

Thấu hiểu tấm lòng của cụ Huỳnh, tối 
hôm đó Bác làm bài thơ đáp lại:

Nghĩ chửa ra thơ để trả lời
Biết ơn cụ lắm, cụ Huỳnh ơi

Non sông một mối chung nhau gánh
Độc lập rồi ra cưới vợ thôi!
Cuối tháng 5/1946, Bác vì nhiệm vụ 

thực hiện cuộc thăm nước Pháp, Bác giao cụ 
Huỳnh đảm nhận chức vụ Quyền Chủ tịch 
nước. Cụ Huỳnh lo lắng về tình thế đất nước 
vô cùng gian khó khi phải đảm nhiệm sứ mệnh 
nặng nề mà Bác trao gửi. Buổi tối trước hôm 
lên đường, Bác đến thăm cụ Huỳnh, cụ tâm 
sự: “Cụ Chủ tịch đi vắng, ở nhà lỡ có việc 
bất trắc xảy ra thì làm thế nào?” Bác Hồ nói 
với cụ Huỳnh: “Xin cụ nhớ câu Dĩ bất biến - 
Ứng vạn biến. Mọi điều cứ lấy đại nghĩa của 
dân tộc mà thi hành”. Sáng 30/5/1946 chia 
tay cụ Huỳnh và đồng bào tiễn ở sân bay Gia 
Lâm, Bác lại cầm tay cụ Huỳnh ân cần dặn 
dò: “Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải 
đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn nhờ cậy 
ở cụ cùng anh em giải quyết giúp cho”. Bác 
nhắc lại câu “Dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Nhà thơ Huy Cận chứng kiến lời trao gửi 
của hai vị Túc nho, hai nhà cách mạng, có 
bài thơ “Lời dặn”

Tôi đi cụ chớ lo chi cả
Quyền nước, lòng dân cụ ở nhà

Hai chén chè khuya, hương nhẹ tỏa
Một câu bất biến, dặn phòng xa.

Đ.Q.B
-----------------------------
(1) Dẫn theo lời nhà văn Việt Phương trong tọa 

đàm khoa học về minh triết Hồ Chí Minh tổ chức tại 
Hà Nội 14/05/2010.

(2) Phan Bội Châu (1973), Khổng học đăng, 
Nxb Khai trí, Sài Gòn.
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1. Đạo đức nhà giáo
Giáo viên là những người làm nhiệm vụ 

giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục 
trong hệ thống giáo dục quốc dân, được xếp 
vào ngạch công chức, viên chức hoặc người 
lao động. Giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý trong các trường học công là công 
chức; giáo viên không giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý trong các trường học công là 
viên chức hoặc người lao động; giáo viên 
làm việc trong các trường dân lập, tư thục 

là người lao động, không được coi là công 
chức, viên chức bởi họ không phải là người 
làm việc cho nhà nước. 

Đạo đức nhà giáo là những tiêu chuẩn, 
nguyên tắc quy định hành vi, quan hệ của nhà 
giáo trong thực thi nhiệm vụ giảng dạy, giáo 
dục. Nghề giáo là một nghề đặc thù. Xuất 
phát từ truyền thống tôn sư trọng đạo của 
xã hội Việt Nam nói riêng và xã hội phương 
Đông nói chung nên xã hội đòi hỏi người thầy 
những chuẩn mực đạo đức cao hơn, khắt khe 

XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO VÀ VĂN HOÁ ỨNG XỬ
 TRONG TRƯỜNG HỌC - VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Ảnh: P.V

TS. Đào NGọC BÁu
Viện Nhà nước và Pháp luật

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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hơn những ngành nghề khác. Truyền thống 
của người Việt Nam rất coi trọng thầy giáo, 
coi việc làm của thầy giáo là nghề trồng 
người - nghề cao quý, thậm chí là cao quý 
nhất trong các nghề cao quý. Hơn nữa, giống 
như nhiều nước phương Đông, Việt Nam có 
một thời kỳ dài chịu ảnh hưởng của Nho giáo 
với quan niệm về ba mối quan hệ rường cột 
trong xã hội, cụ thể là quan hệ Quân - Thần 
(Vua - Tôi), Sư - Đệ (Thầy - Trò), Phụ - Tử 
(Cha - Con). Vì đây là quan hệ then chốt, 
làm chuẩn mực cho xã hội nên chủ thể của 
những mối quan hệ này phải thực sự mẫu 
mực, làm khuôn mẫu cho những mối quan 
hệ khác. Trong quan hệ Sư - Đệ, xã hội đòi 
hỏi thầy ra thầy, trò ra trò, theo đó người thầy 
phải thực sự mẫu mực cả về tri thức và đạo 
đức. Do đề cao vai trò của người thầy nên xã 
hội dành cho người thầy sự tôn trọng rất lớn, 
thông qua những mỹ từ như “Danh sư xuất 
cao đồ” - nghĩa là thầy giáo giỏi sẽ đào tạo ra 
học trò giỏi, hoặc như “Không thầy đố mày 
làm nên”… Nói một cách hình tượng, xã hội 
đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin vào người thầy, 
họ đã khoác lên người giáo viên chiếc áo “mô 
phạm”, bởi vậy, người giáo viên luôn phải ý 
thức về chiếc áo này để có những hành vi và 
ứng xử chuẩn mực, xứng đáng với chiếc áo xã 
hội đã trao cho mình. 

Đạo đức nhà giáo có hai đặc điểm cơ 
bản: Một là chủ thể của đạo đức nhà giáo là 
các nhà giáo. Nói cách khác, tất cả các thầy 
cô giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục 
tại các cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc 
dân đều phải thực hiện các quy định về đạo 
đức nhà giáo, không có ngoại lệ. Hai là, đạo 
đức nhà giáo là một bộ phận cấu thành đạo 
đức viên chức. Nếu xét trong khu vực trường 
học công lập thì đa số giáo viên hiện nay là 
viên chức, chính vì vậy ngoài việc tuân thủ 
các chuẩn mực đạo đức nhà giáo, trong hoạt 
động nghề nghiệp, giáo viên còn phải tuân 

thủ các chuẩn mực đạo đức của viên chức 
nói chung. 

Với tư cách là chuẩn mực nghề nghiệp, 
đạo đức nhà giáo không chỉ là phạm trù xã 
hội mà còn là phạm trù pháp lý. Vì vậy, Nhà 
nước cần ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc thực 
hiện đạo đức nhà giáo. Các văn bản quy 
phạm pháp luật cơ bản điều chỉnh vấn đề đạo 
đức nhà giáo hiện nay bao gồm: 

Văn bản luật: Luật Viên chức năm 2010; 
Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 
2009, 2014, 2015); Luật Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí năm 2014; Luật Phòng, 
Chống tham nhũng năm 2018;

Văn bản dưới luật: Nghị định 80/2017/
NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 
định về môi trường giáo dục an toàn, lành 
mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học 
đường; Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT 
ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức 
nhà giáo.

Từ quy định của các văn bản nói trên có 
thể thấy đạo đức nhà giáo gồm những nội 
dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, nhà giáo phải tuân theo chuẩn 
mức đạo đức chung của viên chức nói chung, 
được quy định trong Luật Viên chức 2010. Cụ 
thể là viên chức không được thực hiện các 
việc như: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác 
công việc hoặc nhiệm vụ được giao; Gây bè 
phái, mất đoàn kết, tự ý bỏ việc, tham gia 
đình công; Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, nhân dân trái pháp luật; Phân 
biệt đối xử trong hoạt động nghề nghiệp; Lợi 
dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền 
chống Đảng, Nhà nước hoặc gây tổn hại đối 
với thuần phong, mỹ tục;  Xúc phạm danh 
dự, nhân phẩm, uy tín người khác khi hoạt 
động nghề nghiệp.
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Thứ hai, nhà giáo phải tuân theo những 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp riêng của 
ngành như: Tâm huyết với nghề, có ý thức 
giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; Tận 
tuỵ với công việc; thực hiện đúng điều lệ, 
quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, 
của ngành; Đối xử khách quan, công bằng, 
hoà nhã với mọi người học; giúp đỡ, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng 
của người học, đồng nghiệp và cộng đồng; 
Thường xuyên học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ ba, pháp luật cấm giáo viên thực 
hiện các hành vi như: Lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp 
luật, gây khó khăn, phiền hà đối với người 
học và nhân dân; Gian lận, thiếu trung thực 
trong học tập, nghiên cứu khoa học, thực 
hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục; Trù dập, 
chèn ép, thiên vị, phân biệt đối xử, thành 
kiến người học; tiếp tay, bao che cho hành 
vi tiêu cực trong giảng dạy; Xâm phạm thân 
thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người 
học, đồng nghiệp, người khác; làm ảnh 
hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng 
nghiệp và người khác; Tổ chức dạy thêm, 
học thêm trái quy định; Gây bè phái, cục bộ 
địa phương, gây mất đoàn kết tập thể; Thực 
hiện các hành vi bị cấm thực hiện tại công 
sở, bao gồm: hút thuốc lá trong phòng làm 
việc; sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trừ 
trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ 
quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách 
ngoại giao; quảng cáo thương mại tại công 
sở; lập bàn thờ, thắp hương trong phòng làm 
việc; đun, nấu trong phòng làm việc…

 2. Văn hoá ứng xử trong trường học
Theo nghĩa rộng, văn hoá ứng xử trong 

trường học là khái niệm để chỉ mối quan hệ 
giữa thầy và trò, giáo viên và phụ huynh học 
sinh, giữa các giáo viên với nhau, thể hiện 

trên các phương diện giao tiếp, giảng dạy và 
giải quyết công việc hàng ngày tại trường 
học. Theo nghĩa hẹp, văn hoá ứng xử trong 
trường học được hiểu là văn hoá giao tiếp 
giữa các chủ thể nói trên. Xét trên phương 
diện này, văn hoá ứng ứng xử trong trường 
học đòi hỏi giáo viên phải thực hiện tốt cả 
hai hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ và giao 
tiếp bằng ngôn ngữ.

Giao tiếp phi ngôn ngữ được thể hiện 
dưới các hình thức như giao tiếp bằng nụ 
cười, giao tiếp bằng ánh mắt và giao tiếp 
bằng cử chỉ, điệu bộ. Khi giao tiếp với đồng 
nghiệp, học trò và phụ huynh học sinh, giáo 
viên nên bắt đầu bằng nụ cười, bởi vì nụ cười 
sẽ tạo ra sự thân thiện, lịch sự cho một cuộc 
giao tiếp. Trong quá trình giao tiếp, giáo viên 
nên nhìn vào người giao tiếp với mình, tránh 
nhìn đi chỗ khác để không tạo ra tâm lý lảng 
tránh hoặc che dấu điều gì. Tuy nhiên, cần 
chú ý tránh nhìn chằm chằm vào người giao 
tiếp, bởi cách nhìn đó dễ tạo ra tâm lý đối 
đầu hoặc dọa nạt. Ngoài ra, giáo viên có thể 
sử dụng cử chỉ, điệu bộ (còn gọi là ngôn ngữ 
cơ thể) trong quá trình giao tiếp. Chẳng hạn 
như rướn người về phía trước là để thể hiện 
sự lắng nghe tập trung; ngả người ra phía sau 
là thể hiện sự thoải mái, khuyến khích người 
giao tiếp trải lòng.

Giao tiếp bằng ngôn ngữ: đây là hình 
thức giao tiếp được sử dụng phổ biến nhất 
trong xã hội, đồng thời cũng dễ làm cho 
người giao tiếp trở nên thân thiện hoặc ác 
cảm, thậm chí đối đầu nhau. Trong môi 
trường giáo dục, giáo viên cần chú ý khi giao 
tiếp với phụ huynh học sinh phải chào hỏi, 
luôn thể hiện thái độ lịch sự, tôn trọng phụ 
huynh; với đồng nghiệp cần chân thành, giúp 
đỡ. Đối với giáo viên giữ vị trí lãnh đạo quản 
lý, khi giao tiếp với cấp dưới cần lắng nghe 
tích cực, tức là nói phải kết hợp với nghe, 
không được sử dụng uy quyền chỉ nói mà 
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không nghe cấp dưới trình bày. Đồng thời, 
người lãnh đạo khi thừa nhận giá trị của bản 
thân mình vẫn phải tôn trọng và thừa nhận 
giá trị của cấp dưới, có như vậy mới tránh 
được những trường hợp xúc phạm danh dự, 
nhân phẩm giữa cấp trên và cấp dưới trong 
môi trường giáo dục. 

3. Một số vấn đề cần quan tâm thời 
gian tới

Với truyền thống tôn sư trọng đạo, các thế 
hệ nhà giáo Việt Nam luôn có ý thức về thực 
hiện kỷ luật bản thân nghiêm khắc, thực hiện 
tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp để trở 
thành những người thầy mẫu mực cho học sinh 
noi theo. Tuy nhiên, thời gian qua cũng có một 
số thầy cô đã không thực hiện tốt yêu cầu đối 
với nhà giáo, ở một chừng mực nhất định đã 
quên mất chiếc áo “mô phạm” được xã hội trân 
trọng khoác cho mình, thực hiện các hành vi 
vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo, thậm 
chí vi phạm nghiêm trọng các quy định của 
pháp luật. Chẳng hạn như trường hợp cô giáo 
đánh học trò gây thương tích, cô giáo yêu cầu 
học sinh tát bạn cùng lớp để thi hành kỷ luật; 
trường hợp cô giáo xưng “tao - mày” với học 
viên trong lớp học; cô giáo phạt học sinh uống 
nước giặt giẻ lau bảng; hay trường hợp thầy 
giáo dâm ô với học sinh… Những trường hợp 
đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của 
ngành giáo dục, làm cho hình ảnh của các nhà 
giáo trong xã hội bị suy giảm. 

Ngoài ra, trong giao tiếp giữa giáo viên 
với phụ huynh học sinh thời gian qua cũng 
phát sinh một số trường hợp đáng quan tâm. 
Đôi khi, lời nói vô tình của giáo viên có thể 
gây phản ứng dữ dội từ phía phụ huynh học 
sinh, chẳng hạn vụ việc cô giáo mầm non ở 
huyện Mê Linh (Hà Nội) do chưa nắm được 
sự việc một trẻ trong trường bị gãy chân nên 
đã trả lời điện thoại của phụ huynh không rõ, 
gây cảm giác cô giáo vô cảm, tạo bức xúc 

trong phụ huynh. Hoặc như trường hợp cô 
giáo trả bài kiểm tra nêu chỗ sai của một học 
sinh trước lớp, khiến cho phụ huynh cảm 
thấy con họ bị xúc phạm và đã có phản ứng 
đến Ban Giám hiệu nhà trường. 

Để tránh những trường hợp đáng tiếc nêu 
trên, thực hiện tốt đạo đức nhà giáo và văn hoá 
ứng xử trong nhà trường, thời gian tới cần tập 
trung vào một số giải pháp sau đây:

Trước hết, cần tập huấn cho các thầy cô 
giáo nắm được quy định của pháp luật về 
đạo đức nhà giáo thông qua việc mở các lớp 
bồi dưỡng, phát tài liệu hoặc thi tìm hiểu về 
đạo đức nhà giáo;

Thứ hai, xử lý nghiêm những giáo viên 
cố tình vi phạm các quy định của pháp luật 
về đạo đức nhà giáo;

Thứ ba, thường xuyên tổ chức trao đổi 
chuyên môn, hoạt động nghề nghiệp giữa 
các thầy cô giáo để rút kinh nghiệm những 
tình huống sư phạm phát sinh, từ đó giúp 
thầy cô có ứng xử chuẩn mực, tránh những 
trường hợp hiểu lầm không đáng có;

Thứ tư, đề xuất cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ thầy 
cô giáo và có chế tài nghiêm khắc đối với 
những hành vi vi phạm pháp luật của học 
sinh và phụ huynh học sinh đối với giáo viên;

Thứ năm, do xã hội đặt nhiều niềm tin và 
kỳ vọng vào giáo viên nên cũng đòi hỏi người 
thầy phải tuân thủ những chuẩn mực khắt khe 
hơn những ngành nghề khác, đồng thời lao 
động của giáo viên không chỉ thể hiện ở trên 
lớp mà còn bao gồm cả lao động quá khứ, vì 
vậy, đề nghị các cấp có thẩm quyền có chính 
sách ưu đãi đối với sinh viên khối trường sư 
phạm và chính sách ưu đãi hơn với các thầy cô 
giáo, chỉ có như vậy, chúng ta mới xây dựng 
được đội ngũ giáo viên có đủ tài và đức để 
gánh vác sự nghiệp “trăm năm trồng người”. 

Đ.N.B
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Tiếp nối những thành tích đã đạt 
được; quán triệt quan điểm chỉ 
đạo xuyên suốt của cả nhiệm kỳ 

“Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 
tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”, chín 
tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, tổ chức 
đảng, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ 
Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động triển khai các 
nhiệm vụ và đạt được kết quả tích cực, toàn 

diện trên tất cả các mặt của công tác kiểm 
tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ngay từ tháng 01/2019, các cấp ủy, ủy 
ban kiểm tra các cấp đã kịp thời xây dựng 
chương trình, kế hoạch công tác năm; xác 
định rõ nội dung, đối tượng kiểm tra, giám 
sát; phân công cụ thể thành viên cấp ủy, ủy 
ban kiểm tra chủ trì tham mưu, tổ chức thực 
hiện. Điểm mới của nhiệm kỳ này là Ban 

CôNG TÁC kIểM TRA, GIÁM sÁT Góp pHẦN XÂY DỰNG 
ĐảNG bộ TỉNH HÀ TĩNH TRONG sẠCH, VữNG MẠNH

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019

NGuyễN VăN THàNH
TUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của đảng (16/10/1948-16/10/2019)
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Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã chỉ đạo 
rà soát nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các 
tổ chức đảng; công tác thanh tra, giám sát 
của các cơ quan Nhà nước; hoạt động giám 
sát của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm 
xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh 
tra tránh trùng lắp, không bỏ trống địa bàn, 
lĩnh vực, giảm áp lực cho cấp dưới.

Việc tuyên truyền, phổ biến về công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được chú 
trọng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phối hợp 
với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội 
nghị trực tuyến toàn tỉnh để quán triệt một số 
quy định mới của Trung ương và hướng dẫn 
nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho gần 2.000 
đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ ủy ban kiểm 
tra từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy và nhiều địa phương đã thực hiện việc 
công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng trên các 
phương tiện truyền thông, tạo được hiệu ứng 
tích cực của dư luận.

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công 
tác, cấp ủy các cấp đã chủ động triển khai 
thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển 
khai 05 cuộc kiểm tra và giám sát theo 
chuyên đề đối với 31 tổ chức đảng và 14 
đảng viên; cấp ủy huyện và cơ sở đã kiểm 
tra 528 tổ chức đảng và 556 đảng viên, giám 
sát theo chuyên đề 528 tổ chức đảng và 560 
đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập 
trung vào các lĩnh vực trọng tâm, sát với yêu 
cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác 
xây dựng Đảng của tỉnh và các địa phương, 
đơn vị, như: Xây dựng nông thôn mới và đô 
thị văn minh; quản lý đất đai và tài nguyên, 
khoáng sản; việc thực hiện các chủ trương, 
nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về 
phát triển du lịch; Nghị quyết Trung ương 
4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị vầ học tập và làm theo tư tương, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW6 
(khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của các tổ chức trong hệ thống chính trị; việc 
xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở... Quan tâm kiểm tra đối với các cấp ủy 
cấp dưới trực tiếp; tổ chức đảng trong các 
cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập; đảng viên là người đứng đầu các địa 
phương, cơ quan, đơn vị. Qua trình kiểm tra, 
giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy 
các cấp đã chỉ đạo đổi mới phương pháp; 
bảo đảm chặt chẽ về quy trình, thủ tục, hồ 
sơ; chú trọng thẩm tra, xác minh, nhờ vậy 
chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phát huy 
vai trò tích cực trong tham mưu giúp cấp ủy, 
đồng thời chủ động triển khai toàn diện các 
nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. 
Việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm 
tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu 
hiệu vi phạm đạt kết quả tích cực; theo đó, 
đã kiểm tra đối với 40 tổ chức đảng và 120 
đảng viên, trong đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
kiểm tra 15 tổ chức đảng và 21 đảng viên; 
qua kiểm tra kết luận có 08 tổ chức đảng và 
60 đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý 
kỷ luật. Nhiệm vụ giám sát được tăng cường, 
đã góp phần phát hiện, chấn chỉnh nhiều hạn 
chế, khuyết điểm của đảng viên và tổ chức 
đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm.

