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ính đến tháng 8 năm 2019, Hà Tĩnh có 
trên 1.800 di tích lịch sử - văn hoá đã 

được kiểm kê, kiểm đếm, trong đó có 2 di tích 
quốc gia đặc biệt, 82 di tích và 495 di tích được 

xếp hạng cấp tỉnh. Trong số di tích được xếp 
hạng có những quần thể cụm di tích có giá 

trị lớn về văn hoá lịch sử và có khả năng phục vụ phát 
triển kinh tế, du lịch của tỉnh như quần thể di tích Hải 
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Chùa Hương Tích, Khu lưu 
niệm Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Đền Trầm Lâm, 
Thành Sơn Phòng Hàm Nghi, Ngã Ba Đồng Lộc, Đền thờ 
Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.v.v…

Nhìn chung, các di tích lịch sử văn hoá ở tỉnh ta chứa 
đựng những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể hết sức 
to lớn được bảo tồn lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Tuy nhiên tuổi thọ của các di tích lịch sử, văn hoá 
trên địa bàn tỉnh ta đều hầu hết có từ 100 đến 500 năm 
tuổi, mặc dù đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa nhưng 
các di tích đang xuống cấp nhiều, có những di tích xuống 
cấp nghiêm trọng đang cần phải được bảo tồn, tôn tạo. 

Từ năm 2014 đến nay, được sự quan tâm của tỉnh, 
của huyện và đặc biệt là ý thức về bảo tồn di tích của 
nhân dân ngày càng được nâng cao nên công tác này đã 
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In 6.000 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty 
CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in 
số 2149/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin 
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xong và nộp lưu chiểu tháng 11/2019.

            Ảnh bìa 1: 
Can Lộc ngày mới.

Ảnh: Thanh Hải

được quan tâm nhiều hơn, việc trùng tu di tích ngày càng 
đạt được nhiều kết quả nổi bật. Số lượng di tích được tu 
bổ, phục hồi từ tăng nhanh, nhất là đối với các di tích tôn 
giáo, di tích dòng họ. Trong vòng 6 năm (từ năm 2014 - 
2019), với nguồn ngân sách tỉnh được bố trí là hơn 50 tỉ 
đồng từ nguồn chống xuống cấp, cùng với sự đóng góp 
bằng ngày công và hàng trăm tỷ đồng từ nguồn xã hội 
hóa, đã có gần 300 lượt di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh 
được trùng tu, tôn tạo lại. Điển hình trong số này phải kể 
đến các di tích như Đền Chiêu Trưng Lê Khôi (xã Thạch 
Hải), Đền thờ Đặng Tất, Đặng Dung (xã Tùng Lộc), Đền 
thờ Ngô Phúc Vạn (thị trấn Nghèn), Đền Cả (phường 
Trung Lương), Đền Cẩm Bào (thị trấn Cẩm Xuyên), Đền 
Phương Giai (xã Kỳ Bắc).v.v. Ngoài ra, còn phải kể đến các 
di tích được trùng tu, tôn tạo hoàn toàn bằng nguồn kinh 
phí xã hội hóa như: Đền thờ Nguyễn Thiếp, Đền Yên 
Tràng (xã Kim Lộc), Đền thờ Mai Hắc Đế (xã Mai Phụ), 
Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), Đền Chợ Củi 
(xã Xuân Hồng), Văn Miếu Hà Tĩnh… cùng rất nhiều 
chùa chiền trong tỉnh như chùa Hang, chùa Đại Hùng (thị 
xã Hồng Lĩnh); chùa Triều Sơn, chùa Thanh Lương (huyện 
Lộc Hà); chùa Hương Tích (huyện Can Lộc), chùa Tịnh 
Lâm (huyện Thạch Hà)…

Một điều rất đáng ghi nhận trong những năm gần 
đây, đó là việc trùng tu, tôn tạo di tích đã tuân thủ khá 
tốt các yêu cầu kỹ thuật về tu bổ di tích. Các di tích khi 
trùng tu đều được khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập hồ 
sơ thiết kế, báo cáo kinh tế - kỹ thuật một cách nghiêm 
túc, có bài bản trên cơ sở những kết quả nghiên cứu về di 
tích một cách thấu đáo, đồng thời được tổ chức thực hiện 
và giám sát một cách cẩn trọng. Tiêu biểu có thể kể đến 
các di tích như Đền Cả (xã Ích Hậu), Đền Voi Mẹp (xã Đức 
Thủy), Đền Công Đồng (xã Phú Gia), Đền Gôi Vị (xã Sơn 
Hòa)… Hầu hết các di tích này đều được làm bằng gỗ, 
được chạm khắc tinh xảo và có nhiều mảng kiến trúc rất 
độc đáo. Vì thế khi tiến hành trùng tu, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, chỉ 
đạo, hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục, tư vấn về mặt 
chuyên môn và biện pháp thi công phù hợp. Các biện 
pháp thi công như thay cốt, ốp mang, tiêu tâm, nối chân 
cột… đều được tính toán và áp dụng rất hiệu quả. Các 
yếu tố gốc của di tích được lưu giữ, bảo tồn có hiệu quả. 
Cũng chính nhờ vậy, các di tích từ chỗ xuống cấp trầm 
trọng thì nay đã được khôi phục, bảo tồn, lưu giữ bài bản. 
Rất nhiều di tích đã được cứu vãn khỏi nguy cơ sụp đổ, 
bảo đảm độ bền vững lâu dài.

Những kết quả trên đã nêu là đáng ghi nhận, tuy 
nhiên công tác trùng tu tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử, văn 
hoá trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn có những hạn chế, khó 
khăn như đội ngũ thợ lành nghề, có kỹ năng, kỹ thuật 
cao về tu bổ di tích chưa nhiều. Một bộ phận người dân 
do thiếu những kiến thức về tu bổ, tôn tạo di tích nên 
thường có tâm lý muốn thay thế cấu kiện mới và tu sửa 
với quy mô hoành tráng, vì vậy một số di tích đã không 
giữ được các yếu tố nguyên gốc. Công tác xã hội hoá 
trong việc tu bổ các di tích chưa thực sự đồng đều, vẫn 
đang chủ yếu tập trung vào các di tích tôn giáo như chùa, 
đền thờ danh nhân, đền thờ thành hoàng làng, các nhà 
thờ dòng họ. Bên cạnh đó vẫn còn một số nơi có tư tưởng 
trông chờ vào ngân sách nhà nước; tiến độ một số di tích 
tu bổ còn chậm. 

Để công tác trùng tu tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử, 
văn hoá và khai thác sử dụng đạt hiệu quả tốt, trong thời 
gian tới ngành văn hoá, thể thao và du lịch cùng với các 
địa phương, cơ sở trong tỉnh sẽ tập trung, đẩy mạnh một 
số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục thực hiện tốt công 
tác tham mưu với tỉnh để quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo, 
lãnh đạo xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể 
thao, du lịch trên địa bàn nói chung, trong đó chú trọng 
công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá. Phối 
kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương trên địa 
bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình mục 
tiêu quốc gia về tu bổ các di tích, bảo đảm chất lượng các 
công trình đúng với tiến độ và kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh 
hơn nữa việc tuyên truyền, quảng bá trên các phương 
tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của trung ương, về các 
di tích lịch sử văn hoá, trong đó đặc biệt là các di tích, 
cụm di tích quan trọng, tiêu biểu. Các địa phương, chủ sở 
hữu cần đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hoá trong công 
tác trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp, triển khai dự án, 
trong đó nhất là các di tích đã được phê duyệt, di tích đã 
được xếp hạng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
đối với hoạt động bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy 
giá trị di tích.v.v. 

Di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận cấu thành của 
di sản văn hóa, là tài sản vô giá của nhân loại và mỗi quốc 
gia, dân tộc. Làm tốt công tác trùng tu, tôn tạo di tích 
cũng chính là góp phần giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà 
các thế hệ cha anh đi trước đã dày công tạo dựng, trao 
truyền cho thế hệ mai sau.

B.X.T

BÙI XUÂN THẬP
TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA
QUAN TÂM YẾU TỐ NGUYÊN GỐC

Toàn cảnh Đền Cả (phường Trung Lương) sau khi được trùng tu. Ảnh: P.V
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ính đến tháng 8 năm 2019, Hà Tĩnh có 
trên 1.800 di tích lịch sử - văn hoá đã 

được kiểm kê, kiểm đếm, trong đó có 2 di tích 
quốc gia đặc biệt, 82 di tích và 495 di tích được 

xếp hạng cấp tỉnh. Trong số di tích được xếp 
hạng có những quần thể cụm di tích có giá 

trị lớn về văn hoá lịch sử và có khả năng phục vụ phát 
triển kinh tế, du lịch của tỉnh như quần thể di tích Hải 
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Chùa Hương Tích, Khu lưu 
niệm Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Đền Trầm Lâm, 
Thành Sơn Phòng Hàm Nghi, Ngã Ba Đồng Lộc, Đền thờ 
Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.v.v…

Nhìn chung, các di tích lịch sử văn hoá ở tỉnh ta chứa 
đựng những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể hết sức 
to lớn được bảo tồn lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Tuy nhiên tuổi thọ của các di tích lịch sử, văn hoá 
trên địa bàn tỉnh ta đều hầu hết có từ 100 đến 500 năm 
tuổi, mặc dù đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa nhưng 
các di tích đang xuống cấp nhiều, có những di tích xuống 
cấp nghiêm trọng đang cần phải được bảo tồn, tôn tạo. 

Từ năm 2014 đến nay, được sự quan tâm của tỉnh, 
của huyện và đặc biệt là ý thức về bảo tồn di tích của 
nhân dân ngày càng được nâng cao nên công tác này đã 
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            Ảnh bìa 1: 
Can Lộc ngày mới.

Ảnh: Thanh Hải

được quan tâm nhiều hơn, việc trùng tu di tích ngày càng 
đạt được nhiều kết quả nổi bật. Số lượng di tích được tu 
bổ, phục hồi từ tăng nhanh, nhất là đối với các di tích tôn 
giáo, di tích dòng họ. Trong vòng 6 năm (từ năm 2014 - 
2019), với nguồn ngân sách tỉnh được bố trí là hơn 50 tỉ 
đồng từ nguồn chống xuống cấp, cùng với sự đóng góp 
bằng ngày công và hàng trăm tỷ đồng từ nguồn xã hội 
hóa, đã có gần 300 lượt di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh 
được trùng tu, tôn tạo lại. Điển hình trong số này phải kể 
đến các di tích như Đền Chiêu Trưng Lê Khôi (xã Thạch 
Hải), Đền thờ Đặng Tất, Đặng Dung (xã Tùng Lộc), Đền 
thờ Ngô Phúc Vạn (thị trấn Nghèn), Đền Cả (phường 
Trung Lương), Đền Cẩm Bào (thị trấn Cẩm Xuyên), Đền 
Phương Giai (xã Kỳ Bắc).v.v. Ngoài ra, còn phải kể đến các 
di tích được trùng tu, tôn tạo hoàn toàn bằng nguồn kinh 
phí xã hội hóa như: Đền thờ Nguyễn Thiếp, Đền Yên 
Tràng (xã Kim Lộc), Đền thờ Mai Hắc Đế (xã Mai Phụ), 
Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), Đền Chợ Củi 
(xã Xuân Hồng), Văn Miếu Hà Tĩnh… cùng rất nhiều 
chùa chiền trong tỉnh như chùa Hang, chùa Đại Hùng (thị 
xã Hồng Lĩnh); chùa Triều Sơn, chùa Thanh Lương (huyện 
Lộc Hà); chùa Hương Tích (huyện Can Lộc), chùa Tịnh 
Lâm (huyện Thạch Hà)…

Một điều rất đáng ghi nhận trong những năm gần 
đây, đó là việc trùng tu, tôn tạo di tích đã tuân thủ khá 
tốt các yêu cầu kỹ thuật về tu bổ di tích. Các di tích khi 
trùng tu đều được khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập hồ 
sơ thiết kế, báo cáo kinh tế - kỹ thuật một cách nghiêm 
túc, có bài bản trên cơ sở những kết quả nghiên cứu về di 
tích một cách thấu đáo, đồng thời được tổ chức thực hiện 
và giám sát một cách cẩn trọng. Tiêu biểu có thể kể đến 
các di tích như Đền Cả (xã Ích Hậu), Đền Voi Mẹp (xã Đức 
Thủy), Đền Công Đồng (xã Phú Gia), Đền Gôi Vị (xã Sơn 
Hòa)… Hầu hết các di tích này đều được làm bằng gỗ, 
được chạm khắc tinh xảo và có nhiều mảng kiến trúc rất 
độc đáo. Vì thế khi tiến hành trùng tu, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, chỉ 
đạo, hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục, tư vấn về mặt 
chuyên môn và biện pháp thi công phù hợp. Các biện 
pháp thi công như thay cốt, ốp mang, tiêu tâm, nối chân 
cột… đều được tính toán và áp dụng rất hiệu quả. Các 
yếu tố gốc của di tích được lưu giữ, bảo tồn có hiệu quả. 
Cũng chính nhờ vậy, các di tích từ chỗ xuống cấp trầm 
trọng thì nay đã được khôi phục, bảo tồn, lưu giữ bài bản. 
Rất nhiều di tích đã được cứu vãn khỏi nguy cơ sụp đổ, 
bảo đảm độ bền vững lâu dài.

Những kết quả trên đã nêu là đáng ghi nhận, tuy 
nhiên công tác trùng tu tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử, văn 
hoá trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn có những hạn chế, khó 
khăn như đội ngũ thợ lành nghề, có kỹ năng, kỹ thuật 
cao về tu bổ di tích chưa nhiều. Một bộ phận người dân 
do thiếu những kiến thức về tu bổ, tôn tạo di tích nên 
thường có tâm lý muốn thay thế cấu kiện mới và tu sửa 
với quy mô hoành tráng, vì vậy một số di tích đã không 
giữ được các yếu tố nguyên gốc. Công tác xã hội hoá 
trong việc tu bổ các di tích chưa thực sự đồng đều, vẫn 
đang chủ yếu tập trung vào các di tích tôn giáo như chùa, 
đền thờ danh nhân, đền thờ thành hoàng làng, các nhà 
thờ dòng họ. Bên cạnh đó vẫn còn một số nơi có tư tưởng 
trông chờ vào ngân sách nhà nước; tiến độ một số di tích 
tu bổ còn chậm. 

Để công tác trùng tu tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử, 
văn hoá và khai thác sử dụng đạt hiệu quả tốt, trong thời 
gian tới ngành văn hoá, thể thao và du lịch cùng với các 
địa phương, cơ sở trong tỉnh sẽ tập trung, đẩy mạnh một 
số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục thực hiện tốt công 
tác tham mưu với tỉnh để quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo, 
lãnh đạo xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể 
thao, du lịch trên địa bàn nói chung, trong đó chú trọng 
công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá. Phối 
kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương trên địa 
bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình mục 
tiêu quốc gia về tu bổ các di tích, bảo đảm chất lượng các 
công trình đúng với tiến độ và kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh 
hơn nữa việc tuyên truyền, quảng bá trên các phương 
tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của trung ương, về các 
di tích lịch sử văn hoá, trong đó đặc biệt là các di tích, 
cụm di tích quan trọng, tiêu biểu. Các địa phương, chủ sở 
hữu cần đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hoá trong công 
tác trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp, triển khai dự án, 
trong đó nhất là các di tích đã được phê duyệt, di tích đã 
được xếp hạng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
đối với hoạt động bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy 
giá trị di tích.v.v. 

Di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận cấu thành của 
di sản văn hóa, là tài sản vô giá của nhân loại và mỗi quốc 
gia, dân tộc. Làm tốt công tác trùng tu, tôn tạo di tích 
cũng chính là góp phần giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà 
các thế hệ cha anh đi trước đã dày công tạo dựng, trao 
truyền cho thế hệ mai sau.

B.X.T

BÙI XUÂN THẬP
TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA
QUAN TÂM YẾU TỐ NGUYÊN GỐC

Toàn cảnh Đền Cả (phường Trung Lương) sau khi được trùng tu. Ảnh: P.V



BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH

Số
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81

11/2019 (Xem tiếp bìa 3)

ính đến tháng 8 năm 2019, Hà Tĩnh có 
trên 1.800 di tích lịch sử - văn hoá đã 

được kiểm kê, kiểm đếm, trong đó có 2 di tích 
quốc gia đặc biệt, 82 di tích và 495 di tích được 

xếp hạng cấp tỉnh. Trong số di tích được xếp 
hạng có những quần thể cụm di tích có giá 

trị lớn về văn hoá lịch sử và có khả năng phục vụ phát 
triển kinh tế, du lịch của tỉnh như quần thể di tích Hải 
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Chùa Hương Tích, Khu lưu 
niệm Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Đền Trầm Lâm, 
Thành Sơn Phòng Hàm Nghi, Ngã Ba Đồng Lộc, Đền thờ 
Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.v.v…

Nhìn chung, các di tích lịch sử văn hoá ở tỉnh ta chứa 
đựng những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể hết sức 
to lớn được bảo tồn lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Tuy nhiên tuổi thọ của các di tích lịch sử, văn hoá 
trên địa bàn tỉnh ta đều hầu hết có từ 100 đến 500 năm 
tuổi, mặc dù đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa nhưng 
các di tích đang xuống cấp nhiều, có những di tích xuống 
cấp nghiêm trọng đang cần phải được bảo tồn, tôn tạo. 

Từ năm 2014 đến nay, được sự quan tâm của tỉnh, 
của huyện và đặc biệt là ý thức về bảo tồn di tích của 
nhân dân ngày càng được nâng cao nên công tác này đã 

(Tiếp theo bìa 4)

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

Email: thongtintuht@gmail.com
Tổng Biên tập

TS. VÕ HỒNG HẢI

Ban Biên tập
NGUYỄN THỊ HÀ TÂN

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

Thư ký Tòa soạn
PHAN THỊ MAI LINH

Trị sự
TRẦN THỊ TỐ UYÊN

(Số 81- tháng 11/2019)

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

            Ảnh bìa 1: 
Can Lộc ngày mới.

Ảnh: Thanh Hải

được quan tâm nhiều hơn, việc trùng tu di tích ngày càng 
đạt được nhiều kết quả nổi bật. Số lượng di tích được tu 
bổ, phục hồi từ tăng nhanh, nhất là đối với các di tích tôn 
giáo, di tích dòng họ. Trong vòng 6 năm (từ năm 2014 - 
2019), với nguồn ngân sách tỉnh được bố trí là hơn 50 tỉ 
đồng từ nguồn chống xuống cấp, cùng với sự đóng góp 
bằng ngày công và hàng trăm tỷ đồng từ nguồn xã hội 
hóa, đã có gần 300 lượt di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh 
được trùng tu, tôn tạo lại. Điển hình trong số này phải kể 
đến các di tích như Đền Chiêu Trưng Lê Khôi (xã Thạch 
Hải), Đền thờ Đặng Tất, Đặng Dung (xã Tùng Lộc), Đền 
thờ Ngô Phúc Vạn (thị trấn Nghèn), Đền Cả (phường 
Trung Lương), Đền Cẩm Bào (thị trấn Cẩm Xuyên), Đền 
Phương Giai (xã Kỳ Bắc).v.v. Ngoài ra, còn phải kể đến các 
di tích được trùng tu, tôn tạo hoàn toàn bằng nguồn kinh 
phí xã hội hóa như: Đền thờ Nguyễn Thiếp, Đền Yên 
Tràng (xã Kim Lộc), Đền thờ Mai Hắc Đế (xã Mai Phụ), 
Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), Đền Chợ Củi 
(xã Xuân Hồng), Văn Miếu Hà Tĩnh… cùng rất nhiều 
chùa chiền trong tỉnh như chùa Hang, chùa Đại Hùng (thị 
xã Hồng Lĩnh); chùa Triều Sơn, chùa Thanh Lương (huyện 
Lộc Hà); chùa Hương Tích (huyện Can Lộc), chùa Tịnh 
Lâm (huyện Thạch Hà)…

Một điều rất đáng ghi nhận trong những năm gần 
đây, đó là việc trùng tu, tôn tạo di tích đã tuân thủ khá 
tốt các yêu cầu kỹ thuật về tu bổ di tích. Các di tích khi 
trùng tu đều được khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập hồ 
sơ thiết kế, báo cáo kinh tế - kỹ thuật một cách nghiêm 
túc, có bài bản trên cơ sở những kết quả nghiên cứu về di 
tích một cách thấu đáo, đồng thời được tổ chức thực hiện 
và giám sát một cách cẩn trọng. Tiêu biểu có thể kể đến 
các di tích như Đền Cả (xã Ích Hậu), Đền Voi Mẹp (xã Đức 
Thủy), Đền Công Đồng (xã Phú Gia), Đền Gôi Vị (xã Sơn 
Hòa)… Hầu hết các di tích này đều được làm bằng gỗ, 
được chạm khắc tinh xảo và có nhiều mảng kiến trúc rất 
độc đáo. Vì thế khi tiến hành trùng tu, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, chỉ 
đạo, hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục, tư vấn về mặt 
chuyên môn và biện pháp thi công phù hợp. Các biện 
pháp thi công như thay cốt, ốp mang, tiêu tâm, nối chân 
cột… đều được tính toán và áp dụng rất hiệu quả. Các 
yếu tố gốc của di tích được lưu giữ, bảo tồn có hiệu quả. 
Cũng chính nhờ vậy, các di tích từ chỗ xuống cấp trầm 
trọng thì nay đã được khôi phục, bảo tồn, lưu giữ bài bản. 
Rất nhiều di tích đã được cứu vãn khỏi nguy cơ sụp đổ, 
bảo đảm độ bền vững lâu dài.

Những kết quả trên đã nêu là đáng ghi nhận, tuy 
nhiên công tác trùng tu tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử, văn 
hoá trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn có những hạn chế, khó 
khăn như đội ngũ thợ lành nghề, có kỹ năng, kỹ thuật 
cao về tu bổ di tích chưa nhiều. Một bộ phận người dân 
do thiếu những kiến thức về tu bổ, tôn tạo di tích nên 
thường có tâm lý muốn thay thế cấu kiện mới và tu sửa 
với quy mô hoành tráng, vì vậy một số di tích đã không 
giữ được các yếu tố nguyên gốc. Công tác xã hội hoá 
trong việc tu bổ các di tích chưa thực sự đồng đều, vẫn 
đang chủ yếu tập trung vào các di tích tôn giáo như chùa, 
đền thờ danh nhân, đền thờ thành hoàng làng, các nhà 
thờ dòng họ. Bên cạnh đó vẫn còn một số nơi có tư tưởng 
trông chờ vào ngân sách nhà nước; tiến độ một số di tích 
tu bổ còn chậm. 

Để công tác trùng tu tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử, 
văn hoá và khai thác sử dụng đạt hiệu quả tốt, trong thời 
gian tới ngành văn hoá, thể thao và du lịch cùng với các 
địa phương, cơ sở trong tỉnh sẽ tập trung, đẩy mạnh một 
số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục thực hiện tốt công 
tác tham mưu với tỉnh để quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo, 
lãnh đạo xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể 
thao, du lịch trên địa bàn nói chung, trong đó chú trọng 
công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá. Phối 
kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương trên địa 
bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình mục 
tiêu quốc gia về tu bổ các di tích, bảo đảm chất lượng các 
công trình đúng với tiến độ và kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh 
hơn nữa việc tuyên truyền, quảng bá trên các phương 
tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của trung ương, về các 
di tích lịch sử văn hoá, trong đó đặc biệt là các di tích, 
cụm di tích quan trọng, tiêu biểu. Các địa phương, chủ sở 
hữu cần đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hoá trong công 
tác trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp, triển khai dự án, 
trong đó nhất là các di tích đã được phê duyệt, di tích đã 
được xếp hạng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
đối với hoạt động bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy 
giá trị di tích.v.v. 

