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Hồ Chí Minh - Anh hùng giải 
phóng dân tộc, lãnh tụ kiệt 
xuất của cách mạng Việt Nam, 

đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam 
và có công giáo dục, xây dựng Đảng ta 
ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong 
kho tàng tư tưởng lý luận được coi là tài 
sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của 
Đảng và dân tộc mà Hồ Chí Minh để lại, tư 
tưởng về Đảng Cộng Sản Việt Nam chứa 
đựng những quan điểm có ý nghĩa lý luận 
và thực tiễn sâu sắc. Trong đó, tư tưởng 
về vị trí, vai trò và sức mạnh của đạo đức 
cách mạng đối với cán bộ, đảng viên đến 
nay vẫn còn nguyên giá trị, soi sáng cho 
công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta đạt 
những thành quả tốt đẹp, khẳng định thêm 
vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn 
cách mạng mới.

GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ Ý NGHĨA CHIẾN LƯỢC CỦA TƯ TƯỞNG           
HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ, SỨC MẠNH CỦA ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG                      

ĐỐI VỚI NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN  
trần diệu nguyên

Đại học Hà Tĩnh

Đạo đức cách mạng về 
mặt nội hàm theo Hồ Chí 
Minh là đạo đức của người 
cộng sản chân chính. Là 
“đạo đức cao cả” nhất, “vĩ 
đại nhất”, là yêu cầu cao 
hơn đối với người cán bộ, 
đảng viên bên cạnh những 
chuẩn mực đạo đức truyền 
thống dân tộc mà họ cần 
phải có trước khi trở thành 

người cách mạng, người 
cán bộ, đảng viên. Nó đòi 
hỏi tinh thần tự nguyện, tự 
giác cống hiến, hy sinh cho 
sự nghiệp cách mạng, cho 
Đảng, cho dân tộc một cách 
vô tư trong sáng nhất, xuất 
phát từ lý tưởng cách mạng 
mà người cán bộ, đảng viên 
đã giác ngộ. Đạo đức cách 
mạng, đạo đức mới của 

người cán bộ, đảng viên bao 
gồm các chuẩn mực tốt đẹp 
như: Trung với nước, hiếu 
với dân; cần, Kiệm, Liêm, 
Chính, Chí công vô tư; yêu 
thương con người, sống có 
tình nghĩa; tinh thần quốc 
tế vô sản trong sáng. 

Có thể nói, Hồ Chí 
Minh đã làm một cuộc cách 
mạng trong lĩnh vực đạo 
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đức, trong đó đã kế thừa và 
phát triển những tinh hoa 
của đạo đức truyền thống 
dân tộc và đạo đức Nho 
giáo, đồng thời vận dụng 
tư tưởng đạo đức Mác xít 
và trên nền tảng đạo đức 
Mác xít để hình thành nên 
đạo đức cách mạng, đạo 
đức mới. Từ tư duy biện 
chứng sâu sắc có cơ sở thực 
tiễn vững chắc đó khi xác 
định nội hàm của phạm trù 
“đạo đức cách mạng”, “đạo 
đức mới”, Người đã đi đến 
khẳng định vị trí, vai trò 
quan trọng và sức mạnh to 
lớn của đạo đức cách mạng, 
đạo đức mới đối với người 
cán bộ, đảng viên thông 
qua các luận điểm sau:

Thứ nhất, đạo đức cách 
mạng - tiêu chuẩn hàng đầu 
của người cán bộ, đảng viên

Người cách mạng nói 
chung, người cán bộ, đảng 
viên nói riêng theo quan 
niệm và mong muốn, yêu 
cầu của Hồ Chí Minh phải 
có đủ “đức” và “tài”. “Đức” 
và “tài” không tách rời nhau 
trong mỗi cán bộ, đảng viên 
theo quan niệm của Người. 
Người luôn gắn “đức với 
“tài”, lời nói đi đôi với hành 
động và hiệu quả thực tế. 
Trong mối quan hệ này, đức 
là gốc của tài, hồng là gốc 
của chuyên, phẩm chất là 

gốc của năng lực. Tài thể 
hiện cụ thể của đức trong 
hiệu quả hành động.

Nhưng Người đã khẳng 
định “đức”, tức đạo đức 
cách mạng là tiêu chuẩn 
hàng đầu của người cách 
mạng, của người cán bộ, 
đảng viên. Ngay từ năm 
1927, trong tác phẩm 
“Đường cách mệnh” (tập 
hợp những bài giảng của 
Nguyễn Ái Quốc tại lớp 
huấn luyện cán bộ tại 
Quảng Châu, Trung Quốc 
từ 1924-1927 được xuất 
bản thành sách năm 1927), 
Hồ Chí Minh đã viết về 
“tư cách một người cách 
mạng”, trong đó Người tập 
trung vào các chuẩn mực 
đạo đức của người cách 
mạng. Đó là: “cần kiệm”, 
“hòa mà không tư”, “quả 
quyết sửa đổi mình”, “cẩn 
thận mà không nhút nhát”, 
“hay hỏi”; “nhẫn nại”, “hay 
nghiên cứu, xem xét”, “chí 
công vô tư”, “không hiếu 
danh không kiêu ngạo”, 
“nói thì phải làm”, “hy 
sinh”, “ít lòng tham về vật 
chất”, “với từng người phải 
khoan thứ”...

Quan niệm Hồ Chí Minh 
về vị trí của đạo đức cách 
mạng,  là tiêu chuẩn hàng 
đầu của người cách mạng, 
của người cán bộ, đảng viên, 

có ý nghĩa chiến lược to lớn 
bởi những người không có lý 
tưởng cách mạng, không có 
tinh thần cống hiến, hy sinh 
cho cách mạng, cho Đảng, 
Tổ quốc và Nhân dân, tức 
không có đạo đức cách mạng 
thì không thể trở thành người 
cách mạng, không mang bản 
chất của người cán bộ, đảng 
viên được. Và vì thế những 
người đó sẽ không đóng góp 
được gì cho cách mạng dù 
họ có tri thức, có chuyên 
môn, có khả năng, năng lực 
nhất định. 

Thứ hai, đạo đức cách 
mạng là gốc, nền tảng của 
người cán bộ, đảng viên

Từ việc khẳng định 
vị trí, vai trò của đạo đức 
cách mạng trong mối quan 
hệ biện chứng với tài, Hồ 
Chí Minh đi đến khẳng 
định đạo đức cách mạng là 
gốc, là nền tảng của người 
cách mạng. Là nguồn nuôi 
dưỡng và phát triển con 
người như gốc của cây, 
ngọn nguồn của sông suối. 
Năm 1947, trong tác phẩm 
“Sửa đổi lề lối làm việc”, 
Người nói: “cũng như 
sông thì có nguồn mới có 
nước, không có nguồn thì 
sông cạn. Cây phải có gốc, 
không có gốc thì cây héo. 
Người cách mạng phải có 
đạo đức, không có đạo đức 
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thì tài giỏi mấy cũng không 
lãnh đạo được nhân dân” 
[1]. Muốn giải phóng cho 
dân tộc, giải phóng cho loài 
người là một công việc to 
tát, mà tự mình không có 
đạo đức, không có căn bản, 
tự mình đã hủ hóa, xấu xa 
thì còn làm nổi việc gì”[1].

Năm 1958, Người tiếp 
tục khẳng định: “Làm cách 
mạng để cải tạo xã hội cũ, 
xây dựng một xã hội mới 
là một sự nghiệp rất vẻ 
vang, một cuộc đấu tranh 
rất phức tạp, lâu dài, gian 
khổ. Sức có mạnh thì mới 
gánh được nặng và đi được 
xa. Người cách mạng phải 
có đạo đức cách mạng làm 
nền tảng, mới hoàn thành 
được nhiệm vụ cách mạng 
vẻ vang”[2].

Trong điều kiện Đảng 
cầm quyền, Hồ Chí Minh 
trăn trở với tác động của 
“mặt trái của quyền lực” 
dẫn đến nguy cơ tình 
trạng một số cán bộ, đảng 
viên của Đảng xa rời quần 
chúng, rơi vào thoái hóa, 
biến chất, không tiêu biểu 
cho trí tuệ, danh dự, lương 
tâm của dân tộc và thời 
đại. Vì vậy, Người yêu cầu 
Đảng phải “là đạo đức, là 
văn minh”; “mỗi đảng viên 
và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuần đạo đức cách mạng, 

thật sự cần kiệm liêm chính 
chí công vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, người đầy tớ 
thật trung thành của Nhân 
dân”[3].

Có thể nói việc đưa 
ra phạm trù đạo đức cách 
mạng để từ đó chủ trương 
xây dựng đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng 
viên và cho người dân là 
một đóng góp to lớn của 
Hồ Chí Minh để hình thành 
nên một nền đạo đức mới ở 
Việt Nam. Trong hệ thống 
tư tưởng Hồ Chí Minh về 
đạo đức, tư tưởng khẳng 
định đạo đức cách mạng 
là tiêu chuẩn hàng đầu 
của người cách mạng, là 
gốc là nền tảng của người 
cách mạng là hết sức mới 
mẻ, có ý nghĩa chiến lược 
sâu sắc cho đến ngày nay. 
Công cuộc xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng đang được triển 
khai mạnh mẽ và hiệu quả 
càng khẳng định thêm vai 
trò lãnh đạo của Đảng đối 
với cách mạng và dân tộc; 
niềm tin của Nhân dân vào 
sự lãnh đạo của Đảng ngày 
càng được tăng cường. 
Trong công cuộc xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng hiện nay, 
Đảng ta đã quán triệt sâu 
sắc quan điểm của Hồ 
Chí Minh về vị trí, vai trò 

và sức mạnh của đạo đức 
cách mạng quán triệt, vận 
dụng tư tưởng đạo đức của 
Người vào thực tiễn. Điều 
đó thể hiện rõ ở chủ trương 
nghiêm khắc, quyết liệt tiến 
hành đấu tranh phòng chống 
quan liêu, tham nhũng, lợi 
ích nhóm và những biểu 
hiện thoái hóa biến chất 
nẩy sinh trong một bộ phận 
không nhỏ đảng viên, cán 
bộ, công chức, viên chức 
nhà nước. Đồng thời, Đảng 
đã không ngừng đẩy mạnh 
cuộc vận động học tập, làm 
theo tư tưởng, tấm gương 
đạo đức và phong cách Hồ 
Chí Minh trong toàn xã hội 
để nâng cao các phẩm chất 
đạo đức cách mạng cho cán 
bộ, đảng viên và toàn thể 
Nhân dân - nhân tố quan 
trọng để thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
cách mạng trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế q
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bỘ luẬt hình SỰ thỂ chế hÓa 
chỦ trương cẢi cÁch tư phÁp

Bộ luật Hình sự 
(BLHS) năm 2015 
được sửa đổi, bổ 

sung ngày 20 tháng 6 năm 
2017, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
BLHS có nhiều nội dung mới, 
trong đó có những nội dung 
nhằm thực hiện chủ trương cải 
cách tư pháp theo hướng đề 
cao tính phòng ngừa và tính 
hướng thiện trong xử lý người 

phạm tội; bảo đảm thực thi 
các quyền con người, quyền 
công dân trong Hiến pháp.

BLHS đã thể chế hóa 
chủ trương hạn chế hình phạt 
tù, mở rộng hình phạt ngoài 
tù. Theo đó phạt tiền là hình 
phạt chính không chỉ được 
áp dụng đối với tội ít nghiêm 
trọng như BLHS năm 1999 
mà cả trường hợp phạm các 
tội nghiêm trọng. Riêng đối 

với các tội xâm phạm trật tự 
quản lý kinh tế, môi trường 
thì phạt tiền là hình phạt 
chính có thể áp dụng đối với 
tội rất nghiêm trọng. 

BLHS đã mở rộng nội 
hàm của hình phạt cải tạo 
không giam giữ, theo đó, 
trường hợp người bị phạt cải 
tạo không giam giữ không có 
việc làm hoặc bị mất việc làm 
thì phải thực hiện một số công 

nguyễn văn cường
Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng 
và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà điều hành điểm cầu Hà Tĩnh
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việc lao động phục vụ cộng 
đồng với thời gian lao động 
không quá 04 giờ trong một 
ngày và không quá 05 ngày 
trong một tuần. Bộ luật cũng 
đã mở rộng phạm vi áp dụng 
hình phạt cải tạo không giam 
giữ, được áp dụng cả đối với 
người từ đủ 16 tuổi đến dưới 
18 tuổi phạm tội rất nghiêm 
trọng do vô ý hoặc người từ 
đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 
phạm tội rất nghiêm trọng. 

Đối với hình phạt tù, Bộ 
luật khẳng định nguyên tắc 
không áp dụng hình phạt 
tù đối với người lần đầu 
phạm tội ít nghiêm trọng 
do vô ý (Khoản 2 Điều 37). 
Tại Phần các tội phạm, số 
lượng các khoản không quy 
định hình phạt tù tăng từ 06 
khoản lên 31 khoản so với 
BLHS năm 1999. 

Nhằm thể chế hóa chủ 
trương hạn chế áp dụng hình 
phạt tử hình được khẳng định 
tại các Nghị quyết của Đảng 
về cải cách tư pháp, Điều 40 
của BLHS đã xác định rõ tử 
hình là hình phạt đặc biệt chỉ 
áp dụng đối với người phạm 
tội đặc biệt nghiêm trọng 
thuộc một trong nhóm các 
tội xâm phạm an ninh quốc 
gia, xâm phạm tính mạng 
con người, các tội phạm về 
ma túy, tham nhũng và một 
số tội phạm đặc biệt nghiêm 
trọng khác. Bộ luật đã bổ sung 
thêm trường hợp không áp 
dụng hình phạt tử hình đối với 
người đủ 75 tuổi trở lên khi 

phạm tội hoặc khi xét xử; bổ 
sung thêm trường hợp không 
thi hành án tử hình là: Người 
bị kết án tử hình về tội tham 
ô tài sản, tội nhận hối lộ mà 
sau khi bị kết án đã chủ động 
nộp lại ít nhất ba phần tư tài 
sản tham ô, nhận hối lộ và hợp 
tác tích cực với cơ quan chức 
năng trong việc phát hiện, 
điều tra, xử lý.

BLHS đã bỏ tử hình ở 07 
tội danh: Cướp tài sản; sản 
xuất, buôn bán hàng cấm là 
lương thực, thực phẩm; tàng 
trữ trái phép chất ma túy; 
chiếm đoạt chất ma túy; phá 
hủy công trình, phương tiện 
quan trọng về an ninh quốc 
gia; chống mệnh lệnh; đầu 
hàng địch. Bỏ tội danh hoạt 
động phỉ trước đây có quy 
định hình phạt tử hình. Như 
vậy, BLHS còn duy trì hình 
phạt tử hình đối với 18 tội 
danh trong số 314 tội danh 
trong BLHS.  

BLHS có sự điều chỉnh 
mạnh mẽ trong chính sách 
hình sự đối với người chưa 
thành niên, đặc biệt là đối với 
các em từ đủ 14 tuổi đến dưới 
16 tuổi theo hướng bảo đảm 
lợi ích tốt nhất cho các em và 
phòng, chống tội phạm trong 
lứa tuổi thanh thiếu niên, 
cụ thể là: Đối với người từ 
đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, 
Bộ luật đã thu hẹp phạm vi 
trách nhiệm hình sự, theo đó, 
các em chỉ phải chịu trách 
nhiệm hình sự về tội phạm rất 
nghiêm trọng hoặc tội phạm 

đặc biệt nghiêm trọng thuộc 
28 tội danh trong số 314 tội 
danh trong BLHS. Người từ 
đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ 
phải chịu trách nhiệm hình sự 
đối với hành vi chuẩn bị phạm 
02 tội danh trong số 314 tội 
danh trong BLHS. Đó là tội 
giết người và tội cướp tài sản.

BLHS quy định trong 
03 trường hợp người chưa 
thành niên bị kết án được coi 
là không có án tích: Người 
bị kết án là người đủ 14 tuổi 
đến dưới 16 tuổi; người đủ 16 
tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án 
do lỗi vô ý về tội ít nghiêm 
trọng, tội nghiêm trọng hoặc 
tội rất nghiêm trọng; người 
chưa thành niên bị áp dụng 
biện pháp tư pháp (giáo dục 
tại trường giáo dưỡng). Người 
chưa thành niên bị kết án 
nhưng được miễn hình phạt 
cũng không bị coi là có án tích 
(Điều 69). 

BLHS đã bổ sung chế 
định tha tù trước hạn có điều 
kiện nhằm tạo cơ hội cho 
những phạm nhân tích cực cải 
tạo tốt được sớm trở về với gia 
đình và xã hội có sự giám sát 
của chính quyền địa phương 
và xã hội. Nếu trong thời gian 
thử thách mà người được tha 
tù cố ý vi phạm nghĩa vụ hoặc 
phạm tội mới thì phải trở lại 
cơ sở giam giữ để chấp hành 
tiếp phần hình phạt tù còn lại. 