Việc xem xét, thi hành kỷ luật trong 
Đảng nhìn chung được thực hiện kịp thời, 
nghiêm túc, dân chủ, khách quan, thuyết 
phục, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ 
tục và thẩm quyền theo quy định; 9 tháng 
đầu năm 2019, đã có 04 tổ chức đảng và 447 
đảng viên có vi phạm bị xử lý kỷ luật; sau xử 
lý kỷ luật không phát sinh khiếu nại, được 
dư luận đồng tình.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ 
động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 
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Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy cấp huyện 
đã thành lập các đoàn công tác tiến hành rà 
soát, nắm tình hình tại cơ sở; thông qua đó đã 
kịp thời phát hiện, phân loại những địa bàn, 
lĩnh vực có khó khăn, phức tạp, đề ra các biện 
pháp xử lý, giải quyết nhằm bảo đảm ổn định 
tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 
chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội.

Phải khẳng định, công tác kiểm tra, giám 
sát và kỷ luật của Đảng ở Đảng bộ Hà Tĩnh 
tiếp tục được đổi mới, chất lượng, hiệu lực, 
hiệu quả không ngừng được nâng lên. Điều 
đáng mừng là cấp ủy và ủy ban kiểm tra nhiều 
đơn vị cấp huyện đã phát huy đầy đủ hơn 
tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai 
nhiệm vụ, giải quyết được một số vụ việc 
khó khăn, phức tạp, từng bước khắc phục 
được tình trạng trên “nóng”, dưới “lạnh”, 
tạo được sự đồng tình của dư luận, góp phần 
quan trọng thức đẩy thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh.

Tuy vậy, kết quả, chất lượng thực hiện 
công tác kiểm tra, giám sát vẫn chưa đồng 
đều; nhiều cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng 
ủy cơ sở không xây dựng chương trình, kế 
hoạch, không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. 
Đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên 
quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở 
một số địa phương có chiều hướng gia tăng 
nhưng chưa được tập trung xem xét, xử lý, 
giải quyết; một số vụ việc để kéo dài, gây dư 
luận bức xúc. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đối 
với đảng viên vi phạm một số trường hợp 
chưa kịp thời và nghiêm túc, chưa đồng bộ 
giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính, 
đoàn thể.

Những tháng còn lại của năm 2019 và năm 
2020 là thời kỳ cuối thực hiện nghị quyết đại 
hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát là phải 

góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng 
cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị; đồng thời phải làm tốt việc phụ vụ 
cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và 
tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 
- 2025. Trên tinh thần đó, cùng với việc tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm 
vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và chương 
trình, kế hoạch công tác đã đề ra, Ngành Kiểm 
tra phải chủ động tổng kết thực tiển, phối hợp 
tham mưu giúp cấp ủy xây dựng văn kiện đại 
hội; tích cực tham gia chuẩn bị nhân sự cấp ủy 
và ủy ban kiểm tra khóa mới; kịp thời xem xét, 
giải quyết gọn đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh, nhất là các trường hợp liên quan đến nhân 
sự cấp ủy khóa mới; làm tốt việc thẩm tra tư 
cách đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp mình.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát 
tiếp tục tham gia có hiệu quả vào việc thực 
hiện chủ trương, đề án sắp xếp lại các đơn 
vị hành chính cấp xã; tăng cường kiểm tra, 
giám sát để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình 
trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ, việc thực hiện học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên; quan tâm kiểm tra, giám sát 
về công tác cán bộ theo tinh thần Thông báo 
Kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 và 
chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống 
(16/10/1948 - 16/10/2019), Ngành Kiểm tra 
Đảng Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao bản lĩnh, 
thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nổ lực 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, kế tục xứng đáng truyền thống vẽ vang 
của Ngành “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, 
trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

N.V.T
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Bám sát các nhiệm vụ chính 
trị của tỉnh, hệ thống dân 
vận từ tỉnh đến cơ sở đã 

tích cực tham mưu chỉ đạo và phối 
hợp triển khai thực hiện có hiệu 
quả các chủ trương, nghị quyết của 
Đảng về công tác dân vận, xây dựng 
và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, 
công tác tôn giáo. Nhiều chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị 
quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trong quá trình cách mạng Việt Nam, từ trong đấu 
tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước luôn thấm nhuần 
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ. 
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của 

dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, lực lượng 
của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém 
thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành 
công”. Thực hiện lời dạy của Người, công tác dân vận của 
cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh trong những năm qua đã 

đạt được nhiều kết quả quan trọng. Một trong những giải 
pháp quan trọng để đạt được kết quả đó là phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” đã và đang ngày càng lan tỏa, mang 

lại hiệu ứng tích cực cho quá trình phát triển của tỉnh nhà.

CôNG TÁC DÂN VậN CùNG VớI pHONG TRÀO THI ĐUA 
“DÂN VậN kHéO” Đã Góp pHẦN TíCH CỰC VÀO sỰ pHÁT 

TRIểN kINH Tế - Xã HộI CủA TỉNH NHÀ
DươNG XuâN Hòa

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

kỷ niệm 89  năm ngày truyền thống cÔng tÁc DÂn VẬn của đảng (15/10/1930-15/10/2019)
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Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường 
và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết 
định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “ban 
hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống 
chính trị”… đã đi vào cuộc sống. Công tác 
dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm, có 
nhiều đổi mới theo hướng chỉ đạo có trọng 
tâm, trọng điểm: cụ thể tỉnh đã ban hành Nghị 
quyết 02-NQ/Tu, ngày 12/5/2017 về “Tiếp 
tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây 
dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 
trong thời gian tới”, Quyết định 657-QĐ/Tu, 
ngày 04/4/2018 về “Ban hành Quy chế tiếp 
xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu 
cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân 
dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; Quy định số 
625-QĐ/Tu, ngày 02/3/2018 về “Phát huy 
vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ” và triển khai 
có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”. Từ 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Năm 2018, chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 
bậc, xếp thứ 23 cả nước; chỉ số hiệu quả quản 
trị và hành chính công cấp tỉnh (PaPI) tăng 5 
bậc, xếp thứ 7 cả nước; chỉ số cải cách hành 
chính (PaR INDEX) tăng 4 bậc, xếp thứ 13 
cả nước; chỉ số hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà 
nước (SIPaS) tăng 12 bậc, xếp thứ 4 cả nước. 
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân tiếp tục có nhiều đổi mới, luôn 
hướng về cơ sở; công tác tập hợp đoàn viên, 
hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện 
các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc 
vận động đã mang lại kết quả đáng khích lệ; 
việc chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, hội viên luôn được quan tâm; từ đó 
đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn các phong 
trào thi đua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban 
hành Chỉ thị số 32-CT/Tu ngày 18/9/2008 
về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, rà 
soát, hướng dẫn đăng ký, xét duyệt xây dựng 
mô hình gắn với Cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
trong toàn tỉnh cùng với sự vào cuộc quyết 
liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và các 
tổ chức đoàn thể gắn với nhiệm vụ chính trị, 
những nội dung trọng tâm, trọng điểm của 
từng địa phương, đơn vị để vận động cán bộ, 
đảng viên và nhân dân thực hiện. Đến nay, 
toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 12.000 mô 
hình trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có: hơn 
3.000 mô hình về lĩnh vực văn hóa - xã hội; 
gần 2.500 mô hình về lĩnh vực an ninh - quốc 
phòng và hơn 1.000 mô hình về lĩnh vực xây 
dựng hệ thống chính trị; trong đó nổi bật là 
phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh 
vực phát triển kinh tế được thể hiện khá rõ nét 
với hơn 5.500 mô hình đã góp phần chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng trang 
trại, gia trại, phát triển ngành, nghề, tổ hợp tác 
tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ...; trên lĩnh vực 
ứng dụng khoa học kỹ thuật đã từng bước đưa 
công nghệ vào sản xuất kinh doanh trên các 
lĩnh vực góp phần vào phát triển kinh tế, xóa 
đói, giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh 
doanh giỏi, làm giàu chính đáng. 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã 
thực sự tạo ra nhiều cách làm hay, sáng tạo 
trong việc huy động các nguồn lực của nhân 
dân như: tham gia giải phóng mặt bằng, di dời 
hàng ngàn ngôi mộ, hàng chục nhà thờ phục 
vụ các dự án và tái định cư của tỉnh; hiến đất, 
hiến nhà, cây cối… trong xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh. Từ cách làm trên đã tạo 
được phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ 
thống chính trị góp phần tích cực thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 
phát triển kinh tế tỉnh nhà. Nếu năm 2016 do 
tác động của sự cố môi trường biển dẫn đến 
kinh tế tỉnh nhà tăng trưởng âm 15,31%, thì 
nay nền kinh tế đã lấy lại đà tăng trưởng, năm 
2018 đạt 20,8% và tám tháng đầu năm 2019 
đạt 12,78%.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 
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khéo” các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp 
đã quan tâm, giải quyết có hiệu quả hơn những 
bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp 
của nhân dân; tăng cường công tác đối thoại, 
tiếp dân; phát huy tốt hơn vai trò giám sát, 
phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội, từ đó các vấn đề tồn 
đọng, khiếu kiện phức tạp, tụ tập đông người 
giảm đáng kể, củng cố lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường mối 
quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
vẫn còn những hạn chế, như: phong trào 
chưa được thực hiện rộng khắp trên các lĩnh 
vực đời sống xã hội; các điển hình “Dân 
vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, hợp tác xã còn ít; việc nhân rộng các 
mô hình, điển hình chưa đạt yêu cầu như 
mong muốn. Một số cấp ủy Đảng, chính 
quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 
đầu chưa nhận thức đầy đủ, chưa thực sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong 
trào; công tác phối, kết hợp giữa các sở, ban, 
ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa chặt chẽ, 
thiếu đồng bộ, còn hình thức.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
tiếp tục lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn, trong 
thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung 
trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng 
cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác dân vận trong tình hình mới”; 
Nghị quyết 02-NQ/Tu, ngày 12/5/2017 về 
“Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc 
xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ 
sở trong thời gian tới” và Chỉ thị số 32-CT/
Tu ngày 18/9/2008 về đẩy mạnh phong trào 
thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời hệ thống 
công tác dân vận tăng cường nghiên cứu, 
tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn phong trào thi 
đua “Dân vận khéo”. 

Hai là, tiếp tục nâng cao nhận thức về 
công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” nhằm tạo sự chuyển biến thực chất 
hơn, xác định phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính 
quyền, của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ 
sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, định 
hướng, cách thức tổ chức thực hiện phong 
trào gắn với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm, 
trọng điểm của các cơ quan, tổ chức trong hệ 
thống chính trị.

Ba là, phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
phải bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, đơn vị; phù hợp với điều kiện từng 
địa bàn, từng đối tượng, gắn xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh với các phong trào 
thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bốn là, chú trọng công tác xây dựng, 
phát triển mô hình, điển hình “Dân vận khéo” 
ở những nơi khó khăn, phức tạp, vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào có tôn giáo, trong 
giải quyết các “điểm nóng” phức tạp, bức xúc 
nổi cộm, trong sáp nhập xã, thôn, tổ dân phố, 
cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh 
gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Năm là, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, 
nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo, định hướng, hướng dẫn xây dựng mô hình, 
điển hình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định 
kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp 
thời và có giải pháp để nhân rộng mô hình, điển 
hình “Dân vận khéo” có hiệu quả. 

Tin tưởng rằng, phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” của tỉnh nhà trong thời gian tới tiếp 
tục được triển khai thực hiện hiệu quả, góp 
phần quan trọng vào ổn định chính trị, phát 
triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng 
- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh.

D.X.H
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pHụ Nữ HÀ TĩNH CHUNG TAY bảO Vệ MôI TRƯỜNG
 “5 không 3 sạch” góp sức thực hiện tiêu chí môi trường 

trong Nông thôn mới

Cùng các tổ chức chính trị - xã hội chung sức xây dựng 
nông thôn mới (NTM), Hội LHPN Hà Tĩnh lấy việc 
triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 

5 không, 3 sạch” làm trọng tâm và là mũi đột phá để góp sức 
lực, trí tuệ của người phụ nữ vào lộ trình thay đổi diện mạo nông 
thôn, trong đó có việc xây dựng môi trường sống an toàn, xanh, 
sạch, đẹp cho người dân. Từ những mô hình điểm, năm 2017, Hội 
LHPN tỉnh đã tổ chức hội thảo đánh giá và ban hành Kế hoạch số 
77/KH- BTV phát động phong trào thi đua cao điểm “Phụ nữ tích 
cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, chung sức xây dựng NTM, đô 
thị văn minh”. 

Nỗ lực vận động số đông hội viên, phụ nữ vào cuộc, các cấp 
Hội phụ nữ đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
ban hành chính sách để đồng hành cùng phụ nữ thực hiện tốt cuộc 
vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Thời gian qua, dựa 
vào điều kiện thực tiễn từng địa bàn, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh 

DươNG THị HằNG
TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Giữ gìn môi trường 
sống an toàn cho gia 

đình, cộng đồng thôn 
xóm và xã hội, sứ mệnh 

đó gắn với bản năng, 
thiên chức và trách nhiệm 
của người phụ nữ. Vì vậy, 

trong các các cuộc vận 
động, phong trào thi đua, 

chương trình, đề án, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 

Hà Tĩnh luôn chú trọng 
đến hoạt động tham gia 
bảo vệ môi trường và đã 
ghi dấu ấn bằng những 

kết quả nổi bật.

Hội LHPN tỉnh ra quân cùng chị em phụ nữ xã Gia Hanh, huyện Can Lộc chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: P.V

kỷ niệm 89  năm ngàythành lẬp hội liên hiệp phụ nữ Việt nam (20/10/1930-20/10/2019)
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đã xây dựng được 263 mô hình phụ nữ tham 
gia bảo vệ môi trường và hỗ trợ giải quyết các 
vấn đề xã hội; 2.879 mô hình phụ nữ thực hiện 
các tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Các cấp hội phụ 
nữ cũng đã vận động, hỗ trợ xây dựng 50.884 
hộ cải tạo vườn tạp, sắp xếp, chỉnh trang nhà 
cửa gọn gàng, ngăn nắp; vận động và giúp nhau 
di dời, tu sửa, xây dựng mới gần 8 ngàn công 
trình phụ trợ, xây dựng 53.124 hố rác thực hiện 
phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế 
phẩm sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường; 
hỗ trợ xây dựng, hoàn thành 28.345 công trình 
nhà tiêu hợp vệ sinh.

Trăn trở, sáng tạo trong giải pháp, các làm, 
xây dựng các mô hình, thiết thực phù hợp với 
từng địa phương, từng khu dân cư để cụ thể 
hóa các nội dung của cuộc vận động xây dựng 
gia đình “5 không, 3 sạch”, các mô hình như: 
“10 hộ liền kề xanh, sạch, đẹp”, “ Cụm dân 
cư sáng, xanh, sạch, đẹp do phụ nữ tự quản”, 
“Tổ nhà sạch, vườn đẹp”, “Tổ 5 không, 3 
sạch”, “Chi hội 5 không, 3 sạch”, “Cậu lạc bộ 
5 không, 3 sạch”, “Tổ ươm mầm xanh” , “Mô 
hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn” đã 
ra đời và hoạt động sôi nổi, hiệu quả khắp trên 
toàn tỉnh.

Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu 
với các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ nhau thực 
hiện các tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch trong 
hội viên, phụ nữ trên toàn tỉnh. Đến thời điểm 
này, toàn tỉnh đã có 299.889 hộ gia đình đạt 
các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” (đạt tỷ 
lệ 79,2%); 34/168 chi hội “5 không, 3 sạch” 
được đánh giá đạt chi hội “5 không, 3 sạch” 
toàn diện.

Hoạt động thu gom, xử lý rác thải ở các 
địa bàn nông thôn, với lực lượng chủ lực là 
cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở đang ngày càng 
đi vào nền nếp và có chiều sâu. Ngoài các cuộc 
ra quân vệ sinh môi trường ở cụm dân cư định 
kỳ vào ngày thứ 7, chủ nhật, nhiều cấp hội cơ 
sở đã đảm nhận và làm tốt dịch vụ thu gom rác 
thải tại địa bàn. Các mô hình thu gom, phân 
loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình đang được 

nhân rộng toàn tỉnh. Theo đó, các cấp hội vận 
động, hướng dẫn chị em phụ nữ thực hiện phân 
loại rác gắn thu gom phế liệu gây quỹ, đến nay 
đã có 67 mô hình phân loại xử lý rác gắn thu 
gom rác tái chế gây quỹ giúp hộ nghèo ra đời 
và tiếp tục được lan tỏa; các cấp hội đang triển 
khai vận động chị em hạn chế sử dụng sản 
phẩm nhựa dùng một lần, xây dựng và nhân 
rộng mô hình xử lý nước thải ở cụm dân cư...

Thành quả lớn nhất trong quá trình thực 
hiện đó là các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh 
ngày càng nâng cao trách nhiệm, linh hoạt, 
sáng tạo và lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết đến 
hội viên phụ nữ ở cơ sở. Từ đó, chị em ngày 
càng tự giác, tự nguyện chung tay để làm cho 
nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp hơn; vườn xanh, 
sạch, đẹp và có hiệu quả kinh tế; xây dựng môi 
trường sống sạch, đẹp, an toàn từ nhà, ra ngõ 
và tới cộng đồng khu dân cư.

An toàn thực phẩm để bảo vệ môi 
trường sống

Năm 2019, Trung ương Hội Phụ nữ Việt 
Nam phát động năm “an toàn cho phụ nữ và 
trẻ em”, trong đó, an toàn vệ sinh thực phẩm 
là một trong 3 nội dung hành động của các cấp 
hội. Gắn với thực hiện Đề án 938 của Trung 
ương Hội về “Tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ, 
vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số 
vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, hội đã tập 
trung vận động phụ nữ và các hộ gia đình nâng 
cao ý thức về thực hiện an toàn thực phẩm 
trong sản xuất, tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ, tư 
vấn xây dựng và giám sát các mô hình sản xuất 
kinh doanh (SXKD) nông sản, thực phẩm an 
toàn.

Tại các vùng sản xuất rau tập trung, các 
cấp hội đã tiến hành tập huấn quy trình sản 
xuất an toàn, hướng dẫn chị em cách chế tạo 
và sử dụng các sản phẩm phòng trừ sâu bệnh 
bằng các loại gia vị, cách ủ phân vi sinh thay 
thế các loại phân bón hóa học. Chỉ trong 1 năm 
phát động phong trào sản xuất an toàn, ngoài 
hàng trăm mô hình cá nhân, các cấp hội đã vận 
động, thành lập hơn 30 mô hình kinh tế tập thể 
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SXKD, chế biến thực phẩm an toàn. Chị em, 
hội viên phụ nữ đã trở thành lực lượng nòng 
cốt trong việc xây vườn rau ngắn ngày an toàn 
ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà; vườn cây ăn quả 
sạch, sản xuất theo quy trình VietGap ở Hương 
Sơn, Hương Khê, Kỳ anh... Nhiều chị em chia 
sẻ, việc sử dụng các sản phẩm tự chế dù vất 
vả, mất nhiều thời gian hơn nhưng trước hết sẽ 
mang lại an toàn cho chính người sản xuất và 
người sử dụng sản phẩm, đồng thời đảm bảo 
môi trường sống của cộng đồng thôn xóm và 
của toàn xã hội.