Di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận cấu thành của 
di sản văn hóa, là tài sản vô giá của nhân loại và mỗi quốc 
gia, dân tộc. Làm tốt công tác trùng tu, tôn tạo di tích 
cũng chính là góp phần giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà 
các thế hệ cha anh đi trước đã dày công tạo dựng, trao 
truyền cho thế hệ mai sau.

B.X.T

BÙI XUÂN THẬP
TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA
QUAN TÂM YẾU TỐ NGUYÊN GỐC

Toàn cảnh Đền Cả (phường Trung Lương) sau khi được trùng tu. Ảnh: P.V
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ính đến tháng 8 năm 2019, Hà Tĩnh có 
trên 1.800 di tích lịch sử - văn hoá đã 

được kiểm kê, kiểm đếm, trong đó có 2 di tích 
quốc gia đặc biệt, 82 di tích và 495 di tích được 

xếp hạng cấp tỉnh. Trong số di tích được xếp 
hạng có những quần thể cụm di tích có giá 

trị lớn về văn hoá lịch sử và có khả năng phục vụ phát 
triển kinh tế, du lịch của tỉnh như quần thể di tích Hải 
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Chùa Hương Tích, Khu lưu 
niệm Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Đền Trầm Lâm, 
Thành Sơn Phòng Hàm Nghi, Ngã Ba Đồng Lộc, Đền thờ 
Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.v.v…

Nhìn chung, các di tích lịch sử văn hoá ở tỉnh ta chứa 
đựng những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể hết sức 
to lớn được bảo tồn lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Tuy nhiên tuổi thọ của các di tích lịch sử, văn hoá 
trên địa bàn tỉnh ta đều hầu hết có từ 100 đến 500 năm 
tuổi, mặc dù đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa nhưng 
các di tích đang xuống cấp nhiều, có những di tích xuống 
cấp nghiêm trọng đang cần phải được bảo tồn, tôn tạo. 

Từ năm 2014 đến nay, được sự quan tâm của tỉnh, 
của huyện và đặc biệt là ý thức về bảo tồn di tích của 
nhân dân ngày càng được nâng cao nên công tác này đã 

(Tiếp theo bìa 4)

Số 6 - đường Nguyễn Thiếp
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TRẦN THỊ TỐ UYÊN

Thư ký Tòa soạn
PHAN THỊ MAI LINH

Trị sự
TRẦN THỊ TỐ UYÊN

(Số 81- tháng 11/2019)

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

            Ảnh bìa 1: 
Can Lộc ngày mới.

Ảnh: Thanh Hải

được quan tâm nhiều hơn, việc trùng tu di tích ngày càng 
đạt được nhiều kết quả nổi bật. Số lượng di tích được tu 
bổ, phục hồi từ tăng nhanh, nhất là đối với các di tích tôn 
giáo, di tích dòng họ. Trong vòng 6 năm (từ năm 2014 - 
2019), với nguồn ngân sách tỉnh được bố trí là hơn 50 tỉ 
đồng từ nguồn chống xuống cấp, cùng với sự đóng góp 
bằng ngày công và hàng trăm tỷ đồng từ nguồn xã hội 
hóa, đã có gần 300 lượt di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh 
được trùng tu, tôn tạo lại. Điển hình trong số này phải kể 
đến các di tích như Đền Chiêu Trưng Lê Khôi (xã Thạch 
Hải), Đền thờ Đặng Tất, Đặng Dung (xã Tùng Lộc), Đền 
thờ Ngô Phúc Vạn (thị trấn Nghèn), Đền Cả (phường 
Trung Lương), Đền Cẩm Bào (thị trấn Cẩm Xuyên), Đền 
Phương Giai (xã Kỳ Bắc).v.v. Ngoài ra, còn phải kể đến các 
di tích được trùng tu, tôn tạo hoàn toàn bằng nguồn kinh 
phí xã hội hóa như: Đền thờ Nguyễn Thiếp, Đền Yên 
Tràng (xã Kim Lộc), Đền thờ Mai Hắc Đế (xã Mai Phụ), 
Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), Đền Chợ Củi 
(xã Xuân Hồng), Văn Miếu Hà Tĩnh… cùng rất nhiều 
chùa chiền trong tỉnh như chùa Hang, chùa Đại Hùng (thị 
xã Hồng Lĩnh); chùa Triều Sơn, chùa Thanh Lương (huyện 
Lộc Hà); chùa Hương Tích (huyện Can Lộc), chùa Tịnh 
Lâm (huyện Thạch Hà)…

Một điều rất đáng ghi nhận trong những năm gần 
đây, đó là việc trùng tu, tôn tạo di tích đã tuân thủ khá 
tốt các yêu cầu kỹ thuật về tu bổ di tích. Các di tích khi 
trùng tu đều được khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập hồ 
sơ thiết kế, báo cáo kinh tế - kỹ thuật một cách nghiêm 
túc, có bài bản trên cơ sở những kết quả nghiên cứu về di 
tích một cách thấu đáo, đồng thời được tổ chức thực hiện 
và giám sát một cách cẩn trọng. Tiêu biểu có thể kể đến 
các di tích như Đền Cả (xã Ích Hậu), Đền Voi Mẹp (xã Đức 
Thủy), Đền Công Đồng (xã Phú Gia), Đền Gôi Vị (xã Sơn 
Hòa)… Hầu hết các di tích này đều được làm bằng gỗ, 
được chạm khắc tinh xảo và có nhiều mảng kiến trúc rất 
độc đáo. Vì thế khi tiến hành trùng tu, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, chỉ 
đạo, hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục, tư vấn về mặt 
chuyên môn và biện pháp thi công phù hợp. Các biện 
pháp thi công như thay cốt, ốp mang, tiêu tâm, nối chân 
cột… đều được tính toán và áp dụng rất hiệu quả. Các 
yếu tố gốc của di tích được lưu giữ, bảo tồn có hiệu quả. 
Cũng chính nhờ vậy, các di tích từ chỗ xuống cấp trầm 
trọng thì nay đã được khôi phục, bảo tồn, lưu giữ bài bản. 
Rất nhiều di tích đã được cứu vãn khỏi nguy cơ sụp đổ, 
bảo đảm độ bền vững lâu dài.

Những kết quả trên đã nêu là đáng ghi nhận, tuy 
nhiên công tác trùng tu tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử, văn 
hoá trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn có những hạn chế, khó 
khăn như đội ngũ thợ lành nghề, có kỹ năng, kỹ thuật 
cao về tu bổ di tích chưa nhiều. Một bộ phận người dân 
do thiếu những kiến thức về tu bổ, tôn tạo di tích nên 
thường có tâm lý muốn thay thế cấu kiện mới và tu sửa 
với quy mô hoành tráng, vì vậy một số di tích đã không 
giữ được các yếu tố nguyên gốc. Công tác xã hội hoá 
trong việc tu bổ các di tích chưa thực sự đồng đều, vẫn 
đang chủ yếu tập trung vào các di tích tôn giáo như chùa, 
đền thờ danh nhân, đền thờ thành hoàng làng, các nhà 
thờ dòng họ. Bên cạnh đó vẫn còn một số nơi có tư tưởng 
trông chờ vào ngân sách nhà nước; tiến độ một số di tích 
tu bổ còn chậm. 

Để công tác trùng tu tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử, 
văn hoá và khai thác sử dụng đạt hiệu quả tốt, trong thời 
gian tới ngành văn hoá, thể thao và du lịch cùng với các 
địa phương, cơ sở trong tỉnh sẽ tập trung, đẩy mạnh một 
số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục thực hiện tốt công 
tác tham mưu với tỉnh để quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo, 
lãnh đạo xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể 
thao, du lịch trên địa bàn nói chung, trong đó chú trọng 
công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá. Phối 
kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương trên địa 
bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình mục 
tiêu quốc gia về tu bổ các di tích, bảo đảm chất lượng các 
công trình đúng với tiến độ và kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh 
hơn nữa việc tuyên truyền, quảng bá trên các phương 
tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của trung ương, về các 
di tích lịch sử văn hoá, trong đó đặc biệt là các di tích, 
cụm di tích quan trọng, tiêu biểu. Các địa phương, chủ sở 
hữu cần đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hoá trong công 
tác trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp, triển khai dự án, 
trong đó nhất là các di tích đã được phê duyệt, di tích đã 
được xếp hạng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
đối với hoạt động bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy 
giá trị di tích.v.v. 

Di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận cấu thành của 
di sản văn hóa, là tài sản vô giá của nhân loại và mỗi quốc 
gia, dân tộc. Làm tốt công tác trùng tu, tôn tạo di tích 
cũng chính là góp phần giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà 
các thế hệ cha anh đi trước đã dày công tạo dựng, trao 
truyền cho thế hệ mai sau.

B.X.T

BÙI XUÂN THẬP
TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA
QUAN TÂM YẾU TỐ NGUYÊN GỐC

Toàn cảnh Đền Cả (phường Trung Lương) sau khi được trùng tu. Ảnh: P.V
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11/2019(Xem tiếp bìa 3)

ính đến tháng 8 năm 2019, Hà Tĩnh có 
trên 1.800 di tích lịch sử - văn hoá đã 

được kiểm kê, kiểm đếm, trong đó có 2 di tích 
quốc gia đặc biệt, 82 di tích và 495 di tích được 

xếp hạng cấp tỉnh. Trong số di tích được xếp 
hạng có những quần thể cụm di tích có giá 

trị lớn về văn hoá lịch sử và có khả năng phục vụ phát 
triển kinh tế, du lịch của tỉnh như quần thể di tích Hải 
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Chùa Hương Tích, Khu lưu 
niệm Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Đền Trầm Lâm, 
Thành Sơn Phòng Hàm Nghi, Ngã Ba Đồng Lộc, Đền thờ 
Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.v.v…

Nhìn chung, các di tích lịch sử văn hoá ở tỉnh ta chứa 
đựng những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể hết sức 
to lớn được bảo tồn lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Tuy nhiên tuổi thọ của các di tích lịch sử, văn hoá 
trên địa bàn tỉnh ta đều hầu hết có từ 100 đến 500 năm 
tuổi, mặc dù đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa nhưng 
các di tích đang xuống cấp nhiều, có những di tích xuống 
cấp nghiêm trọng đang cần phải được bảo tồn, tôn tạo. 

Từ năm 2014 đến nay, được sự quan tâm của tỉnh, 
của huyện và đặc biệt là ý thức về bảo tồn di tích của 
nhân dân ngày càng được nâng cao nên công tác này đã 

(Tiếp theo bìa 4)

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

Email: thongtintuht@gmail.com
Tổng Biên tập

TS. VÕ HỒNG HẢI

Ban Biên tập
NGUYỄN THỊ HÀ TÂN

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

Thư ký Tòa soạn
PHAN THỊ MAI LINH

Trị sự
TRẦN THỊ TỐ UYÊN

(Số 81- tháng 11/2019)

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

            Ảnh bìa 1: 
Can Lộc ngày mới.

Ảnh: Thanh Hải

được quan tâm nhiều hơn, việc trùng tu di tích ngày càng 
đạt được nhiều kết quả nổi bật. Số lượng di tích được tu 
bổ, phục hồi từ tăng nhanh, nhất là đối với các di tích tôn 
giáo, di tích dòng họ. Trong vòng 6 năm (từ năm 2014 - 
2019), với nguồn ngân sách tỉnh được bố trí là hơn 50 tỉ 
đồng từ nguồn chống xuống cấp, cùng với sự đóng góp 
bằng ngày công và hàng trăm tỷ đồng từ nguồn xã hội 
hóa, đã có gần 300 lượt di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh 
được trùng tu, tôn tạo lại. Điển hình trong số này phải kể 
đến các di tích như Đền Chiêu Trưng Lê Khôi (xã Thạch 
Hải), Đền thờ Đặng Tất, Đặng Dung (xã Tùng Lộc), Đền 
thờ Ngô Phúc Vạn (thị trấn Nghèn), Đền Cả (phường 
Trung Lương), Đền Cẩm Bào (thị trấn Cẩm Xuyên), Đền 
Phương Giai (xã Kỳ Bắc).v.v. Ngoài ra, còn phải kể đến các 
di tích được trùng tu, tôn tạo hoàn toàn bằng nguồn kinh 
phí xã hội hóa như: Đền thờ Nguyễn Thiếp, Đền Yên 
Tràng (xã Kim Lộc), Đền thờ Mai Hắc Đế (xã Mai Phụ), 
Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), Đền Chợ Củi 
(xã Xuân Hồng), Văn Miếu Hà Tĩnh… cùng rất nhiều 
chùa chiền trong tỉnh như chùa Hang, chùa Đại Hùng (thị 
xã Hồng Lĩnh); chùa Triều Sơn, chùa Thanh Lương (huyện 
Lộc Hà); chùa Hương Tích (huyện Can Lộc), chùa Tịnh 
Lâm (huyện Thạch Hà)…

Một điều rất đáng ghi nhận trong những năm gần 
đây, đó là việc trùng tu, tôn tạo di tích đã tuân thủ khá 
tốt các yêu cầu kỹ thuật về tu bổ di tích. Các di tích khi 
trùng tu đều được khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập hồ 
sơ thiết kế, báo cáo kinh tế - kỹ thuật một cách nghiêm 
túc, có bài bản trên cơ sở những kết quả nghiên cứu về di 
tích một cách thấu đáo, đồng thời được tổ chức thực hiện 
và giám sát một cách cẩn trọng. Tiêu biểu có thể kể đến 
các di tích như Đền Cả (xã Ích Hậu), Đền Voi Mẹp (xã Đức 
Thủy), Đền Công Đồng (xã Phú Gia), Đền Gôi Vị (xã Sơn 
Hòa)… Hầu hết các di tích này đều được làm bằng gỗ, 
được chạm khắc tinh xảo và có nhiều mảng kiến trúc rất 
độc đáo. Vì thế khi tiến hành trùng tu, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, chỉ 
đạo, hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục, tư vấn về mặt 
chuyên môn và biện pháp thi công phù hợp. Các biện 
pháp thi công như thay cốt, ốp mang, tiêu tâm, nối chân 
cột… đều được tính toán và áp dụng rất hiệu quả. Các 
yếu tố gốc của di tích được lưu giữ, bảo tồn có hiệu quả. 
Cũng chính nhờ vậy, các di tích từ chỗ xuống cấp trầm 
trọng thì nay đã được khôi phục, bảo tồn, lưu giữ bài bản. 
Rất nhiều di tích đã được cứu vãn khỏi nguy cơ sụp đổ, 
bảo đảm độ bền vững lâu dài.

Những kết quả trên đã nêu là đáng ghi nhận, tuy 
nhiên công tác trùng tu tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử, văn 
hoá trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn có những hạn chế, khó 
khăn như đội ngũ thợ lành nghề, có kỹ năng, kỹ thuật 
cao về tu bổ di tích chưa nhiều. Một bộ phận người dân 
do thiếu những kiến thức về tu bổ, tôn tạo di tích nên 
thường có tâm lý muốn thay thế cấu kiện mới và tu sửa 
với quy mô hoành tráng, vì vậy một số di tích đã không 
giữ được các yếu tố nguyên gốc. Công tác xã hội hoá 
trong việc tu bổ các di tích chưa thực sự đồng đều, vẫn 
đang chủ yếu tập trung vào các di tích tôn giáo như chùa, 
đền thờ danh nhân, đền thờ thành hoàng làng, các nhà 
thờ dòng họ. Bên cạnh đó vẫn còn một số nơi có tư tưởng 
trông chờ vào ngân sách nhà nước; tiến độ một số di tích 
tu bổ còn chậm. 

Để công tác trùng tu tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử, 
văn hoá và khai thác sử dụng đạt hiệu quả tốt, trong thời 
gian tới ngành văn hoá, thể thao và du lịch cùng với các 
địa phương, cơ sở trong tỉnh sẽ tập trung, đẩy mạnh một 
số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục thực hiện tốt công 
tác tham mưu với tỉnh để quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo, 
lãnh đạo xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể 
thao, du lịch trên địa bàn nói chung, trong đó chú trọng 
công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá. Phối 
kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương trên địa 
bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình mục 
tiêu quốc gia về tu bổ các di tích, bảo đảm chất lượng các 
công trình đúng với tiến độ và kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh 
hơn nữa việc tuyên truyền, quảng bá trên các phương 
tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của trung ương, về các 
di tích lịch sử văn hoá, trong đó đặc biệt là các di tích, 
cụm di tích quan trọng, tiêu biểu. Các địa phương, chủ sở 
hữu cần đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hoá trong công 
tác trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp, triển khai dự án, 
trong đó nhất là các di tích đã được phê duyệt, di tích đã 
được xếp hạng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
đối với hoạt động bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy 
giá trị di tích.v.v. 

Di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận cấu thành của 
di sản văn hóa, là tài sản vô giá của nhân loại và mỗi quốc 
gia, dân tộc. Làm tốt công tác trùng tu, tôn tạo di tích 
cũng chính là góp phần giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà 
các thế hệ cha anh đi trước đã dày công tạo dựng, trao 
truyền cho thế hệ mai sau.

B.X.T

BÙI XUÂN THẬP
TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA
QUAN TÂM YẾU TỐ NGUYÊN GỐC

Toàn cảnh Đền Cả (phường Trung Lương) sau khi được trùng tu. Ảnh: P.V



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng 1
Số 81 (Tháng 11/2019)

Tại phiên bế mạc, hội nghị đã nghe 
các nội dung tiếp thu và giải trình 
của Bộ Chính trị về những vấn đề 

còn ý kiến khác nhau đối với các dự thảo Văn 
kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo về 
kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-
2020. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao 
thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Phát biểu ý kiến bế mạc Hội nghị, Tổng 
Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn 
mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội 
XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị cơ bản 
tán thành những nội dung, vấn đề được trình 
bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình, và cho 
rằng, các dự thảo văn kiện đã chắt lọc, phản 
ánh được kết quả tổng kết 10 năm thực hiện 
Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 
2020; kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sát với thực 
tế và có nhiều phát hiện, đề xuất mới. Đồng 
thời, đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến quan 
trọng, nhất là trên những vấn đề lớn và những 
vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Trung ương 
yêu cầu cần nhận thức sâu sắc hơn nữa tính 
chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII 
- Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi 
nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được 

Bế mạc Hội ngHị lần tHứ 11 
Ban cHấp HànH trung ương Đảng kHoá Xii

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Sau sáu ngày làm việc khẩn trương, 
nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XII đã bế mạc 
chiều 12-10, hoàn thành toàn bộ nội dung 

chương trình đề ra.
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xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng; trải qua 35 năm tiến hành công cuộc 
đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ 
sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Phải chuẩn 
bị một cách kỹ lưỡng cả về văn kiện và nhân 
sự để Đại hội thành công tốt đẹp, thật sự là 
Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo 
và phát triển.

Trung ương yêu cầu phải có tinh thần thật 
sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, 
không phiến diện, cực đoan. Thấy rõ, 35 năm 
đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng 
trong tiến trình phát triển của đất nước, đánh 
dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm 
vóc lịch sử và ý nghĩa cách mạng to lớn, là một 
quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, 
là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn 
dân ta. Cương lĩnh 1991, bổ sung, phát triển 
năm 2011 tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ 
chiến đấu, ngọn cờ quy tụ, tập hợp, cổ vũ toàn 
Đảng, toàn dân ta; là nền tảng để Đảng ta tiếp 
tục phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hoàn 
thiện đường lối xây dựng, phát triển đất nước 
trong thời kỳ mới.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, phải 
phát huy những thành quả và bài học kinh 
nghiệm đã có được trong nhiệm kỳ khoá XII, 
đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 
về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm 
quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý 
của Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ 
Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban khẩn trương, 
nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, 
tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo gửi đại hội 
đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; tổ chức 
tốt việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại hội 

đảng bộ các cấp để hoàn thiện, nâng cao chất 
lượng các dự thảo văn kiện, trình Trung ương 
xem xét thông qua trong năm 2020, sau đó 
xin ý kiến nhân dân trước khi trình Đại hội 
XIII của Đảng.

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 
năm 2019-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Ban Chấp hành 
Trung ương nhất trí cho rằng, 9 tháng đầu 
năm 2019, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội 
nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, 
toàn diện trên các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối 
năm 2019, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn 
thành vượt mức. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội 
của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, 
thách thức, tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác 
động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. Tình hình 
trong nước, quốc tế và khu vực còn tiếp tục 
diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. 
Do đó, tuyệt nhiên không được chủ quan, thoả 
mãn với kết quả, thành tích đã đạt được; trái 
lại, phải tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình, nỗ 
lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 - 2020, năm 
sau phải tốt đẹp hơn năm trước. Năm 2020, 
tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế 
vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, hoàn 
thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi 
trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận 
lợi. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh 
tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng 
quốc gia, các công trình trọng điểm; phát huy 
tốt vai trò của các vùng kinh tế, các đô thị lớn, 
thị trường trong nước và các ngành dịch vụ, 
du lịch. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao gắn với phát triển khoa học - công nghệ và 
đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
nhanh và bền vững. Chú trọng phát triển văn 
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hoá, xã hội, xây dựng con người, bảo đảm an 
sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời 
sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng 
phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn 
bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp 
luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo 
đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, giữ 
vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật 
tự, an toàn xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, 
đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chủ 
động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và 
nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, nâng 
cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu 
vực và trên thế giới.

Tại Hội nghị, sau khi xem xét các tờ trình 
của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương 
đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra 
Trung ương nhằm tăng cường hơn nữa sức 
mạnh của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; xem 
xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 
ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Bắc 
Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khoá 
X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung 
ương và đồng chí Trương Minh Tuấn, Uỷ viên 
Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban 
cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông. Kể từ đầu nhiệm kỳ khoá 
XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung 
ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao 
cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó 
có 1 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị và 4 đồng 
chí Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, 14 
đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 
1 đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 
5 đồng chí Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 
đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, 5 đồng chí nguyên Bí 

thư Tỉnh uỷ và 17 đồng chí là tướng lĩnh; một 
số cán bộ đã bị xử lý hình sự; Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư cũng đã kỷ luật bảy tổ chức đảng 
(Ban cán sự đảng Bộ Công thương, Ban cán 
sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban 
cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Ban 
Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước, Ban Thường 
vụ Thành uỷ Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ Vĩnh Phúc).