BLHS phát triển những 
quy định nhằm bảo vệ lợi 
ích chính đáng của các đối 

(Xem tiếp trang 26)



trần tiến dũng
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

6 Số 21 - Tháng 5/2020

bản tin nội chính - Số 21/2020

Là tổ chức Chính 
trị - xã hội - nghề 
nghiệp đặc thù, 

thành viên của MTTQ và 
Liên hiệp Hội Khoa học và 
kỹ thuật tỉnh, trong những 
năm qua các cấp Hội Luật 
gia Hà Tĩnh đã quán triệt và 

triển khai thực hiện có kết 
quả những nhiệm vụ được 
xác định trong Kết luận số 
19/KL-TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về tiếp 
tục thực hiện Chỉ thị số 
56/CT-TW; Chỉ thị số 21/
CT-TTg, ngày 30/8/2019 

của Thủ tướng Chính phủ 
và Chỉ thị số 20-CT/TU 
ngày 20/12/2017 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Hà 
Tĩnh về công tác Hội Luật 
gia; nỗ lực hướng mọi hoạt 
động góp phần phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm 

hoẠt đỘng cỦa hỘi luẬt gia hà tĨnh 
gÓp phần phỤc vỤ phÁt triỂn Kinh tế xÃ hỘi, 

đẢm bẢo an ninh trẬt tỰ

Hội Luật gia tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
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bảo an ninh - trật tự trên địa 
bàn Hà Tĩnh, cụ thể:

1. Các cấp Hội Luật 
gia đã có nhiều đổi mới, 
chủ động gắn việc thực 
hiện nhiệm vụ của Hội với 
nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, đơn vị; đẩy mạnh 
công tác thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến và giáo 
dục pháp luật trong Nhân 
dân với nội dung và hình 
thức phong phú, đa dạng 
và hiệu quả. Qua đó nâng 
cao nhận thức, hiểu biết 
pháp luật, ý thức tôn trọng, 
chấp hành pháp luật của 
các tổ chức, cá nhân, góp 
phần nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước 
và phát huy quyền làm chủ 
của Nhân dân, hạn chế tình 
trạng vi phạm pháp luật do 
thiếu hiểu biết luật pháp. 

2. Từ năm 2014 đến 
nay, các cấp Hội Luật gia 
đã tập trung thực hiện Đề 
án “Xã hội hóa công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật và 
trợ giúp pháp lý” với vai 
trò là Cơ quan Thường trực 
Ban chỉ đạo của UBND tỉnh 
và UBND các huyện, thị xã 
và thành phố Hà Tĩnh, đạt 
nhiều kết quả, cụ thể: Đã 
trực tiếp tổ chức và phối 
hợp với cơ quan, đơn vị ở 
các địa phương tổ chức hơn 
300 cuộc hội nghị với hơn 
30 ngàn lượt người tham dự 
để tuyên truyền, phổ biến 

về nội dung Hiến pháp năm 
2013 và gần 30 bộ luật, luật 
có nội dung liên quan trực 
tiếp đến quyền con người, 
quyền và nghĩa vụ của 
công dân; biên soạn, in ấn 
hơn 5.000 bộ tài liệu tuyên 
truyền về Hiến pháp 2013, 
Luật Đất đai 2013, Luật Bầu 
cử, Luật Hôn nhân và gia 
đình, Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương, Luật Hộ 
tịch... và 300 bộ tài liệu có 
nội dung bồi dưỡng về kỹ 
năng tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục và trợ giúp pháp lý; 
phát hành hơn 14.000 cuốn 
Bản tin Luật gia Hà Tĩnh 
được cấp phát miễn phí đến 
các xã, phường, thị trấn và 
các tổ chức Hội, một số cơ 
quan, đơn vị có liên quan 
trong tỉnh; in ấn, cấp phát 
39.549 bộ tài liệu gồm tờ 
rơi, tờ gấp, sổ tay các loại...; 
phối hợp với Hội đồng phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh 
tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 
Hiến pháp năm 2013, Luật 
Hợp tác xã, Hội thi hòa giải 
viên cơ sở...với hàng chục 
ngàn lượt người tham dự. 
Hoạt động phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho cán bộ, 
hội viên và Nhân dân được 
triển khai tốt đã góp phần 
xây dựng các tổ chức trong 
hệ thống chính trị, củng cố 
niềm tin và cổ vũ, động viên 
Nhân dân tuân thủ và chấp 
hành nghiêm chỉnh Hiến 

pháp và pháp luât, phát huy 
vai trò của pháp luật trong 
đời sống xã hội, quản lý đất 
nước, kiến tạo và phát triển 
xã hội.

3. Công tác tư vấn pháp 
luật và trợ giúp pháp lý 
được xác định là hoạt động 
có vai trò, ý nghĩa hết sức 
quan trọng trong đời sống 
chính trị, phát triển kinh tế - 
xã hội hiện nay, thể hiện sự 
quan tâm đặc biệt của Đảng 
và Nhà nước đối với những 
đối tượng chính sách, người 
nghèo, đối tượng yếu thế, 
khó khăn khác trong xã hội 
thông qua việc cung cấp các 
dịch vụ pháp lý miễn phí 
cho họ, góp phần bảo đảm 
quyền con người, quyền 
công dân trong tiếp cận 
công lý và bình đẳng trước 
pháp luật. 

Thông qua tư vấn pháp 
luật và hoạt động chuyên 
môn, nghiệp vụ các tổ chức 
Hội và hội viên Hội Luật 
gia các cấp đã trực tiếp 
tư vấn pháp luật, trợ giúp 
pháp lý cho cán bộ, công 
chức, viên chức trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 
cho Nhân dân bình quân 
mỗi năm gần 2.000 vụ việc, 
trong đó chủ yếu tư vấn và 
trợ giúp pháp lý miễn phí 
cho các đối tượng người có 
công với cách mạng, người 
nghèo, người có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn... Đã tổ 
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chức 32 cuộc tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật gắn với trợ giúp pháp 
lý cho đối tượng bị tạm 
giam, tạm giữ tại các cơ sở 
giam, giữ của Công an tỉnh. 
Qua hoạt động tư vấn pháp 
luật, trợ giúp pháp lý người 
được tư vấn pháp luật và trợ 
giúp pháp lý được cung cấp 
các văn bản pháp luật liên 
quan đến vụ, việc; giải đáp 
những vướng mắc và đưa 
ra lời khuyên, giải pháp, 
phương án để họ lựa chọn 
cách giải quyết vụ việc, vận 
dụng pháp luật phù hợp để 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của bản thân và gia 
đình, hình thành lòng tin 
vào pháp luật và sự công 
bằng trong xã hội. 

4. Tích cực tham gia 
nghiên cứu khoa học pháp 
lý và góp ý kiến xây dựng 
Hiến pháp, luật của Quốc 
hội và văn bản quy phạm 
pháp luật của chính quyền 
các cấp; chủ trì tổ chức 
nghiên cứu các đề tài, 
chuyên đề khoa học, các 
hội thảo khoa học pháp lý 
trong lĩnh vực xây dựng và 
thực thi pháp luật, đưa pháp 
luật vào cuộc sống. Từ năm 
2014 đến nay, các cấp Hội 
Luật gia Hà Tĩnh đã trực 
tiếp tổ chức 125 cuộc hội 
nghị với hơn 9.500 lượt 
người tham gia góp ý kiến 
vào 257 văn bản quy phạm 

pháp luật do các cơ quan, 
đơn vị ở Trung ương và các 
địa phương trong tỉnh yêu 
cầu; cử hội viên tham gia 
hàng trăm cuộc hội nghị, 
tọa đàm, hội thảo khoa học 
góp ý kiến xây dựng Hiến 
pháp năm 2013, các dự án 
luật và các văn bản quy 
phạm pháp luật khác.

5. Triển khai thực hiện 
nhiệm vụ năm 2020, Hội 
Luật gia Hà Tĩnh đã ban 
hành Chương trình hoạt 
động số 01/CTr-HLG ngày 
07/01/2020; tham mưu cho 
Ban chỉ đạo  của UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch số 38/
KH-BCĐ ngày 24/3/2020 
về thực hiện Đề án “Xã 
hội hóa công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật và trợ 
giúp pháp lý” năm 2020, 
trong đó chú trọng một số 
nhiệm vụ trọng tâm theo 
Thông báo số 1026-TB/
TU ngày 25/11/2019 kết 
luận của Thường trực Tỉnh 
ủy về một số nhiệm vụ của 
các cơ quan nội chính; tích 
cực tuyên truyền và chủ 
động nghiên cứu đóng góp 
ý kiến vào văn kiện đại hội 
Đảng các cấp nhiệm kỳ 
2020 – 2025. Tuyên truyền, 
phổ biến nội dung quy định 
của Luật phòng, chống 
dịch bệnh truyền nhiễm 
năm 2007 và nội dung Điều 
240 của Bộ luật Hình sự 
năm 2015 về xử lý hành vi 

làm lây lan dịch bệnh nguy 
hiểm cho con người; tuyên 
truyền, vận động cán bộ, 
hội viên và các tầng lớp 
Nhân dân thực hiện nghiêm 
các quy định của Đảng, 
Nhà nước về phòng chống 
dịch bệnh Covid-19.

Thông qua các hoạt 
động, các cấp Hội Luật gia 
Hà Tĩnh ngày càng được 
củng cố, phát triển, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả; 
uy tín của tổ chức Hội và 
cán bộ, hội viên trong hệ 
thống chính trị, trong Nhân 
dân ngày càng được khẳng 
định. Năm 2019, Hội đã 
vinh dự được Chủ tịch nước 
tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng Ba.

Với phương châm hoạt 
động “Đoàn kết, sáng tạo, 
vì Nhân dân, vì công lý” 
được ghi trong bức trướng 
của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQ tỉnh 
tặng Đại hội đại biểu Hội 
Luật gia tỉnh lần thứ V 
(nhiệm kỳ 2019 - 2024), 
với đội ngũ luật gia “Giỏi 
về chuyên môn, nghiệp vụ, 
vững vàng về chính trị, tư 
tưởng, tận tụy với nghề, vì 
dân, vì công lý”, cùng đồng 
sức, đồng lòng nhất định 
hoạt động của Hội sẽ tích 
cực góp phần xây dựng Hà 
Tĩnh phát triển nhanh hơn, 
bền vững hơn trong thời 
gian tới q



Trong những năm 
gần đây, các tranh 
chấp về dân sự và 

yêu cầu giải quyết việc dân 
sự trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp 
tục gia tăng, tính chất tranh 
chấp vẫn diễn biến phức tạp. 
Chỉ tính riêng trong năm 
2018 và 2019, Tòa án cấp sơ 
thẩm đã thụ lý 3.160 vụ, 274 
việc dân sự; giải quyết 3.040 
vụ, 223 việc dân sự ở các lĩnh 
vực tranh chấp hợp đồng dân 
sự; tranh chấp quyền sở hữu 
tài sản; bồi thường thiệt hại 
ngoài hợp đồng; tranh chấp 
đất đai; tranh chấp quyền 
thừa kế; tranh chấp về hôn 
nhân, gia đình. 

Với chức năng kiểm 
sát hoạt động tư pháp, Viện 
kiểm sát hai cấp đã tăng 
cường công tác kiểm sát 
việc giải quyết các vụ việc 
dân sự, đề ra nhiều biện pháp 
để nâng cao chất lượng công 
tác kiểm sát, nhằm thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân, đảm bảo pháp 
luật được chấp hành nghiêm 
chỉnh và thống nhất.  

Viện kiểm sát hai cấp đã 
thực hiện đúng và đầy đủ các 
nhiệm vụ và quyền hạn theo 
quy định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự và Luật Tổ chức Viện 
KSND. Tiến hành kiểm sát 
chặt chẽ hoạt động thông báo 
trả lại đơn khởi kiện, thông 
báo thụ lý vụ, việc dân sự và 
quá trình xác minh, thu thập 
chứng cứ phục vụ cho việc 
giải quyết vụ, việc dân sự; 
chủ động phối hợp với Tòa 
án đẩy nhanh tiến độ giải 
quyết án. Viện kiểm sát hai 
cấp đã chú trọng nâng cao 

chất lượng công tác kiểm 
sát, kiểm tra các bản án, 
quyết định của Tòa án.  Năm 
2018, 2019, đã ban hành 13 
kháng nghị phúc thẩm dân 
sự, 43 kiến nghị, 227 yêu 
cầu, đối với các vi phạm, 
thiếu sót của Tòa án trong 
quá trình giải quyết án. Các 
kháng nghị, kiến nghị, yêu 
cầu đều được chấp nhận, tiếp 
thu, chấn chỉnh, khắc phục. 
Thông qua công tác kiểm 
sát, Viện kiểm sát hai cấp đã 
xác định nguyên nhân làm 
phát sinh vi phạm pháp luật 
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lê thị quỳnh hoa
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH TẬP TRUNG 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT 

CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ

Viện trưởng VKSND tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa trao Cờ 
đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của VKSND tối cao cho các tập thể
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trên các lĩnh vực, qua đó đã 
ban hành 12 kiến nghị phòng 
ngừa vi phạm pháp luật trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước về 
đất đai; phòng ngừa gia tăng 
các vụ án tranh chấp về hôn 
nhân gia đình; khắc phục vi 
phạm trong việc cung cấp 
tài liệu, chứng cứ cho Tòa 
án phục vụ giải quyết các vụ 
việc dân sự... 

Một trong những biện 
pháp công tác mang lại hiệu 
quả tích cực trong công tác 
kiểm sát giải quyết các vụ, 
việc dân sự đó là phối hợp tổ 
chức các phiên tòa rút kinh 
nghiệm. Thực hiện hướng 
dẫn của Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, năm 2018, 2019, 
Viện kiểm sát hai cấp chủ 
động phối hợp với Tòa án tổ 
chức 122 phiên tòa xét xử vụ 
án dân sự rút kinh nghiệm 
(tỉnh: 33; huyện: 89). Sau 
phiên tòa rút kinh nghiệm, 
đã tổ chức họp để Kiểm sát 
viên tham dự phiên tòa đóng 
góp ý kiến cho Kiểm sát viên 
tham gia phiên tòa về những 
ưu điểm, hạn chế, trong hoạt 
động kiểm sát xét xử vụ án 
dân sự tại phiên tòa. Việc 
tổ chức phiên tòa rút kinh 
nghiệm đã góp phần nâng 
cao trình độ, kỹ năng nghiệp 
vụ, bản lĩnh nghề nghiệp của 
kiểm sát viên khi thực hiện 
quyền hạn, trách nhiệm của 
Viện kiểm sát trong hoạt 
động kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật trước, trong và sau 

phiên tòa, phiên họp dân sự.
Viện kiểm sát tỉnh đã 

chú trọng chỉ đạo xây dựng 
chuyên đề để tổ chức các 
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, 
tăng cường công tác hướng 
dẫn chỉ đạo và thông báo rút 
kinh nghiệm đối với Viện 
kiểm sát cấp huyện, qua đó 
bổ cứu kịp thời các kinh 
nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ, 
đồng thời yêu cầu khắc phục 
những tồn tại, hạn chế nhằm 
nâng cao chất lượng công 
tác kiểm sát giải quyết các 
vụ việc dân sự.

Viện kiểm sát hai cấp 
đã phối hợp với Tòa án 
cùng cấp xây dựng Quy chế 
phối hợp liên ngành về giải 
quyết các vụ việc dân sự, 
nhằm xác định các nhiệm 
vụ của mỗi ngành trong 
quan hệ phối hợp theo quy 
định của pháp luật. Thực 
hiện Quy chế phối hợp, 
lãnh đạo 2 ngành; các Thẩm 
phán, Kiểm sát viên, thường 
xuyên trao đổi thông tin, 
phối hợp xác minh, thu 
thập tài liệu, chứng cứ đối 
với các vụ án dân sự phức 
tạp, phải kéo dài thời gian 
giải quyết. Việc tăng cường 
công tác quan hệ phối hợp 
liên ngành góp phần nâng 
cao chất lượng công tác giải 
quyết và kiểm sát giải quyết 
các vụ, việc dân sự.