Trong chăn nuôi, để hạn chế tác động bất 
lợi tới môi trường sống, nhiều năm qua, các 
cấp Hội phụ nữ đã tích cực vận động, hỗ trợ 
11.130 gia đình hội viên ứng dụng chế phẩm 
vi sinh Hatimec làm đệm lót sinh học để xử lý 
chuồng trại; xây dựng bể biogas xử lý chất thải 
chăn nuôi, xử lý nước thải sinh học đảm bảo vệ 
sinh môi trường; hiện đang triển khai các mô 
hình thí điểm về xử lý nước thải sinh hoạt ở các 
địa phương… Hội LHPN huyện Thạch Hà, 
huyện Kỳ anh, Thị xã Kỳ anh không chỉ xây 
dựng các mô hình xử lý chất thải hiệu quả mà 
từ đó còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
huyện ban hành chính sách nhân rộng các mô 
hình trong toàn dân.

Hội LHPN tỉnh cũng đã gắn mục tiêu sản 
xuất an toàn cho môi trường sống với Đề án hỗ 
trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 
và cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo “Phụ nữ và 
tương lai của nền kinh tế xanh”. Hà Tĩnh có 
2 ý tưởng được lọt vào vòng chung kết  cuộc 
thi khởi nghiệp sáng tạo “Phụ nữ và tương lai 
của nền kinh tế xanh” toàn quốc, đó là chị Trần 
Thị Cường ở xã Khánh Lộc chuyên sản xuất 
men vi sinh làm đệm lót trong chăn nuôi và 
chị Lê Thị Khương - Giám đốc Hợp tác xã Phú 
Khương về sử dụng pin năng lượng mặt trời 
vào chế biến nước mắm…

Với sự kiên trì, sáng tạo, tâm huyết và trách 
nhiệm, Hội LHPN tỉnh đang tiếp tục nỗ lực 
chung tay bảo vệ môi trường bằng việc phát huy 
hơn nữa những cách làm, bài học kinh nghiệm 
từ thực tiễn những năm qua.“Nói đi đôi với 
làm”,“tuyên truyền gắn với vận động”,“vận 
động gắn với làm mẫu, làm gương”…, các cấp 
hội phụ nữ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thực hiện có 
chiều sâu các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi 
trường, góp phần xây dựng những khu dân cư 
nông thôn mới kiễu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp, 
bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
nhân dân.

D.T.H

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

các cộng tác viên: PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Dương Xuân Hòa, Dương Thị Hằng, Trần Thanh Bình, 
Lê Thành Đông, Phạm Hữu Bình, Nguyễn Ngọc Phú, Phan Hương, Tiến Giáp, Thái Toàn, Trà Giang, 
Nguyễn Huy Liệu, Trần Phong, Nguyễn Văn Minh, Bắc Hà, Lê Xuân Vinh, Bùi Văn Hiên, Trương Ngọc 
Ánh, Bùi Ngọc Hồng, Nguyễn Hoàn... Do khuôn khổ có hạn, trong số này, Tạp chí chỉ đăng một số bài, 
những bài viết còn lại Ban Biên tập sẽ lựa chọn đăng vào các số tiếp theo.

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

BAN BIÊN TẬP
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Xác định hỗ trợ nông dân phát 
triển kinh tế là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên 

hàng đầu của tổ chức Hội Nông dân, vì vậy 
ngày 08/5/2017 Ban Chấp hành Hội Nông 
dân tỉnh (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết 
số 02-NQ/HNDT về “Nâng cao hiệu quả 
hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Nghị 
quyết ra đời được các cấp Hội Nông dân 
trên địa bàn đồng tình, đáp ứng nhu cầu phát 
triển sản xuất cho nông dân.  

Để giúp nông dân có việc làm, nâng cao 
thu nhập, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 
xác định, trước hết phải giúp người dân có 
kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất. 
Thực hiện phương châm “sản xuất là khóa, 
văn hoá là chìa”, từ đó đã chỉ đạo Trung tâm 
hỗ trợ nông dân và Hội Nông dân cấp huyện, 
cấp xã tăng cường mở các lớp dạy nghề, tập 
huấn hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân. Chỉ 
tính riêng Trung tâm hỗ trợ nông dân từ đầu 
năm đến nay đã mở được 13 lớp nghề ngắn 

HộI NôNG DÂN HÀ TĩNH:
QUAN TÂM CôNG TÁC ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ,  

Hỗ TRợ NôNG DÂN TRONG pHÁT TRIểN kINH Tế
BùI NHâN SâM

TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Vườn ươm cây giống của Hợp tác xã Sơn Hàm, do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thành lập, 
nhằm cung cấp cây giống các loại cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: P.V

kỷ niệm 89  năm ngàythành lẬp hội nÔng DÂn Việt nam (14/10/1930-14/10/2019)
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hạn trình độ sơ cấp; trực tiếp đào tạo và cấp 
chứng chỉ cho 390 nông dân; các cấp Hội đã 
phối hợp đào tạo nghề cho 1.570 nông dân. 
Phối hợp với các trường mở lớp đào tạo lớp 
đại học chuyên ngành khoa học cây trồng 
cho 22 học viên, mở lớp Trung cấp Thú y 
cho 42 học viên; tổ chức 148 lớp tập huấn về 
chăm sóc và phòng bệnh trên các loại cây ăn 
quả, cây lúa và hoa màu, nuôi trồng thuỷ sản, 
kiến thức phòng trừ dịch hại tổng hợp trên 
cây rau, kỹ thuật sử dụng máy nông nghiệp 
cho 12.520 lượt người; tổ chức 19 cuộc hội 
thảo đầu bờ cho 1.102 hội viên nông dân...

Bên cạnh đó còn hỗ trợ trong việc vay vốn, 
kết nối tiêu thụ nông sản. Các cấp Hội tiếp tục 
phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn bảo lãnh, tín chấp cho người dân vay vốn, 
đồng thời tư vấn, hướng dẫn nông dân sử dụng 
vốn vay có hiệu quả. Đến nay có 42.859 hộ 
vay 1.664,622 tỷ đồng tại Ngân hàng Chính 
sách xã hội, 30.349 hộ vay 1.877,662 tỷ đồng 
tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực vận 
động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, đồng thời 
tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn 
vốn này. Đến nay, toàn tỉnh huy động được 1,2 
tỷ Quỹ hỗ trợ nông dân, nâng tổng nguồn vốn 
Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp Hội quản lý đạt 
32,616 tỷ đồng (tăng 2,050 tỷ so với cuối năm 
2018). Từ nguồn quỹ này đã cho 1.368 hộ vay 
chăn nuôi bò, lợn, hươu, nuôi trồng thủy sản, 
trồng cây ăn quả, sản xuất nấm…, góp phần 
giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và xây 
dựng các mô hình kinh tế cho bà con nông 
dân. Các cấp Hội còn phối hợp với các công 
ty cung ứng 8.569 tấn phân bón, 750 tấn thức 
ăn gia súc, 78 tấn lúa, lạc giống, trên 320 ngàn 
cây giống, 11.500 con giống dưới hình thức 
trả chậm (trả sau khi thu hoạch sản phẩm) để 
giúp bà con nông dân sản xuất, chăn nuôi kịp 
thời vụ.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chủ 

động tìm kiếm các đối tác tin cậy để thực 
hiện liên kết trong sản xuất với nông dân, 
hình thành chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, hạn 
chế rủi ro và khắc phục tình trạng “được mùa 
mất giá”. Tổ chức hội thảo “Kết nối tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp”, thông qua hội thảo 
để xác định những khó khăn, vướng mắc 
trong chuỗi liên kết sản xuất, từ đó đưa ra 
các giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất 
bền vững. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt 
động Cửa hàng Nông sản an toàn của Hội 
Nông dân tỉnh để kết nối tiêu thụ nông sản 
cho nông dân (chỉ riêng từ ngày 7-10/9/2019, 
cửa hàng đã kết nối tiêu thụ 34.000 quả bưởi 
cho bà con nông dân huyện Hương Khê 
những ngày lũ vừa qua) và xây dựng Đề án 
hình thành “Chuỗi cửa hàng nông sản an 
toàn” của Hội ở các huyện, thành phố, thị xã 
để hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản cho bà 
con nông dân gắn với Chương trình “Mỗi xã 
một sản phẩm - oCoP). Một số đơn vị còn 
có cách làm hay như: Hội Nông dân huyện 
Hương Sơn tổ chức gian hàng giới thiệu và 
bán các sản phẩm nông nghiệp của huyện tại 
Lễ hội Hải Thượng…

Người dân có kiến thức sản xuất, được 
hỗ trợ vay vốn và kết nối tiêu thụ sản phẩm, 
nhiều hộ đã mạnh dạn khai thác các tiềm 
năng về đất đai, rừng, mặt nước, huy động 
vốn, sức lao động, kinh nghiệm sản xuất, 
thúc đẩy phát triển ngành nghề, giải quyết 
việc làm cho lao động nông thôn. Tỷ lệ đăng 
ký và số hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các 
cấp hàng năm tăng lên (bình quân hàng năm 
có trên 80.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp). Từ phong trào đã xuất 
hiện ngày càng nhiều nông dân điển hình 
trong sản xuất, nhiều mô hình có quy mô 
sản xuất lớn, thu nhập từ 500 triệu đến trên 
01 tỷ đồng mỗi năm (có 205 hộ có thu nhập 
từ 01 tỷ đồng trở lên, 1.541 hộ thu nhập từ 
500 triệu đến dưới 01 tỷ đồng); một số nông 

(Xem tiếp trang 21)
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Lý Tự Trọng - Người con ưu tú của 
quê hương Hà Tĩnh - Người Đoàn 
viên thanh niên Cộng sản đầu tiên 

được Bác Hồ kính yêu trực tiếp dìu dắt, giáo 
dục, rèn luyện từ tuổi thiếu niên. Tấm gương 
sáng ngời của người anh hùng trẻ tuổi với khí 
chất hiên ngang, bất khuất và câu nói đanh 
thép, bất hủ trước lúc hy sinh: “Con đường 
của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, 
không thể có con đường nào khác” đã cỗ vũ 
mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước 
lúc bấy giờ và trở thành ngọn đuốc soi đường, 
chỉ lối cho lớp lớp thanh niên các thế hệ, hôm 
nay và mai sau.

Con đường cách mạng của lớp người trẻ 
yêu nước thời kỳ Lý Tự Trọng là một lòng 
vì độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà, sẵn 

sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân, xương máu 
của mình cho lý tưởng cao đẹp đó. Con đường 
cách mạng của tuổi trẻ hôm nay là bảo vệ thành 
quả cách mạng; giữ vững chủ quyền toàn vẹn 
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; góp sức trẻ, 
trí tuệ đưa quê hương, đất nước phát triển giàu 
mạnh, văn minh, đi lên xã hội chủ nghĩa, sánh 
vai với các cường quốc năm châu.

Để tiếp tục hun đúc bầu nhiệt huyết cách 
mạng, tiếp nối mạch nguồn thiêng liêng của 
anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng và các thế hệ 
cha anh, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 
nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, sáng 
tạo và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thông 
qua các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với 
các diễn đàn có ý nghĩa sâu sắc như: “Đảng 
với Thanh niên - Thanh niên với Đảng”, “Tuổi 

TUổI TRẻ HÀ TĩNH TIếp NốI TINH THẦN 
ANH HùNG lIệT sĩ lý TỰ TRỌNG

Tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp nên tri ân anh hùng liệt sĩ Lỹ Tự Trọng. Ảnh: P.V

Lê THàNH ĐÔNG
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên Việt nam (15/10/1956-15/10/2019)
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trẻ Hà Tĩnh Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác”, 
“Con đường cách mạng của thanh niên trong 
thời kỳ mới”, “Lý Tự Trọng sáng mãi tên anh”, 
“Vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ 
quốc”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 
nguồn”,… giúp đoàn viên, thanh niên vững 
vàng bản lĩnh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết 
tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, kiên định con đường mà 
Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; có 
lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sống có lý tưởng, 
thường xuyên học tập, rèn luyện, tu dưỡng; 
biết yêu thương, có trách nhiệm với cộng đồng 
xã hội; tri ân công lao, hy sinh, xương máu của 
các thế hệ cha anh đi trước.  

Từ nền tảng vững chắc đó, với niềm tự 
hào của thế hệ trẻ trên quê hương người đoàn 
viên thanh niên cộng sản đầu tiên, các phong 
trào hành động cách mạng đã được các cấp 
bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức thường xuyên với 
hiệu quả thiết thực; tinh thần xung kích, tình 
nguyện từng bước trở thành thói quen, lẽ sống 
cao đẹp của tuổi trẻ tỉnh nhà và luôn dâng cao 
trong những lúc Đảng cần, dân gọi. Mang trên 
mình màu áo xanh Thanh niên Việt Nam, các 
bạn đoàn viên thanh niên từ các cơ quan, đơn 
vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường 
học đã hoà mình vào những “Ngày thứ bảy 
tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày 
về cơ sở”,… để hỗ trợ di dời, tái định cư, 
phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm 
của tỉnh; cùng với thanh niên các địa phương 
tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh, chăm lo cuộc sống nhân dân, bảo vệ môi 
trường, chống biến đổi khí hậu… Hằng năm 
có hàng ngàn đoàn viên, thanh niên hăng hái 
lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Số thanh 
niên có mặt tại quê nhà cũng là lực lượng nòng 
cốt trong các đội dân quân tự vệ, thanh niên 
xung kích phòng chống tội phạm, đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn giao thông,… 

Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2019 đã có hàng 
vạn lượt đoàn viên, thanh niên xung kích, tình 
nguyện đến những vùng miền khó khăn; huy 

động nguồn lực và xây dựng, bàn giao 50 ngôi 
nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; 120 tuyến 
“Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê“; 
sử dụng sáng tạo các nguyên vật liệu tái chế xây 
dựng lắp đặt 82 điểm sinh hoạt, vui chơi thiếu 
nhi; tu sửa, làm mới gần 55 km đường giao 
thông nông thôn và 70 km kênh mương thủy 
lợi nội đồng; hỗ trợ ngày công tu sửa, chỉnh 
trang gần 700 vườn hộ, 85 vườn mẫu, 50 khu 
dân cư mẫu; đảm nhận xây dựng gần 150 vườn 
ươm thanh niên với hơn 1 triệu bầu cây phục 
vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 
hướng dẫn xây dựng mới 55 mô hình kinh tế 
thanh niên…Trước những đợt cháy rừng, thiên 
tai, bão lũ, tuổi trẻ đã kịp thời có mặt, cùng 
các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, 
đồng hành, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, 
được các cấp, ngành, địa phương và xã hội ghi 
nhận, đánh giá cao. Trong dịp “Tháng tri ân, 
đền ơn đáp nghĩa”, BTV Tỉnh đoàn đã thực 
hiện công trình “Hoa dâng mộ Liệt sỹ” tại các 
nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh; trao gần 
6.000 suất quà tổng trị giá hơn 1.8 tỷ đồng cho 
thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cựu 
thanh niên xung phong, đối tượng chính sách 
có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức thành 
công chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc - 
Những đoá hoa bất tử”. Bên cạnh đó, nhiều 
bạn trẻ đã tiên phong đi đầu, tích cực nghiên 
cứu, tiếp cận tri thức mới, ứng dụng thành quả 
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 góp phần 
nâng cao năng suất lao động, sản xuất, cải cách 
hành chính… Trong lĩnh vực học tập lực lượng 
thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh nhà đã phát 
huy truyền thống nỗ lực, thi đua học tập, rèn 
luyện, đạt nhiều thành tích quan trọng; nhiều 
bạn trẻ tham gia các kỳ thi khu vực, quốc tế, 
đạt giải cao, tiêu biểu như: Võ anh Đức (Huy 
chương Vàng toán quốc tế năm 2013), Nguyễn 
Thị Việt Hà (Huy chương Đồng Toán quốc 
tế năm 2015), Phan Nhật Duy (Huy chương 
Vàng Toán quốc tế năm 2017), Nguyễn Đình 
Đại (Huy chương Bạc olympic Tin học Châu 
Á năm 2017),… những kết quả này đã góp 
phần tạo vị thế bền vững của giáo dục Hà Tĩnh 
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và làm rạng danh đất học Hồng Lam.
Ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt 

được; nhiều năm liền tuổi trẻ tỉnh nhà đã được 
Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Tỉnh uỷ, uBND tỉnh đã trao tặng cờ thi 
đua xuất sắc, bằng khen và biểu dương, tôn vinh 
trên các diễn đàn; đặc biệt năm 2016 Tỉnh đoàn 
Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng 
Huân chương Lao động hạng Nhất.  

Dù còn có những băn khoăn, trăn trở về thực 
trạng thanh niên hiện nay như: vẫn còn một bộ 
phận các bạn trẻ sống thiếu lý tưởng, thờ ơ với 
thời cuộc, thiếu quan tâm đến tình hình chính trị, 
xã hội, dễ bị kích động, lôi kéo, vi phạm pháp 
luật, vướng vào tệ nạn, sống thụ động, không có 
ý chí vươn lên…

Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, trên con 
đường cách mạng hôm nay, sức lực, trí tuệ của 
tuổi trẻ Hà Tĩnh thực sự đã kết tinh vào thành quả 
chung, góp phần tích cực làm cho diện mạo tỉnh 
nhà ngày càng khởi sắc; phát triển nhanh theo 
hướng bền vững, hiện đại. Đó chính là những 
minh chứng thực tiễn sinh động nhất, khẳng định 
sự tiếp nối, phát huy truyền thống của tuổi trẻ 
trên quê hương anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - 
Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên và 
cho thấy vai trò, vị thế quan trọng của thanh niên 
trong cộng đồng, xã hội. 

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng, sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện 
thuận lợi của chính quyền, các ban, ngành, đoàn 
thể các cấp; tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ thực hiện trọn vẹn 
được lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Đồng chí 
Lý Tự Trọng đã nêu gương chân chính cách mạng 
cho chúng ta noi theo. Ngày nay, được Đảng giáo 
dục, có Đoàn dắt dìu, thanh niên phải xung phong 
gương mẫu trong đạo đức, trong sinh hoạt, trong 
học tập, trong lao động; phải thực hiện khẩu hiệu: 
Đâu cần Thanh niên có, việc gì khó có Thanh 
niên”; đem sức trẻ đóng góp xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng quê hương, đất nước và khẳng 
định vững chắc chân lý sáng ngời: “Con đường 
của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, 
không thể có con đường nào khác”.

L.T.Đ

dân tiêu biểu được Chủ tịch nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 
như ông Đàm Thọ xã Lộc yên, huyện 
Hương Khê; ông Phạm Quang Hùng xã 
Hương Thủy, huyện Hương Khê được 
tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất 
sắc năm 2018... Từ đầu năm 2019 đến 
nay hội viên nông dân toàn tỉnh đã xây 
dựng được 290 mô hình kinh tế. Xuất 
hiện một số mô hình mới, như mô hình 
trồng dưa trong nhà lưới tại các huyện 
Đức Thọ, Nghi Xuân và thành phố Hà 
Tĩnh; mô hình nuôi lươn không bùn ở xã 
Cẩm Thăng, nuôi ốc hương tại xã Cẩm 
Lĩnh, sản xuất lúa giống xã Cẩm Thành 
huyện Cẩm Xuyên; mô hình trồng mai 
của ông Bùi Văn Khiêm với ở xã Kỳ 
Nam… Tất cả các mô hình sản xuất, 
chăn nuôi do Hội xây dựng hiện đang có 
xu hướng phát triển tốt.