Cho rằng đó là bài học sâu sắc, bài học đắt 
giá cho tất cả chúng ta, Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị từng đồng 
chí Uỷ viên Trung ương Đảng và mỗi cán bộ, 
đảng viên, công chức cần thường xuyên tu 
dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự 
soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, 
tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra 
những hậu quả, tổn thất khôn lường. Chúng ta 
đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải kiên quyết 
không để lọt vào cấp uỷ những cán bộ vi phạm, 
thoái hoá, biến chất! Bất cứ trường hợp nào mà 
vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm 
minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ 
vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và 
củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng 
của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, các 
đồng chí tham dự Hội nghị và đồng bào, đồng 
chí, chiến sĩ cả nước, chung sức đồng lòng, 
phát huy những kết quả, thành tích đạt được 
trong năm 2019 và truyền thống đoàn kết, yêu 
nước của dân tộc ta, thực hiện thật tốt các nghị 
quyết của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương lần này, tạo ra khí thế mới, xung lực mới 
cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm 
vụ Đại hội XII đã đề ra; đồng thời tích cực 
chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đảng 
bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng.

(Tổng hợp)
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Cuộc cách mạng làm rung chuyển thế giới 

Cách đây hơn một thế kỷ, vào ngày 
7-11-1917, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Bônsêvích Nga, đứng đầu 

là V.I. Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động Nga đã tiến hành cuộc khởi nghĩa 
vũ trang, lật đổ chính quyền của giai cấp tư 
sản, lập nên Nhà nước Xô viết - nhà nước xã 
hội chủ nghĩa (XHCN) đầu tiên trên thế giới. 
Cách mạng Tháng Mười Nga đã “làm rung 
chuyển thế giới”, phá tan một mảng lớn trong 

hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra một 
thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại 
quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. 
Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và 
lý tưởng cao cả của nó, “cách mạng quốc tế 
tương lai sẽ xây dựng lên lâu đài xã hội chủ 
nghĩa của mình”(1). Với ý nghĩa và ảnh hưởng 
lớn lao: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách 
mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, 
thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, 
bóc lột trên trái đất”(2), đã không chỉ mở ra con 
đường giải phóng dân tộc cho tất cả các dân 
tộc thuộc địa mà còn thức tỉnh, cổ vũ giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế 
giới đứng lên đấu tranh tự giải phóng và lựa 
chọn con đường giành tự do, dân chủ.

Dưới ảnh hưởng lớn lao bởi mục tiêu, lý 
tưởng XHCN cao đẹp của cuộc cách mạng vĩ 
đại đó, nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ 
- Latinh đã lựa chọn con đường XHCN cho sự 
phát triển. Vì thế, CNXH từ một nước đã phát 

kiên ĐịnH tHực Hiện lý tưởng cao Đẹp 
của cácH mạng tHáng mười nga

PGS. TS. NGUyễN XUÂN Tú
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

V.I.Lê nin và cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh tư liệu

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 
đã đi vào lịch sử với tính chất đột phá mở 

đường và dẫn đường; là một thành tựu lớn 
trong tiến trình của lịch sử nhân loại với lý 

tưởng vô cùng cao đẹp là xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, thực hiện hòa bình, độc lập 

dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội (CNXH).
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triển trở thành hệ thống thế giới, đóng vai trò 
chi phối nhiều vấn đề và sự kiện quan trọng 
của thế giới hiện đại. Chính chế độ XHCN tốt 
đẹp đã từng bước đưa nhân dân lên làm chủ 
xã hội; thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho quyền 
tự do, dân chủ trên toàn thế giới. Cũng chính 
quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô và các 
nước XHCN đã đưa tới sự phát triển mạnh 
mẽ về kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động. 
CNXH không chỉ có ảnh hưởng sâu sắc trong 
đời sống hiện thực thế giới mà còn đóng vai 
trò quyết định cứu loài người ra khỏi thảm họa 
phát xít, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ 
hòa bình thế giới...

Tuy nhiên, trong bước đường phát triển 
thăng trầm của CNXH, từ cuối thập niên 1980, 
hệ thống XHCN thế giới bước vào thời kỳ 
khủng hoảng, dẫn tới sự sụp đổ chế độ XHCN 
ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những 
năm 1989 - 1991. Trước chấn động chính trị 
kinh hoàng đó, cách mạng XHCN thế giới lâm 
vào bước thoái trào đã làm cho lòng tin của 
không ít cán bộ, đảng viên cộng sản về CNXH, 
về lý tưởng và giá trị của  Cách mạng Tháng 
Mười Nga suy giảm. Sự sụp đổ của mô hình 
CNXH Xô viết xuất phát từ nhiều nguyên 
nhân, có cả khách quan lẫn chủ quan. Song, 
trực tiếp là do những sai lầm nghiêm trọng 
về đường lối cải tổ, cải cách, về công tác xây 
dựng Đảng, về công tác cán bộ và tổ chức thực 
hiện; sự phản bội của giới lãnh đạo chóp bu 
đã xa rời những nguyên lý của CNXH khoa 
học và lý tưởng XHCN của Cách mạng Tháng 
Mười. Những điều đó, đã tác động rất sâu sắc 
đến mọi mặt của đời sống chính trị thế giới, 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận động 
và phát triển của CNXH hiện thực. Các nước 
đi theo con đường XHCN, phong trào cộng 
sản và cánh tả gặp phải nhiều khó khăn; các 
thế lực thù địch có dịp để chống phá quyết liệt, 
tìm cách xoá bỏ CNXH.

Với việc rao giảng luận thuyết Cách mạng 
Tháng Mười Nga là “một sai lầm của lịch sử”, 
các thế lực thù địch hòng bẻ cong quy luật phát 
triển của lịch sử nhân loại và phủ nhận những 
giá trị, lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng 

Mười. Theo chúng, lịch sử không có cái chế 
độ xã hội mang tên là CNXH mà chỉ có chủ 
nghĩa tư bản là chế độ xã hội “vĩnh hằng” là 
tất yếu của lịch sử (!); lý tưởng của Cách mạng 
Tháng Mười Nga về hoà bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và CNXH chỉ là sự “mơ hồ”, “ảo 
tưởng”(!).

Chính từ thực tiễn biến động đó, những 
người cộng sản đã nhìn lại, nghiêm túc đúc 
kết được các bài học quý giá, để mỗi quốc gia 
nhận thức rõ hơn, đúng hơn quy luật vận động, 
phát triển đi lên CNXH phù hợp với đặc điểm 
dân tộc mình và xu thế của thời đại. Nhờ đó, 
cho đến hôm nay, CNXH vẫn là một lực lượng 
tiên phong trong cuộc đấu tranh cho lý tưởng 
XHCN cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười 
với các mục tiêu: hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và CNXH; CNXH vẫn là niềm tin, 
hy vọng của nhân dân lao động toàn thế giới, 
là một chủ thể quan hệ quốc tế hiện hữu mà 
không một thế lực nào có thể bỏ qua.

Kiên định lý tưởng XHCN của cách 
mạng Tháng Mười Nga 

Đối với Việt Nam, dưới ánh sáng chủ 
nghĩa Mác-Lênin và ảnh hưởng to lớn bởi lý 
tưởng XHCN cao đẹp của Cách mạng Tháng 
Mười Nga, bằng những tri thức phong phú, sự 
trải nghiệm sâu rộng và bằng mẫn cảm chính 
trị sáng suốt, ngay từ thập niên 1920, Nguyễn 
Ái Quốc đã khẳng định dứt khoát: “Trong 
thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là đã 
thành công, và thành công đến nơi”(3) và “bây 
giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng 
chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, 
cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”(4). Từ đó, 
Người đặt trọn vẹn niềm tin vào con đường 
Cách mạng Tháng Mười Nga, vào chủ nghĩa 
Mác - Lênin, xem đó là chiếc cẩm nang thần 
kỳ, là kim chỉ nam, là mặt trời soi sáng con 
đường cách mạng Việt Nam, hướng tới mục 
tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

Chính điều này, đã quyết định Nguyễn Ái 
Quốc - Hồ Chí Minh tìm và lựa chọn được con 
đường cứu nước duy nhất đúng đắn cho cách 
mạng Việt Nam. Đó là con đường cách mạng 
vô sản, đi theo con đường Cách mạng Tháng 
Mười Nga.
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Trên cơ sở nhận thức có ý nghĩa nền tảng 
về lý tưởng, mục tiêu của cách mạng vô sản 
mà Cách mạng Tháng Mười là hình mẫu, Hồ 
Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam ngay 
từ năm 1930 đã xây dựng đường lối chiến 
lược cách mạng phù hợp với hoàn cảnh, điều 
kiện của đất nước; trong đó, tư tưởng xuyên 
suốt, nhất quán là độc lập dân tộc gắn liền với 
CNXH. Trong tư duy chiến lược của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, độc lập dân tộc và CNXH 
gắn bó chặt chẽ, biện chứng với nhau; độc lập 
dân tộc là điều kiện tiên quyết của CNXH và 
CNXH là nhân tố quyết định bảo vệ vững chắc 
độc lập dân tộc.

Dưới ánh sáng soi đường và sự kiên định 
thực hiện lý tưởng cao đẹp của Cách mạng 
Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân 
dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu 
dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, 
thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.

Trải qua gần 90 năm dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, Việt Nam đã luôn kiên định, kiên trì lập 
trường trước sau như một, theo đuổi lý tưởng 
cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga, 
quyết tâm thực hiện con đường độc lập dân tộc 
và CNXH. Vì thế, trước những thời điểm lịch 
sử có ý nghĩa bước ngoặt, với những thử thách 
vô cùng khắc nghiệt, Hồ Chí Minh và Đảng 
Cộng sản Việt Nam thay mặt toàn dân tộc, luôn 
thể hiện sự kiên định, vững vàng không gì lay 
chuyển nổi trước mục tiêu đã chọn.

Vào cuối thập niên 1980 đầu thập niên 
1990, trước cơn chấn động chính trị toàn cầu 
khi mô hình CNXH ở Liên bang Xô viết và các 
nước Đông Âu sụp đổ, Đảng Cộng sản Việt 
Nam công bố Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH (năm 1991), 
đã khẳng định mục tiêu nhất quán của Việt 
Nam là tiến lên CNXH. Lập trường kiên định 
đó được khẳng định và luận giải thấu đáo hơn 
trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển năm 
2011). Trong đó, khẳng định: “Theo quy luật 
tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ 
tiến tới chủ nghĩa xã hội”(5) và đồng thời chỉ 
rõ: Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân 

ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp 
với xu thế phát triển tất yếu của lịch sử.

Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi 
mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá 
trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên 
cơ sở kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều 
kiện cụ thể của Việt Nam. Đồng thời, đó cũng 
chính là kết quả của sự kiên định thực hiện lý 
tưởng XHCN cao đẹp của Cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại. Thành tựu đạt được về mọi 
mặt là minh chứng sinh động cho sức sống của 
CNXH ở Việt Nam. Công cuộc đổi mới toàn 
diện và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước 
dù phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách; 
song, với lý tưởng cao đẹp, những bài học thực 
tiễn sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga 
tiếp tục soi rọi, tỏa sáng, nhân dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng vẫn tiếp tục đoàn kết một 
lòng, nỗ lực phấn đấu để xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam phát triển bền vững, đi lên 
CNXH.

Hơn một thế kỷ đã đi qua với bao thăng 
trầm của lịch sử, nhưng lý tưởng XHCN cao 
đẹp và con đường Cách mạng Tháng Mười 
vẫn mãi mãi là niềm tin, là hy vọng, là “mặt 
trời chói lọi” tiếp tục toả sáng, soi rọi cuộc đấu 
tranh cho mục tiêu xoá bỏ mọi áp bức, bóc lột, 
bất công, thực hiện hoà bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và CNXH. Kiên định với lý tưởng 
và bước tiếp theo con đường của Cách mạng 
Tháng Mười - con đường gắn độc lập dân tộc 
với CNXH, sẽ bảo đảm cho cách mạng Việt 
Nam tiếp tục giành được những thắng lợi to 
lớn trong tình hình mới, hướng tới dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

N.X.T______________

(1) V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến Bộ, M, 1977, 
t.36, tr.473.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc 
gia - Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 2011, t.15, tr.387.

(3), (4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.304, 289.
(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc 
gia - Sự Thật, H, 2011, tr.69.
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Cùng với việc hoàn thiện bản 
Di chúc, nhân kỷ niệm 39 năm 
thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/2/1930-03/2/1969), Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã viết bài báo “Nâng cao đạo đức 
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” 
đăng trên báo Nhân dân. Bài viết gồm 684 
từ, ngắn gọn súc tích, nêu lên một vấn đề rất 
quan trọng vừa có tính chiến lược lâu dài, 
vừa thiết thực mang tính thời sự đối với Đảng 
cầm quyền. Trong bài viết, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ ra rằng chính chủ nghĩa cá nhân 
là cạm bẫy dẫn người cách mạng đến tha hóa 
về đạo đức và lối sống. Khi không vượt qua 

được sự tha hóa thì Đảng không còn là Đảng 
cách mạng, Đảng chân chính, Đảng không 
được Nhân dân tin yêu và dễ dẫn tới mất 
quyền lãnh đạo. Đó là một nguy cơ lớn. Vì 
thế có thể nói tuy bài báo ngắn gọn, nhưng là 
Di huấn để đời cho Đảng ta về mặt tư tưởng, 
đạo đức của cán bộ, đảng viên; liên quan đến 
vai trò, vị trí cầm quyền của Đảng.

Trong tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nêu ngắn gọn: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì 
cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình”. Bởi 
vì nó trái với đạo đức cách mạng nên “người 
cách mạng phải tiêu diệt nó”. Trong thực tiễn 

DI HUẤN HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO 
ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

TS. ĐặNG DUy BÁU

Ảnh: Tư liệu
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chủ nghĩa cá nhân biểu hiện dưới nhiều dạng, 
muôn hình muôn vẻ nhưng quy tụ là: “ngại 
gian khổ, khó khăn”, rồi “sa vào tham ô, hủ 
hóa, lãng phí xa hoa”, rồi “tự cao, tự đại, 
trục danh, trục lợi, xem khinh quần chúng” 
đi đến “độc đoán chuyên quyền”. Người cho 
rằng tất cả các biểu hiện của chủ nghĩa cá 
nhân quy tụ lại căn bệnh: “Độc đoán, chuyên 
quyền”. Khi đã có quyền rồi thì độc đoán 
theo ý mình, phủ nhận mọi ý kiến và việc 
làm của người khác; dùng quyền lực áp đảo, 
dọa nạt kẻ dưới quyền, lợi dụng chức quyền 
để tha hóa… Do vậy, Bác yêu cầu mỗi cán 
bộ, đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải 
kiên quyết đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân mà đặc 
biệt là căn bệnh “độc đoán, chuyên quyền”.

Kỷ niệm 50 năm Bác viết bài báo 
“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch 
chủ nghĩa cá nhân”, hiện nay, trước tình 
trạng “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên” (Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng), thì việc quán triệt và làm theo 
Di huấn của Hồ Chí Minh khắc phục chủ 
nghĩa cá nhân cần được thực hiện một cách 
đồng bộ và thiết thực.

Cần thực hiện nghiêm túc lời dạy của Hồ 
Chí Minh: “Kiên quyết quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi 
dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, 
tính tổ chức và kỷ luật”. Việc tu dưỡng rèn 
luyện đạo đức cách mạng, khắc phục chủ 
nghĩa cá nhân, căn bệnh độc đoán, chuyên 
quyền của một bộ phận cán bộ hiện nay phải 
được đặt lên hàng đầu. Đòi hỏi các cấp ủy, 
các tổ chức Đảng phải coi trọng việc chỉnh 
đốn Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân 
dân tham gia xây dựng Đảng, phát huy vai 
trò giám sát của Nhân dân, của công luận 
đối với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối 
sống đang diễn ra hằng ngày ở cơ sở, ở nơi 
sinh hoạt, nơi cư trú của cán bộ, đảng viên 
để kịp thời đấu tranh phê phán những sai trái, 

tiêu cực cũng như tuyên truyền biểu dương 
những mặt tốt, hướng tới những chuẩn mực 
đạo đức trong sáng.

Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí 
Minh: “Phải thực hành phê bình và tự phê 
bình nghiêm chỉnh trong Đảng”; đạo đức 
cách mạng không phải là phẩm chất tự 
nhiên, mà được nẩy sinh trong phong trào 
cách mạng là kết quả của sự rèn luyện, tu 
dưỡng một cách kiên trì để vươn tới chuẩn 
mực đạo đức cách mạng. Nếu không có được 
điều đó thì sự suy thoái, sự trượt dốc của 
đạo đức, lối sống trong cơ chế hiện nay khó 
tránh khỏi. Bởi thế Bác căn dặn: “Đạo đức 
cách mạng không phải trên trời rơi xuống. 
Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày 
mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc 
càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng 
trong”. Muốn làm được vậy, theo Người: 
“Phải luôn luôn tự phê bình một cách thật 
thà, tự phê bình từ trên xuống để tu dưỡng 
đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân”. Thực 
hiện lời dạy của Người, Đảng ta luôn xác 
định giải pháp hàng đầu để nâng cao đạo đức 
cách mạng, khắc phục sự thoái hóa biến chất 
và bệnh chuyên quyền, độc đoán là tiến hành 
nghiêm túc, có chất lượng việc tự phê bình 
và phê bình trong Đảng. Cấp ủy cấp trên 
gương mẫu, nghiêm túc “tự chỉ trích”, tự phê 
bình và phê bình làm gương cho cấp dưới. 
Khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải 
thành thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là mặt 
yếu kém, tiêu cực; đề ra các giải pháp sửa 
chữa thiết thực, khả thi; kết hợp chống với 
xây, xây với chống; nói đi đôi với làm, với 
phương châm chân thành, dân chủ, nghiêm 
túc, thẳng thắn, xây dựng.

Làm tốt công tác kiểm tra giám sát là giải 
pháp vừa mang tính cấp bách vừa mang tính 
lâu dài của công tác xây dựng Đảng cũng 
như trong việc rèn luyện đạo đức cho cán bộ, 
đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: 

(Xem tiếp trang 26)
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“Cán bộ là gốc của mọi việc,” 
“muốn việc thành công hay 
thất bại đều do cán bộ tốt 

hoặc kém”. Lời căn dặn đó của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị sau 50 năm 
và có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh tỉnh ta 
đang tập trung chuẩn bị đại hội đảng các cấp, 
tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có 
vai trò hết sức quan trọng, là nhân tố bảo 
đảm cho thành công và triển khai thực hiện 
nghị quyết của đại hội.

Để chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội 
đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều quy 
chế, quy định để chấn chỉnh, đổi mới mạnh 
mẽ công tác cán bộ, đồng thời chỉ đạo triển 
khai xây dựng chuyên đề “Xây dựng đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cán bộ thuộc diện 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm 
chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm 
vụ”. Hiện nay, Hà Tĩnh có một đội ngũ cán 
bộ trưởng thành, lớn mạnh về nhiều mặt, 
trình độ đào tạo về lý luận và chuyên môn 
ngày càng cao, nhiều cán bộ được rèn luyện 

LàM tốt CôNG tÁC NHÂN sự CHUẩN bị ĐẠI HộI ĐảNG 
CÁC CẤp, tIếN tớI ĐẠI HộI ĐảNG bộ tỉNH LầN tHỨ XIX

TrầN THế DũNG
UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn về công tác cán bộ của tỉnh. Ảnh: P.V
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trưởng thành trong thực tiễn. Tổng số cán 
bộ công chức, viên chức toàn tỉnh là 30.120 
người, trình độ chuyên môn từ đại học trở 
lên ở tất cả các Khối chiếm gần 90%, trong 
đó cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản 
lý 458 người đều có trình độ chuyên môn từ 
đại học trở lên.

Trên cơ sở hệ thống văn bản chặt chẽ, 
đồng bộ với những cách làm mới, phù hợp 
thực tiễn cùng với quy trình cán bộ được 
thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, từ 
đầu nhiệm kỳ đại hội 2015 - 2020 đến nay, 
có 296 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy quản lý được đề bạt, bổ nhiệm. Cán 
bộ được đề bạt, bổ nhiệm đều hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự đồng 
thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân 
dân và dư luận xã hội.

Để bố trí, sử dụng đúng cán bộ, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới công tác 
đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 
số 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 
(khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ 
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ”, trong đó việc đánh giá cán bộ 
trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử được 
thực hiện công khai, minh bạch, theo hướng 
thường xuyên liên tục, đa chiều, theo tiêu chí 
và bằng sản phẩm cụ thể. Năm 2018, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 
827-QĐi/TU, ngày 17/12/2018 về lấy phiếu 
đánh giá, nhận xét đối với cán bộ thuộc diện 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại nơi cư 
trú. Đây là cách làm mới của tỉnh Hà Tĩnh, 
lần đầu tiên, cán bộ thuộc diện Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy quản lý được nhân dân trực tiếp 
đánh giá, nhận xét, bỏ phiếu tín nhiệm và 
cũng lần đầu tiên nhân dân có quyền trực 
tiếp tham gia bỏ phiếu đánh giá, nhận xét 
cán bộ. 

Một trong những khâu quan trọng nhằm 
chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp là 

quy hoạch cán bộ. Năm 2019, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát, đề nghị bổ 
sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Trung 
ương quản lý cho 09 đồng chí; hoàn thành 
rà soát, phê duyệt bổ sung quy hoạch cán 
bộ của 14 huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực 
thuộc và 38 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 
với 1.966 lượt cán bộ được quy hoạch. 100% 
cán bộ, đảng viên được đưa vào quy hoạch 
có trình độ chuyên môn đại học và trên đại 
học và đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên trong 03 năm liên tục. Đây thật sự là 
bước chuẩn bị chu đáo, chủ động từ sớm, từ 
xa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp 
ủy và hệ thống chính trị trong tiến hành công 
tác nhân sự khóa mới.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân 
sự cho đại hội đảng bộ các cấp,  các lớp đào 
tạo cán bộ dự nguồn trong quy hoạch đượctổ 
chức hàng năm để bổ sung, nâng cao kiến 
thức, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, 
phù hợp với từng nhóm đối tượng: đã tổ 
chức 14 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức 
cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, 01 lớp 
bồi dưỡng cán bộ Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh đương nhiệm và dự nguồn Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 133 học viên.

Hà Tĩnh là tỉnh có tỷ lệ đơn vị hành 
chính cấp xã sắp xếp, sáp nhập lớn nhất cả 
nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 
Kết luận số 144-KL/TU, ngày 28/8/2019 về 
thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa 
chọn nhân sự sắp xếp cán bộ khi thực hiện 
sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên 
địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021; Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1326-
CV/BTCTU, ngày 04/10/2019 về hướng dẫn 
một số nội dung thực hiện Kết luận số 144-
KL/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều 
kiện trước khi đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, nhất là đối với 80 xã phải 
sắp xếp, sáp nhập.
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Những kết quả đạt được trong công tác 
cán bộ nêu trên là nền tảng, tiền đề cho việc 
chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp;với 
mục tiêu xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp 
nhiệm kỳ mới có chất lượng, 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.