Trong thời gian tới, 
cùng với sự phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn 
tỉnh nhà, các quan hệ, giao 
dịch dân sự sẽ phát sinh đa 
dạng, phong phú, dự báo 
các tranh chấp trong lĩnh 
vực này cũng tiềm ẩn nhiều 
phức tạp, yêu cầu đặt ra đối 
với Viện kiểm sát hai cấp 
tỉnh Hà Tĩnh là:  Tiếp tục 
đề ra các biện pháp để nâng 
cao chất lượng công tác 
kiểm sát giải quyết các vụ, 
việc dân sự, trong đó tập 
trung bồi dưỡng, nâng cao 
kỹ năng hoạt động nghiệp 
vụ cho cán bộ, kiểm sát 
viên, thông qua các cuộc 
tập huấn nghiệp vụ, tổ 
chức các phiên tòa rút kinh 
nghiệm, hướng dẫn nghiệp 
vụ qua kiểm sát giải quyết 
từng vụ, việc cụ thể. Kiểm 
sát chặt chẽ các hoạt động 
thụ lý, giải quyết vụ, việc 
dân sự của Tòa án; tăng 
cường công tác kiểm sát 
bản án, quyết định, qua đó 
phát hiện kịp thời các vi 
phạm để ban hành kháng 
nghị, kiến nghị theo quy 
định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự. Cán bộ, công chức 
trong Ngành tiếp tục nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, góp 
phần ổn định xã hội trong 
điều kiện thực hiện công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa của Tỉnh nhà q



Thực hiện Nghị 
quyết số 22-
NQ/TW ngày 

15/3/2018 của Bộ Chính trị 
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 
tổ chức bộ máy Bộ Công an 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả với mục tiêu xây 
dựng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, 
huyện toàn diện, xã bám cơ 
sở”. Luật Công an nhân dân 
năm 2018 quy định về tổ 

chức bộ máy và chức năng, 
nhiệm vụ của lực lượng Công 
an nhân dân. Thời gian qua, 
được sự quan tâm chỉ đạo 
của Đảng ủy Công an Trung 
ương, Lãnh đạo Bộ Công an, 
Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Công an tỉnh 
đã chủ trì phối hợp các sở, 
ngành liên quan xây dựng đề 
án “Bố trí Công an chính quy 
đảm nhiệm các chức danh 

Công an xã, thị trấn trên địa 
bàn tỉnh Hà Tĩnh” được Chủ 
tịch Ủy ban nhân tỉnh quyết 
định ban hành ngày 20 tháng 
3 năm 2020. Trên cơ sở Đề 
án của UBND tỉnh và các 
quy định của Bộ Công an đến 
tháng 3 năm 2020, Công an 
tỉnh bố trí gần 600 cán bộ, 
chiến sĩ đảm nhiệm chức 
danh Công an xã tại 195 xã, 
thị trấn tại 13 huyện, thành 

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG 
CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN CHÍNH QUY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, 

NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
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đại tá nguyễn thanh liêm
Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho 5 cán bộ công an chính quy 
được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã
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phố, thị xã (đạt tỷ lệ 100%). 
Thực hiện Quy định 192-
QĐi/TW năm 2019 của Bộ 
Chính trị về tổ chức Đảng 
trong Công an nhân dân, 
hướng dẫn của Tỉnh ủy Hà 
Tĩnh, Công an tỉnh đã thống 
nhất với cấp ủy các huyện, 
thành phố, thị xã thành lập 40 
chi bộ Công an xã, 43 đồng 
chí Trưởng Công an xã được 
tham gia Ban chấp hành, 01 
đồng chí Trưởng Công an xã 
tham gia Ban Thường vụ cấp 
xã. Nguồn cán bộ Công an xã 
chính quy được lựa chọn là 
các đồng chí có năng lực thực 
tiễn, được đào tạo cơ bản tại 
các trường Công an nhân dân, 
đối với Trưởng Công an xã là 
những đồng chí đã tốt nghiệp 
Đại học An ninh, Cảnh sát; 
trước khi bố trí đảm nhận các 
chức danh Công an xã 100% 
cán bộ, chiến sĩ được Công 
an tỉnh tổ chức tập huấn về 
nghiệp vụ. Việc triển khai, bố 
trí Công an chính quy đảm 
nhận các chức danh Công 
an xã, thị trấn trên địa bàn 
toàn tỉnh là một dấu mốc rất 
quan trọng trong tổ chức bộ 
máy hoạt động của Công an 
tỉnh, từ nay lực lượng Công 
an chính quy được triển khai 
hoạt động đầy đủ ba cấp từ 
cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Qua đánh giá từ tháng 
04/2018 đến nay cho thấy, 
việc triển khai cán bộ Công 
an chính quy đảm nhận các 
chức danh Công an xã, thị 
trấn trên địa bàn Hà Tĩnh đã 

nhận được sự quan tâm chỉ 
đạo, phối hợp chặt chẽ của 
cấp ủy, chính quyền và các 
ngành có liên quan từ cấp xã 
đến cấp tỉnh, sự đồng thuận 
cao trong đông đảo Nhân 
dân. Sau khi triển khai thực 
hiện, bộ máy Công an xã, thị 
trấn chính quy nhận bàn giao 
công tác từ lực lượng bán 
chuyên trách, bắt tay ngay 
vào công việc để tiếp tục giữ 
vững an ninh trật tự tại địa 
bàn cơ sở với các kết quả cụ 
thể là: Công an xã chính quy 
đã làm tốt công tác nắm tình 
hình, nâng cao chất lượng 
công tác tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền và hiệu lực 
quản lý nhà nước về an ninh 
trật tự trên địa bàn; thực hiện 
tốt nhiệm vụ trực tiếp đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, 
bài trừ tệ nạn xã hội, bảo 
đảm ANTT ở cơ cở. Tham 
mưu xây dựng nhiều mô hình 
tự phòng, tự quản tại các 
thôn, tổ dân phố. Chấp hành 
nghiêm túc các chỉ đạo của 
cấp trên, lực lượng Công an 
xã đã tham gia tích cực cùng 
với cấp ủy, chính quyền các 
xã, thị trấn triển khai có hiệu 
quả các biện pháp công tác 
trong phòng chống dịch bệnh 
Covid-19. Triển khai thực 
hiện đồng bộ các biện pháp 
công tác, trực tiếp bắt giữ 
415 vụ vi phạm hành chính 
về TTXH, phát hiện điều tra, 
khám phá 29 vụ án hình sự. 
Tình hình tại các địa bàn cấp 
xã có nhiều chuyển biến tích 

cực, không xẩy ra các “điểm 
nóng” ANTT.

Những kết quả công tác 
trong thời gian qua mới chỉ 
là bước đầu. Để xây dựng lực 
lượng công an xã, thị trấn đáp 
ứng yêu cầu đảm bảo an ninh 
trật tự ở địa bàn cơ sở trong 
thời gian tới, cần tiếp tục tập 
trung thực hiện một số nhiệm 
vụ sau: 

Một là, thường xuyên 
tranh thủ sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính 
quyền để thành lập chi bộ 
đối với những nơi có đủ điều 
kiện. Trong quá trình tổ chức 
đại hội đảng các cấp, sẽ lựa 
chọn xem xét để cơ cấu đồng 
chí Trưởng Công an cấp xã 
vào Ban chấp hành, Ban 
Thường vụ Đảng ủy xã nhằm 
đảm bảo sự lãnh đạo của 
Đảng đối với Công an nhân 
dân theo các quy định của 
Trung ương và Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy.  

Hai là, tăng cường 
công tác giáo dục chính trị, 
tư tưởng cho cán bộ, chiến 
sĩ, sẵn sàng đảm nhận và 
hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được giao. Công an xã 
chính quy phải học tập, nắm 
vững các nhiệm vụ chính 
trị của địa phương nơi mình 
công tác để góp phần tích 
cực cùng hệ thống chính trị 
quyết tâm tổ chức thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ đã 
đề ra. Giải quyết đúng pháp 
luật các vụ việc có liên 
quan đến ANTT tại địa bàn 
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mình phụ trách. Tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền xã, 
thị trấn, Công an huyện tổ 
chức thực hiện có hiệu quả 
các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Chấp hành 
nghiêm Điều lệnh Công an 
nhân dân, thực hiện nghiêm 
quy tắc ứng xử của cán bộ, 
chiến sĩ và trách nhiệm nêu 
gương của mỗi đảng viên. 

Ba là, tiếp tục quan tâm 
đầu tư cơ sở vật chất, trang 
bị phương tiện, công cụ hỗ 
trợ cho lực lượng Công an xã 
đáp ứng yêu cầu đấu tranh, 
phòng chống tội phạm ở địa 
bàn cơ sở.

Cùng với sự trang cấp 
của Bộ Công an, Công an 
tỉnh, cần đề xuất cấp ủy, 
chính quyền cấp huyện và xã 
tăng cường thêm cơ sở vật 
chất, phương tiện, công cụ 
hỗ trợ để phục vụ công tác. 
Bố trí trụ sở, phòng làm việc 
cho cán bộ, chiến sĩ Công 
an chính quy; trước mắt tiếp 
nhận, sử dụng các phòng làm 
việc tại trụ sở Ủy ban nhân 
dân xã của lực lượng Công an 
bán chuyên trách để kịp thời 
ổn định và đi vào hoạt động 
ngay, khi có điều kiện sẽ xây 
trụ sở riêng để tạo thuận lợi 
trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn. Bảo đảm bố trí 
nơi ăn, nghỉ cho cán bộ, chiến 
sĩ để bám địa bàn, cơ sở thực 
hiện nhiệm vụ.

Bốn là, tiếp tục tổ chức 
bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ cho lực lượng 
Công an chính quy đảm 
nhiệm chức danh Công an 
xã. Cân đối biên chế bổ sung, 
tăng cường lực lượng cho 
Công an xã chính quy.

Công an tỉnh chủ động 
xây dựng kế hoạch, tiếp tục 
phối hợp với các Trường 
Công an nhân dân mở các 
lớp bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ. Công an các 
huyện, thị xã, thành phố 
chọn, cử các đồng chí có 
chuyên môn, nghiệp vụ, kinh 
nghiệm về bảo vệ ANTT ở 
địa bàn cơ sở để tham gia 
giảng dạy, báo cáo thực tế. 
Việc mở các lớp bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ cho 
đội ngũ công an chính quy sẽ 
tạo điều kiện nâng cao trình 
độ, năng lực quản lý nhà 
nước về ANTT, đấu tranh, 
phòng chống tội phạm và 
các mặt công tác khác trên 
địa bàn. Đối với các địa bàn 
trọng điểm, các xã, thị trấn 
có sự sáp nhập về địa giới 
hành chính phải tiếp tục bổ 
sung lực lượng để thực hiện 
nhiệm vụ.

Năm là, cùng với công 
tác đào tạo, bồi dưỡng phải 
tiếp tục thực hiện công tác 
bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm, 
luân chuyển đội ngũ Công an 
xã để nâng cao hiệu quả hoạt 
động. Tiếp tục bồi dưỡng, 
động viên lực lượng Công 

an viên tại thôn, xóm yên 
tâm công tác, góp phần đảm 
bảo ANTT tại cơ sở. Thực 
tế bố trí Công an xã chính 
quy hiện nay trên địa bàn Hà 
Tĩnh đang chủ yếu thực hiện 
theo mô hình: Trưởng Công 
an xã, Phó Trưởng Công an 
xã và một số Công an viên 
thường trực là Công an chính 
quy, các Công an viên còn 
lại là lực lượng bán chuyên 
trách. Do vậy, cấp ủy, chính 
quyền địa phương cần tiếp 
tục quan tâm, động viên, hỗ 
trợ để lực lượng Công an xã 
bán chuyên trách tiếp tục yên 
tâm công tác.

Sáu là, căn cứ Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về giải quyết chế độ cho 
các đồng chí Công an xã nghỉ 
việc để bố trí Công an chính 
quy, lực lượng Công an các 
cấp khẩn trương phối hợp 
với các cấp, các ngành xây 
dựng hồ sơ để triển khai thực 
hiện, bảo đảm quyền lợi các 
các đồng chí thuộc diện nghỉ 
công tác.

Bảy là, đề xuất Quốc hội, 
Chính phủ sớm ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật 
như Luật trị an cơ sở, Nghị 
định của Chính phủ về Công 
an xã để hoàn thiện hành lang 
pháp lý, tạo điều kiện thuận 
lợi cho lực lượng Công xã, 
thị trấn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao q



Xác định tuyên 
truyền các hoạt 
động đảm bảo an 

ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội là nhiệm vụ quan trọng, 
Ban biên tập cùng đội ngũ cán 
bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh 
thời gian qua đã có nhiều cách 
làm tích cực, hiệu quả.

Ban Biên tập đã chỉ đạo 
các phòng chuyên môn tăng 
cường tin bài về an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, đấu 
tranh với các thế lực phản 
động, thù địch lợi dụng các vụ, 

việc nổi cộm để gây rối, kích 
động người dân tụ tập đông 
người, gây bất ổn về chính trị, 
phá hoại Đảng và Nhà nước; 
công tác đấu tranh với những 
hành vi vi phạm pháp luật, 
đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. 

Hầu như ngày nào trên 
mặt báo cũng có tin bài về 
các nội dung trên. Qua đó, 
báo đã tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân 
về phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí góp phần ngăn chặn 
vi phạm pháp luật nói chung 
và tình trạng tham nhũng, 
nhũng nhiễu tiêu cực nói 
riêng.

Ban Biên tập đã giao 
Phòng Nội chính - Bạn đọc 
và Phòng Xuất bản trực tiếp 
đưa tin, viết bài, biên tập, xuất 
bản trên báo in và báo điện tử 
với nội dung đảm bảo an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn đồng thời tổ chức, 
khâu nối với đội ngũ cộng tác 
viên để có tin bài “nhanh, 
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bÁo hà tĨnh gÓp phần đẢm bẢo an ninh 
chÍnh trị, trẬt tỰ an toàn xÃ hỘi

bùi minh huệ
Nguyên Phó tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh
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đúng, trúng, hay” trên lĩnh 
vực này.

Bình quân mỗi ngày, Báo 
Hà Tĩnh đăng tải 8 tin, bài, ảnh, 
video clip với nội dung phong 
phú, đa dạng, rất kịp thời, thu 
hút lượng bạn đọc lớn. Đó là 
các tin, bài phản ánh hoạt động 
bảo đảm an ninh biên giới, bờ 
biển, trên biển của lực lượng 
chức năng như bắt giữ các đối 
tượng buôn lậu, buôn bán, vận 
chuyển, tàng trữ trái phép ma 
túy qua biên giới, xâm phạm 
ngư trường, đánh bắt tận diệt 
thủy hải sản bằng chất nổ vv. 
Các hoạt động đảm bảo an 
ninh nông thôn như: xử lý các 
vụ việc tranh chấp tài sản, đất 
đai, đánh người gây thương 
tích, bạo hành gia đình; xử lý 
các hành vi vi phạm pháp luật 
về kinh tế, vệ sinh môi trường, 
an toàn vệ sinh thực phẩm, 
trộm cắp tài sản, vi phạm 
pháp luật về phòng chống 
cháy rừng v.v... Đặc biệt gần 
đây, Báo kịp thời thông tin 
về việc các ngành chức năng 
xử phạt nghiêm khắc các đối 
tượng lợi dụng mạng xã hội 
để đưa thông tin sai sự thật, 
thiếu kiểm chứng về tình hình 
dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn gây hoang mang, hiểu 
nhầm trong Nhân dân, qua đó 
răn đe, điều chỉnh hành vi của 
các đối tượng khác.

Năm 2019 và những 
tháng đầu năm 2020, các lực 
lượng chức năng, đặc biệt là 
Công an, Bộ đội Biên phòng 
Hà Tĩnh đã phá nhiều vụ án 
ma túy với số lượng lớn, thu 
giữ nhiều tang vật, bắt giữ 

nhiều đối tượng. Báo Hà Tĩnh 
đã kịp thời mở chuyên mục: 
“Ma túy ở Hà Tĩnh” trên báo 
điện tử, đăng tải hàng chục tin 
bài, ảnh, video clip phản ánh 
trên mặt báo chiến công để 
động viên cán bộ chiến sĩ các 
lực lượng, tạo niềm tin cho 
quần chúng nhân dân.   

Đối với việc đấu tranh 
phản bác quan điểm sai trái 
thù địch trên internet, mạng xã 
hội, Báo Hà Tĩnh đã xây dựng 
đội ngũ phóng viên, cộng tác 
viên có tay nghề cao, có kinh 
nghiệm, có nguồn tư liệu. Sau 
khi Báo Hà Tĩnh điện tử đăng, 
các trang fanpage của báo, 
các facebook vệ tinh của Báo, 
facebook cá nhân của các 
phóng viên đều chia sẻ lại các 
bài viết này.

Thông qua các bài viết 
vạch trần bộ mặt của các thế 
lực phản động lợi dụng tôn 
giáo, lợi dụng tự do, dân chủ 
Báo Hà Tĩnh đã lên án mạnh 
mẽ, chỉ rõ bộ mặt của các 
thế lực phản động Việt Tân, 
những tín đồ tôn giáo lợi dụng 
tự do tín ngưỡng để phá hoại 
khối đại đoàn kết toàn dân, 
kích động bạo lực, phá hoại 
kinh tế, gây bất ổn về chính 
trị. Các vấn đề thời sự chính 
trị, thời sự kinh tế, xã hội đều 
được đăng tải kịp thời, đảm 
bảo tính chính xác của thông 
tin đáp ứng nhu cầu bạn đọc 
về nguồn tin chính thống. 
Đặc biệt là những bài đấu 
tranh mạnh mẽ, trực diện với 
các phần tử cơ hội, lợi dụng 
dân chủ và tôn giáo, lợi dụng 
mạng xã hội để kích động, 

nói xấu, bôi nhọ Đảng, chính 
quyền, các đồng chí lãnh đạo, 
các vấn đề lao động bất hợp 
pháp và chính sách của Đảng 
Nhà nước...