Với những kết quả đạt được thời 
gian qua, thời gian tới, Ban Thường vụ 
Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các 
cấp Hội triển khai thực hiện tốt Nghị 
quyết 02 của Ban Chấp hành Hội Nông 
dân tỉnh (khóa VIII) về “Nâng cao hiệu 
quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân”; 
đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết 
01-NQ/HNDT ngày 25/6/2019 của BCH 
Hội Nông dân tỉnh (khóa IX) về “Tuyên 
truyền, vận động hội viên, nông dân tham 
gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải, kết 
hợp ủ phân vi sinh tại hộ gia đình và cụm 
dân cư”, nhằm tiếp tục hỗ trợ nông dân 
trong phát triển kinh tế, góp phần tích 
cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng NTM và đô thị văn 
minh. 

B.N.S

HộI NôNG dâN Hà TĨNH. . .
(Tiếp theo trang 18)
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Vũ Quang bước vào triển khai 
thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới (NTM) với rất nhiều những khó 
khăn, thách thức: Điểm xuất phát thấp, cơ 
sở hạ tầng yếu kém, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 
cao, bình quân các xã mới chỉ đạt 2,1 tiêu 
chí/xã, chưa có xã nào đạt trên 5 tiêu chí; tập 
quán sản xuất, canh tác lạc hậu, manh mún, 
nhận thức và vào cuộc của người dân ban 
đầu về xây dựng nông thôn mới còn nhiều 
hạn chế. Khó khăn là vậy, nhưng bằng sự 
vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính 
trị, với những cách làm căn cơ, bài bản, hợp 
lý nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong 
nhân dân. Đến nay, sau 10 năm triển khai 
thực hiện Vũ Quang đã từng bước phát huy 
được các tiềm năng, lợi thế của địa phương, 

đời sống vật chất, tinh thần của người dân 
được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều 
khởi sắc; những khu vườn tạp, những vùng 
đất hoang hóa trước đây nay đã trở thành 
những vườn cây ăn quả, trang trại, gia trại 
chăn nuôi; những con đường nhỏ hẹp, lầy lội 
được thay thế bằng những tuyến giao thông 
rộng rãi; những thôn xóm lụp xụp đã được 
thay thế bằng những khu dân cư kiểu mẫu và 
trở thành miền quê đáng sống.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban 
Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện xác định 
rõ, để có được một diện mạo nông thôn miền 
núi phát triển hài hòa, trước hết cần phải làm 
tốt việc quy hoạch. Theo đó, Ban Chỉ đạo 
của huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên 
môn và các địa phương triển khai thực hiện 
tiêu chí quy hoạch một cách cụ thể, bài bản, 

DIệN MẠO MớI CủA NôNG THôN Vũ QUANG
PHạM Hữu BìNH

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

Toàn cảnh thị trấn Vũ Quang. Ảnh: P.V
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thường xuyên rà soát và điều chỉnh kịp thời 
những bất cập cho phù hợp. Làm tốt công 
tác quy hoạch là một trong những tiền đề hết 
sức quan trọng tạo nên diện mạo khởi sắc 
của nông thôn Vũ Quang hiện nay. 

Cùng với việc quy hoạch, sự đổi mới 
diện mạo nông thôn Vũ Quang được thể 
hiện rõ nhất trên phương diện phát triển kinh 
tế và tổ chức sản xuất. Trên cơ sở điều kiện 
tự nhiên, đất đai của địa phương, huyện đã 
mời các chuyên gia về giúp xác định các loại 
cây trồng, vật nuôi phù hợp; xác định các 
sản phẩm chủ lực, xây dựng các đề án và ban 
hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích, 
hỗ trợ người dân... Nhờ vậy, việc chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ gắn với 
việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật vào sản xuất được triển khai 
mạnh mẽ, hàng năm diện tích, năng suất, 
sản lượng đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 
đề ra góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên 
đơn vị diện tích canh tác. Riêng cây ăn quả 
tăng nhanh cả về diện tích lẫn chất lượng sản 
phẩm, nếu như năm 2010 mới có hơn 400 
ha chủ yếu là các cây truyền thống bản địa 
thì đến nay đã có 3.473 ha (riêng cam 2.623 
ha); trong đó diện tích cho thu hoạch ổn định 
1.900 ha, giá trị sản xuất cam năm 2018 đạt 
gần 600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chăn nuôi 
cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ chăn 
nuôi nhỏ lẻ, nông hộ sang chăn nuôi gia trại, 
trang trại liên kết với các doanh nghiệp theo 
chuỗi khép kín. Thực hiện cơ cấu đàn lợn 
giống theo hướng tạo dòng sản phẩm đồng 
nhất, áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến, 
phát triển khá nhanh chăn nuôi công nghiệp, 
thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản 
xuất liên doanh, liên kết với người dân từ 
sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. 

Về phát triển các mô hình sản xuất và 
các hình thức tổ chức sản xuất, trong 10 năm 
qua, toàn huyện đã thành lập được 1.825 mô 

hình sản xuất kinh doanh cho doanh thu từ 
100 triệu đồng/năm trở lên, bình quân chung 
165 mô hình/xã. Các mô hình chủ yếu là 
chăn nuôi và trồng cây ăn quả; trong đó tiêu 
biểu có 03 mô hình chăn nuôi lợn nái bố mẹ 
quy mô 300 -1100 con tại xã ân Phú, Hương 
Minh, Đức Hương; 16 mô hình chăn nuôi 
lợn thịt liên kết với doanh nghiệp (công ty 
CP Thái Lan) với quy mô từ 600 - 2.400 con/
lứa. Bên cạnh đó, toàn huyện đã thành lập 
mới được 161 tổ hợp tác, 65 hợp tác xã, 78 
doanh nghiệp.

Là huyện miền núi có địa hình chia cắt, 
giao thông đi lại của người dân rất khó khăn, 
vì vậy huyện đã tập trung nâng cấp, làm mới 
các tuyến đường. Trong 10 năm qua với 
phương châm nhà nước và nhân dân cùng 
làm, kết hợp lồng ghép các chương trình dự 
án, toàn huyện đã nâng cấp, xây dựng mới 
được 505 km đường giao thông các loại; huy 
động 2,1 triệu ngày công để phát quang, tu 
bổ các tuyến đường giao thông, nhất là các 
tuyến đường thôn, xóm. Nhiều tuyến đường 
nhỏ hẹp, lầy lội, những cây cầu tre, cầu gỗ 
tạm bợ trước đây nay đã được thay thế bằng 
những con đường cứng bê tông, những cây 
cầu kiên cố, điều kiện đi lại, trao đổi các 
sản phẩm hàng hóa của người dân thuận lợi 
hơn trước rất nhiều, đây chính là một trong 
những cơ sở để thúc đẩy phát triển sản xuất.

Điện là một yếu tố hết sức quan trọng 
trong việc thúc đẩy sự phát triển của nông 
thôn. Nếu như năm 2010, khi mới bắt đầu 
thực hiện xây dựng NTM chưa có xã nào 
đạt tiêu chí điện thì đến nay, toàn huyện đã 
có 11/11 xã đạt tiêu chí điện. Bên cạnh phục 
vụ đời sống và sản xuất, nhiều tuyến đường 
điện thắp sáng làng quê đã được xây dựng, 
tạo ra một nét tươi mới, văn minh ở các thôn, 
tổ dân phố trên toàn huyện.

Trong những năm qua, hệ thống cơ sở 
vật chất văn hóa xã, thôn được quan tâm 
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đầu tư nâng cấp, xây mới khá đồng bộ. Đã 
nâng cấp, xây mới 11 nhà văn hóa xã; 11 sân 
vận động xã; xây mới 49 nhà văn hóa thôn; 
nâng cấp, làm mới 49 sân thể thao thôn đạt 
chuẩn theo quy định, đến nay đã có 11/11 
xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Cùng 
với đó, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 
được quan tâm đầu tư nâng cấp, hệ thống 
chợ được xây mới, từ đó phục vụ tốt hơn 
nhu cầu mua bán, trao đổi các sản phẩm của 
người dân.

Việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 
vườn mẫu được quan tâm triển khai quyết 
liệt. Đến nay, toàn huyện có 73/73 thôn 
được triển khai xây dựng, trong đó có 
30 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn 
chiếm 40% KH. Có 952 mô hình vườn 
mẫu triển khai, trong đó có 464 vườn mẫu 
đạt chuẩn; 11/11 xã đạt tiêu chí Khu dân 
cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Có thể nói, sau 10 năm triển khai thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới, huyện Vũ Quang đã thu 
được những kết quả quan trọng, toàn huyện 
có 11/11 xã được công nhận đạt chuẩn; thu 
nhập bình quân đầu người tăng từ 6,8 triệu 
đồng lên 36,1 triệu đồng/người/ vào cuối 
năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 45,85% 
xuống còn 3,34%; kết cấu hạ tầng được đầu 
tư khá đồng bộ. Các lĩnh vực văn hoá, giáo 
dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến 
tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân được nâng lên; hệ thống chính trị 
được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ 
vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 
Bên cạnh đó, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi 
mới, nhiều khu dân cư trở nên trù phú, an 
lành và trở thành vùng quê đáng sống.

Qúa trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện 
Vũ Quang rút ra một số bài học kinh 
nghiệm sau:

Thứ nhất, xác định xây dựng nông thôn 
mới là thời cơ để Vũ Quang thoát khỏi đói 
nghèo, là điều kiện thuận lợi để phát triển, 
do đó ngay từ đầu huyện đã xem công tác 
tuyên truyền là khâu then chốt nhằm tạo ra 
sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận 
thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và 
nhân dân để triển khai thực hiện. Công tác 
tuyên truyền phải được làm việc thường 
xuyên, liên tục, đi vào chiều sâu, có trọng 
tâm, trọng điểm, đặc biệt là các chính sách, 
mô hình tiêu biểu, các cách làm hay để nhân 
dân thay đổi nhận thức và tư duy trong đầu 
tư phát triển sản xuất.

Thứ hai, phát huy vai trò lãnh đạo toàn 
diện của cấp ủy, động viên, khuyến khích đội 
ngũ cán bộ, nêu cao tính tiên phong, gương 
mẫu đi đầu; biết chọn mũi nhọn, điểm đột 
phá để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế 
của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo phát triển sản xuất và thực hiện có hiệu 
quả các tiêu chí. Bên cạnh đó, phải làm tốt 
công tác bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với 
chuyên môn, sở trường; kịp thời thay thế 
những vị trí không phù hợp nhằm phát huy 
hiệu quả cao nhất, tạo tính thuyết phục trước 
nhân dân.

Thứ ba, phải có sự phân công nhiệm vụ 
và giao chỉ tiêu cụ thể gắn trách nhiệm cho 
các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện trực 
tiếp phụ trách đỡ đầu, chỉ đạo, hướng dẫn 
các thôn; các vườn mẫu, mô hình sản xuất, 
khu dân cư kiểu mẫu để tuyên truyền, hướng 
dẫn, rà soát, đánh giá và xây dựng khung kế 
hoạch thực hiện; thường xuyên bám sát cơ 
sở để nắm bắt thông tin, chia sẽ, tháo gỡ các 
khó khăn vướng mắc kịp thời. 

Thứ tư, thường xuyên tranh thủ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo và giúp đỡ, hỗ trợ của cấp trên. 
Đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ; 
phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và 

(Xem tiếp trang 40)
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“Khởi nghiệp tại quê nhà là một niềm vinh dự và tự 
hào nhưng chúng tôi đã gặp muôn vàn khó khăn 
nhưng cũng vì tình yêu quê hương và khát khao khởi 

nghiệp, sự đam mê ngành du lịch đã như một chất xúc tác cực mạnh 
làm cho tôi “dấn thân” vào lĩnh vực này. Khởi nghiệp với hai bàn 
tay trắng, bao khó khăn rập rình, sự phản đối đến mức “không nhân 
nhượng” của người thân, bạn bè vẫn không làm tôi nhụt chí. Chúng tôi 
đã mò mẫn, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm cả từ những người thất 
bại và đã có được một quyết định mang tính sống còn, đó là: thay đổi 
chiến lược các sản phẩm du lịch và cho đến nay chúng tôi đã đúng” 
- Doanh nhân Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty CP Lữ hành 
Thành Sen được biết đến là người “khai phá’ thị trường du lịch chuyên 
nghiệp ở Hà Tĩnh bộc bạch.

Lần đầu tiên, người dân Hà Tĩnh được biết đến hình thức du lịch 
trải nghiệm bằng các tour du lịch sinh thái đến các vùng miền trong 

DOANH NHÂN TRẻ HÀ TĩNH 
VớI kHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUê HƯơNG

Bài và ảnh Hà NGuyêN

Hiệp hội doanh nghiệp trẻ - nơi thổi bùng ngọn lửa khởi nghiệp tại Hà Tĩnh. Ảnh: P.V

Mỗi người chọn 
cho mình một lĩnh vực, 

một phương pháp khác 
nhau nhưng họ có một 

điểm chung, đó là niềm 
đam mê, khát khao khởi 

nghiệp, những doanh 
nhân trẻ Hà Tĩnh đã và 
đang từng bước khẳng 

định mình. Không chỉ 
làm giàu chính đáng 
cho bản thân, họ đã 

đóng góp không nhỏ 
cho sự phát triển của 

quê hương. 

kỷ niệm 74 năm ngày Doanh nhÂn Việt nam (13/10/1945-13/10/2019)
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tỉnh. Đồng Nôi - Kẻ Gỗ - Thiên Cầm; TP Hà 
Tĩnh - Nghi Xuân; Thành phố Hà Tĩnh - Khu 
du lịch sinh thái Hải Thượng - đồi chè Tây 
Sơn; Thành phố Hà Tĩnh - vùng trà sơn Can 
Lộc… là những tour được công ty thử nghiệm 
và bước đầu cho thấy những tín hiệu khả quan.

Theo anh Trình, Hà Tĩnh có tiềm năng về 
du lịch biển, du lịch sinh thái, tâm linh nhưng 
trước đây gần như chưa có một công ty, một 
đơn vị nào đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Hầu 
hết người dân Hà Tĩnh đi du lịch mới dừng 
ở mức tự phát, nhu cầu chưa cao hoặc nếu 
có đi tour thì cũng tham gia những tour giá 
rẻ, chất lượng kém. Với một thị trường tiềm 
năng nhưng còn “ngủ quên” như Hà Tĩnh, 
việc “đánh thức” du lịch sinh thái không hề 
đơn giản. Và điều quan trọng nhất lúc bấy giờ 
là thay đổi tư duy làm du lịch manh mún của 
các nhà đầu tư và thói quen sử dụng dịch vụ 
của khách hàng. anh cho biết: “Dù được áp 
dụng chưa lâu nhưng có những tour chúng tôi 
đón 1.000 lượt khách/ngày. Điều đó cho thấy, 
người dân thực sự hứng thú với hình thức du 
lịch sinh thái - nơi họ được hòa mình vào thiên 
nhiên, được trải nghiệm những giá trị văn hóa, 
thưởng thức đặc sản của địa phương”.

Từ lúc phải đích thân đi bán từng chiếc 
vé máy bay thì bây giờ công ty của anh đã 
trở thành đại lý bán vé của nhiều hãng máy 
bay. Doanh thu của công ty không ngừng tăng 
trưởng, từ vài nhân viên ban đầu, đến nay công 
ty có đội ngũ nhân viên lên tới hơn 20 người 
với mức lương ổn định. Thương hiệu và uy tín 
của Công ty ngày càng được khẳng định.

Không riêng gì anh Trình, với nhiều người 
khác khởi nghiệp bao giờ cũng khó khăn và cái 
giá để đến là những lần vấp ngã, thất bại. 

Bôn ba khắp mọi miền Tổ quốc, khi niềm 
đam mê đã chín, cùng với nắm bắt tiềm năng, 
cơ hội mới, doanh nhân trẻ Nguyễn Khánh 
Tùng - Giám đốc Công ty TNHH Một thành 
viên KC Hà Tĩnh chuyên chế biến, bảo quản 
các sản phẩm nông nghiệp và cung ứng các 

dịch vụ sau thu hoạch quyết định trở về lập 
nghiệp ở quê hương. Theo anh Tùng, làm 
nông nghiệp tại Hà Tĩnh thực sự khó khăn 
và có tính đặc thù cao, bão lũ thường xuyên, 
mùa hè thì nóng như chảo lửa, nên chỉ canh 
tác được một vụ/năm trong khi các tỉnh miền 
Tây là 3,5 vụ/năm, mới thấy được hết cái khó 
khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng với 
sự quyết tâm, không nhụt chí cùng với nhiệt 
huyết tuổi trẻ khởi nghiệp, bước đầu chúng 
tôi đã có những kết quả khả quan: kinh doanh 
vật tư nông nghiệp có doanh số lớn, tổ chức 
sản xuất nông nghiệp liên kết theo hình thức 
khép kín từ cung ứng giống đến bao tiêu sản 
phẩm và chế biến gạo. Hiện tại Công ty đang 
đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gạo và bún 
miến khô, với công suất thiết kế 20.000 tấn 
sản phẩm/năm phục vụ nhu cầu trong nước và 
hướng tới mục tiêu xuất khẩu, tạo công ăn việc 
làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương.

 “Chưa nhận mình là thành công, nhưng 
tôi cũng đã tham gia nhiều diễn đàn, buổi trò 
chuyện, để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 
trong tìm kiếm cơ hội, phát triển ý tưởng mới 
với những thanh niên cùng chí hướng; củng cố 
tinh thần khởi nghiệp để thanh niên vững niềm 
tin lập thân, lập nghiệp. Tôi tin rằng, dù phải 
đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, 
nhưng với quyết tâm, nghị lực, khát vọng vượt 
khó, cùng với sự nhanh nhạy của tuổi trẻ, ngày 
càng có nhiều thanh niên thành công với khát 
vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương Hà 
Tĩnh...” - anh Tùng chia sẻ thêm.

Với những thành tích trên, niềm vui đã 
đến với hai doanh nhân trẻ, họ đã vinh dự đón 
nhận Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp 
xuất sắc năm 2018 do Hiệp hội Doanh nhân trẻ 
Việt Nam trao tặng. Với đam mê và khát vọng, 
những doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã và đang 
từng bước khẳng định mình. Không chỉ làm 
giàu chính đáng cho bản thân, họ đã đóng góp 
không nhỏ cho sự phát triển của quê hương.

H.N
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Thương miền Trung
NGuyễN Huy LIệu

Thương miền Trung nắng lửa vừa qua
Nay mưa lũ lại về ập bãi
Dẫu quen rồi - mưu dầm nắng dãi
Vẫn ngậm ngùi khi nghĩ đến miền Trung

Nước duyềnh lên, mưa gió bão bùng
Ngập đất trắng trời ướt đẫm
Xé rách màn đêm trong tiếng sấm
Hoa lục bình dạt tím bờ ao

Lúa mùa này vừa gặt đã khô đâu
Mẹ phơi hết trong ngoài nhà cửa
Còn ngoài đồng lúa vàng ngập úa
Thương ngày qua mẹ chăm bẵm tay gầy

Trôi bồng bềnh xôm xốp những vườn cây
Mùi hương lúa đầu mùa ngai ngái
Quyện mùi bùn ruộng đồng bươn chải
Trong màn mưa bước mẹ về làng

Ôi miền Trung nắng lửa mưa chan
Dẫu là vậy, vẫn vững vàng trong dạ
Con đường đất rực màu rơm rạ
Đã bao lần “Nhân định thắng thiên”...