Tuy nhiên quá trình chuẩn bị nhân sự cho 
đại hội các cấp có một số khó khăn như: Chỉ 
thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị có nhiều điểm 
mới, trong khi một số cấp ủy làm việc theo lối 
mòn, ít đổi mới sáng tạo, ngại thay đổi; năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ 
chức đảng, đảng viên còn hạn chế; chuẩn bị 
nhân sự cán bộ trẻ gặp khó khăn do quá trình 
đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ 
chưa thực sự đồng bộ; một số ngành, lĩnh vực 
cán bộ chuyên môn còn thiếu; Hà Tĩnh là một 
trong những tỉnh có tỷ lệ các đơn vị hành chính 
cấp xã sáp nhập lớn nhất cả nước (80/262 xã) 
diễn ra cùng thời điểm chuẩn bị đại hội dẫn đến 
khó khăn trong xây dựng phương án nhân sự 
cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIX, nhiệm vụ về công tác cán bộ còn hết 
sức nặng nề, nhiều việc phải làm, trong đó 
tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, 
quán triệt nghiêm túc Kết luận số 55-KL/
TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về việc tiếp tục chấn chỉnh công 
tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội 
đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; 
Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của 
Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực 
trong công tác cán bộ và chống chạy chức, 
chạy quyền đến các chi bộ, đảng viên.

Hai là, xây dựng hoàn thiện các văn kiện 
liên quan đến công tác nhân sự đại hội, nhất 
là kế hoạch xây dựng phương hướng, đề án 
nhân sự đại hội phải sát với tình hình thực 
tế. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy 

định, quy chế về công tác cán bộ bảo đảm sự 
đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy 
định của Đảng và Nhà nước.

Ba là, tiếp tục rà soát, bổ sung, nâng cao 
chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây 
dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Bốn là, ban thường vụ cấp ủy các cấp căn 
cứ tình hình cụ thể để tiến hành khảo sát, đánh 
giá chính xác nhân sự theo phân cấp; tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, bố trí 
cán bộ, công chức các xã thuộc diện sáp nhập; 
chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội. Thực hiện 
đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ 
theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo 
tiêu chí và bằng sản phẩm cụ thể, thông qua 
khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức 
danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với 
tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa 
phương, cơ quan, đơn vị.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào 
tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới phù 
hợp để nâng cao trình độ lý luận chính trị, 
phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ 
năng lãnh đạo, điều hành và xử lý hiệu quả 
những vấn đề thực tiễn đặt ra. 

Sáu là, chủ động phương án nhân sự, kết 
hợp hài hòa giữa nhân sự tại chỗ với nhân 
sự điều động, luân chuyển; giữa tiêu chuẩn 
và cơ cấu trong đó lấy tiêu chuẩn là chính, 
kết hợp chặt chẽ giữa hiệu quả việc nâng cao 
chất lượng cấp ủy với đảm bảo cơ cấu độ 
tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Bảy là, tiến hành khảo sát, đánh giá, 
phân loại đội ngũ cán bộ các cấp, hoàn 
thiện chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán 
bộ các cấp, nhất là cán bộ thuộc diện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, 
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, 
xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, then 
chốt cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những 
năm tiếp theo.

T.T.D
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Những năm qua, cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc 
(MTTQ), các ban ngành và đoàn 

thể các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tranh thủ sự 
chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, 
cộng đồng doanh nghiệp, con em xa quê và 
nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ 
cách làm bài bản, quyết liệt, xây dựng nông 
thôn mới (NTM) ở Hà Tĩnh đã thực sự trở 
thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh 
mẽ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và 
đạt được nhiều thành quả nổi bật, trở thành 
điểm sáng trong cả nước, được Trung ương 
ghi nhận, đánh giá cao.

Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 18,3 tiêu 
chí (tăng 14,8 tiêu chí so với năm 2010); có 
173 xã đạt chuẩn (chiếm 75,5% tổng số xã); 
có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; các huyện 
Nghi Xuân, Can Lộc đạt chuẩn huyện NTM; 
Thị xã  Hồng Lĩnh và Thành phố Hà Tĩnh 
có 100% số xã đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo 
còn 5,82%; thu nhập bình quân đầu người 
đạt 30,5 triệu đồng. Trong thời gian qua, các 
cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương đã 
lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào 
cuộc, Mặt trận Tổ quốc là “cầu nối” vững 
chắc giữa các đoàn thể đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, phương 

pHÁt HUY sỨC MẠNH ĐẠI ĐOàN Kết tOàN DÂN
tRONG XÂY DựNG NôNG tHôN MớI

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

Chung tay xây dựng n ông thôn mới.     Ảnh: P.V
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châm, cách làm NTM. Từ đó, nhận thức, tư 
duy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân đân được nâng lên rõ rệt; người dân 
chuyển từ “thụ hưởng, bị động” sang “chủ 
thể, chủ động”. Cùng với đó, nhiều cách 
làm hay trong công tác xã hội hóa huy động 
nguồn lực đã góp phần quan trọng xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn 
ngày càng đồng bộ, bộ mặt nông thôn có 
nhiều khởi sắc. Sản xuất và đời sống của 
người nông dân được nâng lên; kinh tế nông 
thôn tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng tích cực; sản xuất đã từng 
bước chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa, 
xác định được các sản phẩm hàng hóa chủ 
lực để phát triển. Đến nay, đã có 88 sản phẩm 
đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP; 
thu nhập bình quân đầu người khu vực nông 
thôn năm 2019 đạt 30,5 triệu đồng/người/
năm, tăng gấp 3,6 lần so năm 2010.

Cùng với phát triển hạ tầng, phát triển 
sản xuất, văn hóa, xã hội, môi trường khu 
vực nông thôn có chuyển biến tích cực; 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” ngày càng thấm sâu, lan tỏa, 
tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa 
sắc màu trong đời sống văn hóa, tinh thần 
của người dân nông thôn. Xây dựng khu dân 
cư nông thôn mới kiểu mẫu - Hà Tĩnh đã trở 
thành điểm sáng và từ đây đã tạo điều kiện 
tối đa cho người dân phát huy vai trò chủ thể 
của mình, tạo động lực trực tiếp cho người 
dân và cộng đồng dân cư tham gia; qua đó, 
các giá trị văn hóa truyền thống được khơi 
dậy và phát huy, ý thức văn hóa, nhân văn, 
tình làng nghĩa xóm được thay đổi rõ nét, 
xây dựng nên những vùng quê “Trù phú - An 
lành và Đáng sống”. Thông qua thực hiện 
xây dựng NTM, hệ thống chính trị được 
củng cố và tăng cường; năng lực lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả ngày 
càng cao; bộ máy tổ chức từng bước được 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hình 

thành được đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ 
sở năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm.

Để đạt được những kết quả nổi bật, toàn 
diện trong xây dựng nông thôn mới, Hà 
Tĩnh đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng 
tạo, biết huy động tổng lực của cả hệ thống 
chính trị và nhân dân; Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể thường xuyên đổi mới công tác 
tuyên truyền, vận động, sâu sát cơ sở để kịp 
thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân 
dân, các đề xuất phản ánh kiến nghị của nhân 
dân trong xây dựng NTM để tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện; thực hiện tốt các phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết giúp 
nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, 
làm giàu hợp pháp”, các hoạt động an sinh 
xã hội, “Vì người nghèo”... Phát huy vai trò 
của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát 
đầu tư cộng đồng, đã giám sát hàng trăm 
công trình đảm bảo chất lượng, góp phần 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động 
viên, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia thực 
hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Thông qua 
giám sát và phản biện xã hội đã kịp thời đề 
xuất điều chỉnh thực hiện các chủ trương, 
chính sách theo đúng quy định và phù hợp 
với tình hình thực tiễn đời sống xã hội, góp 
phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng 
của nhân dân trong xây dựng NTM; nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của 
Nhà nước. Từ cách làm bài bản, sáng tạo, 
phát huy dân chủ cơ sở nên khi được hỏi 
về sự hài lòng của người dân trong kết quả 
xây dựng nông thôn mới ở địa phương, hầu 
hết các xã có từ trên 90% ý kiến người dân 
hài lòng và hết sức phấn khởi về thành quả 
mà Đảng bộ và nhân dân vun đắp. Kết quả 
đó chính là chúng ta đã huy động được tổng 
lực của nhân dân; phát huy dân chủ tối đa 
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ở nông thôn; dựa vào lực lượng nhân dân; 
lo cuộc sống cho nhân dân; phát huy vai trò 
lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đảng ở nông 
thôn, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư 
ở nông thôn và nâng cao vai trò của đội ngũ 
cán bộ.

Tuy vậy, phong trào xây dựng nông thôn 
mới vẫn còn một số tồn tại như cơ cấu kinh 
tế, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch 
còn chậm; tốc độ tăng trưởng nông nghiệp 
chưa ổn định, thiếu bền vững; hạ tầng nông 
thôn một số nơi còn bất cập; thu nhập của 
người dân còn thấp so với bình quân của cả 
nước; liên kết sản xuất còn hạn chế; một số 
vấn đề về môi trường, xử lý rác thải… Trong 
thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định 
xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài; là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã 
hội; chúng ta cần chăm lo xây dựng, phát 
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tạo 
nền tảng phấn đấu hoàn thành xây dựng tỉnh 
NTM trước năm 2025. Trong đó, cần tập 
trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu sau đây: 

Một là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát 
động và tích cực hưởng ứng, vận động các 
tầng lớp nhân dân chủ động tham gia xây 
dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện 
hiêu quả phong trào thi đua “Cả tỉnh chung 
sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực 
hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong 
đó, đẩy mạnh phong trào xây dựng khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn 
mẫu; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoá”,“Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc”; đảm bảo an ninh, trật 
tự an toàn xã hội gắn với xây dựng, nhân 
rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư; 
phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã 
hội ở nông thôn, giữ gìn, phát huy bản sắc 

văn hóa truyền thống. MTTQ chủ trì hiệp 
thương thống nhất với các tổ chức chính 
trị - xã hội để phân công nhiệm vụ, hướng 
dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực 
hiện một cách thiết thực, hiệu quả.

Hai là, phát huy dân chủ hơn nữa để 
tạo điều kiện cho người dân được tham gia 
xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu; gópý xây 
dựng, ban hành các chủ trương, cơ chế, 
chính sách cũng như tham gia thực hiện 
và giám sát việc thực hiện xây dựng nông 
thôn mới ngay tại cộng đồng dân cư để 
thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân trong quá trình tham gia xây dựng 
nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả giám 
sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc các cấp, nhất là trong giám sát thực 
hiện các cơ chế, chính sách về xây dựng 
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, 
những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Tổ 
chức việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng 
của người dân đối với kết quả xây dựng 
nông thôn mới bảo đảm nghiêm túc, khách 
quan, trung thực, phản ánh được mong 
muốn, nguyện vọng của nhân dân.

Ba là, tăng cường phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp nắm bắt tình hình thực tiễn trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là 
những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan 
trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng 
của nhân dân, cũng như những khó khăn, 
vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết 
ngay từ cơ sở. Tiếp tục hướng dẫn và tổ chức 
tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu 
dân cư. Chủ trì phối hợp tuyên truyền, vận 
động nhân dân tích cực tham gia xây dựng 
Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và quản lý, 
sử dụng có hiệu quả trong hỗ trợ, giúp đỡ 
các hộ nghèo làm nhà ở và phát triển kinh tế, 
nâng cao thu nhập. 

  H.V.H
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NÂNG CAO VAI tRÒ tẬp HỢp, ĐOàN Kết ĐộI NGŨ tRÍ tHỨC, 
tÍCH CựC ĐỔI MớI, sÁNG tẠO, ĐÓNG GÓp XỨNG ĐÁNG 

VàO sự pHÁt tRIỂN CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤt NƯớC

Nói đến vai trò của đội ngũ trí thức, 
có lẽ không ai quên câu nói nổi 
tiếng của Danh sĩ Thân Nhân 

Trung từ thế kỷ XV, “Hiền tài là nguyên khí 
quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh; 
nguyên khí suy thì thế nước yếu”. Người anh 
hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ cũng 
có câu nói bất hủ: Dựng nước lấy việc học làm 
đầu; muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Trí thức 
là vốn liếng quý báu của dân tộc. Và Đảng ta 
trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, vẫn 
luôn nhất quán quan điểm: “Đối với trí thức, 
phát huy năng lực, trí tuệ, mở rộng thông tin, 
phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. Khuyến 
khích các trí thức, các nhà khoa học phát minh, 
sáng tạo. Bảo vệ quyền sở hữu, đãi ngộ xứng 
đáng những cống hiến của trí thức trong công 
cuộc phát triển đất nước”.

Hà Tĩnh từ xưa đến nay luôn được mệnh 
danh là địa linh - nhân kiệt, bởi đây là nơi phát 

tích, hoặc hội cư của nhiều vọng tộc, danh sĩ; 
hầu như thời kì nào, lĩnh vực nào cũng xuất 
hiện, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo 
vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Đặc biệt, 
từ sau Cách mạng tháng Tám thành công, đội 
ngũ trí thức người Hà Tĩnh dù có thể xuất thân 
và một số quan điểm chính trị khác nhau nhưng 
vẫn đồng nhất lý tưởng vì sự nghiệp “Dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, 
cống hiến hết mình cho Tổ quốc, nhân dân; đó 
là những trí thức tiêu biểu như Võ Liêm Sơn, 
Hoàng Xuân Hãn, Phan Anh, Nguyễn Đổng 
Chi, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Khắc Viện, 
Lê Văn Thiêm, Nguyễn Đình Tứ, Phan Đình 
Diệu, Hà Huy Giáp, Hồ Tôn Trinh, Võ Quý, 
Phan Huy Lê v.v… Có những làng khoa bảng, 
làng trí thức nổi danh cả nước như Tiên Điền, 
Tùng Ảnh, Trường Lưu, Trung Lễ…

Trên nền tảng văn hiến đó và dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối 
hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Liên hiệp 

Võ HồNG HẢI
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các đoàn công tác tham quan các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trên địa bàn Hà Tĩnh. Ảnh: P.V
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các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh nhiệm 
kì vừa qua đã nỗ lực kế thừa, phát huy kết quả 
và kinh nghiệm những nhiệm kỳ trước, đổi 
mới, sáng tạo trong hoạt động, tập hợp ngày 
càng đông đội ngũ trí thứccả trong và ngoài 
tỉnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát 
triển chung của quê hương. 

Ngày 26/2/2013, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về đổi 
mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các cấp; 
quyết định thành lập Đảng đoàn, ban hành 
Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với các 
huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, 
các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, nhằm tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với trí thức, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
Liên hiệp hội, làm tốt công tác chính trị, tư 
tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc 
vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình. Liên 
hiệp đã chủ trì và phối hợp tham mưu một 
số cơ chế, chính sách về khuyến khích đào 
tạo, bồi dưỡng, phát triển, thu hút và sử dụng 
nguồn nhân lực chất lượng cao; chính sách 
trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, ưu 
đãi về tiền lương, nhà ở, việc làm đối với trí 
thức, lao động có tay nghề cao làm việc tại 
các khu kinh tế, khu công nghiệp; đổi mới 
cơ chế quản lý, tăng cường đầu tư cho giáo 
dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo 
vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Hoạt 
động tuyên truyền phổ biến kiến thức dần đi 
vào chiều sâu; tham gia tư vấn, phản biện và 
giám sát có chất lượng nhiều chương trình, 
đề án, dự án; tổ chức tốt các hội thi, cuộc 
thi; vai trò, vị thế của tổ chức Liên hiệp Hội 
ngày càng được nâng cao; đã cố gắng khâu 
nối, tập hợp trí thức người Hà Tĩnh công tác 
trên khắp mọi miền đất nước và cả ở nước 
ngoài hướng về xây dựng quê hương… 

Đến nay, đội ngũ trí thức Hà Tĩnh đã phát 
triển cả về số lượng và chất lượng, tích cực 
tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách 

và định hướng chiến lược phát triển của tỉnh; 
tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và 
đời sống, nhất là trong phong trào xây dựng 
nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần 
phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân 
dân, bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo… 
Một số hội thành viên dù mới ra đời nhưng 
đã tập hợp được nhiều trí thức có uy tín, bước 
đầu tổ chức được nhiều hoạt động nghiên cứu, 
quảng bá, phản biện có hiệu quả.

 Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp 
Hội còn chưa tương xứng với tiềm năng, trí 
tuệ của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ; 
nội dung và phương thức hoạt động chậm 
đổi mới; môi trường thu hút, tập hợp trí thức 
còn thiếu hấp dẫn; hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, 
kinh doanh và đời sống chưa đáp ứng yêu 
cầu; tính chủ động, sáng tạo trong đề xuất 
các ý tưởng, nhiệm vụ khoa học mới và sự 
góp ý, phản biện đối với chủ trương, chính 
sách, các đề án, dự án chưa cao. Hoạt động 
của Liên hiệp Hội tỉnh và nhiều địa phương 
có nơi, có lúc còn nặng về hình thức, chưa 
huy động được các nguồn lực xã hội hóa; 
vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của 
ngân sách nhà nước. Việc phát hiện, đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội 
chưa được quan tâm đúng mức… 

 Nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 của Liên 
hiệp Hội đúng vào thời điểm tròn 30 năm tái 
lập tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 
đất nước và quê hương có nhiều sự kiện lịch 
sử, chính trị, văn hóa trọng đại, đứng trước 
rất nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đầy 
khó khăn, thách thức; đặc biệt là sự phát triển 
nhanh chóng cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư trên phạm vị toàn cầu. Trong giai đoạn 
tới, tỉnh ta xác định sẽ tiếp tục đổi mới, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính 
trị, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
mở rộng dân chủ, đoàn kết, giữ vững ổn định 
chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát 
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triển văn hóa và con người Hà Tĩnh, khuyến 
khích sáng tạo, khởi nghiệp, đưa Hà Tĩnh đạt 
chuẩn tỉnh nông thôn mới, ngày càng phát triển 
năng động hơn, bền vững hơn…

 Tỉnh cũng đã xác định một trong những 
động lực mới, giải pháp đột phá quan trọng 
là tăng cường phát triển, ứng dụng mạnh mẽ 
các tiến bộ khoa học, công nghệ vào mọi lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh, quản lý xã hội và 
đời sống, trong đó vai trò của đội ngũ trí thức 
mang tính quyết định. 

Vì vậy, Liên hiệp Hội và các tổ chức thành 
viên cần phải xác định rõ vai trò nòng cốt của 
mình trong tập hợp trí thức, phát huy tối đa 
tính sáng tạo, tiếp tục tuyên truyền thực hiện 
có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 
06/8/2018 về xây dựng và phát triển đội ngũ 
trí thức, Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 
về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam, Kết luận số 50-
KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI 
về phát triển khoa học và công nghệ, Kết luận 
số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức, Nghị quyết số 52-NQ/
TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 
số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các 
văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác 
trí thức, hoạt động của Liên hiệp hội, việc kết 
nối trí thức và ứng dụng, chuyển giao khoa 
học công nghệ. Phối hợp rà soát việc thực 
thực các nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU, 
ngày 03/02/2015 của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát 
triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và 
những năm tiếp theo”. 

Liên hiệp Hội và hội thành viên cần đổi 
mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động, 
thể hiện rõ vai trò chủ động trong việc vận 
động, tập hợp, đoàn kết các hội thành viên và 
đội ngũ trí thức. Tích cực tham mưu cho cấp 

uỷ Đảng, chính quyền các cơ chế, chính sách 
về đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, sử 
dụng, đãi ngộ trí thức và đề xuất các ý tưởng, 
giải pháp mới có hàm lượng trí tuệ và tính 
hiệu quả cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động t ư vấn, phản biện và giám định xã 
hội, nhất là đối với những công trình, đề án, 
dự án có tác động lớn tới sự phát triển của 
tỉnh; trước mắt Liên hiệp Hội cần tập hợp, 
huy động trí tuệ, tâm huyết của các hội viên 
đóng góp ý kiến có chất lượng cho dự thảo 
văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, nhất là 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên. 
Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý 
nhà nước các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, 
hợp tác xã và nhân dân trong việc đẩy mạnh 
nghiên cứu, ứng dụng và nhân rộng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. 

Làm tốt công tác vận động, tập hợp đội 
ngũ chuyên gia, nhà khoa học cả trong và ngoài 
tỉnh tham gia hoạch định chính sách, tư vấn, hỗ 
trợ phát triển ngành, lĩnh vực được xác định là 
thế mạnh và đột phá của tỉnh. Kịp thời tôn vinh 
trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo 
có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khoa học và 
công nghệ của tỉnh. 

Nâng cao chất lượng các cuộc thi, hội thi 
sáng tạo kỹ thuật; tập hợp đội ngũ chuyên gia 
để hỗ trợ, hoàn thiện các giải pháp, sản phẩm 
dự thi; tham mưu các cơ chế, chính sách ứng 
dụng và nhân rộng các giải pháp, thương mại 
hóa các sản phẩm có giá trị vào sản xuất và 
đời sống.  

 Với tinh thần “Đoàn Kết - Sáng tạo - Đổi 
mới - Phát triển”, chúng ta tin rằng, Liên hiệp 
Hội và đội ngũ trí thức Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ 
mới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện 
hơn, tích cực đổi mới, sáng tạo, góp phần xứng 
đáng vào sự phát triển chung của tỉnh.

V.H.H
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Ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông 
tư số 32/2018/TT-BGDĐT về 

việc ban hành Chương trình giáo dục phổ 
thông (CTGDPT) mới bao gồm chương trình 
tổng thể, các chương trình môn học và hoạt 
động giáo dục. Lộ trình thực hiện CTGDPT 
mới như sau: Từ năm học 2020-2021 đối với 
lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và 
lớp 6; từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, 
lớp 7 và lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối 
với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; từ năm học 2024-
2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Để triển khai thực hiện CTGDPT mới 

phù hợp điều kiện của tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo 
đúng lộ trình và đạt hiệu quả cao, trong thời 
gian tới toàn Ngành GDĐT tập trung thực 
hiện các nội dung sau: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 
và toàn xã hội về thực hiện chương trình giáo 
dục phổ thông mới

Tập trung học tập, quán triệt sâu sắc, 
nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí 
(CBQL), giáo viên các chủ trương, quy 
định của Đảng và Nhà nước về đổi mới 
giáo dục và đào tạo, nhất là việc thực hiện 
đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo 

tẬp tRUNG CHUẩN bị CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ tRIỂN KHAI tHựC HIỆN 
CÓ HIỆU QUả CHƯƠNG tRÌNH GIÁO DỤC pHỔ tHôNG MớI

TrầN TrUNG DũNG
TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đổi mới phương pháp dạy học. Ảnh: P.V
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dục phổ thông; CBQL, giáo viên phải chủ 
động nghiên cứu kĩ nội dung CT GDPT để 
tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cấp 
ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội về việc 
đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông nhằm tạo sự đồng thuận cao 
trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời 
xác định trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền 
trong việc đảm bảo các điều kiện để triển khai 
CTGDPT.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ quản 
lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực 
hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong 
trào thi đua trong toàn ngành. Xây dựng đội 
ngũ nhà giáo thực sự tâm huyết, trách nhiệm; 
khắc phục tình trạng ngại khó, ngại đổi mới, 
vi phạm đạo đức, tư cách nhà giáo.

Tập trung rà soát đội ngũ giáo viên hiện 
có về số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, sức 
khoẻ, phẩm chất, năng lực. Tham mưu thực 
hiện tốt việc sắp xếp, bố trí, sử dụng, đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ; có kế hoạch bổ 
sung, thay thế kịp thời đảm bảo đủ giáo viên 
để thực hiện CTGDPT.  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch 
số 19/KH-UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết 
định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào 
tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ 
sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 
- 2020, định hướng đến năm 2025 đồng thời 
bổ sung Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn cho đội ngũ CBQL, giáo viên thực hiện 

chương trình, sách giáo khoa mới, đảm bảo 
100%  CBQL, giáo viên đều được tập huấn, 
bồi dưỡng các nội dung về chương trình và 
sách giáo khoa phổ thông mới. 