Bên cạnh việc đưa tin 
phản ánh các vụ việc liên 
quan đến pháp luật, Báo cũng 
tăng cường các tin bài, ảnh, 
video clip biểu dương các tập 
thể, cá nhân điển hình trong 
phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc. Đó là gương 
các chiến sĩ công an, biên 
phòng “vì dân phục vụ”, dũng 
cảm, nhanh trí đấu tranh với 
các loại tội phạm, bí thư chi 
bộ thôn xóm, tổ trưởng dân 
phố, hội viên cựu chiến binh, 
hội viên phụ nữ từ tỉnh đến 
thôn xóm tận tụy, quên mình 
với việc chung,  xây dựng mô 
hình tổ liên gia tự quản, đảm 
bảo an ninh trật tự trong xây 
dựng Nông thôn mới. 

Chuyên mục “Luật sư của 
bạn” “Chuyện vụ án” của báo 
in và “Pháp luật” của báo điện 
tử đã thu hút lượng lớn bạn 
đọc, trở thành nguồn thông tin 
chính thống, tin cậy, góp phần 
định hướng dư luận trong thời 
kỳ nhiễu loạn thông tin trên 
mạng xã hội. Từ đó, Báo Hà 
Tĩnh đã góp phần giáo dục 
ý thức thượng tôn pháp luật 
của toàn dân, tạo niềm tin về 
thể chế chính trị, sự nghiêm 
minh của Pháp luật, nêu cao ý 
thức cảnh giác cho toàn dân, 
đấu tranh tố giác tội phạm, 
góp phần xây dựng cuộc sống 
bình yên, thúc đẩy kinh tế - xã 
hội tỉnh nhà phát triển q



Thời gian qua, 
Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh tập 

trung chỉ đạo, ban hành 
nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo các cấp, các ngành tăng 
cường công tác thanh tra 
trách nhiệm, tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo 
(KNTC), phòng chống tham 
nhũng (PCTN); thực hiện nề 
nếp công tác tiếp công dân, 
tiếp nhận xử lý đơn thư, nâng 
cao chất lượng công tác giải 
quyết KNTC, PCTN. 

Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc Quy định số 11-
QĐi/TW, ngày 18/02/2019 
của Bộ Chính trị về trách 
nhiệm của người đứng đầu 
cấp ủy trong việc tiếp công 
dân, đối thoại trực tiếp với 
dân và xử lý những phản ánh, 
kiến nghị của dân. Để tránh 
chồng chéo và nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả công tác tiếp 
công dân, giải quyết kịp thời 
các khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh của công dân 
theo quy định của Đảng và 
quy định pháp luật,  Ban Nội 
chính Tỉnh ủy đã tham mưu 

cho Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy ban hành Quy định tạm 
thời số 1130/QĐ-TU, ngày 
28/8/2019 về việc tiếp dân 
của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh phù hợp 
với thực tiễn nên chất lượng, 
hiệu quả công tác tiếp công 
dân của lãnh đạo tỉnh được 
nâng lên rõ rệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh 
quan tâm chỉ đạo thực hiện 
hiệu quả Quyết định số 1849/
QĐ-TTg ngày 27/12/2018 
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thanh tra trÁch nhiệm, tiếp công dân,                                            
giẢi quyết Khiếu nẠi, tỐ cÁo - nhỮng vẤn đỀ đẶt ra

lê toàn thắng
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giải quyết kiến nghị 
của một số công dân xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh liên quan đến việc giải phóng mặt bằng hồ Rào Trổ



của Thủ tướng Chính phủ 
và Kế hoạch số 363/KH-
TTCP ngày 20/3/2019 của 
Thanh tra Chính phủ về 
việc kiểm tra, rà soát, giải 
quyết vụ việc KNTC đông 
người; theo đó, Tổ công tác 
chỉ đạo giải quyết các vụ 
việc khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh đông người, 
phức tạp, kéo dài (thành lập 
theo Quyết định số 723/QĐ-
UBND ngày 11/3/2019 của 
UBND tỉnh) tiếp tục chỉ đạo, 
đôn đốc các địa phương, đơn 
vị rà soát xử lý những vụ 
việc phức tạp, kéo dài; xây 
dựng Kế hoạch số 262/KH-
UBND ngày 20/8/2019 về 
việc tổ chức tiếp công dân, 
tiếp nhận xử lý đơn thư phục 
vụ Đại hội Đảng bộ các cấp 
và Đại hội toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. Hiện nay các 
địa phương, đơn vị đang tập 
trung giải quyết đơn khiếu 
nại, tố cáo của công dân liên 
quan đến bồi thường thiệt hại 
sự cố môi trường biển theo 
nội dung chỉ đạo tại Văn bản 
nêu trên của UBND tỉnh. 
Các sở, ngành, địa phương 
tăng cường thực hiện chủ 
trương hướng về cơ sở theo 
tinh thần Chỉ thị số 12/CT-
UBND ngày 05/8/2019 của 
Chủ tịch UBND tỉnh (thay 
thế Chỉ thị số 21/CT-UBND 
ngày 11/11/2013) về tăng 
cường công tác tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo (KNTC), chủ động giải 
quyết các vụ việc ngay từ 

khi mới phát sinh nên đến 
nay cơ bản các vụ việc đã 
được xử lý, giải quyết thấu 
tình, đạt lý, đảm bảo quy 
định pháp luật.

Những kết quả đạt được:
Năm 2019 và quý I năm 

2020, toàn ngành Thanh tra 
đã thực hiện 26 cuộc thanh 
tra trách nhiệm thực hiện 
pháp luật về thanh tra, tiếp 
công dân, giải quyết KNTC, 
PCTN và thực hiện nhiệm vụ 
công vụ tại 42 đơn vị; ngoài 
ra các cơ quan, đơn vị trong 
toàn tỉnh đã tiến hành 38 
cuộc kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ của CB, 
CC, VC thuộc quyền quản lý.

Qua thanh tra, đã chỉ ra 
những tồn tại, hạn chế cần 
khắc phục, đồng thời yêu 
cầu các đơn vị chấn chỉnh, 
nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác về mọi mặt; 
yêu cầu nêu cao vai trò 
trách nhiệm người đứng đầu 
trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ và pháp luật về 
KNTC, PCTN.

Năm 2019, số lượt tiếp 
công dân tăng 1.883 lượt so 
với năm 2018 (tăng 40,2%), 
số đơn thư tiếp nhận tăng 430 
đơn (tăng 12,3%); số đoàn 
đông người giảm 29 đoàn, 
các cơ quan hành chính của 
tỉnh đã giải quyết 348/438 
vụ việc, đạt tỷ lệ 79,45%, 
tiến hành 12 cuộc thanh tra 
trách nhiệm với 30 đơn vị 
được thanh tra; Quý 1/2020 
số lượt tiếp công dân tăng 38 

lượt (tăng 3,5 %), số lượng 
đơn thư tiếp nhận giảm 108 
đơn (giảm 15,26%), số đoàn 
đông người giảm 18 đoàn so 
với cùng kỳ năm 2019, số 
vụ việc KNTC thuộc thẩm 
quyền cơ quan hành chính đã 
giải quyết trong Quý 1/2020 
là  95/115 vụ, tỷ lệ 82,6%. 

Bên cạnh những kết 
quả đạt được trên lĩnh vực 
KNTC vẫn còn một số tồn 
tại hạn chế.

- Công tác quản lý nhà 
nước trên một số lĩnh vực, ở 
một số nơi còn tồn tại thiếu 
sót, vẫn còn xảy ra sai phạm, 
khuyết điểm làm thiệt hại 
nguồn lực đầu tư phát triển 
và phát sinh KNTC. 

- Công tác quản lý nhà 
nước về tiếp công dân, giải 
quyết KNTC ở một số đơn vị, 
địa phương vẫn chưa được 
quan tâm đúng mức; vai trò 
trách nhiệm của người đứng 
đầu một số nơi trong việc 
tiếp công dân, giải quyết 
KNTC chưa rõ nét, chưa chủ 
động trong nắm bắt, dự báo 
tình hình, xử lý kịp thời các 
vụ việc ngay từ khi mới phát 
sinh.

- Tính chất, nội dung một 
số vụ việc KNTC rất phức 
tạp, nhất là các vụ việc liên 
quan đến công tác quản lý đất 
đai, bồi thường GPMB qua 
các thời kỳ. Việc thụ lý, tổ 
chức kiểm tra xác minh, ban 
hành các quyết định, kết luận 
giải quyết KNTC đối với một 
số vụ việc còn kéo dài; một 
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số vụ việc đã giải quyết hết 
thẩm quyền nhưng công dân 
vẫn cố tình khiếu kiện ra các 
cơ quan Trung ương gây mất 
ổn định tình hình.

- Công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật về KNTC chưa thường 
xuyên, sâu rộng, chưa mang 
lại hiệu quả tích cực. Một số 
đơn vị chưa làm tốt công tác 
thanh tra trách nhiệm thực 
hiện pháp luật về tiếp công 
dân, giải quyết KNTC.

Một số giải pháp nhằm 
tăng cường hiệu lực, hiệu 
quả công tác thanh tra giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trong 
thời gian tới.

- Cấp ủy, chính quyền 
các cấp thực hiện nghiêm 
túc quy chế tiếp dân, đối 
thoại trực tiếp với dân và 
xử lý những phản ánh, 
kiến nghị của dân; tiếp tục 
kiện toàn tổ chức bộ máy, 
nâng cao chất lượng của 
cán bộ thực hiện nhiệm vụ 
tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. 

- Tăng cường phổ biến, 
giáo dục pháp luật nhằm 
tiếp tục nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cán bộ, 
công chức đối với công tác 
tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. Thường 
xuyên tuyên truyền, tăng 
cường công tác đối thoại 
giải thích để nâng cao hiểu 
biết pháp luật giúp người 
dân thực hiện đúng quyền, 
nghĩa vụ về khiếu nại, tố 

cáo (triển khai thực hiện 
hiệu quả Kế hoạch tập huấn, 
phổ biến Luật Tố cáo và 
Luật PCTN năm 2018).

- Thực hiện hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước về 
giải quyết KNTC; đổi mới, 
nâng cao chất lượng công 
tác tư vấn, góp ý tháo gỡ các 
vướng mắc, khó khăn khi 
giải quyết các vụ việc KNTC 
phức tạp. Đẩy mạnh thanh tra 
trách nhiệm việc giải quyết 
khiếu nại của các ngành các 
cấp, thực hiện phương châm 
giải quyết vụ việc ngay tại 
cơ sở tránh vượt cấp. Triển 
khai sâu rộng và đi vào thực 
chất các cuộc thanh tra trách 
nhiệm, gắn với thanh tra 
công vụ để nâng cao trách 
nhiệm người đứng đầu và 
cán bộ công chức trong thực 
thi nhiệm vụ, công vụ. Ngoài 
việc đánh giá hiệu quả công 
tác giải quyết khiếu nại, các 
cuộc thanh tra trách nhiệm 
phải có kết luận về trách 
nhiệm người đứng đầu và 
cần thiết có cả những hình 
thức xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

- Thực hiện tốt công 
tác cải cách hành chính, tạo 
điều kiện thuận lợi để công 
dân tham gia vào hoạt động 
quản lý nhà nước và thực 
hiện tốt quyền, nghĩa vụ 
công dân; đẩy mạnh công 
tác thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí và phòng, 
chống tham nhũng nhằm tạo 
ra môi trường pháp lý lành 

mạnh, hài hòa, tạo động lực 
mới trong phát triển kinh tế 
- xã hội và hạn chế phát sinh 
khiếu nại, tố cáo.

- Triển khai thực hiện 
nghiêm túc Kế hoạch số 262/
KH-UBND ngày 20/8/2019  
của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
Tổ chức tiếp công dân, tiếp 
nhận xử lý đơn thư phục vụ 
Đại hội Đảng bộ các cấp và 
Đại hội toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng Cộng sản 
Việt Nam; Kế hoạch số 276/
KH-TTCP ngày 26/02/2020 
của Thanh tra Chính phủ 
về việc ban hành kế hoạch 
kiểm tra, đôn đốc công tác 
tiếp công dân, xử lý đơn thư 
và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo chuẩn bị phục vụ cho 
công tác Đại hội Đảng các 
cấp, Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng, 
bầu cử Quốc hội, bầu cử 
Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ thanh tra trách 
nhiệm, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, cần nhận thức rằng, 
đây là nhiệm vụ quan trọng, 
nếu làm tốt sẽ đem lại hiệu 
quả đảm bảo quyền và lợi 
ích hợp pháp của công dân, 
tạo điều kiện để công dân 
tham gia quản lý nhà nước 
và xã hội, củng cố lòng tin 
của nhân dân với Đảng và 
nhà nước q
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Trong hai cuộc 
kháng chiến chống 
thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ, cũng như chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 
nhiệm vụ quốc tế ở Lào, 
Campuchia hàng vạn con em 
Hà Tĩnh là quân nhân, thanh 
niên xung phong, dân công 
hỏa tuyến, trực tiếp chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu. 26.462 
liệt sỹ, trong đó có trên 9.000 
liệt sỹ chưa tìm thấy nơi an 
táng; tìm kiếm, quy tập đưa 

các anh về với đất mẹ thân 
yêu là trách nhiệm của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
nói chung, của Đảng bộ và 
Nhân dân Hà Tĩnh nói riêng.

Quá trình bổ sung thông 
tin liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm 
hài cốt liệt sĩ gặp không ít 
khó khăn: việc lưu giữ giấy 
tờ của thân nhân liệt sĩ không 
còn nhiều; địa hình có nhiều 
thay đổi; nhân chứng, thân 
nhân liệt sĩ tuổi đã cao, trí nhớ 
giảm, thời gian đã lâu một số 

mẫu phẩm không đủ điều kiện 
để giám định...

Với quyết tâm cao, khắc 
phục mọi khó khăn Ban chỉ 
đạo 515 tỉnh đã tổ chức thực 
hiện đạt được một số kết quả 
nổi bật sau:

Tổ chức quán triệt sâu 
sắc Hướng dẫn số 1914/HD-
VP ngày 16/7/2015 của văn 
phòng Ban chỉ đạo quốc gia 
tìm kiếm quy tập hài cốt liệt 
sỹ “về việc rà soát, hoàn thiện 
hồ sơ, danh sách liệt sỹ, bàn 

Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

19Số 21 - Tháng 5/2020

bản tin nội chính - Số 21/2020
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giao, cung cấp thông tin; xác 
định số lượng hài cốt liệt sĩ 
cần tìm kiếm, quy tập và xác 
minh, kết luận thông tin liệt 
sỹ”; Hướng dẫn số 2598/HD-
BCĐ ngày 14/3/2018 của Ban 
chỉ đạo Quốc gia “về lập bản 
đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt 
liệt sỹ”; Kế hoạch số 722/KH-
CCT ngày 12/3/2018 của Cục 
Chính trị, Quân khu 4 về việc 
tổ chức tập huấn, triển khai 
lập bản đồ tìm kiếm, quy tập 
hài cốt liệt sỹ. Ban Chỉ đạo 
1237 tỉnh (nay là Ban chỉ đạo 
515 tỉnh) đã ban hành Công 
văn số 67/BCĐ-BCH ngày 
21/5/2018 chỉ đạo tập huấn 
và triển khai thực hiện lập 
bản đồ trên địa bàn tỉnh; Bộ 
CHQS tỉnh ban hành Hướng 
dẫn số 1656/HD-BCH ngày 
14/5/2018 hướng dẫn lập bản 
đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt 
liệt sỹ để thống nhất triển khai 
thực hiện trong toàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh, cơ quan 
thường trực Ban chỉ đạo 515 
tỉnh đã phối hợp chặt chẽ 
với báo, đài, hệ thống truyền 
thanh các cấp để tuyên truyền 
chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước về công tác 
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 
sỹ; phối hợp chặt chẽ với 
Sở LĐTBXH tỉnh, Hội Cựu 
Chiến binh tỉnh ký kết Chương 
trình phối hợp cung cấp thông 
tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ; chỉ 
đạo các huyện, thị xã, thành 
phố ký kết chương trình phối 
hợp; phát động nhân dân cung 
cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt 
sỹ. Chủ động tiếp nhận thông 
tin liệt sỹ, mộ liệt sĩ bằng 

nhiều nguồn, nhiều hình thức, 
biện pháp, huy động được hầu 
hết các tổ chức, cá nhân tham 
gia. Tổ chức tập huấn trước 
để rút kinh nghiệm chung 
cho các địa phương trong 
toàn tỉnh; sau đó, chỉ đạo các 
huyện, thị, thành phố còn lại 
tổ chức tập huấn bảo đảm chặt 
chẽ, nghiêm túc; thành phần 
tham gia tập huấn từ cán bộ 
thôn, xóm, khối phố trở lên, 
với tổng quân số 3.433 đồng 
chí.