Miền Trung ơi, Xin gửi cả nỗi niềm!

Mẹ...
NGuyễN NGọC PHú

Mẹ ngồi chạng vạng hoàng hôn
Khói bếp ngấm vào rơm rạ
Quả cau mẹ bổ làm tư
Trầu cay xua đi rét giá

Áo mẹ nâu sồng màu đất
Tóc sương rụng trước tháng mười
Chiếc giỏ đựng mùa gặt lớn 

Chiếc cày vẫn gọi “Chìa vôi”
 
Mẹ tính tuổi đồng mùa cấy 
Bấm mòn mấy đốt ngón tay
Mẹ tính tuổi con gieo hạt
(Chín tháng ngắn hơn mười ngày)

 Chiều này nghe tin lũ lớn
Mẹ ơi! dáng mẹ lưng còng
(Cái cột, cái kèo, chiếc võng
Đỡ đần mẹ chút nào không?)

Cánh đồng nước ngập mênh mông
Cây lúa ngậm phù - sa - sượng
Bóng Mẹ quê tôi lội ruộng
Hắt lên mây trắng cuối chiều...

Về bản Rào Tre
    THÁI ToàN

Anh đưa em về với bản Rào Tre
Hương Khê núi cao lũ sâu nắng dữ
Dẫu bản nghèo vẫn khát khao con chữ
Tiếng đọc bài rộn rã cả rừng đêm.

Về với bản anh em sẽ yêu thêm
Lễ hội lấp pùm rộn ràng náo nức
Cùng nhau ươm thêm mầm cây cho đất
Giữa rừng Ka Đay - mẹ Chứt quê hương

Anh đưa em về Rào Tre yêu thương
Nghe đàn Chư-ra-bon vang mừng cơm mới
Tiếng khèn môi lời núi rừng vọng tới
Cảm tạ đất trời cho bản ấm no.

Về đi em, trầu cau mẹ đã lo
Bó củi rừng anh đã mang tới cửa
Em hãy nhận mang vào nhà đốt lửa
Để chúng mình hai đứa được nên đôi.

Về bên nhau về sống giữa đất trời
Có cỏ cây có tình làng nghĩa xóm
Bản Rảo Tre luôn rộng lòng chào đón
Về với bản anh trong ấm áp nghĩa tình.
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Tuổi thơ bất hạnh

Năm 1957, tại miền quê nghèo xã 
Phúc Đồng, Hương Khê, Đặng 
Tiến Dũng cất tiếng khóc chào 

đời. Năm lên 6, đang học dở lớp 1, sau đợt 
sốt rét ác tính biến chứng, lên cơn co giật, 
Dũng phải bỏ học để chữa bệnh. Thương 
con, bố mẹ đưa Dũng đi chữa bệnh, từ bệnh 
viện huyện đến tỉnh, từ Tây y đến Đông y 
suốt 3 năm trời nhưng không khỏi hẳn, Dũng 
bị liệt một chân. Dù vậy, vì ham học nên 
Dũng xin bố mẹ vào học chương trình lớp 4 
theo bạn bè cùng trang lứa, bỏ qua chương 
trình các lớp trước. Thấy con sáng dạ, có chí 
nên dù bận công việc, bố mẹ và các anh thay 
nhau cõng Dũng đi học. Học đến lớp 7 thì 

bệnh cũ tái phát, một chân bị liệt hẳn, không 
tự đi lại được, bố của Dũng nhờ Binh trạm 
12, Đoàn 559 đóng quân tại xã giới thiệu để 
đưa con ra Bệnh viện Quân y 108 chữa bệnh. 
Trong chiến tranh ác liệt, việc đi lại rất khó 
khăn; dù có tốn kém và gian nan đến mấy, 
gia đình quyết vượt qua để thay nhau chăm 
sóc Dũng. Hơn 2 năm điều trị vẫn không có 
chuyển biến, một chân Dũng bị tê liệt hoàn 
toàn. Trở về quê, vì chiến tranh phá hoại ác 
liệt, trường cấp ba sơ tán cách nhà hai mươi 
cây số, Dũng không thể đi học tiếp, buồn 
nhưng đành phải chấp nhận. Thấu hiểu hoàn 
cảnh và nghị lực, vả lại, thấy Dũng có chữ 
đẹp, thông minh nên xã đã bố trí Dũng làm 
thống kê, kế toán hợp tác xã, sau đó huyện 

Vượt lên số phận
Bài và ảnh: TRầN THaNH BìNH

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

Bỏ dở đèn sách từ 
năm học lớp 7 nhưng anh 

lại trở thành thầy giáo mở 
lớp ôn luyện thi đại học. 

Trong gần 20 năm qua, đã 
có hàng trăm em được anh 

bồi dưỡng thi đỗ vào đại 
học. Riêng năm học 2018 - 
2019, cả 21 học sinh được 

anh bồi dưỡng đều thi 
đỗ đại học từ 20,5 đến 24 

điểm. Anh là Đặng Tiến 
Dũng, một người khuyết 

tật, sinh ra ở miền quê 
nghèo Phúc Đồng, Hương 

Khê, Hà Tĩnh.

Anh Đặng Tiến Dũng trong giờ giảng bài cho học sinh
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hợp đồng làm công tác địa chính. Công tác 
ở huyện được ít năm, Dũng lại trở về địa 
phương làm bưu điện và thống kê xã; tham 
gia công tác đoàn. 

Hết tuổi đoàn, anh trở về tự lao động để 
kiếm sống, xây dựng mái ấm gia đình. Ngoài 
trồng trọt, chăn nuôi, Dũng còn làm thợ xây, 
thợ mộc, sửa chữa xe máy. Những công 
việc ấy, người bình thường đã mệt, huống 
gì người tàn tật như anh, nhưng gánh nặng 
gia đình đặt lên vai, Dũng phải ráng sức chịu 
đựng, không nề hà bất cứ việc gì để mưu 
sinh, nuôi con ăn học. 

Thầy giáo chưa qua trường lớp đào tạo
Đời anh phải bỏ dở đèn sách từ lớp 7 

nhưng với các con anh đang ở tuổi ăn, tuổi 
học thì làm sao đây? Câu hỏi khó tìm lời giải 
khi Dũng là trụ cột của gia đình nhưng bị 
bệnh tật, ốm đau thường xuyên, hoàn cảnh 
gia đình vô cùng khó khăn. Thương bố mẹ, 
các con anh siêng năng, chịu khó lao động 
để đỡ đần gia đình, vừa có tiền ăn học. Điều 
đó đã giúp anh vơi đi phần nào sự mặc cảm 
của số phận và bệnh tật. anh vật lộn với 
nhiều để tích góp nuôi con ăn học. Ngày đi 
làm, đêm về anh phải làm người thầy “bất 
đắc dĩ”, cùng các con đèn sách ôn luyện, trau 
dồi kiến thức để kèm cặp các con học hành. 
Vậy là con học lớp nào anh học lớp đó, bố tự 
học và làm học trò của con, đồng hành cùng 
con giải hết bài toán này đến bài toán khác, 
rồi trở thành thầy giáo để phụ đạo cho con. 
Cháu lớn vào đại học, anh lại bày dạy cho 
những đứa tiếp theo. 

Vậy là bao gian truân, vất vả của anh 
đã được bù đắp. Đến nay, năm đứa con anh 
đều tốt nghiệp đại học, đều có việc làm ổn 
định, là giảng viên trường đại học, giáo 
viên THPT hoặc giám đốc doanh nghiệp; 
có 1 cháu tốt nghiệp cao học, 2 cháu đang 
làm luận án thạc sỹ. Điều hạnh phúc là các 

cháu không chỉ học giỏi mà tích cực tham 
gia hoạt động xã hội, có ý thức rèn luyện 
phấn đấu. anh vui mừng “khoe” với tôi là 
đã thực hiện được “ba hóa”: Năm cháu đều 
đạt học sinh giỏi tỉnh và quốc gia, đều tốt 
nghiệp đại học loại giỏi và đều được kết 
nạp vào Đảng tại các trường đại học. Ba 
cháu đạt giải Ba sinh viên nghiên cứu khoa 
học, hai cháu được bầu chọn đi dự Đại hội 
sinh viên tiêu biểu toàn quốc; được nhận 
học bổng toàn phần của trường đại học và 
học bổng sinh viên nghèo học giỏi do Công 
ty Điện lực Hà Nội trao tặng. Cháu út được 
Trung ương Đoàn tặng giải thưởng Lý Tự 
Trọng, được nhận học bổng VietKids. anh 
tâm niệm, cho con vàng bạc không bằng 
cho con kiến thức để mở mang tầm nhìn, để 
con tự lập trong cuộc sống.

Từ kiến thức đã tích góp được của bản 
thân trong việc kèm cặp, bồi dưỡng cho con 
và các cháu trong lối xóm học hành; tiếng 
lành đồn xa, nhiều gia đình đưa con, đưa 
cháu đến nhờ anh giúp đỡ trong việc học 
tập. Học sinh đến xin học ngày càng đông, 
anh bồi dưỡng chương trình từ cấp một đến 
cấp ba, không chỉ có Toán, Lý, Hóa mà cả 
chương trình Ngữ văn cho các em trong xã, 
trong huyện và các huyện Can Lộc, Đức 
Thọ, Vũ Quang. Nay, anh đã mở thêm một 
lớp tại thành phố Hà Tĩnh. Buổi đầu mở lớp 
dạy thêm đối với anh không ít gian truân. 
Vì muốn con nên người, anh gắng cập nhật 
kiến thức để giúp con mà thôi, anh đâu có 
chứng chỉ sư phạm, nhưng nhiều phụ huynh 
đến nhờ gửi con theo học, nể quá anh phải 
nhận lời. Có lần, 8 cháu thi vào lớp 10 không 
đậu vì tỷ lệ tuyển sinh 1/4, các cháu đến xin 
học nghề mộc, nhưng thực chất muốn học 
văn hóa. Mùa thi năm ấy, cả 8 cháu được 
anh bồi dưỡng đều đậu vào lớp 10. Một hôm 
thầy T. là Hiệu trưởng trường THCS đến phê 
bình anh gay gắt, bảo chưa học xong chương 
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trình cấp 2 mà đi làm thầy, làm con người ta 
thêm dốt. anh buồn lắm, nhưng nén chịu; 
anh phải ngăn ki ốt làm đôi để bên ngoài sửa 
xe, bên trong mở lớp, nếu có động tĩnh thì 
tin báo để các em rời lớp.

 Cho tới khi, câu chuyện về anh được 
viết lên mặt báo, được các vị lãnh đạo đến 
thăm và động viên, anh mới công khai 
mở lớp. Cũng từ năm ấy (năm 2000), anh 
không làm nông, làm nghề khác nữa, chỉ 
tập trung bồi dưỡng học sinh. Đối tượng 
ưu tiên của anh là học sinh lớp 12 để thi lại 
đại học. Mỗi khi các em thi trượt đại học 
thì áp lực về tâm lý là rất lớn, kiến thức 
hẫng hụt. anh phải dành nhiều thời gian 
và trí tuệ để bù đắp cho các em về tâm lý 
và kiến thức. Mỗi ngày từ 2 đến 3 lớp, lớp 
ít có hơn 10 em, nhiều trên dưới 50 em, 
chủ yếu là ôn thi đại học và phụ đạo cho 
các em học sinh các cấp.

 Với học sinh 12 thi đại học, anh hướng 
dẫn các em giải hoàn hảo các đề thi khối a, 
khối B, khối D và ôn luyện kiến thức tổng 
hợp theo đăng kí dự thi; anh dạy 5 trình 
theo đề thi trắc nghiệm của Bộ. Trình 1 dạy 
nắm vững kiến thức cơ bản, làm hết bài tập 
trong sách giáo khoa, giải thành thạo 10 câu 
đầu đề minh họa; trình 2 giải thành thạo 
10 câu thứ 2 của đề minh họa và đề thi thử 
các trường chuyên THPT quốc gia; trình 3 
giải thành thạo 10 câu thứ 3 trong các đề thi 
trung học phổ thông quốc gia, đề minh họa 
và đề thi thử của các trường trung học phổ 
thông; trình 4 giải 10 câu thứ 4 của các đề 
thi thử THPT quốc gia và các đề thi những 
năm trước; trình 5 dạy tổng hợp 10 câu cuối 
của các đề thi thử, đề minh họa của Bộ Giáo 
dục - Đào tạo và một số bí quyết thi đại học 
đạt điểm cao. Sau mỗi tiết kiểm tra 15 phút, 
mỗi kỳ học kiểm tra 1 tiết.

Chi phí học chủ yếu do phụ huynh tự 

nguyện, những năm đầu do phụ huynh hoặc 
các cháu lớn tự nguyện giúp làm công như 
cày cấy, gặt hái, làm vườn… Đến khi mở lớp 
công khai, anh chỉ thu mỗi buổi học 10 ngàn 
đồng. Các em con gia đình chính sách, nhà 
nghèo, tàn tật được miễn đóng góp. Không 
những thế, mỗi tuần, anh dạy miễn phí 1 
buổi cho con cháu trong thôn và con cháu 
dòng họ Đặng hoặc mua sách vở, dày dép, 
máy tính bảng, đồ dùng học tập tặng các em 
có hoàn cảnh khó khăn, lo bữa ăn trưa cho 
các em ở xa…

Khi được hỏi, chưa học xong chương 
trình lớp 7, anh làm sao để cập nhật kiến 
thức văn hóa các môn, các cấp học, nhất là 
lớp 12? anh nói, vốn kiến thức anh có được 
từ tình thương với các con, cùng học với con 
và học sinh. Muốn nắm vững kiến thức, anh 
phải nghiên cứu rất kỹ bộ sách giáo khoa, 
nghiên cứu và cập nhật được chương trình 
mới của Bộ. anh cho rằng, trong mỗi con 
người không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng có 
những vấn đề người này không biết nhưng 
khác lại rất thành thạo, sáng ý; đặc biệt là 
sự hội tụ các em học ở nhiều trường, nhiều 
địa bàn đến với nhau, có việc thầy còn bí 
nhưng học trò luận giải rất nhanh. Bằng 
cách đó, để học sinh bổ sung kiến thức và 
sự hiểu biết cho nhau. anh cho rằng, không 
thể truyền thụ hết kiến thức trong sách cho 
các em, nhưng phải định hướng cho các em 
những bí quyết để tiếp thu tốt nhất những 
kiến thức cần thiết. Đúng vậy, cố Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng đã nói: “Năm ngón tay có 
ngón ngắn, ngón dài, mỗi ngón đều có chức 
năng trọng yếu và có thể trở thành cái công 
cụ của một thiên tài”…, “Phải dùng mọi 
biện pháp có hiệu quả để để khơi dậy cái 
vốn trí tuệ có thể còn tiềm ẩn trong mỗi em, 
kể cả những em trong đời sống bình thường 
hình như rất kém thông minh, biết đâu trong 
bộ óc đầy bí ẩn của em đó có một nguồn tư 
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duy về một lĩnh vực nào đó, mà trong cuộc 
sống của gia đình, nhà trường, xã hội chưa 
có cơ hội khơi dậy, làm xuất hiện, nảy nở”. 
anh Dũng đã khơi dậy được điều ấy.

Danh sách học sinh được anh bồi dưỡng 
có kết quả tốt trong học tập và thi cử ngày 
càng dài thêm. Chưa tính việc bồi dưỡng 
kiến thức cho các em chuyển lớp, chuyển 
cấp, trong gần 20 năm qua đã có hàng trăm 
em được anh bồi dưỡng đã thi đỗ vào đại 
học, mỗi năm có 20 đến 25 em; nhiều em 
thi lại đã đậu nguyện vọng một các trường 
đại học. Đặc biệt, năm 2013-2014, có em thi 
lại lần hai đậu hai trường như em Bảo ở xã 
Phú Gia đậu Đại học Nông lâm và Đại học 
y Huế, em Sự ở Hương Bình đậu Đại học 
Vinh, em Kiều Trinh ở Phương Điền đậu 
Học viện Tài chính - Ngân hàng, em Hưng ở 
Đức Thọ đậu Đại học Quốc gia Hà Nội, em 
Hân ở Phúc Đồng đậu Đại học Bách khoa, 
em Hùng ở thị trấn và em Hào ở Hà Linh đậu 
Đại học an ninh... Năm 2019 này, cả 21 em 
được anh bồi dưỡng đều thi đậu vào đại học 
từ 20,5 đến 24 điểm. anh tâm sự: Sẽ cố gắng 
trau dồi kiến thức để giúp nhiều em học sinh 
học tập tốt và thành đạt trong cuộc sống, góp 
phần tạo sức lan toả của phong trào khuyến 
học trong nhân dân, thực hiện lời Bác Hồ đã 
dạy là “Tàn nhưng không phế”.

Đong đầy hạnh phúc từ nghị lực và 
việc làm nhân ái

Với những việc làm giàu nghị lực và 
đầy nhân văn của anh đã nhận được tình yêu 
thương, quý trọng của các bậc phụ huynh, 
học sinh và bà con lối xóm. Ngoài sự thành 
đạt của 5 đứa con, trong số các cháu dược 
anh bồi dưỡng trưởng thành, có 24 cháu 
nhận làm con nuôi của gia đình, hơn 10 cháu 
sau khi ra trường, anh đích thân đi xin việc 
cho các cháu. Mỗi khi tết đến xuân về hay tổ 
chức kỷ niệm lớp học, các em lại sum vầy 

ấm cúng trong tình yêu thương trìu mến với 
người đã có công nâng bước cuộc đời mình. 
Có học sinh khi đã trưởng thành đến thăm 
gia đình và nghĩ cần giúp thầy một việc gì đó 
có ý nghĩa, nên đã thầm lặng thuê ô tô chở 
60 xe đất độn vườn để gia đình trồng cây ăn 
quả. Một chuyện thật cảm động là khi bố anh 
đau nặng nằm viện, các phụ huynh và các 
con nuôi thay nhau chăm sóc; khi bố anh qua 
đời, ngoài con cháu trong nội tộc, gần bốn 
chục cháu đến đeo băng tang cho ông; có 
cháu ở xa không về được đã nhờ bố đến xin 
chịu tang thay con. Ông Phan Khắc Sơn - Bí 
thư Chi bộ thôn Phúc Lâm nói: “Anh Dũng 
không chỉ chăm lo việc học cho các cháu, 
mà việc của đoàn thể, của thôn, xã anh đều 
tham gia đầy đủ, vừa đóng góp, vừa tuyên 
truyền vận động bà con thực hiện; chỉ tiếc 
là thôn nghèo quá, không làm cho anh được 
cái phòng học đàng hoàng”. 

Với nghị lực phi thường của anh, với tấm 
lòng nhân văn cao cả của anh đã  được tổ 
chức và nhân dân ghi nhận. anh được Tỉnh 
ủy Hà Tĩnh tặng Bằng khen và vinh danh là 
một trong những tấm gương tiêu biểu về học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, được Thủ tướng Chính 
phủ tặng bằng khen; nhưng phần thưởng cao 
quý hơn nhiều đối với anh, đó là tình đời và 
tình người đọng lại. Ở đời cho đi để nhận lại, 
điều anh nhận lại trân quý vô cùng, không 
mấy ai có được.

Từ tấm gương sáng của anh Dũng cho 
chúng ta có cách nhìn thấu đáo hơn trong 
đánh giá con người về bằng cấp và năng lực 
thực tiễn, từ lời nói đến việc làm; càng có ý 
nghĩa hơn nhiều khi chúng ta đang đẩy mạnh 
việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”.                           