Xây dựng đội ngũ CBQL và giáo viên 
cốt cán các cấp theo đúng quy định của Bộ 
GDĐT để hỗ trợ các cơ sở giáo dục, giáo 
viên trong thực hiện CTGDPT đảm bảo chất 
lượng, khách quan; thực hiện nghiêm túc việc 
phân công nhiệm vụ cho từng CBQL và giáo 
viên cốt cán. 

Thứ ba, đảm bảo cơ sở vật chất, trang 
thiết bị để tổ chức dạy học, giáo dục theo 
chương trình giáo dục phổ thông mới

Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu 
quả Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 
29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt “Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho 
chương trình giáo dục mầm non và giáo dục 
phổ thông giai đoạn 2017-2025”. Đảm bảo 
100% trường phổ thông có đầy đủ phòng học, 
phòng chức năng, phòng học bộ môn, thiết bị 
dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GDĐT.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ 
sở giáo dục trong việc tham mưu tăng cường 
cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tự làm đồ 
dùng dạy học; sử dụng hiệu quả cơ sở vật 
chất, thiết bị dạy học hiện có. Tăng cường hệ 
thống công nghệ thông tin theo hướng hiện 
đại nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lí, dạy học; đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn giáo viên qua mạng. 

Thứ tư, tổ chức biên soạn và thực hiện tài 
liệu giáo dục địa phương 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của 
Bộ GDĐT, tổ chức biên soạn, thẩm định và 
thực hiện nội dung giáo dục địa phương đảm 
bảo tiến độ thực hiện CTGDPT.  Nội dung 
giáo dục của địa phương bao gồm những vấn 
đề cơ bản về văn hóa, lịch sử truyền thống, 
địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị, xã 
hội, môi trường của địa phương. Tổ chức tập 
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huấn, hướng dẫn các trường phổ thông và 
đội ngũ giáo viên giảng dạy nội dung giáo 
dục địa phương.

Thứ năm, tiếp tục triển khai các hoạt 
động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo giáo 
dục toàn diện 

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình 
thức tổ chức dạy học, phát huy tính tích cực 
và sáng tạo của học sinh để nâng cao hiệu quả 
giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học 
tiên tiến, tích cực, phù hợp để phát triển phẩm 
chất và năng lực của học sinh; phát huy vai 
trò tự học, tính chủ động, sáng tạo của học 
sinh trong học tập. Đổi mới phương pháp, 
hình thức kiểm tra đánh giá học sinh; chú 
trọng đánh giá thường xuyên đối với tất học 
sinh qua các hoạt động khác nhau.  

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 
ở các cấp học; chú trọng công tác giáo dục lý 
tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, thể 
chất cho học sinh. 

Thứ sáu, xây dựng và phát huy các nhân 
tố điển hình trong việc thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông mới

Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít 
nhất một trường học điển hình ở mỗi cấp học 
trong việc thực hiện có hiệu quả CT GDPT 
để nhân ra diện rộng. Khuyến khích các cơ sở 
giáo dục, cán bộ quản lí, giáo viên đổi mới, 
sáng tạo; biểu dương, khen thưởng kịp thời 
các nhân tố điển hình trong việc thực hiện 
CTGDPT.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện có hiệu quả xã 
hội hóa giáo dục

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của 
Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn 
lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục 
và đào tạo giai đoạn 2019-2025; Quyết định 
số 37/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND 
tỉnh về việc Quy định quy trình tổ chức huy 
động, quản lý và sử dụng các khoản đóng 

góp tự nguyện của nhân dân; văn bản 5027/
UBND-VX ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp 
nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ 
cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ tám, thực hiện tốt công tác truyền 
thông trong thực hiện chương trình giáo dục 
phổ thông mới

Coi trọng công tác truyền thông trong 
ngành về thực hiện CTGDPT; các trường học, 
CBQL, giáo viên tham gia viết và đưa tin, bài 
về các hoạt động của ngành, của đưn vị; tập 
trung các bài viết về việc chuẩn bị các điều 
kiện và triển khai thực hiện CTGDPT, nhất 
là các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên 
tiến ở các cấp học. Chủ động cung cấp thông 
tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của 
xã hội.

Thứ chín, tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát công tác chuẩn bị và triển khai thực 
hiện CTGDPT mới; kịp thời tư vấn, hỗ trợ 
các cơ sở giáo dục, CBQL, giáo viên trong 
tổ chức thực hiện. Hàng năm tổ chức sơ kết 
đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện 
CTGDPT; kịp thời phát hiện những khó khăn, 
hạn chế để tập trung tháo gỡ.  

Triển khai thực hiện CTGDPT là nhiệm 
vụ to lớn, trọng tâm của Ngành GDĐT trong 
tới gian tới; bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, 
giáo viên trong toàn ngành đòi hỏi sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên, sâu 
sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối 
hợp chặt chẽ của các ban ngành, các tổ chức 
có liên quan và sự ủng hộ của toàn xã hội. Tin 
tưởng rằng với truyền thống và những kết quả 
đã đạt được, Giáo dục Hà Tĩnh sẽ thực hiện 
có chất lượng và hiệu quả CTGDPT mới.

T.T.D
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Sáp nhập xã, Thạch Hà dôi dư 154 cán bộ 
công chức, người hoạt động không chuyên trách

Theo đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành 
chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, 
Thạch Hà sẽ thực hiện sắp xếp 15 xã 

thành 6 xã mới. Theo đó, tổng số CBCC, người 
hoạt động không chuyên trách của 15 xã hiện 
có 406 người; số bố trí làm việc ở 6 xã mới 252 
người, số dôi dư sau sắp xếp 154 người.

Cũng theo đề án, đến trước năm 2020, số cán 
bộ được bố trí là 105 người, dôi dư 37 người; 
số công chức được bố trí là 65 người, dôi dư 84 
người. Toàn huyện có đến 76 CBCC chưa có 
phương án bố trí.

sÁp NHẬp Xã ở tHẠCH Hà 
KHI CÁN bộ CôNG CHỨC ĐỒNG tHUẬN

Bài và ảnh THU Hà

Huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 144 ngày 28/8/2019 của BTV Tỉnh ủy  
và Nghị quyết 164 của HĐND tỉnh liên quan đến sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

7 cán bộ, công chức (CBCC) đã 
hoàn tất các thủ tục nghỉ việc theo 

nghị quyết, nghị định của tỉnh và 
trung ương; 23 CBCC khác cũng 
bày tỏ nguyện vọng muốn được 

nghỉ việc. Đó là những kết quả 
bước đầu đáng mừng trong công 

tác tuyên truyền, vận động tạo 
sự đồng thuận trong cán bộ, công 

chức về chủ trương sắp xếp các 
đơn vị hành chính cấp xã (sau đây 

gọi tắt là sáp nhập xã) tại huyện 
Thạch Hà (Hà Tĩnh). 
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“Tuy nhiên, đó cũng chỉ con số về mặt lý 
thuyết còn trên thực tế số lượng CBCC dôi dư 
sẽ nhiều hơn. Bởi sáp nhập xã nói chung và 
sắp xếp cán bộ nói riêng không phải là một bài 
toán cơ học. Việc bố trí cán bộ phụ thuộc rất 
nhiều yếu tố, khi nhập 2 hay 3 xã mới lại cùng 
nhau thì không thể các cán bộ xã cũ cùng giữ 
vai trò chủ chốt ở xã mới được mà cần có sự 
đan xen, trên cơ sở đã đánh giá năng lực cán 
bộ. Đây cũng là vấn đề khó khăn nhất Thạch 
Hà gặp phải hiện nay” - Bí thư Huyện ủy Trần 
Nhật Tân phân tích. 

Thời gian qua, để từng bước giải quyết vấn 
đề dôi dư CBCC sau sáp nhập, Thạch Hà đã và 
đang bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy về việc thực hiện Kết luật 144-KL/TU. Theo 
đó, huyện tập trung thực hiện đồng bộ các giải 
pháp: vận động nghỉ hưu trước tuổi, vận động 
nghỉ hưởng chính sách theo Nghị định 108 của 
Chính phủ, Nghị quyết 164 của HĐND tỉnh; 
chỉ đạo các xã thuộc diện sáp nhập không đề 
nghị bổ sung nhân sự hoặc bố trí cán bộ kiêm 
nhiệm các chức danh; luân chuyển CBCC về 
huyện công tác hoặc bố trí sang làm việc ở xã 
không thuộc diện sáp nhập.  

Ngoài thực hiện đánh giá năng lực cán bộ 
thông qua việc từng cán bộ và Ban chấp hành 
đảng bộ xã đánh giá (theo hướng dẫn của tỉnh), 
huyện còn chủ động thành lập tổ công tác vừa 
chỉ đạo, vừa giám sát quy trình này. Tổ công 
tác bao gồm các đồng chí thuộc đoàn công tác 
của BTV Huyện ủy phụ trách các xã, cụm xã 
nhằm đảm bảo kết quả đánh giá được khách 
quan, chính xác.

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân cho biết: 
“Sau khi có kết quả tổng hợp của các đoàn 
công tác, BTV Huyện ủy tiếp tục họp đánh giá 
cụ thể. Đồng thời, thông tin bài bản, đầy đủ các 
kết quả đánh giá, rồi mới thực hiện bỏ phiếu tín 
nhiệm. Trên cơ sở đó, cùng với phiếu tín nhiệm 
nơi cư trú của CBCC và các kênh thông tin liên 

quan, huyện mới thực hiện sắp xếp, lựa chọn 
nhân sự”.

Không những thế, để tiếp nhận thông tin 
đa chiều, huyện còn phát phiếu đề xuất nguyện 
vọng cá nhân đến tận từng CBCC. riêng cá 
nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy gửi thư ngỏ 
đến từng cán bộ chủ chốt ở các địa phương 
tham khảo ý kiến về đề xuất phương án sắp 
xếp, bố trí nhân sự các chức danh chủ chốt. Để 
đảm bảo khách quan, dân chủ, các ý kiến đều 
được yêu cầu thực hiện theo chế độ MẬT.

Đồng thuận chủ trương, sẵn sàng nghỉ việc 
Gần 20 năm gắn bó với việc xã hội, trong 

đó 13 là cán bộ xã, thế nhưng khi biết đến chủ 
trương sáp nhập xã, sắp xếp cán bộ dôi dư, Phó 
Chủ tịch HĐND xã Thạch Lưu Nguyễn Hữu 
Chinh (SN 1964) đã mạnh dạn đề đạt nguyện 
vọng của mình khiến nhiều người nể phục. 

Ông Chinh bày tỏ trong đơn đề xuất nguyện 
vọng: “Nếu có thể tôi xin được giữ nguyên chức 
vụ hoặc chuyển công tác về Ban Khuyến nông; 
còn không sắp xếp được tôi xin nghỉ hưu sớm 
hưởng chính sách theo quy định”. 

“Không phải tôi chối bỏ trách nhiệm, hay 
lo sợ mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ khi 
về xã mới nhưng Thạch Lưu sẽ thực hiện sắp 
xếp với xã Bắc Sơn, Thạch Vĩnh. Lúc này, 3 
xã nhập 1, công tác cán bộ lại càng khó khăn, 
nếu có làm việc tôi cũng chỉ có thể cống hiến 
thêm 4 năm, vậy thì không cớ gì ngay lúc này 
ưu tiên người trẻ, lùi mình về phía sau. “Tre” 
có già thì “măng” mới mọc được!” - ông Chinh 
vui vẻ nói thêm. 

Cũng cùng suy nghĩ với Phó Chủ tịch 
HĐND xã Thạch Lưu, Trưởng Công an xã Nam 
Hương Hồ Văn Nga đã tự tay mình viết đơn xin 
nghỉ việc theo chủ trương tinh giản biên chế và 
chính sách hỗ trợ dôi dư cán bộ sau sáp nhập 
thuộc Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị quyết 
164/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

(Xem tiếp trang 33)
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Những người bắc nhịp cầu nối ý 
Đảng với lòng dân

Từng là Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân xã, 
năm 2004, sau  33 năm công 

tác, ông Nguyễn Đình Tứ nghỉ hưu tại 
địa phương. Từ đây với vai trò mới là 
Bí thư chi bộ thôn Trần Phú, kiêm báo 
cáo viên của Đảng ủy xã Kỳ Hưng, thị 
xã Kỳ Anh. Trong điều kiện bộn bề khó 
khăn, nhất là công tác tuyên truyền,vận 

bÁO CÁO VIÊN CƠ sở VớI pHƯƠNG CHÂM: 
NGHe DÂN NÓI, NÓI DÂN HIỂU, LàM DÂN tIN

Các báo cáo viên Đảng ủy xã Kỳ Hoa phối hợp với Hội đồng BT-TĐC - GPMB thị xã tuyên truyền chủ trương giải phóng mặt bằng 
triển khai dự án tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh. Ảnh: Trung Hiếu

Hồ MINH HằNG
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Kỳ Anh

Để đưa thông tin đến với người dân 
thuận lợi và hiệu quả nhất, điều đầu tiên 

phải nói đến vai trò của đội ngũ báo cáo viên 
cơ sở, bởi đây là những người sống ở trong 
lòng dân, vừa nói dân nghe, vừa nghe dân 

nói, nối những nhịp cầu giữa ý Đảng với lòng 
dân. Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền thị 
xã Kỳ Anh đã xây dựng, kiện toàn, phát huy 
vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên 

cơ sở. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội
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động để Nhân dân hưởng ứng tham gia giải 
phóng mặt bằng, hiến đất, hiến cây, công 
sức, của cải để cùng nhau thực hiện các tiêu 
chí nông thôn mới, tiêu chí thôn văn hóa… 
bằng uy tín và trách nhiệm của mình, ông đã 
đến từng nhà để nắm chắc hoàn cảnh, tâm 
tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc, từ 
đó có giải pháp nhằm đưa các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, 
các quy định, hương ước của địa phương đi 
vào cuộc sống.

Chia sẻ về kỷ niệm trong hơn 15 năm 
làm báo cáo viên, ông Tứ nhớ lại “thời điểm 
cuối năm 2006 ngay khi vừa đảm nhận vai 
trò Bí thư chi bộ, Báo cáo viên đảng ủy, tôi 
đã cùng chi ủy, ban cán sự thôn vận động các 
hộ dân với phương pháp thu “đối ứng”, nhà 
nước và nhân dân cùng làm để hoàn thành 
tuyến đường bê tông dài 2km đầu tiên của 
thôn. Đến nay, cơ bản các tuyến giao thông 
liên thôn đã được bê tông hoá đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu đi lại của bà con”. Hôm nay 
đi trên đoạn đường ấy, nhắc lại những câu 
chuyện về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện trong ánh mắt ông và những 
người đồng chí không dấu nỗi niềm vui, tự 
hào, phấn khởi.

Từ một thôn những năm trước đây các 
hộ dân chủ yếu sống bằng nghề độc canh 
trồng lúa, chăn nuôi nhỏ lẻ, kinh tế chưa phát 
triển, đến nay, đời sống nhân dân trong thôn 
đã không ngừng được cải thiện và nâng cao. 
Thôn Trần Phú được đánh giá là điểm sáng 
trong thực hiện phong trào xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư. Hằng năm, qua 
bình xét, thôn đều có trên 75 % gia đình đạt 
tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thôn giữ vững 
danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh. Và hơn bao 
giờ hết, sự nỗ lực của ông Nguyễn Đình Tứ 
được ghi nhận không chỉ bằng những Giấy 
khen, Bằng khen mà quan trọng hơn là sự 
tin tưởng, kì vọng của nhân dân đối với một 

người báo cáo viên năng nổ, tâm huyết với 
quê hương.

Gần 80 tuổi đời, 13 năm thực hiện vai 
trò của báo cáo viên ở tổ dân phố 3, phường 
sông Trí, dù sức khỏe có hạn, nhưng thời 
gian không làm cho báo cáo viên Phan Công 
Trân, giảm sút nhiệt huyết, trách nhiệm và sự 
tận tụy, sáng tạo trên lĩnh vực tuyên truyền 
miệng, đem tiếng nói của Đảng, Nhà nước 
đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Là một cán bộ lãnh đạo về hưu, với trình 
độ lý luận cao, nhận thức chính trị vững 
vàng, ông thường xuyên theo dõi, cập nhật 
tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và 
quốc tế; dành thời gian nghiên cứu các tài 
liệu chuyên sâu để phục vụ cho công việc. 
Ông nói: “Về sinh hoạt ở địa bàn mới thấy, 
sự tác động của những thông tin nhiều chiều 
đang khiến người dân lúng túng trong phân 
định phải trái. Ngay trong đội ngũ đảng viên 
chi bộ, nhận thức cũng chưa đồng đều. Vì 
vậy, với vai trò của một báo cáo viên cơ sở, 
tôi thường xuyên tham gia các cuộc sinh 
hoạt chi bộ, họp tổ dân phố để nói chuyện 
cung cấp thông tin và định hướng dư luận”.

Theo ông Trân, để nói được cho dân nghe 
cũng không phải dễ, nhất là trong thời điểm các 
kênh thông tin hết sức đa dạng, nhiều chiều. Vì 
vậy, bên cạnh trang bị đầy đủ thông tin, khả 
năng lý luận thì người báo cáo viên cần biết 
lựa chọn nội dung, chọn việc để tuyên truyền, 
định hướng. Với ông, nội dung đã được truyền 
đạt hiệu quả nhất là các chuyên đề về học tập 
và làm theo Bác Hồ được triển khai nhiều năm 
nay. Trên cơ sở giúp đảng viên, người dân 
thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Bác, ông Trân liên hệ thêm tình hình thực tiễn 
của tỉnh, Thị xã Kỳ Anh để định hướng cho cán 
bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là về những việc 
cụ thể góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ 
trương, chính sách tại địa phương.
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Xây dựng đôi ngũ báo cáo viên từ cơ sở
Trao đổi về hoạt động của đội ngũ báo 

cáo viên ở phường sông Trí, Phó Bí thư 
Đảng ủy phường Phạm Thị Thu Hiền cho 
biết, mô hình báo cáo viên cơ sở đã được 
phường xây dựng từ năm 2011 đến nay. 
Toàn phường hiện có 9 báo cáo viên và 55 
tuyên truyền viên có mặt ở tất cả các tổ dân 
phố. Phần lớn đội ngũ này đều là cán bộ đã 
nghỉ hưu nên có trình độ, nhiệt tình và trách 
nhiệm, nhờ đó đã định hướng kịp thời dư 
luận. Nhất là giai đoạn tuyên truyền chuyển 
chợ thị xã từ cơ sở cũ đến chợ mới và định 
hướng người dân sau sự cố môi trường biển, 
các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đã 
hỗ trợ phường từng bước ổn định tình hình, 
tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Còn ở xã Kỳ Hoa, là địa phương vừa về 
đích nông thôn mới năm 2017, trong công 
tác tuyên truyền người dân phát huy vai trò 
chủ thể thực hiện và giữ vững các tiêu chí, 
những báo cáo viên đồng thời là bí thư cấp uỷ 
ở Đảng bộ xã đã thực hiện tốt chức năng và 
vai trò trong triển khai quán triệt các chỉ thị, 
nghị quyết theo quy định của Đảng, những 
chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển mô 
hình kinh tế, đẩy mạnh phong trào thi đua 
lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn 
hoá ở khu dân cư, tham gia tích cực trong 
công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trao đổi 
về vấn đề này, ông Phan Công Biện, báo cáo 
viên Đảng ủy xã Kỳ Hoa cho biết”: “Trước 
mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ, tôi đều chuẩn bị 
kỹ nội dung tuyên truyền theo định hướng, 
tài liệu mà Ban Tuyên giáo thị xã Kỳ Anh 
cung cấp. Từ việc nắm chắc các chủ trương, 
chính sách qua hệ thống tài liệu cho báo cáo 
viên, khi triển khai chỉ đạo từng phần việc cụ 
thể, tôi có thể vận động tuyên truyền người 
dân một cách thuyết phục hơn”.

Thị xã Kỳ Anh đã và đang trở thành 
trung tâm phát triển của cả tỉnh với nhiều dự 
án kinh tế trọng điểm, đời sống người dân 
ngày càng được nâng cao, nhưng bên cạnh 
đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Lợi ích kinh 
tế, sự hiểu biết chưa đầy đủ, các vấn đề xã 
hội chưa được giải quyết dứt điểm đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm tư, tình 
cảm của các tầng lớp nhân dân. Có những 
thời điểm, tình hình phức tạp, tất cả mọi 
kênh giải quyết đều khó phát huy, thì công 
tác tuyên giáo nhất là hoạt động của báo cáo 
viên, tuyên truyền cơ sở đã phát huy vai trò, 
hiệu quả. Họ chính là chiếc cầu nối giữa 
Đảng với dân trong việc định hướng thông 
tin, định hướng tư tưởng về các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của nhà nước, nâng cao nhận thức của cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phản 
bác lại quan điểm sai trái của các thế lực thù 
địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội.

Nhận thức đầy đủ vấn đề này, Thị ủy 
Kỳ Anh, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã và đang 
thường xuyên quan tâm, đưa ra các giải 
pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác tư tưởng nói chung, công tác 
tuyên truyền miệng nói riêng. Đến nay đội 
ngũ báo cáo viên cơ sở của thị xã đã phát 
triển cả về số lượng, chất lượng, tập trung 
kiện toàn theo hướng tinh gọn, chú trọng 
năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh 
nghiệm thực tiễn. Các sự kiện, vấn đề thời 
sự quan trọng trong nước cũng như quốc tế 
được các báo cáo viên cơ sở kịp thời tuyên 
truyền, giải thích thông qua các cuộc sinh 
hoạt chi, đảng bộ, chi, tổ hội, các buổi đối 
thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân. Nhờ đó, 
trong những giai đoạn “gian khó” mỗi cán 
bộ, đảng viên đảm nhiệm các chức vụ khác 
nhau đều đã và đang thực hiện tốt vai trò 
báo cáo viên tại cơ sở. 
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“Kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng 
viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, 
với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho Nhân dân. 
Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư 
tưởng và tổ chức”. Vì vậy các cấp ủy Đảng cần 
hết sức coi trọng công tác kiểm tra, thường xuyên 
thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. 
Thông qua kiểm tra, giám sát để quản lý đảng 
viên, kịp thời phát hiện những khuyết điểm, thiếu 
sót để uốn nắn, những sai phạm để xử lý, nhất là 
đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, 
tha hóa biến chất về đạo đức lối sống, độc đoán, 
chuyên quyền, vi phạm các nguyên tắc tổ chức 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Để nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng 
phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính 
sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người 
đảng viên”. Việc nâng cao nhận thực vì mục tiêu 
lý tưởng, đạo đức cách mạng là cơ sở để cho mỗi 
cán bộ, đảng viên trau dồi bản lĩnh, giữ gìn kỷ 
luật, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh 
thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm. Luôn đặt việc 
trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng 
lên hàng đầu; phải thực sự là “đầy tớ”, là “công 
bộc của dân”. Thường xuyên chăm lo học tập 
nâng cao trình độ mọi mặt, gắn học tập lý luận 
với thực tế công việc. Cán bộ, đảng viên phải 
nêu gương về rèn luyện tu dưỡng theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải nói đi 
đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm. Đó là giải pháp hữu hiệu trong việc nâng 
cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa 
cá nhân, thiết thực góp phần vào việc xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới hiện nay theo lời 
Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đ.D.B

Trao đổi về vai trò của đội ngũ báo 
cáo viên cơ sở, đồng chí Trần Nam 
Phong, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Thị ủy cho biết: “Hiện toàn thị xã 
có 157 báo cáo viên, tuyên truyền viên, 
trong đó, 33 báo cáo viên cấp thị, còn 
lại là cấp cơ sở. Những năm gần đây, 
nhờ kiện toàn được đội ngũ và có các 
chế độ giao ban, cung cấp tài liệu, hỗ trợ 
sát sao trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, các báo cáo viên đã thể hiện được rõ 
nét hơn vai trò của mình.Cùng với đó, 
định kỳ hàng tháng Ban Tuyên giáo Thị 
ủy tổ chức hội nghị giao ban báo cáo 
viên đến tận bí thư chi bộ, thôn trưởng, 
tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn. Trung 
bình mỗi năm, thị xã tổ chức hàng chục 
kỳ hội nghị cho hơn 2.000 lượt người 
nghe. Đặc biệt tháng 6 vừa qua, Thị ủy 
Kỳ Anh cũng đã tổ chức thành công Hội 
thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. Cùng 
với đó đã hướng dẫn, bồi dưỡng, cử thí 
sinh thamgia Hội thi cấp tỉnh và xuất sắc 
giành Giải nhất. Thông qua hội thi, giúp 
các báo cáo viên tự học hỏi, rèn luyện 
kỹ năng, đồng thời cũng là dịp để thị 
xã lựa chọn, xây dựng đội ngũ báo cáo 
viên là lực lượng nòng cốt lâu dài tuyên 
truyền phổ biến chủ trương, đường lối 
của Đảng và pháp luật của nhà nước”.