Bộ CHQS tỉnh đã phối 
hợp chặt chẽ với Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội, các 
cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính 
quyền các cấp tích cực rà soát, 
hoàn thiện hồ sơ bằng nhiều 
biện pháp như: Thành lập tổ rà 
soát, đối chiếu, bổ sung, khử 
trùng; phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan hoặc 
thân nhân, người thờ cúng liệt 
sỹ; tìm gặp những đồng chí đã 
từng chiến đấu với liệt sỹ để rà 
soát, đối chiếu, bổ sung, chuẩn 
hóa từng thông tin về liệt sỹ; 
xác định thông tin nơi hy sinh, 
nơi chôn cất ban đầu của liệt 
sỹ. Bổ sung thông tin liệt sỹ 
theo hướng dẫn số 1914/HD-
VP ngày 16/7/2015 của Văn 
phòng Ban chỉ đạo quốc gia 
tìm kiếm quy tập hài cốt liệt 
sỹ “về việc rà soát, hoàn thiện 
hồ sơ, danh sách liệt sỹ, bàn 
giao, cung cấp thông tin; xác 
định số lượng hài cốt liệt sỹ 
cần tìm kiếm, quy tập và xác 
minh, kết luận thông tin liệt 
sỹ”; tiếp nhận 2.600 thông tin 
liệt sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh, 
các cơ quan, đơn vị thuộc 

tỉnh Hà Tĩnh; quá trình rà, đối 
chiếu có 2.292 có thông tin, 
đúng đơn vị; 308 thông tin 
trùng tên, của các đơn vị khác.

Lập bản đồ tìm kiếm 
quy tập hài cốt liệt sỹ theo 
Hướng dẫn 2598/HD - BCĐ 
ngày 14/3/2018 của Ban chỉ 
đạo Quốc gia “về lập bản đồ 
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 
sỹ” Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã 
tiếp nhận 2.322 liệt sỹ; phân 
tách danh sách liệt sỹ gửi về 
13 huyện, thị, thành phố để 
rà soát, xác minh, thông tin 
liệt sỹ hy sinh, chôn cất ban 
đầu trên địa bàn. Chỉ đạo các 
huyện, thị, thành phố phân 
tách danh sách chuyển về các 
xã, phường, thị trấn; thành lập 
tổ công tác xuống phối hợp 
với các địa phương rà soát, 
đối chiếu, xác minh, thông tin, 
phục vụ kết luận địa bàn lập 
bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài 
cốt liệt sỹ. 

Chỉ đạo các huyện, thị 
xã, thành phố triển khai họp 
thôn, xóm, khối phố lấy ý 
kiến của cán bộ, nhân dân về 
thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ; 
tổ chức cấp phát phiếu cung 
cấp thông tin về liệt sỹ, mộ 
liệt sỹ đến hộ gia đình biết 
thông tin. Số phiếu phát ra: 
59.354 phiếu, số phiếu thu về: 
57.190 phiếu; số phiếu không 
có thông tin: 40.916 phiếu; 
số phiếu có thông tin 16.274; 
trong đó, 22 thông tin có phần 
mộ liệt sỹ chưa cất bốc, gồm: 
Cẩm Xuyên 01, Thạch Hà 01, 
Can Lộc 03, Nghi Xuân 01, 
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Kiểm tra, giám 
sát công tác nội 
chính, phòng 

chống tham nhũng (PCTN) 
được các cấp ủy, chính quyền 
trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh 
đặc biệt quan tâm như: ban 
hành chương trình kiểm tra, 
giám sát hàng năm; tổ chức 
làm việc với các ngành nội 
chính để đánh giá về thực 
hiện các chủ trương, chính 
sách, pháp luật công tác nội 
chính, PCTN; chỉ đạo Ban 
pháp chế HĐND Thị xã tiến 
hành giám sát thường xuyên, 

giám sát theo chuyên đề, thẩm 
tra hoạt động của các cơ quan 
nội chính và các lĩnh vực liên 
quan đến công tác nội chính, 
nhất là giám sát công tác điều 
tra, truy tố, xét xử, thi hành 
án hình sự, dân sự..., qua 
giám sát, thẩm tra đã đề ra 
nhiều kiến nghị, đề xuất xác 
đáng, đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn, buộc UBND các cấp, 
các ngành phải quan tâm vào 
cuộc như: Đảm bảo về quốc 
phòng, quân sự địa phương, 
an ninh trật tự, an toàn giao 
thông, tổ chức các đợt ra quân 

trấn áp tội phạm; nâng cao 
trách nhiệm trong quản lý tài 
nguyên đất đai, môi trường, 
giải quyết đơn thư khiếu nại, 
tố cáo; phát huy vai trò của 
các cơ quan tư pháp, nâng cao 
chất lượng tranh tụng tại các 
phiên tòa, không để xẩy ra 
oan sai, bỏ lọt tội phạm trong 
nhiều năm qua, không để xẩy 
ra trọng án, vụ việc phức tạp 
diễn ra trên địa bàn.

Nhiều chuyên đề kiểm 
tra, giám sát liên quan đến 
công tác nội chính, PCTN đã 
được thực hiện có hiệu quả: 

Thường trực Thị ủy  Hồng Lĩnh giao ban với các Ngành Nội chính
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KiỂm tra, giÁm SÁt công tÁc nỘi chÍnh 
phÒng chỐng tham nhũng tẠi thị xÃ hỒng lĨnh

nguyễn thăng long
Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Hồng Lĩnh



Giám sát công tác cải cách 
hành chính, (năm 2015); việc 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
các thông báo kết luận về 
giải quyết các tồn đọng về đất 
đai, xây dựng trái phép (năm 
2016); việc lãnh đạo, chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện công tác tiếp 
công dân, giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo và thực hiện 
các kết luận kiểm tra, thanh 
tra (năm 2018); việc lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
việc quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất, giao đất, cho thuê 
đất, đấu giá quyền sử dụng đất 
(năm 2017, 2018); tiến hành 3 
cuộc kiểm tra công tác phòng, 
chống tham nhũng trên lĩnh 
vực: Quản lý đất đai, quản 
lý thu thuế, tài chính tại một 
số đơn vị; việc lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí 
đối với một số cấp ủy, chính 
quyền (năm 2018, 2019).

Qua kiểm tra, giám sát đã 
phát hiện nhiều khuyết điểm, 
sai phạm, kiến nghị xem xét, 
xử lý nhiều trường hợp, đồng 
thời có tác dụng phòng ngừa 
tích cực; sau khi có các kết 
luận kiểm tra, giám sát đã chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả 
các nội dung yêu cầu, kiến 
nghị của các đoàn kiểm tra, 
giám sát về tăng cường công 
tác quản lý tài chính, xây 
dựng cơ bản, xử lý, thu hồi 
hàng trăm triệu đồng vi phạm; 
đặc biệt là trên lĩnh vực đất đai 
sau kiểm tra, giám sát, UBND 
các cấp đã chỉ đạo quyết liệt 

việc xử lý sai phạm, chấn 
chỉnh, khắc phục nhiều hạn 
chế, yếu kém, Ủy ban nhân 
dân Thị xã đã kiến nghị cấp có 
thẩm quyền thu hồi 96.000m2 
đất của các doanh nghiệp 
hết thời hạn thuê đất; thu hồi 
121.000m2 đất sử dụng kém 
hiệu quả, sử dụng sai mục 
đích; thu hồi dự án chậm triển 
khai 236.429,9m2; thu hồi đất 
một số doanh nghiệp ngừng 
hoạt động với 46.209 m2; kiến 
nghị xem xét, xử lý 16.175m2 
đất có dấu hiệu vi phạm; đồng 
thời chỉ đạo tăng cường quản 
lý sử dụng đất công ích của 
các phường, xã, hạn chế tiềm 
ẩn vi phạm về tham nhũng, 
lãng phí.

Mặc dù đạt được nhiều 
kết quả quan trọng, nhưng so 
với yêu cầu, nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát công tác nội 
chính, PCTN vẫn còn nhiều 
khó khăn, hạn chế, nhất là bộ 
máy tham mưu công tác nội 
chính, PCTN cấp huyện, cấp 
xã thiếu ổn định; nhiều cán bộ 
được phân công trên lĩnh vực 
này còn chưa được đào tạo cơ 
bản, chưa có chuyên môn sâu 
về lĩnh vực nội chính, phòng, 
chống tham nhũng, kỹ năng, 
nghiệp vụ còn hạn chế; một số 
cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, 
sâu sắc về vai trò quan trọng 
của công tác kiểm tra, giám sát 
hoặc nhận thức được, nhưng 
chưa chuyển thành hành động 
thiết thực. 

Việc thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát của cấp ủy, 
ủy ban kiểm tra các cấp về 

công tác nội chính, PCTN còn 
hạn chế trong phát hiện hành 
vi tham nhũng, lãng phí; số 
vụ việc chuyển cơ quan điều 
tra còn ít. Việc nắm tình hình, 
theo dõi cơ sở về công tác nội 
chính, PCTN, nhất là đối với 
những ngành, lĩnh vực quản 
lý đất đai, tài nguyên môi 
trường, thuế, tài chính, ngân 
hàng, xây dựng cơ bản còn 
rất khó khăn, thậm chí chưa 
đủ năng lực, trình độ để thâm 
nhập, tìm hiểu, nắm thông tin 
tình hình dấu hiệu vi phạm, từ 
đó chưa chủ động tham mưu, 
chưa xác định được nội dung 
chuyên đề, lĩnh vực cần được 
kiểm tra, giám sát.

Những khó khăn, hạn chế 
đó đã ảnh hưởng lớn đến hiệu 
quả công tác nội chính, PCTN. 
Thông qua công tác kiểm tra, 
giám sát thời gian qua, chúng 
ta rút ra một số bài học kinh 
nghiệm:

Một là trong chỉ đạo công 
tác kiểm tra, giám sát của cấp 
trên đối với cấp dưới cần giao 
trách nhiệm cho người đứng 
đầu cấp ủy, các cơ quan tham 
mưu của Đảng trong chủ động 
triển khai thực hiện các nghị 
quyết, quy định, hướng dẫn, 
đặc biệt là Nghị quyết 10-NQ/
TU, ngày 29/9/2015 của Tỉnh 
ủy về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác nội 
chính; đưa nội dung phòng 
chống tham nhũng, lãng phí 
vào nội dung sinh hoạt của 
cấp ủy theo Kết luận số 21-
KL/TW, ngày 25/5/2012 của 
Ban Chấp hành Trung ương 
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và Chỉ thị 32-CT/TU, ngày 
01/11/2013 của Tỉnh ủy; căn 
cứ các văn bản của Trung 
ương, Tỉnh ủy đã ban hành, 
giao trách nhiệm cho các cơ 
quan tham mưu của Đảng xây 
dựng chương trình, kế hoạch 
kiểm tra, giám sát công tác nội 
chính, PCTN và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả.

Hai là  cấp ủy làm việc 
định kỳ với các ngành trong 
khối nội chính để đánh giá 
tình hình, kết quả thực hiện 
nhiệm vụ và sự phối hợp công 
tác, cho ý kiến về các nhiệm 
vụ trọng tâm trong tháng, 
trong quý, triển khai nhiều đợt 
cao điểm tấn công, truy quét 
tội phạm; cơ quan tham mưu 

cấp ủy, ủy ban kiểm tra các 
cấp phải bám sát văn bản quy 
định của Đảng, pháp luật nhà 
nước về lĩnh vực nội chính, 
PCTN, những quy định, yêu 
cầu về kiểm tra, giám sát để 
tham mưu kịp thời, chính xác, 
đáp ứng tình hình thực tiễn. 
Quan tâm tham mưu cấp ủy 
lựa chọn đối tượng, nội dung 
kiểm tra, giám sát vào những 
lĩnh vực dễ xẩy ra vi phạm 
như: Quản lý đầu tư XDCB, 
đất đai, tài nguyên khoáng 
sản, tài chính ngân sách, quản 
lý sử dụng tài sản công...

Ba là cấp ủy các cấp khi 
duyệt chương trình, kế hoạch 
công tác nội chính, phòng 
chống tham nhũng và công tác 

kiểm tra, giám sát của cấp ủy, 
ủy ban kiểm tra hàng năm đều 
cần có sự chỉ đạo về nội dung 
kiểm tra, giám sát đối với các 
tổ chức đảng cấp dưới và thực 
hiện có trọng tâm, trọng điểm; 
giao trách nhiệm các cơ quan 
tham mưu thường xuyên nắm 
chắc tình hình, tổ chức khảo 
sát nắm thông tin phục vụ 
công tác kiểm tra, giám sát; 
trên cơ sở đó chủ động tham 
mưu phù hợp với tình hình 
thực tế. Chỉ đạo có hiệu quả 
các hoạt động giám sát của 
HĐND, Ban Pháp chế HĐND 
và chất vấn, trả lời chất vấn, 
phản biện của MTTQ tại các 
kỳ họp HĐND đối với các 
vấn đề thực tiễn đang đặt ra về 
công tác nội chính, PCTN q

Hương Sơn 11, Hương Khê 
04, Vũ Quang 01.

Công tác xác minh, kết 
luận thông tin nơi hy sinh, 
chôn cất ban đầu của liệt sỹ 
trên địa bàn: Tổng số liệt sỹ 
chôn cất ban đầu trên địa bàn 
tỉnh: 2.396; trong đó, số liệt sỹ 
địa phương : 877; số liệt sỹ địa 
phương khác: 1.519. Số lượng 
liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập: 
2.374 liệt sỹ; trong đó, đã đưa 
vào nghĩa trang liệt sỹ trên địa 
bàn Hà Tĩnh: 571 liệt sỹ; đưa 
vào nghĩa trang gia đình, dòng 
họ: 534 liệt sỹ; đã bàn giao 
cho địa phương khác: 1.269 
liệt sỹ. Số lượng mộ đã tìm 
kiếm, quy tập nhưng chưa có 
kết quả: 22 liệt sỹ. 

Trên cơ sở kết quả xác 
minh, kết luận thông tin nơi 
hy sinh, chôn cất ban đầu 
của liệt sỹ trên địa bàn các 
địa phương. Ban Chỉ đạo 515 
tỉnh chỉ đạo các cấp (thôn, 
xã, huyện) tổ chức Hội nghị 
kết luận địa bàn, đến nay 
1.982/1.982 thôn, xóm, khối 
phố; 216/216 xã, phường, thị 
trấn và 13/13 huyện, thị, thành 
phố đã kết luận xong địa bàn 
nơi chôn cất ban đầu của liệt 
sỹ.

Chỉ đạo các huyện, thị, 
thành phố tổ chức thu thập 
thông tin, xác minh thông tin, 
đối chiếu, thực địa, lấy tọa độ 
các phần mộ liệt sỹ, các khu 
vực liên quan đến nơi hy sinh, 

chôn cất ban đầu của liệt sĩ. 
Tổ chức vẽ sơ đồ mộ chí (nơi 
có các phần mộ liệt sĩ), làm cơ 
sở để vẽ bản đồ tìm kiếm, quy 
tập hài cốt liệt sỹ. 216/ 216 xã, 
phường, thị trấn; 13/13 huyện, 
thị, thành phố đã vẽ xong bản 
đồ quy tập hài cốt liệt sỹ.

Với tinh thần chủ động, 
kiên quyết, với nhiều cách làm 
sáng tạo, Ban chỉ đạo 515 tỉnh 
được Ban chỉ đạo 515 Quân 
khu 4 đánh giá cao; song 
không dừng lại ở đó. Ban chỉ 
đạo xác định bổ sung thông 
tin liệt sỹ, vẽ bản đồ quy tập 
mộ liệt sỹ là việc làm thường 
xuyên, là trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị q

23Số 21 - Tháng 5/2020

bản tin nội chính - Số 21/2020

TỈNH HÀ TĨNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG . . . (Tiếp theo trang 20)



24 Số 21 - Tháng 5/2020

bản tin nội chính - Số 21/2020

“Không gian 
mạng” là 
mạng lưới 

kết nối của cơ sở hạ tầng 
công nghệ thông tin, bao 
gồm mạng viễn thông, mạng 
internet, mạng máy tính, hệ 
thống xử lý và điều khiển 
thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi 
con người thực hiện các hành 
vi xã hội không bị giới hạn 
bởi không gian và thời gian. 
Không thể phủ nhận một thực 
tế đó là “không gian mạng” 
đã và đang mang lại nhiều giá 
trị tích cực cho sự phát triển 

của xã hội và cá nhân. Song, 
cùng với những lợi ích to lớn, 
các nguy cơ tiềm ẩn về các 
bất ổn chính trị, an ninh quốc 
gia trên “không gian mạng” 
đã trở thành vấn đề quan tâm 
của nhiều quốc gia. Bởi vậy, 
nâng cao ý thức làm chủ và 
bảo vệ không gian mạng của 
cán bộ, đảng viên và nhân 
dân là rất quan trọng và cấp 
thiết.