T.T.B      
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Để giữ nguyên được độ ngon, ngọt, riêng có của hương vị bưởi 
Phúc Trạch, những người nông dân Hương Khê đã chịu khó 
học hỏi, tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm, tìm ra cách thức chăm 

bón phù hợp. Trong số đó có ông Lê Văn Tỵ ở xóm 8 xã Hương Thủy 
(Hương Khê, Hà Tĩnh) - Ông là một trong những người đã gây dựng và 
phát triển giống bưởi thương hiệu này hơn 20 năm nay.  

Trở lại vườn bưởi của ông Lê Văn Tỵ sau những ngày mưa bão, nhìn 
gương mặt mồ hồi đầm đìa nhưng đầy phấn khởi của ông Tỵ chúng tôi 
cũng vui theo bởi năm nay vườn bưởi gia đình ông rất được mùa và quan 
trọng hơn là không bị thiệt hại nhiều so với các gia đình trồng bưởi ở vùng 
này. Đây quả là một điều may mắn cho gia đình ông.

Có được điều đó cũng chính nhờ những kinh nghiệm trồng bưởi lâu 
năm của ông. Ông xác định làm nghề nông chủ yếu là nhờ trời, nên việc 
nắm bắt tình hình thời tiết luôn là vấn đề quan trọng. Vì thế, trước mùa 
mưa bão sắp đến, gia đình ông đã chủ động hái những lứa quả đã chín để 

NGƯỜI NôNG DÂN HơN 20 NĂM 
GắN bó VớI CÂY bƯởI pHúC TRẠCH

NGuyễN HoàN
Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh

Nhắc đến bưởi 
Phúc Trạch, người 

ta lại nhớ đến 
huyện miền núi 

Hương Khê. Mặc dù 
là vùng đất chảo 

lửa túi mưa, thường 
xuyên chịu thiên 

tai bão lũ, nhưng 
Hương Khê được 

xem là cái “nôi” của 
loại quả đặc sản đã 

được khẳng định 
thương hiệu đó là 

bưởi Phúc Trạch. 

Ông Lê Văn Tỵ đang chăm sóc vườn bưởi
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bán và mọi công tác chuẩn bị cũng như cách 
ứng phó được ông chuẩn bị chu đáo. Bên cạnh 
địa điểm vùng đất này cao ráo, không bị ngập 
lụt như vùng thấp trũng khác thì tất cả các gốc 
bưởi được ông dùng giây neo giằng và cọc 
để chống đỡ nên vườn bưởi của gia đình ông 
không bị bổ ngã hay hư hỏng.

Đứng bên những gốc bưởi “già”, ông nhớ 
lại những năm tháng đầy khó khăn khi mới lập 
nghiệp: “Mới đó mà những gốc bưởi này đã 20 
năm tuổi rồi. Ngày ấy, khổ lắm các cô chú ơi. 
Là xã miền núi, nắng thì nứt đất nẻ đai, mùa 
mưa thì ngập lụt. Hương Thủy về mùa này 
nghe chuẩn bị mưa bão là người dân đã chuẩn 
bị tinh thần để “sống chung với lũ” rồi. Vì thế, 
làm lúa, làm màu cũng khó khăn lắm, nhất là 
vào vụ đông này. Cứ nghĩ, ngày trước cha mẹ 
cứ trồng mì, trồng khoai khi được khi mất, cuộc 
sống khó khăn biết bao. Lúc đó, vợ chồng tôi 
cũng trăn trở mãi để tìm hướng làm ăn. Trong 
lúc đang bế tắc thì năm 1994, khi Nhà nước 
triển khai giao đất, giao rừng theo Nghị định 
02/CP của Chính phủ cho các hộ gia đình, tập 
thể sử dụng lâu dài vào mục đích phát triển 
lâm nghiệp, vợ chồng tôi đã nhận khu đồi này 
và quyết tâm lập nghiệp. Những năm đó, giao 
thông đi lại khó khăn, hai vợ chồng đã phải tốn 
biết bao công sức mới cải tạo được vùng đồi 
này trở thành trang trại trồng bưởi như bây giờ. 
Chúng tôi kết hợp trồng keo chàm, trầm gió và 
một số loại cây ăn quả với chăn nuôi bò. Trong 
vườn nhà thì nuôi thêm gà, lợn với mục đích 
“lấy ngắn, nuôi dài”. Nhờ đó, cuộc sống của 
gia đình tôi dần được cải thiện”.  

Sau nhiều lần tìm hiểu thì đến năm 1998, 
ông đã mua được một ít giống bưởi để trồng 
thử nghiệm xem thích nghi với vùng đất này 
không. Cũng phải trải qua biết bao lần thất bại 
nhưng với ý chí kiên trì, quyết tâm, ông đã dần 
đúc rút được nhiều kinh nghiệm và nhận thấy 
cây bưởi Phúc Trạch rất phù hợp với điều kiện 
thổ nhưỡng nơi đây. Từ đó, ông  dần tìm đến 
các trung tâm giống cây trồng nhằm tìm loại 

giống bưởi Phúc Trạch đảm bảo chất lượng để 
mua về trồng. Đến tận bây giờ, ông Tỵ đã khẳng 
định được thương hiệu của vườn bưởi gia đình 
mình ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Là người trồng bưởi có thâm niên cộng 
thêm tính ham học hỏi, kiên trì, chịu khó nên 
ông nắm rõ đặc tính cũng như các biện pháp 
kỹ thuật cần chú trọng theo từng thời điểm để 
đảm bảo về chất lượng cũng như năng suất 
đến khi thu hoạch. Vì thế, vườn bưởi của gia 
đình ông Tỵ  năm nào cũng sinh trưởng, phát 
triển tốt, cho năng suất cao nhất nhì so với các 
hộ dân trồng bưởi trong toàn xã. Đến nay, với 
diện tích 4 ha, ông đã trồng được 1.300 gốc 
bưởi, trong đó có 300 gốc đã cho quả và hơn 
1.000 gốc được trồng mới. Bình quân mỗi 
gốc bưởi như vậy có từ 100 -130 quả cho thu 
hoạch. Vườn bưởi nhà ông cũng được thương 
lái đặt hàng và ước tính, năm nay gia đình ông 
thu lợi trên 500 triệu đồng từ cây bưởi. Những 
ngày này, gia đình ông Lê Văn Tỵ đang tiếp 
tục thu hoạch quả và chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết cùng với việc áp dụng các biện pháp 
kỹ thuật để kịp thời khôi phục lại vườn bưởi 
sau đợt mưa lũ vừa qua. 

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch 
uBND xã Hương Thủy cho biết: Năm nay, 
do nắng hạn kéo dài nên hầu hết năng suất 
bưởi có giảm đáng kể nhưng chất lượng bưởi 
không hề thua kém các năm trước mà còn 
ngon, ngọt hơn.  Ông Lê Văn Tỵ là một trong 
những hộ dân có thâm niên trồng bưởi Phúc 
Trạch và là người đi đầu trong việc áp dụng 
các tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh vườn 
bưởi nên vườn bưởi của gia đình ông luôn 
mang lại hiệu quả cao hơn so với nhiều hộ 
khác trong xã. Bên cạnh chăm sóc tốt vườn 
bưởi gia đình,ông luôn sẵn sàng chia sẽ kinh 
nghiệm trồng bưởi của mình với các hộ dân 
xung quanh cũng như đến tham quan tại 
vườn. Ông xứng đáng là tấm gương điển hình 
làm kinh tế giỏi tại địa phương”.

N.H
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Những luận điệu xuyên tạc, bóp méo 

Họ cho rằng, lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Quân đội Việt Nam quá nhu 
nhược, hèn yếu không có những 

động thái kiên quyết để bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo. Thậm chí họ còn trắng trợn bịa đặt rằng:  
lãnh đạo Đảng, Nhà nước im lặng vì đã thỏa hiệp 
với nước ngoài. Với lãnh đạo Quân đội, chúng 
xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo cả những phát biểu 
đúng quan điểm, đường lối đối ngoại quốc phòng 
của một đồng chí lãnh đạo đi dự lễ kỷ niệm ngày 
truyền thống của Quân đội Trung Quốc tại Đại 
sứ quán Trung Quốc.

Chúng lu loa Chính phủ Việt Nam “hèn 
nhát”, “bịt miệng báo chí”, “dâng biển cho giặc”. 
Có người còn tung tin đồn sai sự thật rằng, Nhà 
nước Việt Nam đã đồng ý giao Bãi Tư Chính 
cho Trung Quốc để nhân đó kêu gọi lật đổ chế 
độ. Một số người xưng là chuyên gia nghiên cứu 
biển, đảo thì đòi Chính phủ tạo ra các đồng minh 
mới để “thoát Trung”. Một số người kêu gọi 
phải sớm kiện Trung Quốc. Tổ chức khủng bố 
Việt Tân kêu gọi chủ động nổ súng để gây chiến 
tranh. Nhiều đối tượng tham gia tổ chức Việt Tân 
công khai rằng họ muốn có chiến tranh để Mỹ 
can thiệp, nhân tiện thay đổi chế độ.

Vấn đề biển, đảo cũng bị kẻ xấu lợi dụng, 
gắn với xuyên tạc công tác chuẩn bị Đại hội XIII 

của Đảng. Chúng bịa đặt xuyên tạc một số lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước ta “im lặng” để đổi lấy vị trí 
trong Đại hội XIII. Có kênh youtube còn bịa đặt 
danh sách “ủy viên Bộ Chính trị” “chia đôi Bãi 
Tư Chính cho Trung Quốc”.  Chúng tiếp tục tung 
ra nhiều tin giả như “vụ Tư Chính là bước đầu để 
hợp thức hóa Mật ước Thành Đô” để kích động 
nhân dân bức xúc, xúi giục biểu tình, tẩy chay 
Trung Quốc...

Đó là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn, 
đổi trắng thay đen những nỗ lực và quan điểm 
kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng 
và Nhà nước ta.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta nói gì? 
Từ khi nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của 

Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt Nam, 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta đã 5 lần 
tuyên bố chính thức khẳng định, đây là vụ việc 
nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ 
nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam, 
tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán, các 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt 
Nam theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật 
Biển (uNCLoS) năm 1982 và luật pháp quốc tế. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nêu rõ các 
lực lượng chức năng của Việt Nam tiếp tục triển 
khai các biện pháp thực thi chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán theo đúng pháp luật Việt 
Nam và luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng khẳng 
định hết sức coi trọng hòa bình, an ninh, thượng 
tôn pháp luật ở Biển Đông và thiện chí giải quyết 
các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, 
luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ 
hữu nghị với Trung Quốc vì lợi ích của hai nước, 
nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định, an ninh 
khu vực và quốc tế, đồng thời kiên quyết, kiên 
trì bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của mình. Việt Nam kêu gọi các nước có 
liên quan và cộng đồng quốc tế đóng góp tích 

bảO Vệ CHủ QUYỀN - kIêN QUYếT, kIêN TRì 
VÀ sÁCH lƯợC ĐúNG ĐắN

NGuyễN VăN MINH

Vừa qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 
8 đã có những hoạt động vi phạm chủ quyền 
khu vực biển xung quanh Bãi Tư Chính thuộc 

vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 
Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã 
và đang có những hành động kiên quyết, 

kiên trì và sách lược đúng đắn để bảo vệ chủ 
quyền biển đảo. Thực tế hoàn toàn không 
như những luận điệu xuyên tạc rằng Việt 

Nam nhu nhược, hèn yếu…
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cực vào duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở 
Biển Đông, khu vực và quốc tế.

Không chỉ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
lên tiếng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
ta cũng đã chính thức phát biểu trên các diễn đàn 
trong nước và quốc tế. Tại Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao aSEaN - Trung Quốc trong khuôn 
khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao aSEaN 
lần thứ 52 ở Thái Lan ngày 31-7-2019, Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình 
Minh khẳng định, những hành động của Trung 
Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền 
và quyền tài phán của Việt Nam theo uNCLoS 
1982. Nghiêm trọng hơn, đây là diễn biến tiếp 
theo các hoạt động cải tạo bồi đắp quy mô lớn 
và quân sự hoá các cấu trúc tranh chấp trên biển. 
Các diễn biến này làm xói mòn lòng tin, gia tăng 
căng thẳng và ảnh hưởng trực tiếp tới hoà bình, 
ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng 
không ở Biển Đông, vi phạm Tuyên bố 2002 về 
cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DoC) và 
đi ngược lại cam kết duy trì môi trường thuận lợi 
cho đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông 
(CoC).

Ngày 5-8-2019, tại cuộc tiếp bà Federica 
Mogherini, Phó Chủ tịch Ủy ban châu âu, 
đại diện cấp cao của Liên minh châu âu (Eu) 
về chính sách Đối ngoại và an ninh, Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề cập vấn 
đề Biển Đông, khẳng định lập trường nhất 
quán của Việt Nam là đấu tranh bằng các biện 
pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, 
uNCLoS 1982 trong giải quyết các tranh chấp, 
bất đồng... Quan điểm này được Phó Chủ tịch 
Ủy ban châu âu đồng tình và khẳng định, nằm 
trên tuyến đường hàng hải quan trọng, Biển 
Đông cũng là lợi ích kinh tế, lợi ích về an ninh 
của nhiều quốc gia, trong đó có Liên minh châu 
âu. Đây là vấn đề của toàn cầu, được cộng đồng 
quốc tế cùng quan tâm.

Ngày 23-8-2019, trong cuộc họp báo chung 
với Thủ tướng australia Scott Morrison thăm 
chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: “Chúng tôi 
quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp 

gần đây trên Biển Đông; nhất trí cùng hợp tác 
duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự 
do hàng hải, hàng không, không sử dụng hay đe 
dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng 
biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, 
đặc biệt là uNCLoS 1982, thực hiện đầy đủ và 
hiệu quả DoC, phấn đấu đạt được CoC hiệu quả 
phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Ngày 26-8-2019, phát biểu tại kỳ họp Ðại 
hội đồng Liên nghị viện aSEaN lần thứ 40 
(aIPa 40) tổ chức ở Thái Lan, Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Thị Kim Ngân một lần nữa nhắc lại 
những diễn biến phức tạp ở khu vực trong đó có 
tình hình Biển Đông, nhắc lại việc tại hội nghị Bộ 
trưởng Ngoại giao aSEaN lần thứ 52 vừa qua, 
các nước đã lên tiếng thẳng thắn về những hoạt 
động đơn phương trên Biển Đông, vi phạm chủ 
quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven 
biển, làm xói mòn lòng tin, tác động tiêu cực tới 
hòa bình, an ninh và ổn định, tự do, an toàn hàng 
hải, hàng không ở khu vực.

Sáng 27-8-2019, hội đàm với Thủ tướng 
Malaysia Mahathir Mohamad thăm chính thức 
Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp 
tục nêu quan điểm của Việt Nam về vấn đề 
trên. Hai Thủ tướng chia sẻ quan ngại sâu sắc 
về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh 
chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật 
pháp quốc tế, uNCLoS 1982, tôn trọng các tiến 
trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc 
đe dọa sử dụng vũ lực, không quân sự hóa, thực 
hiện đầy đủ và nghiêm túc DoC và phấn đấu 
sớm đạt được CoC thực chất, hiệu quả và ràng 
buộc pháp lý.

Chiều cùng ngày, tại cuộc làm việc với 
Tổng Thư ký aSEaN Lim Jock Hoi, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đề nghị aSEaN tiếp tục lên 
tiếng, bày tỏ quan điểm thẳng thắn ủng hộ duy 
trì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng, bảo 
đảm tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông 
với tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế.

Trong thời gian sang Trung Quốc dự Hội 
thảo lý luận lần thứ 15 giữa Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 
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7-2019, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc hội kiến với 
Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban 
Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc Triệu Lạc Tế; hội đàm với Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban 
Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc Hoàng Khôn Minh. Về vấn đề trên biển, 
đồng chí Võ Văn Thưởng thẳng thắn đề nghị hai 
bên cần thực hiện tốt những nhận thức chung 
đã đạt được của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai 
nước, trong đó có Thỏa thuận về những nguyên 
tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt 
Nam - Trung Quốc; giải quyết các bất đồng bằng 
biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc 
tế trong đó có uNCLoS 1982; đề nghị Trung 
Quốc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc 
tế, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đà phát triển 
quan hệ hai nước.

Phát biểu trong một hội nghị mới đây, Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, 
những thay đổi rõ rệt về Biển Đông và các vấn đề 
pháp lý cho thấy sự cần thiết trong việc thấu hiểu 
và cân nhắc trong từng bước đi. Việc nắm bắt 
tốt các thay đổi và hiện trạng sẽ là cơ sở để Việt 
Nam điều chỉnh chính sách cụ thể nhằm đảm bảo 
hai mục tiêu song song: bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo và tạo môi trường hòa bình để phát triển. 
Theo đồng chí Lê Hoài Trung, Việt Nam đã rất 
nỗ lực trong công tác ngoại giao thời gian qua. 
Việt Nam đến nay đã phản đối mạnh mẽ, yêu cầu 
Trung Quốc rút tàu, song cũng bình tĩnh và thận 
trọng trong các bước đi nhằm đảm bảo đường lối 
xử lý tranh chấp trong hòa bình và có tính xây 
dựng. Một trong những nỗ lực quan trọng để đấu 
tranh hòa bình là tranh thủ sự ủng hộ giữa các 
nước thông qua việc nêu bật lợi ích chung khi có 
một môi trường hòa bình ở Biển Đông.

Dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ 
Với hàng loạt những hành động và phát 

ngôn trên, không thể nói lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước ta thờ ơ với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo 
hay “hèn nhát” như những thông tin xuyên tạc. 

Tính tới nay, cơ bản dư luận quốc tế đều ủng hộ 
Việt Nam. Nhiều đối tác quốc tế lớn đã lên tiếng 
về tình hình bất ổn ở Biển Đông, yêu cầu các bên 
tôn trọng uNCLoS 1982.

Trên cơ sở phát biểu của Phó Thủ tướng, 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, các 
nước ghi nhận ý kiến của Việt Nam và lần đầu tiên 
Hội nghị Ngoại trưởng aSEaN đã ra thông cáo 
chung nêu quan ngại về việc cải tạo đất và những 
sự cố nghiêm trọng trên Biển Đông. Thông cáo 
chung của các Bộ trưởng Ngoại giao aSEaN tại 
đề mục “Các vấn đề khu vực và quốc tế” nhấn 
mạnh quan điểm về Biển Đông ở hai mục 75 
và 76, khẳng định tầm quan trọng của việc thực 
thi đầy đủ và hiệu quả DoC; nhấn mạnh sự cần 
thiết phải duy trì và thúc đẩy môi trường thuận 
lợi cho các cuộc đàm phán CoC, do đó hoan 
nghênh các biện pháp thiết thực có thể làm giảm 
căng thẳng và nguy cơ xảy ra sự cố, hiểu lầm và 
tính sai; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực 
hiện xây dựng lòng tin và khẳng định tầm quan 
trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế, bao gồm 
uNCLoS 1982. Việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao aSEaN lần thứ 52 ra tuyên bố chung sau 
nhiều diễn đàn không ra được tuyên bố chung 
đánh dấu một bước tiến mới về lập trường của 
aSEaN về tình hình Biển Đông.