Thị xã Kỳ Anh đang đứng trước 
nhiều thời cơ, điều kiện thuận lợi để 
phát triển vươn lên, song cũng phải tập 
trung sức mạnh vượt qua những khó 
khăn, thách thức. Phát huy vai trò, hiệu 
quả, thời gian tới hoạt động đội ngũ báo 
cáo viên cơ sở, công tác tuyên truyền 
miệng của Đảng cần phải tiếp tục được 
quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa, tạo sự 
đồng thuận trong xã hội, góp phần vào 
sự ổn định và phát triển toàn diện của 
thị xã. 

H.M.H

di Huấn Hồ cHí minH . . .
(Tiếp theo trang 8)
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Lời mùa thu
   Lê QUốC HÁN
Một trang sách mỏng cầm tay 
thầy đi suốt cả vạn ngày bên con 
một viên phấn trắng gầy mòn 
vạch cho con thấu vui buồn đầy vơi

Dẫu con đi hết cuộc đời 
đi làm sao hết những lời thầy khuyên: 
lòng người sớm trắng chiều đen 
con ơi gắng giữ bình yên tâm hồn

Thước nào đo được dại khôn 
vui chi làm một cánh buồm lẻ loi 
nguyện thành một tấm gương soi 
tránh sao khỏi hạt bụi rơi lấm mình

Trọn đời dâng hiến trái tim 
lấy nhân làm trọng lấy tình làm sang 
nghĩa đâu chỉ chuyến đò ngang 
lời khuyên rứt ruột đá vàng thấm chi

Đường xa thầy mở con đi 
trái yêu đã chín ngại gì gian nan 
mai sau về chốn thanh nhàn 
lời mùa thu kết hao quang dâng thầy.

Buổi học sau lũ
  Lê VăN Vỵ
Đội khăn tang em đến học đúng giờ 
Cha em vừa mất trong cơn lũ 

Gạt nước mắt khát khao con chữ 
Môi tái, da xanh, mắt sáng ngời

Các em đã đến từ muôn nơi 
Quản chi sông suối với núi đồi 
Quyển vở ố trang, nhòe bùn đất 
Hong khô chưa kịp, nắng chưa phơi

Có em nhà bị lũ cuốn trôi 
Học xong lại tá túc nhà người 
Nói chi đến lót lòng buổi sáng 
Đồng quê ơi, lúa mất sạch rồi!

Có những điều không nói bằng lời 
Chỉ ánh mắt yêu thương đồng cảm 
Có những điều nằm ngoài bài giảng 
Giáo án thầy phải đổi khác em ơi! 

Sinh nhật
  TrầN NAM PHONG

Hôm nay tôi ngồi sinh nhật Biển
Cúi lạy tiếng sóng ngàn thu
Phăng phắc ba ngàn hòn đảo
Hoài thai giọt máu mẹ nhân từ

Hôm nay tôi ngồi sinh nhật Núi
Dằng dặc xương cốt tổ tiên
Mênh mang đất trời, bờ cõi
Ôm ấp khúc ruột trăm miền

Hôm nay tôi ngồi sinh nhật Gió
Ngàn năm chớp mắt sẽ qua
Ngọn khói lên trời cay gốc rạ
Quê nhà tre trúc phía trời xa

Hôm nay tôi ngồi sinh nhật Thời gian
Ký ức tìm về thớ cây, vân lá
Chợt thấy mắt em như màu quả
Mở ra năm tháng bình yên.
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Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu của 
dân tộc ta đã thường xuyên quan 
tâm đến mọi tầng lớp nhân dân, 

Người cũng đã dành tình cảm đặc biệt cho 
những người không may mắn, bị khiếm 
khuyết một phần cơ thể. 

Năm 1966, Bác đã chỉ thị cho Chính 
phủ ban hành Thông tư số 202 về chính sách 
trợ cấp cho người tàn tật, người già cô đơn 
và trẻ mồ côi. Đối với người mù, Bác dành 
tình yêu thương hết sức đặc biệt. Ngay từ 

những ngày đầu mới giải phóng thủ đô, mặc 
dù còn nhiều khó khăn, nhiều việc phải làm, 
Bác đã đến thăm Trường Thương binh hỏng 
mắt đêm 30 Tết Bính Thân (1956) và đã nói 
câu nói nổi tiếng “Các chú tàn nhưng không 
phế”, vừa động viên an ủi những người 
hỏng mắt, vừa định hướng cho những người 
không may mắn xóa đi mặc cảm, tự ti phấn 
đấu vươn lên.

Do đó, ngay sau ngày thành lập Hội 
(17/4/1969), các đồng chí lãnh đạo Hội đã xin 

HỘI NGƯỜI MÙ HÀ TĨNH THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA BÁC 

“tàn nhưng không phế”
TIếN GIÁP

Chánh Văn phòng Hội Người mù Hà Tĩnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Người mù Hà Tĩnh. Ảnh: P.V
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Bác cho phép lấy câu nói bất hủ “Tàn nhưng 
không phế” làm kim chỉ nam cho mọi hành 
động. Từ đó đến nay, gần 1 triệu người mù 
và kém mắt nặng đã thực hiện lời dạy của 
Bác, vượt mọi khó khăn gian khổ, xóa đi 
mặc cảm tự ti, đoàn kết, phấn đấu vươn lên 
để tự khẳng định mình. Qua học tập, lao 
động, sinh hoạt họ đã trở thành con người 
mới, có tri thức, có văn hóa, có nghề nghiệp, 
hòa nhập cuộc sống với gia đình và xã hội.

Hội người mù Hà Tĩnh, sau 28 năm 
thành lập với hơn 4 nghìn hội viên trong toàn 
tỉnh. Tháng 6 năm 2015, Hội Người Mù Hà 
Tĩnh đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước 
lần thứ II. có biết bao tấm gương nghị lực 
của những người mù chiến thắng tật nguyền 
để có thành tích cao trong học tập, trong lao 
động, trong hoạt động hội, để tự lo cho cuộc 
sống của bản thân và đóng góp cho xã hội.

Hoàng Xuân Hạnh quê ở Thị xã Kỳ Anh. 
Gia đình Hạnh có 3 người con thì cả 3 đều bị 
mù. Mẹ Hạnh ngày xưa là thanh niên xung 
phong chiến trường Lào, bố chiến sỹ lái xe 
hỏa tuyến ở Trường Sơn. Ba chị em Hạnh là 
kết quả nhẫn tâm mà di chứng chiến tranh 
để lại. Thực tế đau lòng ấy giúp cho người 
thanh niên có nghị lực vươn lên, gắng học 
tập để bố mẹ có quyền tự hào về người con 
tàn tật, nhưng không phế. Sự cố gắng học tập 
của anh đã được đền đáp. Anh đã thi đậu vào 
làm giáo viên Trung tâm phục hồi chức năng 
- Hội Người mù Việt Nam. Không dừng lại 
đó, hiện nay anh đã tốt nghiệp trường Đại 
học Khoa học xã hội và nhân văn với tấm 
bằng xuất sắc và là chủ của một cơ sở xoa 
bóp Hoàng Kim nổi tiếng ở đất Hà thành. 
Với những nghị lực phi thường, chàng thanh 
niên tuấn tú đã tạo một cuộc sống ý nghĩa 
cho bản thân, gia đình và xã hội.

Phạm Thị Thuỳ quê ở thị trấn Phố Châu 
- Hương Sơn. Cô gái vừa tròn 28 tuổi, Thuỳ 

là con thứ 4 trong một gia đình có 5 anh chị 
em. Ngay từ nhỏ Thuỳ đã ôm ấp một ước 
mơ cháy bỏng là được làm cô giáo, được 
đứng trên bục giảng, ước mơ ấy đã thành 
hiện thực khi năm 2005 Thuỳ được trúng 
tuyển vào khoa Ngoại ngữ trường Cao Đẳng 
sư phạm Hà Tĩnh. 3 năm học xa nhà, với 
lòng đam mê nghề sư phạm, với sự nỗ lực 
phấn đấu , cô đã nhận tấm bằng loại giỏi và 
được Phòng GD& ĐT Hương Sơn nhận về 
công tác tại trường THCS Thuỷ Mai - Sơn 
Thuỷ. Không thể  tả hết nỗi vui mừng, phấn 
khởi, cảm xúc lần đầu tiên được đến nhận 
trường, được gieo mầm ước mơ mà bây lâu 
hằng ấp ủ. Niềm vui chưa được bao lâu thì 
một tai hoạ ập xuống khi căn bênh “viêm 
màng bồ đào” đã làm cho đôi mắt của Thuỳ 
không còn nhìn thấy ánh sáng, những cô cậu 
học trò dễ thương, những dòng chữ trên nền 
bảng đen và cả ngôi trường thân yêu cứ mờ 
dần theo ngày tháng. Bố mẹ Thuỳ đã phải 
bán hết của cải trong nhà để chạy chữa cho 
con nhưng không có cách nào để qua khỏi 
căn bệnh quái ác này. Thuỳ kể: phải nói, 
tinh thần em lúc ấy bị suy sụp nặng, em cứ 
ngồi khóc một mình trong phòng vắng và tự 
đặt câu hỏi? Không lẽ cuộc đời và cả những 
ước mơ của mình lại bị dập tắt từ đây, cảm 
gíac cô đơn, thất vọng và mặc cảm cứ dày 
xé trong tâm trí, cho đến một ngày Thuỳ 
được Hội người mù huyện Hương sơn đưa 
vào sinh hoạt, được Hội cho đi học lớp quản 
lý công tác Hội, lớp cộng tác viên báo chí 
và lớp giáo viên dạy chữ BrAIL, rồi Thuỳ 
được Tỉnh hội điều về làm giáo viên công 
tác tại Trung tâm dạy nghề của Hội, ước mơ 
cháy bỏng ngày nào lại được nhen lên. Tại 
Đại Hội đại biểu Đại hội đại biểu Hội Người 
mù Hà Tĩnh lần thứ V (2012- 2017), Thùy 
ứng cử vào Ban Chấp hành, được Đại Hội 
tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội. Cô 
gái Phạm Thị Thùy là một tấm gương cho sự 
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nỗ lực vươn lên xứng đáng với lời dạy của 
bác “Tàn nhưng không phế” để mọi người 
noi theo.

Ngoài những tấm gương cá nhân, các cấp 
Hội từ tỉnh đến huyện, thành, thị còn tổ chức 
các hoạt động sản xuất tập trung, sản xuất tại 
gia đình, học tập văn hóa, chữ Braille, sinh 
hoạt Hội nhằm tập hợp người mù để chăm 
lo về nghề nghiệp, giáo dục, giúp cho người 
mù có môi trường phấn đấu vươn lên, thực 
hiện lời dạy của Bác Hồ. Hiện nay, toàn tỉnh 
có trên 60% người mù trong độ tuổi biết đọc 
và sử dụng chữ Braille trong đời sống văn 
hóa, cũng như trong công việc.

Hàng trăm trẻ em mù được học tiền 
hòa nhập và học hòa nhập ở các trường phổ 
thông, hơn 40 người mù trẻ đã tốt nghiệp 
hoặc đang học ở các trường cao đẳng, đại 
học, một số em học lên cao học. Hàng trăm 
người mù đã biết sử dụng tin học vào học 
tập, làm việc và cuộc sống. 

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, cho 
vay vốn để giải quyết việc làm cho hội viên, 
kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm để có 
kinh phí xóa nhà tranh tre dột nát, tài trợ cây 

trồng, vật nuôi, mổ mắt trả lại ánh sáng... 
tích cực hỗ trợ, phối hợp với chính quyền địa 
phương và các cấp hội thành lập các tổ sản 
xuất tập trung, làm tốt công tác giới thiệu, 
kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên. Gần 
70% hội viên trong độ tuổi lao động có việc 
làm ổn định, gần 71 cơ sở sản xuất tập trung, 
dịch vụ cho người mù, thu hút 392 lao động  
làm các mặt hàng thủ công, dịch vụ tẩm quất. 
Hội viên được sinh hoạt tập thể, được nâng 
cao dân trí, được trợ cấp thường xuyên, đột 
xuất, được thăm hỏi lúc ốm đau, vui buồn...

63 năm đã qua là một chặng đường dài so 
với đời người, nhiều sự kiện đã đi theo thời 
gian, nhưng cũng có sự kiện, có câu nói đã đi 
vào lịch sử, trở thành chân lý cho mọi người 
hướng tới. Câu nói của Bác cũng vậy, chỉ 4 
từ thôi mà đã trở thành hiệu triệu, thành động 
lực, giúp cho tổ chức hội và hội viên phấn đấu, 
để những người tưởng rằng đã phế, vẫn trở 
thành những người có ích, hòa nhập với cộng 
đồng xã hội mến yêu. Hội Người mù Hà Tĩnh 
nguyện mãi thực hiện lời dạy tốt lời dạy của 
Bác: “Tàn nhưng không phế”.

T.G

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

các cộng tác viên: GS.TS Trần Văn Bính, Đặng Duy Báu, Trần Thế Dũng, Trần Trung Dũng, Hồ Minh 
Hằng, Đỗ Duy Oánh, Trần Thanh Bình, Phan Hương, Nguyễn Ngọc Phú, Phan Hương,Tiến Giáp, Thư 
Hiền, Trà Giang, Nguyễn Huy Liệu, Lê Xuân Vinh, Bùi Văn Hiên, Trương Ngọc Ánh,Bùi Ngọc Hồng,... Do 
khuôn khổ có hạn, trong số này, Tạp chí chỉ đăng một số bài, những bài viết còn lại Ban Biên tập sẽ lựa 
chọn đăng vào các số tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và mong các cộng tác viên tiếp tục gửi tin, bài, ảnh cho Tạp chí. Tin, bài, ảnh 
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BAN BIÊN TẬP
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Đó là lời tâm sự chân thật của thầy Phan Bá Tân 
tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị và vinh danh điển hình tiên tiến 
cấp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Là một giáo viên dạy và trực tiếp 
phụ trách đội tuyển môn Vật 
lý, lại tham gia Ban Chấp hành 

Đoàn, kiêm Bí thư Chi đoàn giáo viên của 
Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà), 
công việc của thầy Phan Bá Tân đã khá bận 
rộn, nhưng thầy vẫn giành thời gian để kèm 
cặp, hướng dẫn và dìu dắt những học sinh 
đến ăn ở, học tập tại nhà mình.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Lộc Hà 
còn nhiều khó khăn, thầy Phan Bá Tân 
thường lấy sự học như cơ hội để lập thân, 
lập nghiệp. Vào nghề, được nhận công tác 
tại chính quê nhà, đối với thầy đó là niềm 
hạnh phúc rất đỗi lớn lao và đây cũng là cơ 
hội để thầy có thể hiểu, chia sẻ với hoàn 
cảnh, nguyện vọng của học sinh quê mình, 
giúp các em vươn lên trong học tập cũng 
như trong cuộc sống.

Ngay từ khi chưa lập gia đình, xuất 
phát từ trách nhiệm của người thầy giáo 
chủ nhiệm trước tình cảnh một em học 
sinh có tư chất tốt nhưng chưa chăm học, 

“Cho đi... Là nhận lại”
CHÂU UyêN

Thấy Phan Bá Tân phát biểu tại Hôi nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
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nhà khó khăn, bố làm ăn xa, thầy đã buộc 
em phải đến học ở nhà mình để dễ quản lý, 
kèm cặp. Trong năm đó, thầy cũng đã giúp 
một số học sinh có năng lực học tốt nhưng 
gia đình khó khăn về ăn ở, học tập miễn 
phí tại nhà mình. Kể từ đó, ngôi nhà nhỏ 
của thầy luôn rộn ràng tiếng cười nói của 
nhiều thế hệ học sinh đến tá túc học tập, 
rèn luyện, trưởng thành.

Gần mười năm qua, cùng với sự đồng 
tâm, chia sẻ của người vợ, cô giáo dạy 
cùng trường, mái nhà nhỏ của gia đình 
thầy Tân đã đón nhận nhiều thế hệ học 
sinh vùng cửa biển Lộc Hà đến sinh sống 
và học tập. Có những năm có 7, 8 em cùng 
ăn ở, sinh hoạt, học tập trong nhà. Ngoài 
thời gian dạy ở trường, vợ chồng thầy Tân 
đã thay nhau kèm cặp, hướng dẫn các em 
học tập, rèn luyện tính tự giác, chỉ bảo 
cho các em về cách ứng xử hàng ngày... 
Trong môi trường đó, các em đã tự nhắc 
nhở, bảo ban cùng nhau đoàn kết, chi tiêu 
tiết kiệm, tự giác làm việc nhà, giúp đỡ 
thầy cô… Thầy Phan Bá Tân chia sẻ: “Với 
cách thức đó, những học sinh được chúng 
tôi cưu mang đã chăm chỉ học hành, sinh 
hoạt nền nếp, biết quan tâm, thương yêu 
người khác và luôn có ý thức phấn đấu 
vươn lên, vượt qua hoàn cảnh. Chính các 
em đã đem đến nhiều niềm vui và thay 
đổi cuộc sống, khiến chúng tôi thêm yêu 
nghề, yêu đời, thêm vững tin vào thế hệ 
trẻ,... giúp chúng tôi thấm thía hơn rằng: 
điều quan trọng trong cuộc đời không phải 
chỉ là “thành danh” mà quan trọng hơn là 
“thành người””.

Được biết trong số 20 học sinh đã từng 
ăn, ở, sinh hoạt, học tập tại nhà và hơn 
40 em được thầy Phan Bá Tân dạy kèm 
miễn phí vào buổi tối đều đậu vào các 
trường đại học và trở thành những người 
công dân tốt. Trong đó có em Lê Văn Sơn 

sinh năm 1996 (Thạch Mỹ), em Phạm Văn 
Hoàng, sinh năm 1998 (Mai Phụ) thi đậu 
Học viên Hải quân; em Lê Quang Hải sinh 
năm 1996 (Thạch Châu) thi đậu Học viện 
Phòng không không quân; em Nguyễn 
Văn Kiên sinh năm 1998 (Hộ Độ) thi đậu 
Học viện An ninh… rất nhiều em giờ đã 
là sĩ quan các trường quân đội, công an, 
kĩ sư, y bác sĩ đang sống và làm việc khắp 
mọi miền Tổ quốc. Bên cạnh đó, có em 
chưa thành công trong sự học ở trường 
nhưng đang mỗi ngày nỗ lực rèn luyện để 
trưởng thành trong cuộc sống, trường đời. 
Kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của các em 
còn có công rất lớn của thầy Phan Bá Tân 
- Người thầy, người cha thứ hai đã tạo điều 
kiện cho các em có môi trường học tập, 
rèn luyện tu dưỡng nên người. Em Lê Văn 
Sơn - một trong số học sinh được gia đình 
thầy giúp đỡ, giờ đã trở thành một sỹ quan 
công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt 
Nam tâm sự: “Nếu ngày đó không có thầy 
Tân và gia đình thầy cưu mang thì cuộc 
đời em không biết sẽ ra sao. Với sự dùi 
dắt của thầy, chúng em đã trưởng thành 
lên rất nhiều. Dù đi đâu, làm gì, chúng em 
vẫn không bao giờ quên những năm tháng 
được sống cùng gia đình thầy và sẽ luôn 
khắc ghi công ơn to lớn của thầy cô đã 
giành cho mình”. 

Người có công vun trồng, cây chẳng 
phụ lòng và sẽ có ngày đơm hoa, kết trái. 
Đối với thầy Phan Bá Tân, những “trái 
ngọt” được thầy chăm bón chính là niềm 
vui, niềm hạnh phúc, là động lực để thầy và 
các thành viên trong gia đình tiếp tục làm 
thêm nhiều việc tốt giúp ích cho đời. Trong 
thời gian tới, gia đình thầy vẫn giang rộng 
vòng tay, tiếp tục đón nhận, giúp đỡ các 
em có hoàn cảnh khó khăn bằng tất cả tình 
yêu thương, lòng chân thành của mình, để 
mong sao các em có một môi trường tốt 
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để rèn chữ luyện người 
và trưởng thành trong 
tương tai. 

“Cho đi nghĩa là 
nhận lại - Với các em 
học sinh thân yêu của 
mình và với cả các bậc 
phụ huynh, chúng tôi 
nghĩ rằng mình đã cho đi 
một ít với cái tâm chân 
thành, trong sáng, vô 
tư, không vụ lợi, cùng 
niềm đam mê, nhiệt 
huyết với nghề để rồi 
được nhận lại rất nhiều, 
nhất là thái độ trọng tình 
trọng nghĩa, sự yêu mến, 
tôn trọng đối với người 
thầy. Và hạnh phúc thật 
nhiều khi thấy các em 
khôn lớn, trưởng thành 
trong cuộc sống” - Thầy 
Tân chia sẻ.  

Với việc làm bình dị 
mà cao đẹp, thầy Phan 
Bá Tân đã trở thành một 
trong 50 gương cá nhân 
điển hình tiêu biểu được 
vinh danh tại Hội nghị 
sơ kết 3 năm thực hiện 
Chỉ thị 05 về học tập 
và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh cấp tỉnh năm 
2019. Việc làm của thầy 
mang ý nghĩa rất lớn, đã 
tạo sức lan tỏa sâu rộng, 
để mỗi cán bộ, giáo viên 
và mọi người học tập, 
noi theo.