Trong thời đại “công 
nghệ số” phát triển như hiện 
nay, các thế lực thù địch 
không đơn thuần sử dụng các 

phương pháp truyền thống 
mà các hình thức chống phá 
của chúng ngày càng tinh vi, 
xảo quyệt. Do vậy đòi hỏi 
nội dung, phương thức đấu 
tranh của chúng ta cũng phải 
từng bước hoàn thiện cho 
phù hợp. Nội dung, phương 
pháp giữ vai trò rất quan 
trọng trong đấu tranh phòng, 
chống quan điểm sai trái trên 
không gian mạng của sĩ quan 
trẻ hiện nay; là những yếu tố 
thường xuyên vận động biến 
đổi phù hợp với tính chất và 
mức độ những tác động tiêu 

bỘ chỈ huy quân SỰ tỈnh hà tĨnh:
nâng cao hiệu quẢ đẤu tranh trên Không gian mẠng

lê xuân liệu
Ban Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

“Lực lượng 47” Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hồng Lĩnh bồi dưỡng kỹ năng, 
nghiệp vụ hoạt động cho các thành viên 47



cực của không gian mạng. 
Nội dung đấu tranh phong 
phú, hình thức đa dạng, biện 
pháp cụ thể, sáng tạo, phù 
hợp thì hoạt động này mới 
có hiệu quả cao. 

Ngày 08/01/2016, Tổng 
cục Chính trị Quân đội Nhân 
dân Việt Nam đã ban hành 
Chỉ thị số 47-CT/TCCT “Về 
tổ chức lực lượng đấu tranh 
chống quan điểm sai trái, thù 
địch, cơ hội chính trị trên 
không gian mạng trong Quân 
đội” (gọi tắt là “Lực lượng 
47”). Trên cơ sở đó, Ban chỉ 
đạo 35, Đảng ủy Quân sự 
tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị kiện 
toàn và duy trì hoạt động 
của “Lực lượng 47” nhằm 
bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, 
thù địch. “Lực lượng 47” ở 
các cơ quan, đơn vị đã phát 
huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt 
động, tăng cường các biện 
pháp đấu tranh, phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch 
trên các trang mạng xã hội 
và các trang blog, facebook 
cá nhân có nội dung xấu độc, 
phản động; qua đó vạch rõ 
bản chất âm mưu, thủ đoạn 
chống phá của các thế lực cơ 
hội phản động, thù địch. 

Mô hình hoạt động và 
cách làm hiện nay của “Lực 
lượng 47” thuộc các cơ quan, 
đơn vị ở Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Hà Tĩnh khá đa dạng và 
phong phú. Theo đó, sau khi 

có chỉ đạo hướng dẫn, lãnh 
đạo, chỉ huy các cơ quan, 
đơn vị đã tập trung chỉ đạo, 
hướng dẫn 16/16 đầu mối các 
đơn vị thành lập tài khoản 
facebook, do đồng chí Chủ 
nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy 
Quân sự các huyện, thị, thành 
phố phụ trách. Đến thời điểm 
hiện nay, “Lực lượng 47” ở 
các cơ quan, đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang tỉnh đã có 176 
tài khoản facebook. 

Các thành viên trong 
“Lực lượng 47” thường 
xuyên được tập huấn, bồi 
dưỡng cả về nội dung, hình 
thức và phương pháp đấu 
tranh trên “không gian 
mạng”. Đồng chí phụ trách 
“Lực lượng 47” ở các cơ 
quan, đơn vị thường xuyên 
bám mạng, phối hợp chặt 
chẽ với “Lực lượng 47” Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh 
trong việc thu thập, tiếp cận 
thông tin, từ đó tham mưu, 
đề xuất và tham gia viết bài 
đấu tranh, phản bác kịp thời 
trước những âm mưu, luận 
điệu xuyên tạc, chống phá 
của các thế lực thù địch. 
Hàng tuần, “tổ chuyên trách 
47” phân công cụ thể nhiệm 
vụ cho từng thành viên soạn 
thảo, sao gửi các tài liệu 
thông báo về tình hình chống 
phá của các thế lực thù địch, 
tâm trạng dư luận của cán 
bộ, chiến sĩ, các vấn đề nổi 
cộm, thu hút sự quan tâm của 
dư luận đến các thành viên. 
Thành lập các trang nhóm 

mời gọi mọi người tham 
gia theo dõi, chia sẻ thông 
tin; trong đó, các tài khoản 
facebook “Hồng Lam”, 
“Thành Sen”, “Chuyên mục 
Quốc phòng toàn dân Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh”, “Quân 
dân Hà Tĩnh anh hùng”... đã 
kết nối được với nhiều thành 
viên trong và ngoài quân đội. 
Hình thức đấu tranh chủ yếu 
thông qua bình luận, chia sẻ 
hoặc tham gia viết những bài 
viết có nội dung tích cực về 
đấu tranh chống quan điểm 
sai trái trên không gian mạng, 
phản bác các luận điệu sai 
trái, phản động của các thế 
lực thù địch lợi dụng chống 
phá cách mạng Việt Nam. 

Cơ quan chính trị, cán bộ 
chính trị các cấp và Tổ chuyên 
mục Quốc phòng toàn dân Bộ 
CHQS tỉnh thường xuyên 
phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan báo chí, truyền thanh, 
truyền hình trong và ngoài 
quân đội để đẩy mạnh tuyên 
truyền về những cách làm 
hay, mô hình sáng tạo trong 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; phản ánh sinh động 
các hoạt động huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu, xây dựng 
chính quy, quản lý kỷ luật; 
xây dựng và nhân rộng gương 
điển hình tiên tiến trong thực 
hiện nhiệm vụ của lực lượng 
vũ trang Hà Tĩnh, xây dựng 
hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội 
Cụ Hồ với hàng trăm tin, 
bài, ảnh đăng tải trên các báo 
trong và ngoài quân đội; 25 
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phóng sự chuyên đề phát trên 
Đài THVN, kênh truyền hình 
quốc phòng Việt Nam cùng 
hàng chục tin, bài, phóng sự 
về thực hiện nhiệm vụ đột 
xuất... Qua đó, góp phần đấu 
tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch trên tinh thần 
“xây để chống”, “lấy cái đẹp 
dẹp cái xấu”, “nhân rộng tích 
cực, đẩy lùi tiêu cực”... Chỉ 
tính từ tháng 01/2019 đến 
nay, các tài khoản, trang blog 
của “lực lượng 47” của các 
cơ quan, đơn vị như:“Hồng 

Lam”, “Thành Sen”, 
“Chuyên mục Quốc phòng 
toàn dân Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh”, “Quân dân Hà Tĩnh 
anh hùng”... đã đăng tải, chia 
sẻ, comment hơn 300 tin, bài, 
ảnh với trên hàng nghìn lượt 
truy cập, tương tác. 

Từ khi ra đời và đi vào 
hoạt động đến nay, “Lực 
lượng 47” ở các cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy 
tốt vai trò làm nòng cốt trong 

việc đấu tranh phòng, chống 
các quan điểm sai trái, thù 
địch, cơ hội chính trị trên 
“không gian mạng”, phản 
bác các quan điểm sai trái, 
thù địch, bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng trong thời kỳ 
mới, góp phần quan trọng giữ 
vững và tăng cường trận địa 
chính trị tư tưởng, xây dựng 
bản lĩnh chính trị cho mọi cán 
bộ, chiến sĩ trong đơn vị và 
các tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn đóng quân q
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tượng chính sách, người yếu 
thế trong xã hội, theo đó, Bộ 
luật quy định giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự đối với các 
đối tượng là: Người đủ 70 
tuổi trở lên; phụ nữ có thai; 
người khuyết tật nặng; người 
có bệnh bị hạn chế khả năng 
nhận thức hoặc khả năng điều 
khiển hành vi của mình; cha, 
mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, 
người có công với cách mạng. 
Đồng thời, Bộ luật cũng tăng 
nặng trách nhiệm hình sự đối 
với phạm tội xâm hại đến các 
đối tượng: Người ở trong tình 
trạng không thể tự vệ được; 
người khuyết tật nặng; người 
bị hạn chế khả năng nhận 
thức; người lệ thuộc mình về 
mặt vật chất, tinh thần, công 
tác hoặc các mặt khác; người 
dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, 
người đủ 70 tuổi trở lên.

BLHS đã sửa đổi, bổ sung 
các điều kiện xóa án tích theo 
hướng: Rút ngắn thời hạn để 
được xóa án tích so với quy 
định hiện hành, tạo điều kiện 
cho người bị kết án sớm hòa 
nhập cộng đồng. Bỏ quy định 
Tòa án cấp giấy chứng nhận 
xóa án tích cho người được 
đương nhiên xóa án tích, quy 
định trách nhiệm của Cơ quan 
quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch 
tư pháp phải cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp xác nhận không có án 
tích nếu có đủ điều kiện và 
khi được yêu cầu. Xác định 
rõ những trường hợp không 
bị coi là có án tích bao gồm 
người bị kết án do lỗi vô ý về 
một tội ít nghiêm trọng, tội 
nghiêm trọng, người được 
miễn hình phạt.

Nhằm tăng cường bảo vệ 

các quyền con người, quyền 
công dân theo Hiến pháp 
2013, BLHS đã sửa đổi, bổ 
sung nhóm các tội xâm phạm 
tính mạng, sức khỏe, nhân 
phẩm con người, các tội xâm 
phạm quyền tự do của con 
người, quyền tự do dân chủ 
của công dân, các tội xâm 
phạm hoạt động tư pháp với 
các chế tài nghiêm khắc; bổ 
sung một số quy định mới để 
xử lý hình sự đối với hành vi 
xâm phạm quyền biểu quyết 
khi Nhà nước trưng cầu ý 
dân, quyền tự do ngôn luận, 
tự do báo chí, tiếp cận thông 
tin, quyền biểu tình của công 
dân, đồng thời, xử lý nghiêm 
khắc hơn đối với các tội xâm 
phạm quyền tự do của con 
người, quyền tự do dân chủ 
của công dân q

BỘ LUẬT HÌNH SỰ THỂ CHẾ HóA . . . (Tiếp theo trang 5)



Trước tình hình dịch bệnh 
Covid-19 ngày càng diễn biến phức 
tạp, Công an huyện Thạch Hà đã và 
đang triển khai nhiều biện pháp 
để góp phần phòng, chống dịch 
Covid-19 một cách có hiệu quả, bảo 
đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tính đến ngày 03/4, 
Hà Tĩnh đã có 02 
trường hợp dương 

tính với virus SARS-CoV-2, 

trong đó, huyện Thạch Hà có 
01 trường hợp. Trên địa bàn 
huyện Thạch Hà hiện có 21 
điểm tạm trú tập trung với  
1.006 công dân chủ yếu là 
lao động từ Thái Lan, Lào 
trở về địa phương. Thực 
hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ “chống 
dịch như chống giặc”, sự chỉ 
đạo của Bộ Công an, UBND 

tỉnh, Công an tỉnh, Công 
an huyện đã thành lập Ban 
chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 nhằm triển khai 
các biện pháp, huy động tối 
đa lực lượng phối hợp với 
các cấp, các ngành trong 
phòng, chống dịch.

Theo đó, Công an huyện 
đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, 
Đồn Công an Thạch Khê, 
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công an thẠch hà phÁt huy vai trÒ nÒng cỐt 
trong phÒng, chỐng dịch covid - 19

dương huy
Công an huyện Thạch Hà

Công an Thạch Hà làm mũ chống giọt bắn  
để sử dụng và tặng các lực lượng phòng chống Covid-19



Công an các xã, thị trấn triển 
khai các phương án, kế hoạch, 
phối hợp với cấp ủy, chính 
quyền, các lực lượng chức 
năng đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, triển khai các phương 
án chống dịch; nắm bắt, điều 
tra, lập danh sách kịp thời 
trong ngày các trường hợp về 
từ các quốc gia và địa phương 
có dịch để tổ chức cách ly, 
theo dõi theo quy định. 

Theo dõi sát sao tình 
trạng sức khỏe các trường 
hợp cách ly tại nhà và tại các 
điểm tạm trú tập trung, phát 
hiện sớm các trường hợp có 
biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh 
để tổ chức cách ly và điều trị 
kịp thời; phối hợp với cấp 
ủy, chính quyền, lực lượng 
chức năng điều tra, giám 
sát chặt chẽ các trường hợp 
có tiếp xúc với người nghi 
ngờ nhiễm Covid-19. Tiếp 
tục triển khai hiệu quả các 
hoạt động phòng chống dịch 
Covid-19, thể hiện rõ vai trò 
chủ động, tích cực của lực 
lượng Công an trong phối 
hợp với các ngành, các cấp 
tham gia công tác phòng, 
chống dịch.

Đặc biệt, ngày 31/3/2020, 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc ban hành Chỉ 
thị số 16- CT/TTg về thực 
hiện các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Trong các nhiệm vụ thực hiện 
“cách ly toàn xã hội 15 ngày 

kể từ 00h00 ngày 1/4/2020” 
của Chỉ thị 16, có tới 06 nhóm 
nhiệm vụ rất khẩn trương, 
cấp bách do lực lượng Công 
an nhân dân chủ trì hoặc phối 
hợp thực hiện, nhằm đẩy lùi 
và chiến thắng dịch Covid-19. 
Bám sát tinh thần mệnh lệnh 
Chỉ thị 16 của Thủ tướng 
Chính phủ, các văn bản chỉ 
đạo của Bộ Công an, UBND 
tỉnh và Công an tỉnh, huyện đã 
yêu cầu các đội nghiệp vụ, đồn 
Công an Thạch Khê, Công an 
các xã, thị trấn nghiêm túc, 
khẩn trương, quyết liệt, tập 
trung cao độ thực hiện các 
nhiệm vụ quan trọng, hết sức 
cấp bách theo đúng chỉ đạo 
của cấp trên.

Công an huyện đã phối 
hợp với cấp ủy, chính quyền 
địa phương tăng cường tuyên 
truyền để người dân hiểu rõ 
về “cách ly toàn xã hội”. 
Vận dụng và tổ chức tốt biện 
pháp công tác quần chúng 
truyền thống kết hợp với các 
biện pháp quản lý hành chính 
để tuyên truyền, vận động, 
giải thích để người dân nâng 
cao ý thức, tự giác thực hiện 
cách ly xã hội, không tụ tập 
đông người, tạo khoảng giãn 
cách an toàn trong phòng, 
chống dịch. Tiếp tục thực 
hiện rà soát từng nhà, từng 
hộ dân, với phương châm 
“đi từng ngõ, gõ từng nhà, 
rà từng người” để lập danh 
sách những người có nguy 
cơ nhiễm bệnh đang cư trú 

tại địa phương; thường trực 
bảo vệ các khu vực tạm trú 
tập trung.

Bên cạnh đó, Công an 
huyện cũng tổ chức phân 
công lực lượng, duy trì bảo 
đảm quân số thường trực thực 
hiện nhiệm vụ đảm bảo an 
ninh, trật tự và phòng, chống 
dịch Covid-19; tổ chức kiểm 
tra thân nhiệt đối với cán bộ, 
chiến sĩ và các cá nhân đến 
công tác, giao dịch tại trụ sở 
đơn vị; chuẩn bị đầy đủ các 
thiết bị y tế như khẩu trang, 
găng tay y tế, cồn sát khuẩn; 
chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, 
nhất là số trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ tiếp xúc với công 
dân, người nước ngoài tuân 
thủ khuyến cáo của cơ quan 
y tế, không để lây nhiễm dịch 
bệnh. Cán bộ, chiến sĩ Công 
an huyện tích cực nhắn tin, 
chuyển khoản ủng hộ quỹ 
phòng, chống dịch Covid-19; 
làm mũ chống giọt bắn để 
sử dụng và tặng cho các lực 
lượng nơi tuyến đầu phòng, 
chống Covid-19.

Cùng với đó, Công an 
huyện cũng tăng cường đấu 
tranh với các thông tin xấu 
độc, xuyên tạc trên internet, 
mạng xã hội; điều tra, làm 
rõ và xử lý 03 trường hợp 
đăng tin sai sự thật về dịch 
Covid-19, phạt tiền tổng 
cộng 35 triệu đồng q
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Với mục đích nâng cao nhận 
thức, ý thức chấp hành pháp luật 
cho cán bộ, hội viên phụ nữ, thời 
gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
(LHPN) Hà Tĩnh đã tích cực triển 
khai nhiều hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật bằng nhiều nội 
dung và hình thức đa dạng, phong 
phú.