Mỹ đã nhanh chóng lên tiếng mạnh mẽ trong 
thông cáo phát đi ngày 20-7-2019 của Người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao Morgan ortagus cho 
biết Washington rất lo ngại về các báo cáo Trung 
Quốc gây cản trở các hoạt động khai thác và 
thăm dò dầu khí ở khu vực Biển Đông, đặc biệt 
là của Việt Nam: “Các hoạt động khiêu khích 
nhiều lần của Trung Quốc nhắm vào hoạt động 
khai thác và thăm dò dầu khí xa bờ của các nước 
liên quan đã đe dọa an ninh năng lượng khu vực 
và phá hoại thị trường năng lượng tự do mở rộng 
ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”. 
Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc cố tình 
tạo sức ép, buộc các quốc gia aSEaN nhượng 
bộ trong đàm phán thông qua CoC nhằm ngăn 
chặn các nước này hợp tác khai thác dầu khí 
trong khu vực với bên thứ ba. Hành động này 
bộc lộ rõ ý định độc chiếm các nguồn tài nguyên 
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ở Biển Đông của Trung Quốc.
Ngày 22-8-2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lần 

thứ hai lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về hành xử 
ở Biển Đông với lời lẽ mạnh mẽ hơn: “Mỹ mạnh 
mẽ phản đối bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc 
nhằm đe dọa hay cưỡng chế các quốc gia đối 
tác phải rút lại sự hợp tác với các công ty không 
phải của Trung Quốc hay quấy nhiễu những hoạt 
động hợp tác của họ”.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 26-8-2019 đã 
lên án Trung Quốc có hành động quấy rối các 
hoạt động khai thác tài nguyên dầu khí của Việt 
Nam trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa của mình: “Trung Quốc đã nối lại các hoạt 
động quấy nhiễu, đe dọa các hoạt động khai thác 
dầu khí lâu đời của Việt Nam trên Biển Đông. 
Động thái này của Bắc Kinh đã đi ngược lại cam 
kết của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc 
Ngụy Phượng Hòa trong bài phát biểu của ông 
tại Singapore đầu năm nay rằng Trung Quốc sẽ 
kiên định con đường phát triển hòa bình…”.

Ngày 27-8-2019, Ngoại trưởng Nhật Bản 
Taro Kono khẳng định: “Biển Đông là tuyến 
đường biển quan trọng đối với Nhật Bản và 
nhiều quốc gia khác và có liên quan trực tiếp tới 
sự ổn định và hòa bình của khu vực. Cộng đồng 
quốc tế, trong đó có Nhật Bản, quan tâm sâu sắc 
tới tình hình trên Biển vĐông. Nhật Bản phản 
đối bất cứ hành động của nước nào làm gia tăng 
căng thẳng trên Biển Đông. Cộng đồng quốc tế 
cần phản đối bất cứ hành động đơn phương nào 
nhằm thay đổi hiện trạng và bất cứ hành động 
nghiêm trọng mang tính cưỡng ép của bất cứ 
quốc gia nào”.

Các nước khác như Ấn Độ, australia, anh, 
Nga… bằng những hình thức và mức độ khác 
nhau đều đã bày tỏ sự quan ngại trước những 
diễn biến phức tạp, căng thẳng đang diễn ra ở 
Biển Đông và đều tỏ thái độ ủng hộ lập trường và 
cách ứng xử của Việt Nam trong thời gian qua.

Trong thông cáo phát đi ngày 28-8-2019, 
Người phát ngôn của Liên minh châu âu (Eu) 
nêu rõ quan điểm: “Những hành động đơn 
phương trong các tuần qua trên Biển Đông đã gây 
leo thang căng thẳng và làm xấu đi môi trường an 

ninh hàng hải, cho thấy nguy cơ nghiêm trọng 
với sự phát triển kinh tế hòa bình trong khu vực. 
Eu sẽ tiếp tục ủng hộ hoàn toàn tiến trình giải 
quyết do aSEaN dẫn dắt trong khu vực, để thúc 
đẩy hơn nữa trật tự khu vực và thế giới dựa trên 
luật pháp, nhằm củng cố sự hợp tác đa phương, 
cũng như hợp tác gần gũi hơn với các bên thứ 
ba”.

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong sách 
lược

Đảng, Nhà nước ta đã và đang triển khai Nghị 
quyết số 28-NQ/TW khóa XI về “Chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” để thực hiện 
mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. Chúng ta đã xây dựng Chiến lược 
Quốc phòng với mục tiêu bảo vệ vững chắc độc 
lập, tự chủ, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia; không để 
đất nước bị bất ngờ về chiến lược; bảo vệ Đảng, 
Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; 
không để xảy ra “diễn biến hòa bình”, ngăn 
chặn có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền hòa 
bình bền vững của đất nước; ngăn ngừa xung đột 
vũ trang, không để xảy ra chiến tranh; đồng thời 
sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái, quy mô chiến 
tranh xâm lược.

Chúng ta cũng xác định phương châm thực 
hiện “dĩ bất biến ứng vạn biến” trong mọi hoàn 
cảnh. Kiên định đường lối, mục tiêu độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường 
hòa bình, thực hiện bằng sách lược mềm dẻo, 
phương thức linh hoạt, đối phó có hiệu quả với 
sự biến động phức tạp của tình hình; sự đan xen, 
chuyển hóa phức tạp giữa đối tác và đối tượng; 
với mọi âm mưu, thủ đoạn, tình huống của các 
thế lực thù địch, phản động, nhằm đạt mục tiêu 
cao nhất.

Với những chủ trương, chiến lược và sách 
lược cùng các hành động kiên quyết, kiên trì, 
khôn khéo được sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ 
của cộng đồng quốc tế, toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta sẽ luôn chủ động, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

N.V.M
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VẠCH TRẦN, lÀM THẤT bẠI ÂM MƯU CÁC THế lỰC 
THù ĐịCH CHốNG pHÁ ĐẠI HộI ĐảNG CÁC CẤp VÀ 

ĐẠI HộI XIII CủA ĐảNG
BắC Hà

Báo Quân đội Nhân dân

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 
2020-2025 sẽ được tổ chức trong 
năm 2020. Đây là sự kiện chính 

trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt 
sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân. Chuẩn bị tốt nhất về mọi 
mặt là yếu tố, tiền đề hết sức quan trọng để tổ 
chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới 
Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh 
và yêu cầu phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại 
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của 
Đảng. Theo đó, đại hội đảng bộ các cấp cần 
chuẩn bị kỹ cả về nội dung báo cáo chính trị và 
công tác nhân sự. Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân 
sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, 

là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội 
và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội.

Trong chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các 
cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị xác định và 
nhấn mạnh, công tác nhân sự cần thực hiện 
phương châm bảo đảm tính kế thừa, ổn định, 
đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân 
chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt 
kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu 
quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ 
chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Cấp 
ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng 
chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu 
biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong 
sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong 
tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng. Cùng với đó, báo cáo chính trị 
cần đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn 
diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết 
đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm 
vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, 
nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và 
rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời, 
xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có 
tính khả thi cao, làm cơ sở để tổ chức thực hiện 
hiệu quả. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, 
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

Trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, 
tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch 

càng quyết liệt, thâm hiểm hơn, nhất là 
việc xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt 
Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng, về 
công tác nhân sự đại hội... Tất cả sự chống 

phá nêu trên đều nhằm tới mục tiêu: Hạ 
thấp uy tín và thành quả cách mạng của 

Đảng và Nhà nước Việt Nam; xóa bỏ vai trò 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
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đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng 
cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, 
từ đầu tháng 10-2018, các tiểu ban của đại hội 
(gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - 
Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân 
sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội) đã 
được thành lập và sớm đi vào hoạt động, với 
tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm 
túc. Ngay sau khi được thành lập, từng tiểu ban 
đều do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy 
viên Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tiến hành 
khảo sát tình hình thực tế; tổ chức họp nhiều 
lần để thống nhất từng nội dung, nhất là những 
nội dung quan trọng.

Công tác quy hoạch nguồn cán bộ cho 
Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng các 
cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy, tổ chức 
đảng các cấp chuẩn bị từ các nhiệm kỳ trước, 
đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII. Đến 
nay, phần việc này về cơ bản được hoàn thiện. 
Trung ương cũng đã thống nhất danh sách giới 
thiệu dự bầu Ủy viên Trung ương Đảng khóa 
XIII do tổ chức đảng các cấp, các ban, ngành 
Trung ương và các địa phương giới thiệu quy 
hoạch. Căn cứ kế hoạch tổng thể, những cán 
bộ trong diện quy hoạch được Trung ương và 
các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện cho đi đào 
tạo, bồi dưỡng, luân chuyển công tác để rèn 
luyện, thử thách qua thực tiễn với nhiều cương 
vị công tác từ thấp đến cao. Đây thật sự là bước 
chuẩn bị chu đáo, chủ động từ sớm, từ xa của 
Trung ương, của các cấp ủy và hệ thống chính 
trị trong tiến hành công tác nhân sự khóa mới.

Như vậy, có thể khẳng định, công tác 
chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 
hội XIII của Đảng đã và đang được cấp ủy, tổ 
chức đảng các cấp chuẩn bị chu đáo, công phu, 
bài bản; được đông đảo cán bộ, đảng viên và 
nhân dân quan tâm, đánh giá cao; qua đó củng 
cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, đúng 
đắn của Đảng; tạo không khí phấn khởi, đồng 

thuận trước thềm đại hội đảng các cấp.
Thế nhưng trên internet, mạng xã hội và 

một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, phần 
tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, 
xuyên tạc về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 
XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là 
tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị 
đại hội. Họ dựng chuyện và “quy chụp” rằng, 
“việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay 
cho đại hội, xóa bỏ quyền của các đại biểu dự 
đại hội”; rằng công tác quy hoạch và đào tạo 
cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XII đã “tước đi quyền 
tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu 
cử của các đại biểu dự Đại hội XIII”… Theo 
họ (thực chất là những nguồn tin thất thiệt trên 
internet, mạng xã hội) thì không chỉ là nội 
dung văn kiện, mà danh sách Ủy viên Trung 
ương của Đại hội XIII cũng đã có…?

Đặc biệt, vấn đề nhân sự bị một số thế lực 
bên ngoài can thiệp, chỉ đạo, xuyên tạc. Họ tự 
“dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng... 
như thể họ là người trong cuộc. Họ “tung hô”, 
ngụy tạo rằng, đại biểu dự Đại hội XIII của 
Đảng chỉ còn việc “giơ tay biểu quyết” đồng ý 
mà không thể có ý kiến gì khác. Đặc biệt, họ 
trắng trợn dựng chuyện, xuyên tạc: “Đại hội 
đảng là hình thức; là một dịp tái cơ cấu cán bộ 
theo lối phe cánh lợi ích nhóm”. Trước việc 
Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử lý 
nghiêm minh, không có “vùng cấm” mọi sai 
phạm của cán bộ, đảng viên thì họ lợi dụng 
xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ 
chốt, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong 
Đảng. Nguy hiểm hơn, họ vu cáo, xuyên tạc 
rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “đổi màu”, 
không còn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và 
con đường đi lên CNXH.

Vậy, thực chất những luận điệu đó như thế 
nào? Có phản ánh đúng đời sống chính trị của 
Đảng Cộng sản Việt Nam? Và mục tiêu của 
chúng là gì?
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Trước hết cần khẳng định, Đảng Cộng sản Việt 
Nam luôn kiên định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 
cho hành động. Tất nhiên, cũng như các đại hội đảng 
trước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng việc xem 
xét, vận dụng lý luận phù hợp với tình hình thực tiễn của 
từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng; kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại; gắn kết giữa phát huy truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của 
nhân loại.

Cho đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội XIII đã và 
đang được thực hiện tích cực, trách nhiệm, bảo đảm tiến 
độ ở đảng bộ các cấp, cả về nội dung các báo cáo và công 
tác nhân sự. Cũng như các đại hội trước, nhân sự Đại 
hội XIII đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 
chuẩn bị chu đáo, công phu. Quy hoạch cán bộ và công 
tác đào tạo cán bộ theo quy hoạch đã và đang được triển 
khai đồng thời với công tác chuẩn bị về nội dung. Việc 
triển khai công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt 
theo quy hoạch được thực hiện bài bản, công khai, dân 
chủ, có chất lượng.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại 
của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong hệ thống chính 
trị các cấp. Công tác chuẩn bị đại hội được phổ biến sâu 
rộng đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã 
hội các cấp. Dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ được công bố 
công khai và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp 
cũng là một trong những nội dung được lấy ý kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tổ chức 
chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Công tác chuẩn bị đại 
hội các cấp được triển khai theo hệ thống tổ chức của 
mình, là sinh hoạt chính trị bình thường trong Đảng. Tuy 
nhiên, như đã thành thông lệ, càng gần đến Đại hội XIII 
của Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch càng 
quyết liệt, thâm hiểm hơn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần đề 
cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu 
tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá 
của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội…, 
góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các 
cấp và Đại hội XIII của Đảng.

B.H

tổ chức thực hiện; xây dựng đội 
ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có trình độ, năng 
lực và tâm huyết với nhiệm vụ 
được giao; đề cao vai trò, trách 
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân dân.

Thứ năm, vận dụng sáng 
tạo, linh hoạt các chủ trương, 
chính sách của Trung ương, 
của tỉnh, sớm ban hành các cơ 
chế chính sách phù hợp, ưu tiên 
bố trí nguồn lực để hỗ trợ thỏa 
đáng cho việc phát triển các 
loại mô hình kinh tế. 

Thứ sáu, kiên trì xây dựng 
các mô hình, điển hình; tổ chức 
sơ kết, tổng kết, đánh giá khách 
quan, cụ thể những kết quả đạt 
được, tháo gỡ kịp thời những 
khó khăn, vướng mắc trong 
thực hiện. 

Xác định rõ xây dựng nông 
thôn mới vốn có điểm khởi đầu 
nhưng không có điểm kết thúc, 
là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 
thường xuyên của địa phương, 
thời gian tới cấp ủy, chính 
quyền và nhân dân Vũ Quang 
tiếp tục phát huy những kết quả 
đã đạt được, khắc phục những 
tồn tại, hạn chế, phấn đấu xây 
dựng huyện Vũ Quang đạt 
chuẩn nông thôn mới vào năm 
2020 và ngày càng phát triển 
giàu mạnh.

P.H.B 

diện mạo mới của.. .
(Tiếp theo trang 24)
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I. THÔNG TIN TRONG NƯỚC
1. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được 

đẩy mạnh
6 tháng đầu năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng 

tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, “không dừng,” “không nghỉ,” “không 
chùng xuống” với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 
hơn; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, 
đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết 
tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, 
góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích 
cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Đặc biệt, đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc 
diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo 
dõi, chỉ đạo, bảo đảm đúng tiến độ, khắc phục được nhiều khó khăn, 
vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp hồ 
sơ, tài liệu, đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, thu hồi tài sản.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các địa phương có 
nhiều tiến bộ, có nhiều vụ việc phức tạp đã thực hiện vượt tiến độ, 
kế hoạch, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; Quyết liệt 
xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 
nghiệp tại các cơ quan công quyền, hay còn gọi là hiện tượng “tham 
nhũng vặt” tạo chuyển biến bước đầu trong nhận thức và hành động 
của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện
Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan 

đến phòng, chống tham nhũng đã được xây dựng, ban hành, nhất là 
các quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; về trách 
nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực 
tiếp với dân; về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 
quyết công việc, về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố 
cáo... từng bước khắc phục những sơ hở, bất cập trong các quy định 
của pháp luật là nguyên nhân phát sinh tiêu cực, tham nhũng, “lợi ích 
nhóm”; cơ chế chính sách hoàn thiện đầy đủ, chặt chẽ, tiến kịp cùng 
với sự phát triển của xã hội từng bước lấp đầy những lỗ hổng, kẽ hở, 
để công bộc của dân “không dám” và cũng “không thể” làm trái.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, 
chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; phát huy tốt vai trò của 
Mặt trận, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong công tác 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cùng với đó, từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống 
tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; kiểm soát có hiệu quả về 
tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Cuộc chiến không “vùng cấm”
Các cơ quan chức năng đã kết thúc xác minh, giải quyết 24 vụ 

việc, mở rộng điều tra, khởi tố mới 5 vụ án, phục hồi điều tra 4 vụ án, 
khởi tố thêm 26 bị can; kết thúc điều tra 3 vụ/19 bị can, ban hành 
cáo trạng truy tố 6 vụ/27 bị can, xét xử sơ thẩm 9 vụ/21 bị cáo, xét xử 
phúc thẩm 10 vụ/149 bị cáo.

Cơ quan chức năng đã xét xử kịp thời, nghiêm minh 4 vụ án 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: vụ án “Lạm dụng 
chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Vinashin; vụ án “Sử 
dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức 
đánh bạc; đánh bạc...” xảy ra ở Phú Thọ và một số địa phương; vụ án 
“Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy 
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”’ xảy ra tại ngân hàng 
thương mại cổ phần Đông Á, Thành phố Hồ Chí Minh (DAB); vụ án 
“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách 
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, 
thành phố; mở rộng điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ trong vụ 
án xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, các vụ án liên quan 
đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm), Đinh Ngọc Hệ, khởi tố điều tra vụ 
án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty 
Gang thép Thái Nguyên...

Lực lượng chức năng tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài 
khoản, ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng tài sản liên quan các 
vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo với giá trị tài sản 
trên 10.000 tỷ đồng. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các 
địa phương có nhiều tiến bộ, dần khắc phục tình trạng “trên nóng, 
dưới lạnh.” 

Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã khởi tố 176 vụ 
án/425 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, tăng 13,5% về vụ và 
32,8% về số bị can so với cùng kỳ năm 2018; tiếp tục chỉ đạo đẩy 
mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý nghiêm minh, kịp 
thời các tổ chức đảng, đảng viên sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ đầu năm tới nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành 
kỷ luật đối với 123 tổ chức đảng và 7.923 đảng viên vi phạm, trong đó 
có 256 đảng viên bị kỷ luật do có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái, 
tăng 21 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 
đối với 1 tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu. Tính từ đầu nhiệm kỳ tới 
nay, đã thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự trên 70 cán bộ, đảng 
viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Cơ quan Thanh tra, Kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý 61.392 
tỷ đồng và 142 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 692 tập thể 
và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 46 vụ, 73 
đối tượng.

Việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục 
được quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp Tết 
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Nguyên đán. Năm 2019 có 3 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá 
trị là 103 triệu đồng; 21 người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để 
xảy ra tham nhũng (giảm 8 người so với cùng kỳ năm 2018).

- Đẩy mạnh, kiên trì phòng, chống tham nhũng
Ban Chỉ đạo thống nhất những tháng cuối năm 2019, tập 

trung chỉ đạo: kết thúc điều tra 28 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 
23 vụ án, xét xử sơ thẩm 25 vụ án, xét xử phúc thẩm 4 vụ án; kết thúc 
xác minh, giải quyết 28 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ 
đạo, nhất là hoàn thành xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm trong năm 
2018 theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo; triển khai thực hiện có 
hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chỉ đạo; tiếp 
tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, 
giáo dục về phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng; hoàn thành các Đề án theo 
Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; báo cáo nghiên cứu, đề xuất 
một số chủ trương, định hướng lớn về công tác phòng, chống tham 
nhũng để phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 6 
vụ án, 10 vụ việc đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp 
luật; bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà 
nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp 
Sài Gòn (SARGI) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; báo cáo kết 
quả kiểm tra chuyên đề công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm 
đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế…

2. Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND, ngày 20/8/2019 của 
Hội Đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động; người hoạt động không chuyên 
trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 
biên chế Hà Tĩnh giai đoạn 2019 – 2021.

- Phạm vi điều chỉnh: các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính 
Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cấp xã; Các đơn vị sự 
nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Các 
tổ chức Hội, các Quỹ được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ 
trợ kinh phí để trả lương.