C.U

Ông Nga cho biết: “Sau khi nghe triển khai các nội dung 
liên quan đến sáp nhập xã, tôi hiểu mình thuộc diện công 
chức dôi dư. Tôi cũng hiểu rằng tỉnh và trung ương đang có 
chính sách, chủ trương tạo điều kiện cho những người như tôi 
thông qua Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND và Nghị định 
108/2014/NĐ-CP, vì vậy tôi đã quyết định chủ động làm đơn 
xin cấp trên xét duyệt. Với tôi đây là quyết định đúng đắn, vừa 
tốt cho tôi vừa tốt cho tổ chức”. 

Còn với Bí thư Đoàn xã Thạch Đỉnh Nguyễn Chí Cường 
(SN 1982), dẫu chưa viết đơn nghỉ việc nhưng trong tâm thế 
và tinh thần, anh đã sẵn sàng để đón nhận một công việc khác. 

Anh Cường tâm sự: “Hơn 11 năm gắn bó với công tác 
đoàn, bằng cấp từ chuyên môn, chính trị đến quản lý nhà nước 
đều đã đầy đủ nói không tiếc nuối là nói dối. Thế nhưng, bản 
thân tôi là người trẻ, nếu không làm cán bộ xã tôi cũng có thể 
bắt đầu bằng một công việc khác. Tôi rất đồng tình với chủ 
trương của tỉnh, trung ương và cũng vui vẻ, sẵn lòng bắt đầu 
một tương lai mới”. 

Cùng với anh Cường, ông Nga, ông Chinh hiện nay Thạch 
Hà đã có 2 cán bộ, 5 công chức viết đơn tình nguyện nghỉ 
việc theo nghị quyết 164 của HĐND tỉnh và nghị định 108 của 
Chính phủ. Ngoài ra, 20 cán bộ, 3 công chức khác cũng đã bày 
tỏ nguyện vọng muốn được nghỉ việc. Các CBCC cũng bày tỏ 
mong muốn sau khi nghỉ việc, chính quyền địa phương và các 
cấp tạo điều kiện, có các chính sách hỗ trợ để họ chuyển đổi 
nghề phù hợp. 

Trao đổi thêm những trường hợp này, Bí thư Huyện ủy 
Trần Nhật Tân cho biết: “Việc các CBCC thấm nhuần chủ 
trương, xin nghỉ việc ở giai đoạn này cho thấy tính tiên phong, 
gương mẫu, tự nguyện, dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì chủ 
trương lớn của Đảng, nhà nước. Đây chính là những tín hiệu 
đáng mừng, góp phần giúp huyện nhà sớm hoàn thành mục tiêu 
sáp nhập xã trong năm 2019. Với phương châm “làm đến đâu 
chắc đến đó”, song song bám sát chỉ đạo của tỉnh, trung ương, 
chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp. Đồng 
thời, đặc biệt quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng CBCC; 
đánh giá sát đúng năng lực, phẩm chất từng đồng chí làm cơ sở 
hoàn thành việc sắp xếp nhân sự thời gian tới”. 

T.H

sáp nHập Xã ở tHạcH Hà . . . (Tiếp theo trang 22)
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Có thể nói, chủ nghĩa đế quốc là 
lực lượng đi đầu thúc đẩy chống 
phá Đảng Cộng sản Việt Nam 

rất quyết liệt, nhưng không ra mặt trực diện, 

mà hoạt động ngấm ngầm thông qua lôi 
kéo, liên kết, hợp tác để từng bước “thẩm 
thấu, chuyển hóa” (hợp tác để chuyển hóa), 
sử dụng thế lực phản động ngoài nước câu 
kết với nhóm phản động và những kẻ cơ hội 
trong nước để chống phá cách mạng Việt 
Nam. Ngoài ra, một số đảng viên thoái hóa, 
biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống cũng hùa theo các luận 
điệu của các thế lực thù địch, phản động, 
hòng làm cho tình hình an ninh chính trị ở 
Việt Nam trở nên phức tạp.

Hiện nay, họ đang sử dụng thủ đoạn 
tác động vào nhận thức, tâm lý, tình cảm, 
niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế 
độ XHCN; xuyên tạc chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; bôi đen hình ảnh, thành tựu của đất 
nước, hình ảnh lãnh tụ. Họ thường lợi dụng 

ÂM MƯU CHốNG pHÁ 
tRƯớC tHỀM ĐẠI HộI ĐảNG LầN tHỨ XIII

Đại tá, TS Đỗ DUy ÁNH
Báo Quân đội Nhân dân

Với mục tiêu xuyên suốt không thay đổi 
của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch 

là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). 

Thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta đang 
chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, chúng càng đẩy mạnh thực 
hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc 

đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách 
toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh 
vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, 

quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán 
bộ, công tác nhân sự đại hội...

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy,  
tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên. Ảnh: T.L
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những hạn chế, thiếu sót của ta để “chính trị 
hóa” các vấn đề về kinh tế - xã hội, từ đó tác 
động, làm thay đổi nhận thức về chủ trương, 
đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, 
Nhà nước. Một mặt, họ ra sức kêu gọi thúc 
đẩy “dân chủ đa nguyên”, thay đổi thể chế 
chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa cương 
lĩnh, hiến pháp, “phi chính trị hóa” quân đội, 
công an; thực hiện “tam quyền phân lập” ở 
Việt Nam. Thúc đẩy, kích động phong trào 
“bất tuân dân sự”, tuần hành, biểu tình, bạo 
động, khiếu kiện, gây điểm nóng về an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội; mặc cả, đối 
kháng chính quyền, coi đây là sự “tập dượt” 
cho “cách mạng màu”. Họ luôn cho rằng, các 
vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, an sinh xã hội, 
đất đai, cơ sở thờ tự, môi trường, giao thông, 
giáo dục, Biển Đông... là những vấn đề nhạy 
cảm có thể lợi dụng để chống phá. Hiện nay, 
họ triệt để lợi dụng công tác phòng, chống 
tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
các sự kiện chính trị, các vấn đề phức tạp, 
nhạy cảm về an ninh chính trị để phân hóa, 
chia rẽ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ, hòng làm cho đảng viên 
và nhân dân hiểu sai lệch, hoài nghi, thiếu 
niềm tin vào bản chất, vai trò lãnh đạo của 
Đảng. Họ cũng tìm cách thẩm thấu, cấy sâu 
vào trong xã hội Việt Nam tư tưởng chia rẽ 
đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là trong 
quan hệ với các nước lớn, nước láng giềng, 
khu vực. Về phương tiện, họ triệt để lợi dụng 
công cụ truyền thông, báo chí, không gian 
mạng và coi đây là ưu thế, mũi nhọn, phương 
tiện, chất xúc tác để chuyển hóa, gây rối loạn 
nhận thức tư tưởng, thúc đẩy nhanh “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn dắt phong trào 
“bất tuân dân sự” chống Đảng, chống Nhà 
nước XHCN...

Chính vì vậy, đấu tranh phản bác các 
quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước việc 

chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ 
trọng yếu, cấp bách, là trách nhiệm của cấp 
ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và 
mọi cán bộ, đảng viên. Để công tác đấu tranh 
phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, 
thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
có hiệu quả, các cấp ủy đảng cần tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội 
dung cơ bản sau đây:

Một là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo 
phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, 
người đứng đầu, ban chỉ đạo, cơ quan chức 
năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh 
đạo toàn diện lý luận chính trị, tư tưởng, văn 
hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; tích cực 
đấu tranh trên các phương tiện truyền thông, 
mạng xã hội; quản lý chặt chẽ tình hình 
chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời 
những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Tức là phải 
phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây 
dựng lực lượng đấu tranh nòng cốt chuyên 
sâu, nhất là cơ quan nghiên cứu, cơ quan 
báo chí, các học viện, nhà trường, đội ngũ 
chuyên gia, cộng tác viên. Duy trì, tổ chức 
thực hiện tốt việc đấu tranh trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, lấy các cơ quan báo 
chí làm nòng cốt để vạch trần bản chất, âm 
mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù 
địch, phản động, đồng thời định hướng dư 
luận xã hội. Đồng thời, thiết lập các trang, 
nhóm, tài khoản mạng xã hội nhằm tiếp cận, 
chia sẻ thông tin tham gia đấu tranh phản 
bác trên internet, mạng xã hội với các hình 
thức, phương pháp linh hoạt; chú trọng chia 
sẻ thông tin tích cực, bài viết chuyên sâu của 
các cơ quan báo chí, học viện, nhà trường 
tạo “dòng chủ lưu” thực hiện phương châm 
“lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích 
cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”.
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Hai là, thường xuyên bám sát các vấn 
đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng 
tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận 
đấu tranh trên internet, mạng xã hội.Với 
phương châm chỉ đạo công tác tư tưởng phải 
đi trước, đón đầu; không để “khoảng trống” 
thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, 
xuyên tạc chống phá, Cơ quan Thường trực 
Ban chỉ đạo 35 các cấp cần quan tâm biên 
soạn các tài liệu chuyên khảo, tham khảo, 
xây dựng ngân hàng comment làm tài liệu 
phục vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao 
nhận thức, kỹ năng đấu tranh cho các lực 
lượng. Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin 
cho cán bộ theo định kỳ, gặp mặt các đồng 
chí cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác hằng năm; 
chủ động gặp các cán bộ có quan điểm khác 
với chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước để cung cấp 
thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng 
thuận về nhận thức và hành động.

Ba là, thường xuyên tổ chức các cuộc 
tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các lực 
lượng chức năng, lực lượng nòng cốt chuyên 
sâu, các hội nghị rút kinh nghiệm và các 
cuộc “diễn tập” đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch. Với phương châm vừa 
làm, vừa rút kinh nghiệm, cấp ủy, tổ chức 
đảng cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo việc tổ chức các cuộc tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ, hội nghị rút kinh nghiệm 
theo hướng thiết thực, hiệu quả, “cầm tay, 
chỉ việc”. Chú trọng tổ chức một số cuộc 
“diễn tập” đấu tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội 
làm cơ sở cho các lực lượng hoàn thiện, phát 
triển kỹ năng đấu tranh. Lực lượng đấu tranh 
nòng cốt chuyên sâu phải thường xuyên 
được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ 
lý luận, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn. Các 
thông tin đấu tranh phải trung thực, khách 
quan, vì lợi ích lâu dài của dân tộc, của đất 

nước, mang tính Đảng, tính khoa học, tính 
xây dựng cao.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin, trí tuệ nhân tạo, quan tâm đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị điện tử phục 
vụ nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã 
hội. Ở tầm vĩ mô: Nhà nước cần xây dựng hệ 
thống thông tin phong phú, hiện đại, có khả 
năng tiếp cận, xử lý và khuếch tán vào dòng 
thông tin truyền thống quốc tế với lượng 
thông tin đủ lớn, đủ mạnh để tạo sự hiểu biết 
lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân 
dân các nước trên thế giới.

Ở tầm vi mô, cần tăng cường và đổi mới 
cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm phát huy 
tính hiệu quả của các cơ quan báo chí truyền 
thông, hòa nhập vào trình độ kỹ thuật thông 
tin thế giới. Các bộ, ngành chức năng, các 
cơ quan, đơn vị liên quan cần nghiên cứu, tổ 
chức triển khai hệ thống giải pháp kỹ thuật 
phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ 
quốc tế để phục vụ việc đấu tranh ngăn chặn, 
xử lý các nguồn tán phát thông tin tiêu cực, 
xấu độc, sai sự thật, nhằm tạo môi trường 
thông tin trung thực, khách quan.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, 
quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của 
cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng 
viên cần được triển khai đồng bộ, có hệ 
thống các chủ trương, giải pháp. Thực hiện 
tốt những vấn đề cơ bản trên sẽ góp phần 
ngăn chặn hữu hiệu, giảm tác hại từ những 
luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, 
phản động trên internet, mạng xã hội và các 
phương tiện truyền thông, nhất là khi Đảng 
ta chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII.

Đ.D.A
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Để chọn đúng cán bộ

Lâu nay, có những chủ trương, 
nghị quyết được khẳng định 
là đúng, nhưng không được 

tổ chức thực hiện nghiêm túc tại một số 
địa phương, đơn vị, nên dẫn đến thực 
trạng “bội thực” nghị quyết. Nguyên 
nhân chủ yếu là chưa bố trí đúng cán bộ, 
trước hết là người đứng đầu. Đội ngũ 
ấy chưa đủ tri thức, năng lực và phẩm 
chất để tiếp cận và tổ chức thực hiện 
nghị quyết. Trong xem xét, đánh giá cán 
bộ ở một số nơi cấp uỷ còn quan liêu, 

GIảI pHÁp NàO ĐỂ CHỌN ĐÚNG CÁN bộ Và “GIảI pHẫU” 
CĂN bỆNH CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN tRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TrầN THANH BìNH

Công tác cán bộ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng. Ảnh: P.V

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35 - CT/TW về 
Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, trong đó đề cập đến 02 vấn đề cơ 
bản của đại hội được toàn Đảng, toàn dân quan tâm 

theo dõi. Đó là vấn đề về định hướng phát triển và về 
công tác cán bộ. Hai vấn đề này có quan hệ nhân quả 

biện chứng với nhau. Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là cái gốc 
của mọi công việc”. Hoạch định chủ trương, đường lối 

và tổ chức thực hiện tốt hay xấu, suy cho cùng cũng từ 
cán bộ. Đại hội các cấp của Đảng có trách nhiệm nặng 

nề trước quê hương, đất nước là làm sao tìm, chọn 
được những “công bộc” của dân có phẩm chất trong 

sáng, trung thành với Tổ quốc, có tư duy năng động, 
sáng tạo để đưa vào cấp uỷ.
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quy trình thiếu tính cạnh tranh, có khi mang 
tính áp đặt từ trên xuống, bố trí cán bộ mang 
tính cục bộ, thân quen, phe cánh, chọn người 
“cánh hẩu” với mình,  hiện tượng chạy chức, 
chạy quyền, “mua quan, bán tước” vẫn còn 
diến ra… 

Chúng ta chưa xây dựng một hệ thống 
quản lý cán bộ thật khoa học, khách quan; 
nhất là trong chuẩn hóa các tiêu chí đánh 
giá cán bộ, tiếp nhận và xử lý thông tin, 
còn xem nhẹ dân chủ hoặc dân chủ mang 
tính hình thức... Những sai lầm, thiếu sót đó 
có ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức thực 
hiện chủ trương nghị quyết của Đảng, làm 
ảnh hưởng nghiêm trọng lòng tin của nhân 
dân đối với Đảng.

Đại hội các cấp tiến tới Đại Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII đang đến gần, về vấn đề 
cán bộ, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 
đã chỉ rõ: “Phải kiên quyết sàng lọc, không 
để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản 
lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, 
năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, 
mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy 
đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám 
đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy 
chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi 
ích nhóm”….”.

 Đặc biệt, ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị 
đã ban hành Quy định số 205- QĐ/TW về 
việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán 
bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đây là 
một chủ trương hết sức đúng đắn, tạo sự kỳ 
vọng lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân. Để tìm chọn đúng cán bộ và quản lý 
được quyền lực trong công tác cán bộ, hai 
vấn đề cần được hóa giải là triệt tiêu nguồn 
gốc dẫn đến “kẻ bán, người mua” trong chạy 
chức, chạy quyền; đó là cơ chế quản lý, quan 

điểm đánh giá, bố trí cán bộ và chế độ trách 
nhiệm cá nhân. 

Muốn ngăn chặn căn bệnh “bán tước”, 
phải có cơ chế quản lý và quy trình đánh 
giá và bố trí cán bộ đúng đắn, dân chủ, công 
khai, minh bạch. Chọn “công bộc” của dân 
phải chú trọng cả hai mặt là tâm và tầm. Cơ 
chế đã chuyển đổi thì nội dung, quy trình 
xem xét, đánh giá cán bộ phải thực sự đổi 
mới. Trong đánh giá cán bộ, phải phân định 
rạch ròi những người trung thành với lý 
tưởng, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám 
xả thân với phong trào; luôn gắn bó máu 
thịt với nhân dân, biết vui trong niềm vui 
của dân, biết đau trong nỗi đau của dân. Với 
những cán bộ sống an phận thủ thường, luôn 
giữ cho mình tròn trĩnh, đùn đẩy, né tránh 
việc khó hoặc dùng tập thể làm “lá chắn” để 
che đậy những ý đồ cá nhân, mưu cầu lợi ích 
riêng; những phần tử cơ hội, xu nịnh, bợ đỡ 
cấp trên, buông thả trong lối sống sinh hoạt, 
sống bằng “đầu lưỡi”, bằng thủ đoạn nhiều 
hơn là lý trí, tình cảm; làm việc độc đoán, 
mất dân chủ, thiếu tôn trọng cấp dưới, thích 
nghe những lời đường mật, ngọt ngào, lẫn 
tránh những điều ngay thẳng, thiếu tư duy 
trìu tượng và định hướng chiến lược.

Trước khi lấy phiếu tín nhiệm, cấp ủy 
và cơ quan quản lý cần “vi hành” sát dân, 
sát cơ sở, thu thập và phân tích chính xác 
các thông tin, vì chưa có được thông tin cần 
thiết, thậm chí bị nhiễu hoặc bị “che đậy” 
bằng những ý đồ cá nhân, bằng lá phiếu để 
thực hiện phương án đã được “bày đặt sẵn” 
thì kết quả thăm dò tín nhiệm không có ý 
nghĩa. Thực tiễn cuộc sống cho thấy, cái tốt, 
cái xấu và những gì diễn ra trong từng ngày 
và quãng đời hoạt động của người cán bộ, 
nhất là người có chức vị không thể lọt qua tai 
mắt cấp dưới và quần chúng; tránh tình trạng 
trên khen hết lời, nhưng dân thì tha oán. 
Điều quyết định là trang bị cho đảng viên 
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quan điểm đánh giá, giám sát và giới thiệu 
cho Đảng những người có uy tín, lấy hiệu 
quả công việc theo chức trách làm thước 
đo, lấy yêu cầu của sự nghiệp đổi mới làm 
căn cứ xem xét. Đối với mỗi người cán bộ, 
không hạnh phúc nào lớn hơn là được đánh 
giá đúng, đó là phần thưởng cao quý để thắp 
lên ngọn lửa nhiệt tình vốn có của mỗi con 
người. Đánh giá sai sẽ làm thui chột ý chí và 
nhiệt huyết của người cán bộ. 

Phải tiếp tục đổi mới quy chế bầu cử 
trong Đảng và trong hệ thống chính trị, nhằm 
tạo được sự cạnh tranh lành mạnh trong 
tìm chọn người hiền tài cho đất nước. Quy 
hoạch cán bộ mỗi chức danh có nhiều người, 
Đảng phải giới thiệu nhiều người trong số 
đó để cân nhắc, lựa chọn và bình đẳng như 
nhau. Những người được giới thiệu phải có 
chương trình hành động và những cam kết 
về trách nhiệm của cá nhân. Cơ chế bầu cử 
đúng nhất là trả lại giá trị đích thực vốn có 
của người đó. Cần loại bỏ những quy định 
tạo “vỏ bọc” cho cán bộ trong bầu cử, vô 
tình trở thành “bao cấp tín nhiệm”, làm cho 
một số cán bộ công thần, ngạo mạn, tự hào 
là đã dành được số phiếu “tín nhiệm tuyệt 
đối”, không tự vấn lương tâm mình, không 
khiêm tốn học hỏi đồng chí, thiếu động não 
với phong trào, thiếu dũng khí đấu tranh; 
chỉ lo “đánh bóng” phong trào để tạo dựng 
hình ảnh cá nhân. Chúng ta không thể gọi 
cuộc đua khi chỉ “một người, một ngựa”. Tại 
sao một cách ứng xử lành mạnh như thế lại 
không tồn tại trong quy trình bầu cử, đề bạt 
cán bộ? Tỷ lệ trúng cử cao hay thấp đâu phải 
là yếu tố quyết định, người có tỷ lệ trúng cử 
thấp chưa hẳn là người không có năng lực, 
vấn đề là phải có chuẩn mực để đánh giá từ 
phẩm chất, lòng nhiệt huyết, đức hy sinh 
và hiệu quả công việc của người đó. Trúng 
cử nhưng tỷ lệ thấp là bài học sâu sắc cho 
mỗi người, có khi còn giá trị gấp nhiều lần 

những cuộc tự phê bình, kiểm điểm mang 
tính chiếu lệ.

Đối với cơ quan quản lý cán bộ và những 
người làm công tác cán bộ phải là những 
người mẫu mực về đạo đức phẩm chất, công 
tâm, trung thực, có bản lĩnh và năng lực nhìn 
người, dũng cảm tỏ rõ chính kiến của mình. 
Sắt thép còn đàn hồi thì trái tim con người 
còn rung động, nhưng tần số rung động đó 
phải đặt lý trí lên tình cảm cá nhân, không 
vẩn đục riêng tư. Nếu nhìn đúng người, đúng 
việc thì kiên quyết bảo vệ, dù cá nhân có thể 
bị hiểu nhầm nhưng hiệu quả công việc của 
người được giới thiệu sẽ trả lại danh dự cho 
bản thân. Thời Trần, khi Linh từ Quốc mẫu 
Trần Thị Dung xin chồng là Thái sư Trần 
Thủ Độ cho một người thân làm chức Câu 
đương (một chức dịch nhỏ trong làng). Trần 
Thủ Độ đã gặp và nói: “Ngươi vì có Công 
chúa xin cho được làm Câu đương, không 
ví như những câu đương khác, nên phải 
chặt một ngón chân để phân biệt với người 
khác”. Người ấy kêu van xin thôi, mới được 
Thái sư tha thứ. 

Làm công tác cán bộ mà vì thân quen, vì 
tiền là đê tiện, có tội lớn với Đảng, với dân; 
cần phải kiên quyết loại bỏ những người 
không đủ phẩm chất ra khỏi cơ quan quản 
lý cán bộ. 