Với phương châm 
hướng về cơ sở, 
tuyên truyền, 

phổ biến có trọng tâm, trọng 
điểm, phù hợp với từng đối 
tượng và tình hình thực tế 
của địa phương, Hội LHPN 
tỉnh đã chủ động xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền, đồng 
thời chỉ đạo các cấp hội phụ 
nữ tăng cường hoạt động 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho cán bộ, hội viên phụ nữ. 
Chú trọng tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức đa dạng, 
thiết thực thông qua đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền 
viên cấp cơ sở; các buổi 
sinh hoạt chi hội, tổ nhóm... 
Trong năm 2019, các cấp hội 
phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật cho gần 235.000 lượt 
cán bộ, hội viên phụ nữ, 47 

lớp tập huấn, 65 lớp truyền 
thông giáo dục pháp luật 
cho hơn 7.600 lượt người. 
Nội dung tuyên truyền cụ 
thể và liên quan trực tiếp 
đến quyền và lợi ích của 
hội viên, như: Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình, Luật 
Bình đẳng giới, Luật Phòng 
chống mua bán người, Luật 
An toàn giao thông đường 
bộ, Luật Hòa giải ở cơ sở, 
Luật Trẻ em, Nghị quyết liên 
tịch 01/2002/NQLT giữa 
Hội LHPN Việt Nam và Bộ 
Công an về “Quản lý, giáo 
dục con em trong gia đình 
không phạm tội và tệ nạn xã 
hội... Đặc biệt, Ngày pháp 
luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam (9/11) 
các cấp Hội hưởng ứng tích 
cực: Hội LHPN tỉnh phối 
hợp với Hội LHPN thành 
phố tổ chức Ngày hội “Phụ 
nữ với pháp luật” với sự 
tham gia của hơn 200 chị 
em là cán bộ, hội viên phụ 
nữ thuộc Hội LHPN thành 
phố Hà Tĩnh. Tại ngày Hội, 
chị em được tuyên truyền, 
phổ biến Luật Hôn nhân và 
Gia đình, đồng thời được tổ 

tư vấn là các thành viên đến 
từ Viện Kiểm sát nhân dân, 
Tòa án nhân dân và Công 
an thành phố giải đáp, tư 
vấn về những thắc mắc của 
chị em liên quan đến vấn đề 
pháp luật. 13/13 Hội LHPN 
huyện, thị xã, thành phố 
hưởng ứng Ngày pháp luật 
với nhiều hoạt động tuyên 
truyền sôi nổi thông qua các 
hình thức như: sinh hoạt câu 
lạc bộ, sinh hoạt chi hội, hái 
hoa dân chủ, hội thi, tuyên 
truyền trên loa phát thanh...

Nhằm cung cấp thông tin 
pháp luật thường xuyên cho 
hội viên phụ nữ, Hội LHPN 
tỉnh hướng dẫn 100% cơ 
sở Hội xây dựng và duy trì 
ngăn sách, tủ sách pháp luật 
tại tất cả các xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn; cung cấp 
hàng ngàn tài liệu, tờ rơi, tờ 
gấp, đồng thời biên soạn tài 
liệu sinh hoạt hội viên hàng 
quý với nội dung hỏi - đáp 
ngắn gọn về các văn bản 
luật gửi về 262/262 cơ sở 
Hội để cán bộ, hội viên tìm 
hiểu, nâng cao nhận thức. 
Ðể tuyên truyền, vận động 
cán bộ, hội viên thực hiện tốt 
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hỘi liên hiệp phỤ nỮ hà tĨnh nâng cao công tÁc  
tuyên truyỀn phỔ biến phÁp luẬt cho hỘi viên phỤ nỮ

phương nga
Phó Ban Tuyên giáo, Hội LHPN Hà Tĩnh



các quy định của pháp luật, 
giải quyết dứt điểm những 
mâu thuẫn, xung đột trong 
cụm dân cư, hội phụ nữ cấp 
cơ sở còn tích cực tham gia 
vào các tổ hòa giải, nhờ đó, 
đã vận động, tư vấn, hòa giải 
thành công hàng trăm vụ 
việc mâu thuẫn, tranh chấp 
trong đời sống hàng ngày 
của hội viên và nhân dân. 
Các địa chỉ tin cậy tại cộng 
đồng được kiện toàn, phát 
huy vai trò trong việc bảo vệ 
phụ nữ, trẻ em trước các vụ 
bạo lực gia đình. Trong năm 
qua, đã có 510 địa chỉ tin cậy 
tại cộng đồng được củng cố, 
thành lập, là địa chỉ an toàn 
cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực 
gia đình tìm đến để được bảo 
vệ, đóng vai trò quan trọng 
trong việc tuyên truyền, 
phổ biến cho cộng đồng các 
quy định của pháp luật. Các 
văn bản pháp luật còn được 
các cấp Hội tích cực tuyên 
truyền, phổ biến thông qua 
các loại hình Câu lạc bộ: 
Phòng, chống tội phạm và 
tệ nạn xã hội; Phụ nữ với 
pháp luật; Phòng, chống bạo 
lực gia đình, bình đẳng giới; 
Xây dựng gia đình hạnh 
phúc… Mặt khác, Hội đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật gắn với thực hiện 
chủ đề năm “An toàn cho 
phụ nữ và trẻ em” thông qua 
tổ chức ký kết chương trình 
phối hợp với các đơn vị như: 
Sở Tư pháp, Tòa án nhân 

dân tỉnh, viện kiểm sát nhân 
dân và Công an tỉnh.

Từ việc chú trọng công 
tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho hội viên phụ nữ, đến 
thời điểm này, đã có trên 80% 
phụ nữ được nâng cao nhận 
thức về pháp luật. Nhờ vậy, 
tình trạng bạo lực gia đình, 
con em hội viên, phụ nữ vi 
phạm pháp luật và mắc tệ nạn 
xã hội đã giảm đáng kể. Chị 
em ngày càng tích cực hơn 
trong việc tham gia đóng góp 
ý kiến, thực hiện tốt quy chế 
dân chủ ở cơ sở và các cuộc 
vận động xây dựng đời sống 
văn hóa, gia đình văn hóa và 
khu dân cư văn hóa...

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, thực tế cho thấy 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật của các cấp 
Hội còn bộc lộ một số tồn 
tại, hạn chế: Đội ngũ cán bộ 
tuyên truyền chủ yếu kiêm 
nhiệm; đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên cấp cơ sở 
hoạt động không đồng đều; 
một số cán bộ có trình độ 
và kỹ năng tuyên truyền còn 
hạn chế, chưa thu hút được 
người nghe nên hiệu quả 
tuyên truyền chưa cao. Tài 
liệu tuyên truyền về pháp 
luật cung cấp cho cơ sở còn 
thiếu, chưa kịp thời. Phương 
pháp tuyên truyền một số cơ 
sở Hội chậm đổi mới. Công 
tác phối hợp giữa các cấp 
Hội và một số ban, ngành có 
lúc, có nơi chưa chặt chẽ. 

Từ thực tiễn chỉ đạo thực 
hiện công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật cho cán bộ, hội 
viên phụ nữ, Hội LHPN tỉnh 
rút ra một số kinh nghiệm 
chủ yếu sau: Công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật cần được quan tâm 
chỉ đạo thường xuyên, liên 
tục, phải có sự phối hợp chặt 
chẽ của các ngành chức năng 
như Tư Pháp, Công an và một 
số ban ngành, đoàn thể khác. 
Đồng thời phải được cấp 
uỷ, chính quyền địa phương 
cơ sở quan tâm chỉ đạo và 
tạo điều kiện thuận lợi. Đổi 
mới và nâng cao chất lượng 
tuyên truyền, PBGDPL, đa 
dạng hoá các hình thức tuyên 
truyền, phù hợp với điều kiện 
và đặc thù của từng địa bàn, 
từng đối tượng. Duy trì và 
nhân rộng các mô hình câu 
lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” 
ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao 
chất lượng cho đội ngũ cán 
bộ hội và báo cáo viên, tuyên 
truyền viên các cấp, phát 
huy hơn nữa vai trò của đội 
ngũ này trong công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật. 
Nâng cao chất lượng hoạt 
động công tác hòa giải ở cơ 
sở, các địa chỉ tin cậy tại cộng 
đồng. Hàng năm thực hiện tốt 
công tác sơ tổng kết, công tác 
thi đua khen thưởng, động 
viên khuyến khích những tập 
thể và cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật q
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“Chữ đồng” 
đã được 
hiện thực 

hóa ở mỗi tầng lớp nhân 
dân, trong mỗi lứa tuổi và 
trên tất cả các ban ngành 

của hệ thống chính trị thông 
qua những hành động cụ 
thể, thiết thực.

Ông Nguyễn Thành 
Đồng-Chủ tịch UBMTTQ 

huyện Hương Sơn cho 
biết, tính đến thời điểm 
hiện tại đã có 114 đơn vị, 
tổ chức, cá nhân ủng hộ 
cho Quỹ phòng, chống 
dịch Covid-19 của huyện 

 hương Sơn: 
Khi tẤt cẢ cùng chung mỘt “chỮ đỒng”  
trong cuỘc chiến chỐng dịch covid-19

đình thông
Huyện Hương Sơn

Huyện Hương Sơn có 2 điểm cách ly tập trung, điểm cách ly tập trung tại Cổng B, thuộc 
Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và điểm tại xã Kim Hoa, ngoài ra còn có 26 điểm cách ly tại 25 xã, 
thị trấn, trong đó có 23 điểm trường mầm non, phổ thông được trưng dụng. Khi các khu cách ly 
tập trung được thành lập, xác định “dịch là giặc” nên tất cả người dân ở huyện này đã nguyện 
cùng chung một “chữ đồng-đồng tâm, đồng sức, đồng hành…” quyết tâm đánh thắng đại dịch 

SARS-CoV-2.
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Các giáo viên Trường Mầm non Sơn Bằng tham gia tình nguyện  
làm công tác hậu cần tại Khu cách ly tập trung ở Cổng B



với giá trị tiền và hàng lên 
tới trên 4 tỷ đồng, ngoài ra 
chưa kể đến các cá nhân, tổ 
chức ủng hộ tại địa phương 
các xã.

Là người đầu tiên xung 
phong vào tuyến đầu diệt 
dịch ngay khi Khu cách 
ly tập trung tại Cổng B 
được hình thành, bác sỹ 
Uông Thị Hương Hà, thuộc 
TTYT dự phòng huyện 
Hương Sơn nhớ lại, thời 
khắc ấy ai cũng lo, bản thân 
tôi cũng thế, nhưng sau đó 
tôi đã quyết định đăng ký đi 
ngay, bởi một lẽ, việc này 
mình không làm thì ai sẽ 
làm đây? Và đây là đây là 
trách nhiệm của một lương 
y khi đất nước cần nhất. 
“Tôi đã trải qua 25 ngày, 24 
đêm tại khu cách ly, chứng 
kiến tất thảy những vui 
buồn ở đây. Thời điểm cao 
nhất tại khu cách ly có gần 
400 người. Số người phục 
vụ vòng trong chỉ có 11 
người (7 cán bộ y, bác sỹ; 2 
chiến sỹ CSCĐ và 2 chiến 
sỹ bộ đội). Niềm vui nhất là 
ngay từ khi khu cách ly đón 
những công dân đầu tiên 
từ Lào và Thái Lan về họ 
đã ý thức rất tốt, sẵn sàng 
phối hợp với lực lượng y tế 
và đội ngũ làm việc tại đây 
để cùng nhau bắt tay vào 
những việc thiết thực. Sau 
khi đã làm xong những việc 

cá nhân họ liền bắt tay vào 
những việc có ý nghĩa tại 
khu cách ly như nhổ cỏ, vệ 
sinh phong quang khu vực”. 
“Buồn nhất là khi phát hiện 
ca bệnh dương tính đầu tiên 
(bệnh nhân 146-Nguyễn 
Thị H, quê ở Nghệ An, 
bệnh nhân này trước đó đã 
tiếp xúc với bệnh nhân 122 
tại Thái Lan). Khi tin bệnh 
nhân này được xác định 
dương tính thì cả những 
người ở đây đều buông đũa 
giữa bận ăn. Đêm đó mọi 
người hầu như không ngũ, 
các phòng điện bật sáng cả 
đêm”, bác sỹ Hà nhớ lại. 
Hình ảnh cán bộ y tế sẵn 
sàng nhường phòng cho 
những người cách ly đã để 
lại ấn tượng đẹp về những 
con người khoác áo blouse 
trắng với tinh thần “lương y 
như tử mẫu”.

Hưởng ứng thông điệp 
từ Thủ tướng Chính phủ 
“Không để ai bị bỏ lại phía 
sau trong cuộc chiến chống 
Covid-19”, hàng trăm giáo 
viên tại huyện miền núi 
Hương Sơn đã đến các 
khu cách ly tập trung tình 
nguyện phục vụ công tác 
hậu cần; ủng hộ tiền bạc 
và những nhu yếu phẩm 
cần thiết để giúp đỡ những 
người đang cách ly tại các 
điểm này. Trong 4 ngày phát 
động phong trào quyên góp 

ủng hộ do MTTQ huyện 
kêu gọi toàn ngành giáo 
dục Hương Sơn đã ủng hộ 
được số tiền gần 400 triệu 
đồng. Những vườn rau bán 
trú vốn xanh mướt tại các 
trường mầm non nay đã 
trở thành nguồn thực phẩm 
dồi dào để phục vụ cung 
ứng cho các điểm cách ly 
tập trung. Những giáo viên 
vốn trước đó suốt ngày làm 
quen với trẻ nay xung kích 
vào các điểm cách ly để 
tình nguyện nấu ăn và phục 
vụ công tác hậu cần khi cần 
thiết. Hàng ngày những bó 
rau xanh được giáo viên 
chở đến các điểm cách ly 
tập trung rất đều đặn để 
đáp ứng đủ lượng rau sạch 
cho những người cách lý 
và những người phục vụ tại 
những nơi này. Nhiều giáo 
viên đã xem khu cách ly 
như “nhà của mình” luôn 
có mặt để chung tay phục 
vụ. Đó là những cô giáo 
như: Bùi Thị Mai Hương 
– Phó hiệu trưởng Trường 
mầm non Sơn Diệm,  cô 
giáo Nguyễn Thị Thúy 
Vân – Giáo viên Trường 
tiểu học Sơn Tây, cô Nhàn-
Hiệu trưởng Trường mầm 
non Sơn Quang cùng với 
rất nhiều thầy cô khác. 
Ngoài ra, trong lúc chờ 
đợi để được đến lượt phục 
vụ tình nguyện tại các 
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điểm cách ly tập trung 
những giáo viên ở huyện 
này đã tự tay làm ra hàng 
ngàn chiếc mũ chống giọt 
bắn để tặng những người 
đang ở tuyến đầu phục 
vụ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Hình ảnh 
những giáo viên tay nách 
những mớ rau xanh, lưng 
gù những két nước suối 
mang vào các khu cách ly 
tập trung đã để lại những 
ấn tượng rất đẹp trong long 
những người chiến sỹ và 
những ngươi đang buộc 
phải cách ly tại các nơi này.

Cụ Lê Thị Nhị (98 tuổi, 
mẹ liệt sỹ Phan Văn Soa) 
trú thôn Bắc Hà, xã Tân 
Mỹ Hà tuổi cao, sức yếu 
không thể tự mình đến trụ 
sở UBND xã để động viên 
những người đang trực tiếp 
chống dịch tại khu cách ly 
của xã, cụ đã gọi điện tới 
Ủy ban nhờ người đến nhà 
trao tặng 2 triệu đồng cho 
Ủy ban MTTQ xã để làm 
quỹ phòng, chống dịch 
Covid-19. Đây là số tiền do 
mẹ Lê Thị Nhị dành dụm, 
tích góp từ phụ cấp hàng 
tháng cho thân nhân liệt sỹ 
và tiền quà biếu của con 
cháu, người thân.

Hình ảnh thật cảm động 
khi 2 cháu nhỏ là Nguyễn 
Bảo Long (15 tuổi, học 

sinh lớp 9 - Trường THCS 
Nguyễn Tuấn Thiện, thị 
trấn Phố Châu) và em trai 
Nguyễn Bảo Châu (10 tuổi, 
học sinh lớp 4 - Trường 
Tiểu học xã Quang Diệm), 
cùng ở thôn 5, xã Quang 
Diệm đã đến hội quán xin 
gặp trưởng thôn để ủng hộ 
1 triệu đồng phòng chống 
Covid-19. “Những ngày 
gần đây, xem trên tivi, nghe 
truyền thanh xã và thôn kêu 
gọi mọi người hỗ trợ các 
lực lượng, nhất là các chú 
bộ đội đang phục vụ tại các 
khu cách ly, chúng cháu đã 
quyết định “mổ lợn đất” 
tiết kiệm từ tiền ăn sáng và 
tiền mừng tuổi để góp một 
phần công sức trong phòng, 
chống dịch Covid-19”, cảm 
nghĩ của cháu Bảo Long cho 
thấy, dù tuổi nhỏ nhưng các 
em đã ý thức, trách nhiệm 
của mình trước cộng đồng 
và xã hội. “Em muốn dành 
hết tiền tiết kiệm góp phần 
cùng cả nước nhanh chóng 
đẩy lùi dịch bệnh, chúng em 
sớm được đi học lại thôi” - 
em Lê Nguyễn Thu Thủy, 
12 tuổi, ở xã Sơn Lâm chia 
sẻ điều này khi mang tiền 
tiết kiệm lên ủy ban xã ủng 
hộ chống dịch Covid-19. 
Bảo Long, Bảo Châu, Thu 
Thủy, các em tuổi còn nhỏ 
nhưng biết suy nghĩ và 
hành động như một người 

lớn chân chính đó là “hồng 
phúc” của dân tộc. Các em 
biết tiếp nối truyền thống 
chung sức, đồng lòng, đồng 
hành khi đồng bào cần.