- Đối tượng áp dụng: Cán bộ công chức từ tỉnh đến cấp xã; 
Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Người làm việc theo 
chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP; 
Người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Người lao động hợp 
đồng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cấp 
tỉnh đồng ý.

- Chính sách Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động cấp tỉnh, cấp huyện (thực hiện từ ngày 01/9/2019 – 31/12/2021): 
chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nhóm người 
không thuộc đối tượng tinh giản biên chế thực hiện theo Nghị định: 
108/2014/ND-CP, 46/2010/ND-CP, 29/2012/ND-CP của Chính phủ.

- Công chức cấp tỉnh, cấp huyện có nguyện vọng nghỉ công 
tác (từ ngày 01/9/2019 – 31/12/2021). Điều kiện áp dụng: công chức 
cấp tỉnh, cấp huyện có nguyện vọng và được cơ quan có thẩm quyền 
đồng ý bằng văn bản; Mức hỗ trợ: ngoài việc được hưởng các chế độ, 
chính sách hiện hành của Trung ương, còn được hưởng chính sách 

hỗ trợ của tỉnh nếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hoặc chờ nghỉ 
hưu theo quy định.

- Cán bộ cấp xã: Cán bộ dôi dư của các đơn vị hành chính 
cấp xã thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp đơn vị hành 
chính nếu có nguyện vọng (thời gian thực hiện, từ ngày 01/9/2019 – 
31/12/2020) nếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hoặc chờ nghỉ hưu 
theo quy định. Đối với cán bộ được bầu giữ chức vụ tại xã mới sau 
sau sáp nhập, cán bộ các xã thực hiện sắp xếp đã được bố trí công tác 
khác nếu có nguyện vọng nghỉ công tác (thời gian thực hiện, từ ngày 
01/9/2019 – 31/12/2020).

- Đối với công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ 
máy, tinh giản biên chế (thời gian thực hiện, từ ngày 01/9/2019 – 
31/12/2021); Mức hỗ trợ: ngoài được hưởng các chế độ, chính sách 
hiện hành của Trung ương, còn được hưởng chính sách hỗ trợ của 
tỉnh quy định. Công chức cấp xã được hưởng chính sách hỗ trợ thôi 
việc ngay theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 của Nghị quyết 127/2018/
NQ-HĐND tỉnh.

- Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trác cấp 
xã dôi dư do sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế (thời gian thực hiện, 
từ ngày 01/9/2019 – 31/12/2020); Mức hỗ trợ: Được hỗ trợ 05 tháng 
tiền lương cơ sở có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở xuống. Từ 
năm thứ 06 trở đi, cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ thêm 01 tháng 
tiền lương cơ sở.

- Cách tính hỗ trợ:
Thời gian tính: cán bộ, công chức, viên chức người lao động 

làm việc trong các Điều 1 của Nghị quyết này thì được tính và đóng 
bảo hiểm xã hội nhưng chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 
một lần, phục viên, xuất ngũ. Dưới 03 tháng thì không tính, từ 03 
đến đủ 06 tháng tính ½ năm, từ trên 06 tháng đến đưới 12 tháng 
tính tròn 01 năm.

Cán bộ cấp xã dưới 59 tuổi 5 tháng đối với nam và dưới 54 
tuổi 5 tháng đối với nữ hoặc đang hưởng chế độ hưu trí (tính đến 
ngày 01/9/2019): Số tháng tiền lương, nguyện vọng nghỉ công tác 
đến thời điểm ngày 31/12/2020; Công chức cấp xã có tuổi đời dưới 
57 tuổi 8 tháng đối với nam và dưới 52 tuổi 8 tháng đối với nữ (tính 
đến ngày 01/9/2019): Số tháng tiền lương hiện hưởng, nguyện vọng 
nghỉ công tác đến thời điểm ngày 31/12/2021; Các đối tượng còn lại: 
Số tháng tiền lương hiện hưởng, đến thời điểm đủ 60 tuổi đối với 
nam và 55 tuổi đối với nữ.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thời 
gian công tác đủ 05 năm trở lên mà có số tháng lẻ thì được tính tròn 
theo nguyên tắc dưới 06 tháng thì không tính; từ đủ 06 tháng đến 
dưới 12 tháng thì tính tròn là 01 năm.

Tiền lương để tính hỗ trợ: Tiền lương hiện hưởng quy định tại 
Điểm a Khoản 4 Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Nghị.

Tiền lương tháng để tính chế độ hỗ trợ quy định tại Khoản 2, 
Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều 4 của Nghị quyết.

Tiền lương cơ sở quy định tại Điều 8 Nghị quyết này được xác 
định theo mức lương cơ sở tại thời điểm ngày 01/1/2019.

- Kinh phí thực hiện:
Các đối tượng thuộc Điều 1 của Nghị quyết sử dụng nguồn 
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kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đã bố trí dự toán,...
Các đối tượng thuộc các đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động 

thường xuyên do đơn vị tự chi trả từ nguồn cải cách tiền lương và 
nguồn thu của đơn vị.

Các đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã do cấp xã sử dụng nguồn kinh phí được 
giao hoặc bổ sung…

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

1. Hợp tác kinh tế - điểm sáng trong quan hệ giữa Việt 
Nam-Australia

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Australia được thiết 
lập từ năm 1973 có những bước phát triển tốt đẹp, nhất là từ khi 
hai bên nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác toàn diện 
vào năm 2009 và ký Tuyên bố về quan hệ đối tác toàn diện tăng 
cường vào năm 2015. Tháng 3/2018, nhân chuyến thăm chính thức 
Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai nước chính thức 
nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược, mở ra trang mới trong 
quan hệ song phương.

Trong những năm qua, quan hệ giữa hai nước không ngừng 
phát triển và ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Trong đó, hợp 
tác kinh tế, thương mại và đầu tư là điểm sáng trong quan hệ giữa hai 
nước. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng qua mỗi năm, đạt gần 
6,5 tỷ USD năm 2017 (tăng 22,2% so với năm 2016); 7,7 tỷ USD năm 
2018 (tăng 19% so với năm 2017) và đạt 3,84 tỷ USD trong 6 tháng 
đầu năm 2019 (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2018); tỷ lệ xuất siêu 
đang có chiều hướng giảm dần. Nếu các năm 2013 và 2014, thặng dư 
của Việt Nam tương ứng là 1,76 tỷ USD và 1,84 tỷ USD, các năm 2015 
và 2016 mức thặng dư giảm mạnh xuống chỉ còn lần lượt 816 triệu 
USD và 403 triệu USD. Đặc biệt, năm 2017 Việt Nam chỉ còn thặng dư 
116 triệu USD trong trao đổi thương mại với Australia, mức thấp nhất 
được ghi nhận trong năm năm qua.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là các nhóm 
hàng máy móc phụ tùng, thiết bị điện tử, điện thoại, linh kiện điện 
tử, dầu thô, giày dép, dệt may và thủy sản… Nhiều mặt hàng nông 
sản chủ lực của Việt Nam như thanh long, vải và xoài đã có mặt trên 
thị trường nổi tiếng là “khó tính” này. Mặc dù hàng hóa vào Australia 
không mang lại giá trị kim ngạch cao như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật 
Bản… nhưng Australia được đánh giá là quốc gia có tiêu chuẩn cao 
nhất thế giới. Do đó, nếu hàng hóa vào được Australia sẽ có cơ hội rất 
cao vào được các quốc gia khác.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều 
nhất từ thị trường Australia là than các loại, quặng và khoáng sản 
khác, phế liệu sắt thép và hàng rau quả, lúa mỳ, bông...

Về đầu tư, Australia hiện có 458 dự án đầu tư tại Việt Nam, với 
tổng số vốn khoảng 1,86 tỷ USD, đứng thứ 20 trong số 132 quốc gia 
và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Ngoài ra, hợp tác du lịch hai nước đang tăng trưởng tích cực. 
Năm 2018, có gần 420.000 lượt khách du lịch Australia đến Việt Nam.

Tuy giá trị xuất khẩu từ Việt Nam sang Australia hiện vẫn còn 
rất khiêm tốn, mới dừng ở mức 1,6% so với tổng giá trị xuất khẩu vào 

thị trường Australia, nhưng tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam sang 
Australia vẫn còn rất lớn. Hơn nữa, Hiệp định tự do ASEAN-Australia-
New Zealand (AANZFTA) đang được triển khai (có hiệu lực từ năm 
2010).Theo lộ trình của AANZFTA, năm nay, Australia sẽ cắt giảm 90% 
dòng thuế nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN, New Zealand xuống 0% 
và năm 2020, 100% dòng thuế sẽ được cắt giảm xuống 0%. Đây là cơ 
hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa 
sang thị trường Australia và hướng tới mục tiêu quan hệ thương mại 
song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để được cấp phép xuất khẩu được vào thị trường 
này là điều không hề dễ khi phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu, tiêu 
chuẩn khắt khe.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng cơ hội xuất khẩu sang thị 
trường Australia, ngoài việc tham gia vào quá trình xây dựng chính 
sách, đàm phán mở cửa thị trường, hỗ trợ các vụ kiện chống bán phá 
giá, chống trợ cấp, thời gian qua, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã 
trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp qua các hoạt động xúc tiến thương 
mại, cung cấp thông tin và kết nối doanh nghiệp. Công tác xúc tiến 
thương mại cũng được đẩy mạnh. Ngoài việc tham gia các hội chợ, 
triển lãm, kết nối giao thương, tổ chức diễn đàn doanh nghiệp… 
hàng năm Thương vụ vẫn tổ chức xúc tiến thương mại theo chủ đề, 
như: vải, xoài, thanh long, thủy sản. Mỗi chủ đề đều có chiến lược 
truyền thông bài bản với việc xây dựng phim ngắn, xuất bản sách, 
tờ rơi, tổ chức ngày hàng, tuần hàng để quảng bá cho các sản phẩm 
của Việt Nam…

Thương vụ Việt Nam tại Australia nhấn mạnh, muốn trụ vững 
trên thị trường Australia, doanh nghiệp phải hướng đến một nền 
sản xuất sạch hơn, chất lượng đặt lên hàng đầu chứ không phải sản 
lượng và giá cả thấp. Do vậy, việc hình thành chuỗi liên kết rất cần 
thiết. Theo chính sách kinh doanh của Australia, hoàn trả lại tiền hoặc 
đổi hàng nếu hàng hóa có vấn đề về chất lượng hoặc nếu người mua 
thay đổi ý định mua hàng. Các doanh nghiệp Việt cũng có thể tham 
khảo các chính sách này.

Năm 2019, Việt Nam tiếp tục đàm phán để phía Australia mở 
cửa cho trái nhãn và tôm tươi nguyên con. Nếu mở được hai mặt 
hàng này, cùng với CPTPP có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam sang Australia sẽ tiếp tục tăng đáng kể./.

2. Triều Tiên tiếp tục vụ phóng thử vũ khí thứ 10 kể từ đầu 
năm đến nay

Ngày 10/9, Triều Tiên đã tiến hành thử một hệ thống phóng 
đa nòng siêu lớn, dưới sự chỉ đạo và giám sát của Nhà lãnh đạo Kim 
Jong-un. Đây là vụ thử vũ khí thứ 10 của Triều Tiên kể từ đầu năm 
đến nay.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, vụ phóng vũ khí mới 
nhất này đã chứng thực các khía cạnh liên quan đến hoạt động chiến 
đấu, đặc tính quỹ đạo và độ chính xác của vũ khí này và bước còn lại 
chỉ là “tiến hành bắn thử”.

Tuy nhiên, đáng chú ý là vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên 
ngày 10-9 trên lại diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thứ trưởng Triều Tiên 
Choe Son Hui tuyên bố trên truyền hình rằng Triều Tiên sẵn sàng 
“thảo luận toàn diện” với Mỹ vào cuối tháng 9 này. Trước đó, ngày 
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09/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã kêu gọi hai bên sớm 
nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân. Ngày 12/9, Tổng thống Mỹ 
Trump còn bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim 
Jong-un vào thời điểm nào đó trong năm nay.

Có thể thấy, kể từ sau cuộc gặp chớp nhoáng của Tổng thống 
Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối 
tháng 6/2019 đến nay, những cuộc đối thoại giữa hai nước vẫn chưa 
được khởi động. Vì vậy, tuyên bố mới nhất từ hai phía đang làm dấy 
lên những hy vọng về đàm phán hạt nhân, trong bối cảnh có những 
lo ngại nó đang dần “chết yểu” do những vụ thử tên lửa gần đây của 
Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, bất chấp những vụ thử của Triều Tiên, Mỹ 
đến nay vẫn khẳng định Triều Tiên không vi phạm các nghị quyết 
của Liên hợp quốc.

Theo các nhà phân tích, hành động phóng thử vũ khí của 
Triều Tiên thời gian gần đây là nhằm gây sức ép với Mỹ phải đưa ra 
những nhượng bộ trước khi các cuộc đàm phán Mỹ-Triều được tái 
khởi động. Nhiều người cho rằng Triều Tiên muốn Mỹ cung cấp các 
đảm bảo an ninh và nới lỏng các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn 
đầu để đổi lại việc nước này sẽ thực hiện quá trình phi hạt nhân hóa 
từng bước.

3. Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù nhân
Ngày 07/9, Nga và Ukraine đã thực hiện việc trao đổi tổng 

cộng 70 tù nhân, đồng thời hai nước cũng đang xúc tiến tổ chức 
các cuộc đối thoại mới. Đây là một bước tiến tích cực, giúp phá băng 
mối quan hệ vốn nhiều căng thẳng giữa hai nước láng giềng trong 
nhiều năm qua.

Việc trao đổi tù nhân là kết quả của nhiều tháng đàm phán 
giữa hai nước, được bắt đầu sau khi ông Volodymyr Zelenskiy nhậm 
chức Tổng thống Ukraine (tháng 5/2019). Mối quan hệ giữa Ukraine 
và Nga trước đó đã rơi vào tình trạng căng thẳng kể từ năm 2014, 
trong bối cảnh Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea và cuộc xung 
đột tại miền Đông Ukraine nổ ra. Giao tranh đã làm hơn 13.000 người 
thiệt mạng trong 5 năm qua. Nhưng từ khi giành chiến thắng và trở 
thành Tổng thống Ukraine, ông Zelenskiy đã khiến dư luận hy vọng 
tiến trình hòa bình đã bị bế tắc bây lâu nay giữa Nga và Ukraine sẽ 
được làm sống lại.

Giới chuyên gia nhận định, việc Nga và Ukraine trao đổi tù 
nhân đã mở ra hy vọng bình thường hóa mối quan hệ vốn nhiều 
trắc trở giữa hai quốc gia láng giềng này. Cuộc trao đổi cũng góp 
phần bước đầu xây dựng lại niềm tin giữa Moskva và Kiev, mở 
ra cơ hội cho các cuộc đàm phán về giải pháp cho cuộc xung 
đột ở miền Đông Ukraine. Ngay sau khi cuộc trao đổi tù nhân 
kết thúc, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine 
Volodymyr Zelenskiy đã có cuộc điện đàm tích cực, theo đó nhất 
trí sẽ sớm thảo luận về thời điểm tổ chức một hội nghị cấp cao 
theo định dạng Normandy (gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine), 
nhằm tiếp tục thực hiện Thỏa thuận Minsk về giải quyết xung đột 
ở miền đông Ukraine.

Các nhà phân tích cho rằng, đối với Nga, cuộc trao đổi tù nhân 
gửi đi thông điệp Moskva sẵn sàng hợp tác không chỉ với Ukraine mà 
cả phương Tây. Về phía Tổng thống Ukraine Zelenskiy, những bước đi 
xoa dịu căng thẳng với Nga là lời khẳng định cho việc thực hiện lời 

hứa khi tranh cử là mang lại hòa bình cho khu vực Donbas, kết thúc 
tình trạng xung đột đẫm máu ở miền đông Ukraine.

3. Mỹ hoãn tăng thuế 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
Ngày 11/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, theo 

yêu cầu của Trung Quốc, ông đã nhất trí hoãn 2 tuần kế hoạch tăng 
thuế lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng hóa vốn đang bị áp mức thuế 
25%. Theo đó, số hàng hóa bị áp thuế 30% này sẽ được dời từ ngày 
01/10 sang ngày 15/10. Đây được xem là như một “cử chỉ thiện chí” 
của phía Mỹ.

Trên Twitter, ông Trump cho biết động thái này được thực hiện 
theo đề nghị của “Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và cũng do 
Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm quốc khánh (vào ngày 01/10)”.

Trước đó cũng trong ngày 11/9, Bộ Tài chính Trung Quốc thông 
báo sẽ miễn áp thuế bổ sung đối với 16 mặt hàng của Mỹ. Đây là lần đầu 
tiên Trung Quốc rút một số mặt hàng của Mỹ ra khỏi danh sách áp thuế 
bổ sung mà Bắc Kinh nhằm trả đũa Washington trong bối cảnh căng 
thẳng thương mại leo thang. Theo thông báo được Bộ Tài chính Trung 
Quốc đưa ra trước thềm vòng đàm phán thương mại mới giữa hai nước, 
danh mục thứ nhất sẽ không bị áp thuế bổ sung bao gồm 12 dòng 
hàng, trong đó có thủy sản và thuốc chống ung thư, các dòng hàng này 
sẽ được hoàn thuế đã áp trong vòng 6 tháng kể từ ngày quyết định có 
hiệu lực. Danh mục thứ hai gồm 4 dòng hàng thức ăn cho cá, máy y tế…, 
các mặt hàng này sẽ không bị áp thuế bổ sung song sẽ không được 
hoàn thuế đã đóng. Dự kiến, quyết định này sẽ có hiệu lực trong một 
năm, bắt đầu từ ngày 17/9/2019 đến 16/9/2020.

Có thể thấy rõ, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã leo thang 
từ tháng 7/2018, hai nước liên tiếp bổ sung các mức thuế áp với 
hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD của nhau. Mới nhất là từ ngày 
01/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã áp thuế 15% đối với các 
mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tổng trị giá 125 tỷ USD, gồm loa 
thông minh, tai nghe bluetooth và nhiều loại giày dép. Còn Trung 
Quốc thì áp các mức thuế bổ sung 5% và 10% đối với 1.717 mặt hàng 
của Mỹ. Trung Quốc cũng áp thuế 5% đối với dầu thô của Mỹ.

Chính vì vậy mà động thái hoãn tăng thuế trên của Tổng thống 
Trump đã nhận được sự phản ứng tích cực của dư luận Trung Quốc 
và cho rằng việc thể hiện thiện chí là cần thiết. Những động thái 
trên cũng cho thấy hai nước đều đang có những bước đi để giảm 
bớt căng thẳng trong cuộc chiến thương mại gay cấn giữa hai nước, 
trong bối cảnh các nhà đàm phán của hai bên đang chuẩn bị cho 
việc nối lại vòng đàm phán trực diện thứ 13 tại Washington vào đầu 
tháng 10 tới. Dự kiến vào tuần tới, nhóm công tác của Mỹ và Trung 
Quốc sẽ gặp nhau để chuẩn bị cho vòng đàm phán này.

Đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mong muốn 
đạt được thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc. Tuy nhiên, 
ông cũng không loại trừ khả năng về một thỏa thuận tạm thời. Mặc dù 
vậy, dư luận cho rằng do giai đoạn phát triển, chế độ kinh tế khác nhau, 
nên các vấn đề về kinh tế thương mại giữa hai bên đan xen phức tạp, sẽ 
khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều và cần nhiều hơn nữa 
những thiện chí và cả thành ý cũng như hành động, để hai bên có thể 
tiếp tục đàm phán và đi đến một kết quả thực chất.

Nguồn: Trung tâm thông tin CTTG (tổng hợp)
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