Giải phẫu “khối u” chạy chức, chạy quyền
Cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức 

bất bình với những biểu hiện cơ hội về 
chính trị, những biểu hiện ô dù, bè cánh, 
chạy chức, chạy quyền, “mua quan bán 
tước” diễn ra khá phổ biến ở nơi này nơi 
khác. Những con người như thế chỉ biến 
cấp uỷ thành “nhịp cầu tiến thân” nhằm 
mưu cầu lợi ích cá nhân. Mỗi khi quyền lực 
đã biến thành thứ “Tư bản”, công bộc của 
dân trở thành thứ “hàng hóa” thì người ta 
sẽ kinh doanh để tìm lợi lộc cho cá nhân và 
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bè đảng. Quyền lực ấy được bọn quan tham 
(kể cả người bán, kẻ mua) tước đoạt bằng 
đồng tiền và vật chất nhơ bẩn để thao túng, 
bòn rút tài sản của nhà nước và nhân dân. 
Điều đáng lo ngại là một số phần tử ngoài 
xã hội cũng sẵn sàng tung tiền, bỏ của và 
không từ bỏ những thủ đoạn đê hèn để tạo 
dựng ngọn cờ có lợi cho làm ăn lâu dài của 
mình, thực chất là một sự liên kết “lợi ích 
nhóm” để rút ruột nhà nước. Đây là vấn đề 
không bình thường về phẩm chất cán bộ, 
nhất là lúc chúng ta đang đẩy mạnh thực 
hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quy định số 205-QĐi/TW của Bộ 
Chính trị đã chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức 
và các thành viên, nhất là vai trò người 
đứng đầu; chỉ rõ những hành vi chạy chức, 
chạy quyền, bao che, tiếp tay cho căn 
bệnh đã trở thành “mãn tính” trong cơ chế 
thị trường. Quy định đã đề ra những giải 
pháp xử lý những mầm bệnh nguy hiểm 
đó trong bộ máy Đảng, trong công tác 
cán bộ. Nhưng có lẽ giải pháp hữu hiệu 
nhất có tính quyết định để loại bỏ “khối 
u” chạy chức, chạy quyền hiện nay là cột 
trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm 
người đứng đầu, không thể nói trung thành 
với Tổ quốc chung chung, mà phải xây 
dựng chức trách, nhiệm vụ của mỗi chức 
danh cán bộ thật khoa học và chặt chẽ, làm 
rõ thẩm quyền và trách nhiệm về quản lý 
chuyên môn, quản lý tổ chức bộ máy và 
quản lý cán bộ, nhân viên dưới quyền. Vì 
ta chưa làm rõ chế độ trách nhiệm cá nhân 
nên dẫn đến tình trạng chưa có một chuẩn 
mực để xem xét, đánh giá; dẫn đến làm 
được thì “công anh, công tôi”, không làm 
được, có sai phạm thì đỗ lỗi cho tập thể, 
cho cơ chế, cho cán bộ tham mưu… Người 
đứng đầu không quản lý được cấp dưới có 
thể anh chưa trên tầm hiểu biết để làm thủ 

lĩnh hoặc biết nhưng thờ ơ, thậm chí bày 
mưu, tòng phạm cùng cấp dưới. Chưa làm 
rõ chế độ trách nhiệm cá nhân là nguyên 
nhân chính làm cho căn bệnh chạy chức 
chạy quyền lây lan; hàng loạt cán bộ cao 
cấp, tướng lĩnh bị truy tố trước pháp luật, 
hàng triệu, triệu tỷ đồng bị tiêu tan, lòng 
tin bị xói mòn là sự mất mát không thể nào 
bù đắp.

Mỗi khi đã thấu hiểu chức năng, nhiệm 
vụ; làm cho mỗi cán bộ tự thấy vào cấp ủy 
để cống hiến, hy sinh cho dân, cho Đảng, 
không phải vào để hám lợi, thì người cán bộ 
có quyền ứng cử hoặc từ chối đề cử nếu xét 
thấy không đủ năng lực để đảm nhận. Nếu 
ứng cử phải có cam kết trước với tổ chức 
trước khi bầu, làm được thì trọng dụng; làm 
sai, không hoàn thành nhiệm vụ, dẫn đến sai 
phạm cá nhân và tổ chức thuộc thẩm quyền 
thì dũng cảm từ chức; vi phạm nghiêm trọng 
thì chịu kỷ luật trước Đảng và xử lý theo 
pháp luật. Nếu xử lý kiên quyết, không có 
ai ngoại lệ, kể cả người đứng đầu cấp ủy nếu 
liên đới trách nhiệm thì sẽ hạn chế và đẩy lùi 
căn bệnh chạy chức, chạy quyền. 

Đảng ta là một Đảng cầm quyền, nền 
tảng vật chất của Đảng là nhân dân, nhưng 
khi lối sống của một số cán bộ đảng viên 
bị suy thoái, đi ngược lại lợi ích của nhân 
dân thì Đảng đó sẽ bị đánh mất nền tảng của 
mình là nhân dân.“Ngày hôm qua vĩ đại, 
không nhất thiết hôm nay được mọi người 
yêu mến” là vậy. 

Muốn đất nước phát triển, củng cố lòng 
tin của Đảng với nhân dân, phải thiết lập một 
cơ chế đồng bộ và dân chủ trong công tác 
cán bộ; phải có cơ chế cột chặt trách nhiệm 
cá nhân mới loại bỏ được căn bệnh “kẻ bán, 
người mua” trong công tác cán bộ.

T.T.B
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I. THÔNG TIN TRONG NƯỚC
1. Quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm 

soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống 
chạy chức, chạy quyền

Ngày 23/9/2019, thay mặt Bộ Chính trị, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành 
Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát 
quyền lực trong công tác cán bộ và chống 
chạy chức, chạy quyền.

Quy định gồm 4 chương, 15 điều, nêu rõ các 
cơ chế kiểm soát quyền lực; nhận diện 6 hành 
vi chạy chức, chạy quyền; 8 hành vi bao che, 
tiếp tay cho chạy chức cũng như quy định trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống chạy 
chức, chạy quyền.

Về nội dung kiểm soát quyền lực trong 
công tác cán bộ, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, 
tổ chức đảng thực hiện nghiêm các quy định, 
thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh 
những sai sót và chịu trách nhiệm về những 
hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ. 
Trong đó, quy định cụ thể trách nhiệm của tập 
thể, cá nhân.

Đặc biệt, quy định của Bộ Chính trị yêu cầu 
không bố trí người có quan hệ gia đình (vợ, 
chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị 
em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên 
quan như: Bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, 
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp ủy; chủ tịch 
UBND và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh 
tra cùng cấp ở một địa phương; thành viên trong 
cùng ban cán sự đảng, đảng đoàn; người đứng 
đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng 
địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bộ Chính trị nghiêm cấm các hành vi như 
cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ cán 
bộ, đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có 
thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là những thông 
tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá trình 
thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Với các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao 
che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền liên 
quan đến việc đưa, nhận hối lộ hoặc các hành vi 
vi phạm khác đến mức phải truy cứu trách nhiệm 
hình sự, Bộ Chính trị yêu cầu phải chuyển hồ sơ 
sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo 
quy định của pháp luật; nghiêm cấm giữ lại để xử 
lý hành chính…

2. Bộ Chính trị ra Nghị quyết về Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4

Một số chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 được Bộ Chính trị ban hành tại Nghị quyết số 
52-NQ/TW ngày 27/9/2019 mới đây.

Bộ Chính trị xác định cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 mang lại cả cơ hội và thách 
thức; Do đó, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới tư duy 
về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn 
thiện thể chế cho phù hợp... Mục tiêu đến năm 
2025,  Internet băng thông rộng phủ 100% các 
xã; Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP; Năng suất 
lao động tăng bình quân trên 7%/năm...

Theo đó, để nâng cấp chất lượng cuộc sống, 
phúc lợi của người dân bằng cách tận dụng có 
hiệu quả các cơ hội do Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 đem lại, Nghị quyết này đã đưa ra một 
số chủ trương, chính sách như sau:

- Quy hoạch và khai thác có hiệu quả hạ tầng 
mạng lưới viễn thông để triển khai các dịch vụ 
thanh toán cho người dân với chi phí thấp;

- Khuyến khích các trường đại học, doanh 
nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước thành lập 
các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam;

- Hình thành mạng học tập mở của người 
Việt Nam, thực hiện theo lộ trình phổ cập kỹ năng 
số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng đạt 
trình độ cơ bản cho người dân;

- Thúc đẩy việc tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 để giải quyết tình trạng 
ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng;

- Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ 
năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông 
và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc 
gia…

3. Việt Nam làm chủ kỹ thuật thay van 
động mạch qua da

Ngày 14/10/2019, thông tin từ Bệnh viện Đại 
học Y dược TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Tim mạch 
của bệnh viện này vừa trở thành trung tâm độc 
lập có thể thực hiện thay van động mạch chủ 
qua da (TAVI) mà không cần sự trợ giúp của các 
chuyên gia nước ngoài. Đây được xem là bước 
tiến mới của ngành Y tế Việt Nam tiệm cận với sự 
tiến bộ của y học thế giới.

Với sự trợ giúp của các chuyên gia nước 

THÔNG TIN PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11/2019
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ngoài, từ cuối năm 2015 Trung tâm Tim mạch 
của bệnh viện bắt đầu thực hiện kỹ thuật TAVI 
đối với bệnh nhân hẹp van động mạch chủ. Đến 
nay, sau hơn 3 năm triển khai, đơn vị đã thực hiện 
thành công 15 trường hợp hẹp van tim bằng kỹ 
thuật này.

Kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da 
được nghiên cứu và ứng dụng trong thực hành 
lâm sàng ở các nước tiên tiến từ khoảng 20 năm 
trước và nay đã trở nên phổ biến trên thế giới. 
Tại Việt Nam, kỹ thuật này mới được ứng dụng 
trong những năm gần đây và hiện chỉ có 2 trung 
tâm (gồm Trung tâm Tim mạch- Bệnh viện Đại 
học Y dược TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện đa khoa 
quốc tế Vinmec Central Park TP Hồ Chí Minh) có 
thể thực hiện được độc lập mà không cần sự can 
thiệp, trợ giúp của chuyên gia nước ngoài.

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

1. Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun 
Sisoulith thăm chính thức Việt Nam

Từ ngày 01-03/10/2019, Thủ tướng Chính 
phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng Đoàn đại 
biểu cấp cao Chính phủ Lào đã thăm chính thức 
Việt Nam.

Trong thời gian thăm, Thủ tướng Thongloun 
Sisoulith đã dự lễ đón chính thức, hội đàm và 
chiêu đãi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; 
chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân…

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, 
lãnh đạo cấp cao hai nước đã chia sẻ tin cậy về 
tình hình phát triển kinh tế-xã hội, việc triển khai 
công tác đối ngoại tại mỗi nước thời gian qua; 
đồng thời trao đổi thẳng thắn, sâu rộng về các 
phương hướng, biện pháp nhằm củng cố, tăng 
cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc 
biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong 
thời gian tới. Hai bên khẳng định tiếp tục kề vai 
sát cánh hỗ trợ lẫn nhau trên con đường bảo vệ 
và phát triển đất nước của mỗi nước, cả trong 
khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn 
đàn khu vực và quốc tế.

Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký và trao 8 
văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực: kinh tế, đầu 
tư, giáo dục, tài chính, ngân hàng, năng lượng, 
hàng không.

Hai bên đã ra “Tuyên bố chung giữa nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tăng 
cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc 

biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong 
tình hình mới”.

2. Thủ tướng Vương quốc Campuchia 
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun 
Sen thăm chính thức Việt Nam

Từ ngày 04-05/10/2019, Thủ tướng Vương 
quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena 
Padei Techo Hun Sen dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp 
cao Chính phủ Vương quốc Campuchia thăm 
chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần 
thứ hai trong vòng 1 năm của Thủ tướng Hun 
Sen, sau khi Campuchia thành lập Chính phủ 
nhiệm kỳ VI vào tháng 9/2018.

Trong thời gian thăm, Thủ tướng Samdech 
Techo Hun Sen đã hội đàm với Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc, chào xã giao Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đặt 
vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ 
và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Hội đàm sáng 4/10, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen khẳng 
định, quan hệ Việt Nam và Campuchia là quan 
hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời. 
Hai Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của 
chuyến thăm với việc hai nước ký hai văn kiện 
pháp lý ghi nhận thành quả 84% công tác phân 
giới cắm mốc biên giới đất liền; nhấn mạnh đây 
là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, đánh dấu 
một dấu mốc lịch sử trong tiến trình giải quyết 
biên giới giữa hai nước, là nền tảng để hai bên 
tiến tới hoàn thành toàn bộ công tác phân giới 
cắm mốc biên giới đất liền, góp phần xây dựng 
đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và 
phát triển bền vững giữa hai nước…

Sau Hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ 
ký 8 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực: kinh tế, 
hải quan, thương mại, điện năng…

Hai bên đã ra “Tuyên bố chung giữa Cộng 
hòa XHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia”.

3. Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ đạt thỏa thuận về tạm 
ngừng bắn tại Syria

Sau hơn 1 tuần thực hiện chiến dịch tấn 
công quân sự mang tên “Mùa Xuân hòa bình” 
nhằm vào người Kurd ở Đông Bắc Syria, ngày 
17/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tạm dừng chiến 
dịch quân sự ở miền Bắc Syria trong vòng 5 ngày 
để lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực “vùng 
an toàn” mà Ankara dự định thiết lập tại đây.

Đây là thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Thổ 
Nhĩ Kỳ trong chuyến đi đến Ankara của một phái 
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đoàn Mỹ gồm Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence 
dẫn đầu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố 
vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien, nhằm thảo 
luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip 
Erdogan về cuộc tấn công quân sự của Ankara ở 
Đông Bắc Syria. Thỏa thuận trên đạt được trong 
bối cảnh trước đó Mỹ đã gây sức ép buộc Thổ Nhĩ 
Kỳ phải ngừng bắn bằng việc áp đặt lệnh trừng 
phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 14/10).

Theo Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, 
với thỏa thuận vừa đạt được, Washington sẽ 
không áp đặt trừng phạt thêm Ankara trong 5 
ngày ngừng bắn. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận 
tạm ngừng chiến dịch tấn công quân sự của 
mình tại miền Bắc Syria theo thời hạn nói trên 
để các tay súng của Các đơn vị bảo vệ nhân 
dân người Kurd (YPG) rút lui. YPG là lực lượng 
người Kurd ở Syria đã sát cánh với Mỹ trong 
cuộc chiến chống khủng bố IS thời gian qua. 
Đồng thời, Mỹ cũng nhất trí sẽ dỡ bỏ trừng 
phạt đối với một số quan chức nội các và cơ 
quan chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, mặc dù 
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt thỏa thuận ngừng bắn 
ở Syria song thỏa thuận này vẫn còn nhiều điều 
chưa rõ ràng và không biết sẽ được thực thi ra 
sao. Những điều khoản trong thỏa thuận ngừng 
bắn trên vẫn rất mơ hồ, thậm chí giới chức ngoại 
giao Thổ Nhĩ Kỳ còn không gọi đó là “thỏa thuận 
ngừng bắn”. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut 
Cavusoglu khẳng định Ankara chỉ tạm ngừng 
chiến dịch chứ chưa chấm dứt.

Các nhà phân tích cho rằng, trong thỏa 
thuận trên chưa nói rõ về việc liệu người Kurd 
ở Syria có được tham vấn về những điều khoản 
trên hay không. Thỏa thuận này cũng được cho 
là không đề cập tới vai trò của Tổng thống Syria 
Bashar al-Assad, cũng như Nga hay Iran - những 
bên là đồng minh của người Kurd ở Syria.

Mặc dù cả Tổng thống Mỹ Trump và Tổng 
thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ca ngợi thỏa thuận 
trên là “kết quả tuyệt vời” thì hiện vẫn chưa rõ kết 
quả thực thi nó sẽ ra sao. Nhưng trước mắt, một 
cuộc khủng hoảng nhân đạo đang là vấn đề cấp 
bách trong những ngày qua ở Syria. Ngày 17/10, 
các lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria đã 
kêu gọi mở một hành lang nhân đạo để sơ tán 
dân thường khỏi thị trấn biên giới đang là điểm 
nóng vốn bị các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bao vây. 
Giới chức người Kurd cũng đã kêu gọi các tổ chức 
quốc tế gửi các chuyên gia đến “để điều tra một 
số trường hợp bị thương trong các vụ tấn công” 
cũng như “các cơ sở y tế ở Đông Bắc Syria thiếu 
các nhóm chuyên gia”.

4. Trung Quốc phát tín hiệu tích cực trong 
cải thiện quan hệ thương mại với Mỹ

Sau những kết quả tích cực đạt được tại vòng 
đàm phán thương mại cấp cao thứ 13 trong tuần 
qua, phía Trung Quốc đã tiếp tục có những tín 
hiệu tích cực phát đi trong việc hóa giải cuộc đối 
đầu thương mại với Mỹ. Ngày 15/10, người phát 
ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho 
biết, Trung Quốc đã mua một lượng lớn nông 
sản của Mỹ kể từ đầu năm đến nay, và sẽ tiếp tục 
mua thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp của Mỹ 
trong thời gian tới. Ông Cảnh Sảng cho biết, các 
doanh nghiệp của Trung Quốc đã dựa trên nhu 
cầu thị trường trong nước và phương thức điều 
tiết của thị trường, để quyết định mua các sản 
phẩm nông nghiệp của Mỹ. Đồng thời ông Cảnh 
Sảng cũng bày tỏ tin tưởng rằng hai nền kinh tế 
lớn đang “đứng cùng vị trí” trong đàm phán.

Trước đó, tại vòng đàm phán thương mại 
cấp cao thứ 13 diễn ra tại Washington, Mỹ, 
hai nước đã đạt được một phần thỏa thuận 
thương mại, hay còn gọi là thỏa thuận giai 
đoạn 1, nhằm làm giảm những thiệt hại “cấp 
bách” nhất của hai nền kinh tế. Theo đó, Trung 
Quốc đã cam kết sẽ nhanh chóng tăng lượng 
mua hàng nông sản của Mỹ lên từ 40 tỷ đến 
50 tỷ USD mỗi năm, mức tăng hơn gấp đôi so 
với năm 2017. Đổi lại, chính quyền Mỹ ngừng 
việc áp thuế  250 tỷ USD đối với hàng hóa 
nhập khẩu từ Trung Quốc vốn trước đó được 
Mỹ ấn định vào ngày 15/10. Ngoài ra, hai nước 
còn đạt được một số tiến bộ trong vấn đề tài 
chính và tiền tệ, chuyển giao công nghệ, sở 
hữu trí tuệ. Dự kiến việc chuyển hóa kết quả 
đàm phán trên bằng văn bản sẽ mất khoảng 
vài tuần nữa, song hai nước hy vọng sẽ sớm đi 
đến ký kết một thỏa thuận toàn diện giúp hai 
nước chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài 
nhiều tháng qua.

  Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia cũng nhận 
định những vấn đề vừa đạt được giữa hai nước 
mới chỉ là biện pháp hoãn tăng thế tạm thời, và 
còn rất nhiều vấn đề gai góc giữa hai nước hiện 
nay, như vấn đề các doanh nghiệp thuộc sở hữu 
nhà nước và lĩnh vực công nghệ, thì vẫn chưa 
được đề cập đến. Vì thế, con đường đi đến một 
thỏa thuận thương mại toàn diện được cho là 
còn rất gian nan. Dẫu vậy, những tiến bộ tích cực 
trên vẫn được xem là tia hy vọng mở ra lối thoát 
cho cuộc chiến thương mại đã kéo dài hơn một 
năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới./.

Trung tâm TT Công tác Tuyên giáo (tổng hợp)
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1. Bị mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán trực tiếp
Sau khi nghiên cứu một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế 

đã ban hành Công văn số 5823/BYT-BH đưa ra một số hướng dẫn cụ thể.
Theo đó, khi bệnh nhân đang trong tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử 

vong hoặc bị mất thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mà không xuất trình được thẻ BHYT 
trước khi ra viện, chuyển viện thì sẽ được thanh toán trực tiếp.

Ngoài ra, Bộ Y tế còn nêu ý kiến về một số kiến nghị khác của Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam như:

- Đã có công văn giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các cơ sở khám chữa 
bệnh thuộc Bộ Công an xây dựng danh sách bệnh xá thuộc Bộ Công an có mô 
hình hoạt động là bệnh viện thì được khám chữa bệnh thông tuyến huyện;

- Đã đề nghị Bộ Quốc phòng đánh giá, rà soát và lập danh sách bệnh xá có 
mô hình hoạt động là bệnh viện để thực hiện thông tuyến huyện cho người dân 
tham gia BHYT khi đến khám chữa bệnh;

- Sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng để bổ sung vào các quy định 
hiện hành về đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu (nếu cần thiết);

- Các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội cần nghiên cứu 
nội dung của các quy định chuyên môn để thực hiện chuyển dịch vụ cận lâm sàng 
bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong khám chữa bệnh;

- Việc xác định cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho người có thẻ 
BHYT là người nước ngoài do Sở Y tế xác định…

Công văn này được ban hành ngày 02/10/2019.
2. Bãi bỏ hàng loạt quy định liên quan đến cán bộ, công chức
Thông tin đáng chú ý này được Bộ Nội vụ đề cập tại Thông tư số 11/2019/

TT-BNV ban hành ngày 30/9/2019.
Có thể kể đến một số văn bản quy phạm pháp luật tiêu biểu bị bãi bỏ bởi 

Thông tư này như:
- Thông tư số 89/2003/TT-BNV hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý biên 

chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;
- Thông tư số 05/2006/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định 159/2005/NĐ-CP về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;
- Thông tư số 07/2006/TT-BNV hướng dẫn xây dựng và thực hiện chỉ tiêu 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
- Thông tư số 05/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định 15/2007/NĐCP về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;
- Thông tư số 09/2010/TT-BNV ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;
- Quyết định số 135/2005/QĐ-BNV ban hành quy chế bồi dưỡng Trưởng 

thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;
-  Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch công chức ngành thanh tra;
- Thông tư số 22/2003/TT-BNV hướng dẫn bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch 

Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập;
- Quyết định số 07/2007/QĐ-BNV về việc phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2019.
3. Từ 01/12/2019, cạnh tranh không lành mạnh bị phạt gấp 10 lần
Để thống nhất với quy định về mức phạt tiền tối đa của hành vi vi phạm về 

cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Cạnh tranh năm 2018, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định 75 ngày 26/9/2019.

Trước đây, mức tiền phạt tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh là 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức.
Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/12/2019, khi Nghị định số 75/2019 có hiệu 

lực, mức phạt này sẽ tăng lên gấp 10 lần so với trước đây. Cụ thể, mức phạt tiền 
tối đa lên đến 02 tỷ đồng nếu vi phạm các quy định về cạnh tranh không lành 
mạnh. Trong đó:

- Phạt tiền từ 200 - 300 triệu đồng: Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh 
doanh;

- Mức phạt cao nhất là 150 triệu đồng: Gây rối hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp khác;

- Mức phạt cao nhất là 200 triệu đồng: Lôi kéo khách hàng bất chính;
- Mức phạt cao nhất là 300 triệu đồng: Ép buộc trong kinh doanh; Cung 

cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác;
- Mức phạt cao nhất là 01 tỷ đồng: Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới 

giá thành toàn bộ.
Đặc biệt:  Các hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

khác, lôi kéo khách hàng bất chính, ép buộc trong kinh doanh, cung cấp thông 
tin không trung thực về doanh nghiệp khác và bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
dưới giá thành nếu vi phạm trên phạm vi từ 02 tỉnh trở lên thì phạt gấp đôi…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.
4. Từ ngày 08/11/2019, người lao động được vay tới 100 triệu từ Quỹ 

việc làm
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có việc làm và tạo việc 

làm, ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74 năm 2019 thay đổi 
mức vay và thời hạn vay theo hướng có lợi hơn.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/
NĐ-CP như sau:

Về mức vay
- Người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng.
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án và không 

quá 100 triệu đồng/người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
(Các mức vay này đều gấp 02 lần mức vay hiện tại).
Về thời hạn vay vốn
Thời hạn vay tối đa 120 tháng (hiện nay thời hạn vay tối đa chỉ 60 tháng). 

Thời hạn cụ thể sẽ do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn 
vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay.

Về hồ sơ vay vốn
- Đối với người lao động:
+ Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc 

cư trú hợp pháp;
+ Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh:
+ Dự án vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nơi thực 

hiện dự án;
+ Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; hợp đồng hợp tác; giấy chứng nhận đăng 
ký hộ kinh doanh;

+ Giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng ưu tiên 
(nếu có).

Nghị định có hiệu lực từ ngày 08/11/2019.
T.H

MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI
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