Dịch bệnh có thể “ghé 
thăm” bất kỳ ai. Chống lại 
dịch bệnh là việc không của 
riêng ai. Ngay khi các khu 
cách ly trên địa bàn Hương 
Sơn được thành lập các tăng 
ny phật tử, các tôn giáo trên 
địa bàn Hương Sơn đều sát 
cánh với cơ quan chức năng 
cùng chung tay hành động 
với một quyết tâm phải đẩy 
lùi dịch bệnh.

Ngay khi UBMTTQ 
huyện Hương Sơn kêu gọi 
mọi người cùng chung tay 
chống dịch Covid-19, thầy 
Thích Tâm Phương, trị sự 
chùa Nhiễu Long đã ủng hộ 
5 triệu đồng. Hay như Quán 
xứ Hội đồng Mục vụ Giáo 
xứ Sơn Kim 1 đã kịp thời 
ủng hộ 30 triệu đồng.

Những kết quả đạt được 
quan trọng bước đầu trong 
cuộc chiến với SARS-
CoV-2 ở Hương Sơn đã 
được ghi nhận chính là sự 
nỗ lực, quyết tâm cao của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân với tinh thần vào 
cuộc quyết liệt, đồng bộ, 
hiệu quả của cả hệ thống 
chính trị q
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Cách đây 45 
năm, trưa ngày 
30/04/1975 khi 

chiếc xe tăng của quân giải 
phóng húc đổ cánh cổng sắt 
của dinh Độc Lập mở  ra đại 
lộ chiến thắng, chấm dứt cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước của Nhân dân ta  trải 
qua 21 năm  là cuộc kháng 
chiến lâu dài, gian khổ và 
nhiều thử thách cam go ác liệt 
nhất. Chiến thắng 30/04 là 
thành quả vĩ đại nhất của sự 
nghiệp giải phóng dân tộc. 

Chưa bao giờ trong những   
phút giây tràn đầy xúc động 
vô biên đó hai chữ: thống 
nhất được gọi lên, được dâng 
trào với bao tình cảm thiêng 
liêng, bao khát vọng lớn lao 
của dân tộc. Từ nay non sông 
ta liền một dãi, từ nay Bắc 
Trung Nam liền một miền. Từ 
nay từ địa đầu Móng Cái đến 
đất mũi Cà Mau dải đất chữ 
S thân thương đã liền mạch. 
Chúng ta sống lại không khí 
ngàn năm có một , tay trong 
tay niềm vui trào nước mắt. 
Chúng ta gặp những người 
lính còn mang trên mình 
nước da tái xanh sốt rét. Họ, 
vẫn đôi dép cao su đã từng 
vượt núi băng rừng, vẫn vành 

mũ tai bèo lá sen mền mại, 
vẫn nụ cười trẻ trung và ánh 
mắt tươi vui, vẫn giọng nói ba 
miền Bắc Trung Nam quen 
thuộc - Họ đã về đây cùng 
trong một đội ngũ của những 
người chiến thắng. Và nắng, 
nắng mật ong Sài Gòn trưa 
30/04 thật ngọt, thật trong 
suốt mịn màng và còn thảng 
thốt chút gì đó mơ màng nữa. 
Màu nắng và màu hoa, màu 
cờ dào dạt trong điệp khúc: 
Toàn thắng về ta.

Vâng, có thể nói khó có 
hai chữ nào nói thay và hào 
hùng  bằng: Toàn thắng! Đây 
là một chiến thắng trọn vẹn, 
hoàn hảo - Chiến thắng của 
toàn dân tộc, của toàn đất 
nước. Một chiến thắng mà 
chúng ta đã mong đợi từ lâu. 
Từ ý chí: “Đánh cho Mỹ cút, 
đánh cho Ngụy nhào”, từ khát 
vọng: “Không có gì quý hơn 
độc lập tự do” mà Bác Hồ 
kính yêu đã từng  tiên đoán, 
đã từng khẳng định. Thưa 
Bác, chiến dịch đại thắng mùa 
xuân này được mang tên Bác: 
Chiến dịch Hồ Chí Minh; 
Thành phố Sài Gòn từ nay 
được mang tên Người: Thành 
phố Hồ Chí Minh. Bác vẫn 
cùng chúng cháu hành quân 

vào trận cuối cùng. Những 
người lính được vinh dự mang 
tên “Bộ đội Cụ Hồ”. “Bộ đội 
Cụ Hồ” từ 34 chiến sỹ của đội 
tuyên truyền giải phóng quân 
được thành lập tại khu rừng 
Trần Hưng Đạo với vũ khí 
thô sơ đến nay trưởng thành 
những binh đoàn hùng mạnh, 
những quả  đấm thép. “Bộ đội 
Cụ Hồ” đã từng xẻ chiến hào 
đánh lấn để toàn thắng Điện 
Biên Phủ đến nay vào giải 
phóng Sài Gòn bằng những 
cổ xe tăng hiện đại xanh ngời 
ánh thép. “Bộ đội Cụ Hồ” 
vẫn là người lính thuần Việt 
lớn lên trong vòng tay của 
mẹ Việt Nam, từ những cánh 
võng đay, võng tre đến cánh  
võng bạt chung chiêng hai 
mái núi Trường Sơn; từ những 
bài học vỡ lòng đầu tiên dưới 
những mái hầm lớp học đắp  
lũy đất hình chữ A, chữ O vụt 
đứng lên thành những chàng 
Phù Đổng. Họ mang trong 
mình dòng máu Lạc Hồng 
của tổ tiên gắn với sức mạnh 
trí tuệ của thời đại - Thời đại 
Hồ Chí Minh. Có một tấm 
ảnh tư liệu làm ta xúc động và 
tự hào biết bao đó là nụ cười 
của cô Nhíp - cô biệt động 
Sài Gòn đứng trên xe tăng chỉ 

Toàn thắng ắt về ta
                                                                                          (Tùy bút)

ngUyễn ngọc pHú
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đường cho quân giải phóng 
tiến vào dinh Độc Lập. Ta lại 
bồi hồi nhớ đến nụ cười của 
chị Võ Thị Thắng trước tòa 
án đại hình của Ngụy quyền 
Sài Gòn. Nụ cười Việt Nam,  
vẻ đẹp duyên dáng Việt Nam 
- Đó cũng chính là sức mạnh 
tiềm ẩn Việt Nam: Sức mạnh 
của toàn thắng. Toàn thắng 
không chỉ trong hành động 
mà cả trong ứng xử nhân văn 
hài hòa và thân thiện. Chúng 
ta toàn thắng không chỉ bằng 
sức mạnh tiến công quân sự 
mà bằng cả lòng bao dung, 
nhân nghĩa vẹn tình. 

Toàn thắng về ta  - Ta lại 
nhớ đến hình ảnh hai người 
lính, hai người anh hùng bình 
dị: Tiểu đội trưởng Hoàng  
Đăng Vinh bắt sống tướng  
Đờ Cát ở trận chiến Điện 
Biên Phủ và Đại đội trưởng 
Bùi Quang Thận người cắm 
cờ trên dinh Độc Lập. Họ 
đều sinh ra ở miền quê lúa: 
Thái Bình, nơi xuất xứ chiếc 
gậy Trường Sơn huyền thoại 
trong kháng chiến chống Mỹ. 
Ôi, hai chữ Thái Bình là mong 
ước là khát khao là nguyện 
vọng sâu thẳm nhất bao đời, 
bao thế hệ của dân tộc Việt 
Nam ta. Như mỗi tên núi, tên 
sông, mỗi tên làng tên xóm, 
mỗi tên tỉnh tên huyện đều 
mang một ý niệm, một mong 
ước của sự bình an, của sự 
đẹp đẽ  hướng thiện bao dung. 
Có một con sông Hồng, sông 
Hương, sông Thương, sông 
Hiếu... thì cũng có một núi 

Bài Thơ, núi Ngự, núi Ngũ 
Hành Sơn, núi Bà Đen cao 
vọng. Rồi các miền quê dạt 
dào sông nước: Hậu Giang, 
An Giang, Kiên Giang đến xứ 
Thanh, xứ Huế, xứ Nghệ.... ở 
đâu ta cũng gặp cộng đồng 
thân thiết , đi đâu ta cũng gặp 
ý chí thống nhất non sông. 
Nam Bộ mênh mang quặn 
mình đẻ đất , đẻ nước với bao 
kênh rạch mà sao câu vọng 
cổ lại luyến  láy không sao 
dứt  nổi của người tiên phong 
đi  mở cõi. Miền Trung sông 
ngắn mà câu  hát lại ngân dài. 
Dòng sông như chiếc lạt mền 
buộc lại đất nghèo, cứ thế mà 
xanh cứ thế mà đa tình mà  
rong ruỗi. Và Bắc Bộ   đến 
câu quan họ chào mời cũng 
thật nền nã và lớp lang. Sông 
Cầu lơ thơ chảy cạnh sông 
Hồng  đỏ nặng phù sa  ăm ắp. 
Tất cả cũng từ một cội nguồn: 
Thống nhất. Thống nhất từ 
bọc trứng đồng bào  Âu Cơ, 
thống nhất trong vẹn toàn 
tiếng việt...

Toàn thắng về ta không 
chỉ chiến công của đại thắng 
mùa xuân 30/04 mà là chiến 
thắng của trầm tích lịch sử. 
Khi những cổ xe tăng hiện 
đại xuất hiện cũng với những 
binh đoàn hùng mạnh, ta 
lại nhớ đến những bành voi 
chiến của hai Bà Trưng, Bà 
Triệu hay cuộc hành quân 
thần tốc của đại quân vua 
Quang Trung cùng chung một 
khí thế: Thần tốc, thần tốc, 
thần tốc hơn nữa - Táo bạo, 

táo bạo, táo bạo hơn nữa. Voi 
trận xưa và voi thép nay vẫn 
vẹn nguyên hình hài tâm hồn 
, ý chí trí tuệ  cùng một người 
lính Việt Nam. Người lính ấy 
ăn hạt gạo năm nắng mười 
sương của đồng ruộng thôn 
quê màu mỡ phù sa Việt Nam 
nơi sinh ra truyền thuyến 
bánh chưng, bánh dày bất tử. 
Người lính ấy có chung ngày 
giổ Tổ (10/03 âm lịch) hướng 
vọng về đền Hùng nguồn cội. 
Hai chữ nhân dân trong âm 
vang ngày đại thắng   gọi lên 
thật thiết tha , thật trìu mến 
thân thương biết bao.  

Trong những phút giây 
thiêng liêng của ngày toàn 
thắng chúng ta lại xúc động 
nhớ về hình ảnh kính yêu vủa 
Bác. Người đã ra đi trên bến 
nhà Rồng cũng tại thành phố 
này cách ngày toàn thắng 64 
năm. Người thanh niên  mảnh 
mai mang tên anh Ba giản dị 
với hai bàn tay trắng, với trái 
tim nóng bầu nhiệt huyết đã   
lên chiếc tàu thủy rẽ sóng đại 
dương tìm đường cứu nước. 
Và tên người: Nguyễn Ái 
Quốc như là một khát vọng 
nung nấu trong mình. Và hôm 
nay Bác đã trở về cùng với 
đoàn quân chiến thắng. Cờ đỏ 
bay quanh tóc bạc Bác Hồ, đó 
là hình ảnh đẹp nhất của tấm 
hình chân dung Bác trong 
dòng người reo vui mừng 
chiến thắng. Toàn thắng về 
ta - Ta lại nhớ bao đồng đội  
nằm lại những dãi đất chiến 
trường. Người ở trong nghĩa 
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trang trên tấm bia mộ chí vẫn 
ngời ngời ngôi sao  đỏ, vẫn 
nằm theo đội hình hành quân 
đánh giặc. Và còn bao người 
nữa chưa tìm được mộ nhưng 
hãy xin đừng gọi các anh là vô 
danh trong  cỏ cây đất nước. 
Có người lính đã ngã xuống 
ở đầu cầu Sài Gòn trước giờ 
chiến thắng chỉ còn cách hòa 
bình trong một tầm tay. Anh 
khép lại đôi mắt  nguyên vẹn 
một màu trời xanh da diết mà 
chỉ lát nữa thôi màu trời ấy 
với màu xanh ấy vĩnh viên 
là màu xanh hòa bình không 
còn khói bom thuốc súng.

Toàn thắng về ta là hội tụ 
kết tinh  của bao chiến công từ 
cuộc tổng tiến công mùa xuân 
Mậu Thân năm 1968 mà Bác 
Hồ - vị tổng chỉ huy tối cao 
trong lời chúc tết đã ra mệnh 
lệnh: Tiến lên toàn thắng ắt 
về ta! Là chiến thắng đường 
9 Nam Lào vang  dội, là 81 
ngày đêm thành cổ Quảng Trị 
ác liệt. Mỗi chiến thắng mở 
ra những cơ hội  mới tạo đà 
tạo thế chiến lược ở cấp độ 
cao hơn, toàn diện hơn. Toàn 
thắng về ta là kết tinh sức 
mạnh của toàn dân tộc của 
hậu phương lớn miền Bắc với 
tuyền tuyến lớn miền Nam 
thân yêu dành hết sức người, 
sức của cho  tiền tuyến. Nhà 
thờ Hữu Thỉnh đã  viết thật 
xung động: “Chiến dịch này 
ăn cơm không phải độn - 
Mừng thì mừng mà thương 
mẹ biết bao”. Hậu phương 
còn chia lửa với chiến trường 

miền Nam bằng chiến thắng 
Điện Biên Phủ trên không 12 
ngày đêm rực lửa trên bầu 
trời Hà Nội. Một hậu phương 
giữ vững tuyến đường mạch 
máu giao thông cho xe ra  tiền 
tuyến dù phải dỡ nhà mình lát 
đường vẫn tình nguyện xông 
pha. Toàn thắng về ta bởi 
không chỉ có con đường  xẻ 
dọc Trường Sơn đi cứu nước 
mà còn có cả con đường mòn 
Hồ Chí Minh trên biển  dựng 
nên bao tượng đài trắng với 
những nấm mồ trắng trong 
ngầu ngầu bọt sóng trắng. Ít 
có đất nước nào mà người mẹ 
được xưng danh, xưng tên 
thành danh hiệu cao quý: “Mẹ 
Việt Nam anh hùng”. Ít có đất 
nước nào mà “ra ngõ gặp anh 
hùng” và “giặc đến nhà đàn 
bà cũng đánh”. Người anh 
hùng dân tộc đầu tiên trong 
lịch sử chống giặc ngoại xâm 
của nước ta là người phụ nữ. 
Và vũ khí đầu tiên chống giặc 
ngoại xâm là bụi tre  đằng ngà 
dẻo dai và quyết liệt...

Toàn thắng về ta bởi cuộc 
kháng chiến cứu nước của 
chúng ta là chính nghĩa, vì thế 
được sự giúp đỡ chí tình của 
bạn bè năm châu bốn biển. “Vì 
Việt nam, chúng tôi sẵn sàng 
hiến dâng của máu” - Chủ 
tịch Cu Ba: Phi - Đen đã từng 
nói thế. Việt Nam đã thức tỉnh 
lương tri nhân loại đã kết hợp 
lòng yêu nước nồng nàn của 
truyền thống bốn ngàn năm 
dân tộc với sức mạnh của thời 
đại. Toàn thắng về ta đã mở ra 

một chặng đường mới với bao 
hứa hẹn tương lai những cũng 
không ít với bao khó khăn 
thử thách trên con đường xây 
dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh 
thổ tổ quốc. Một đất nước vừa  
trải qua chiến tranh mang bao 
vết thương trên mình thì tiếng 
súng lại nổ trên bầu trời biên 
giới phía Bắc và biên giới Tây 
Nam. Và biển đảo xa khơi lại  
nổi sóng. Toàn thắng về ta - 
về ta cả biển trời, hải  đảo. 
Những cột mốc, cộc trụ bằng 
bê tông   cốtt thép mang quốc 
huy nước Việt Nam đã được 
dựng lên khẳng định quyền 
độc lập thống nhất tổ quốc. 
Và những người lính “Bộ đội 
Cụ Hồ” từ hải đảo trên biển 
khơi hay biên cương , biên 
giới là những - cột - mốc - 
sống hiên ngang trụ vững. Đó 
chính là thế hệ nối tiếp “Lớp 
cha trước, lớp con sau - Đã 
thành  đồng chí chung câu 
quân hành” (Tố Hữu) phát 
huy sức mạnh từ Đại thắng 
mùa xuân 30/04. Toàn thắng 
về ta như một hiệu  triệu của 
trái tim mà còn là một khẳng 
định vô  song, một bảo toàn 
vô giá bởi “Việt Nam - Hồ 
Chí Minh” bởi “Như có Bác 
Hồ trong ngày vui đại thắng” 
vẫn đang hiện diện, vẫn đang 
đồng hành với chúng ta hôm 
nay. Âm vang ngày toàn 
thắng không chỉ là khúc ca 
khải hoàn mà còn là khúc ca 
cộng hưởng bất diệt cho hôm 
nay và cho cả mai sau q
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Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tiếp công dân định kỳ

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà trao Cờ thi đua 
của UBND tỉnh cho Văn phòng VKSND tỉnh
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