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Năm 2016, năm đầu của nhiệm 
kỳ kế hoạch 5 năm 2016 - 
2020, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội với 

nhiều khó khăn, thách thức. Đầu năm rét đậm, 
rét hại kéo dài; giữa năm xảy ra sự cố ô nhiễm 
môi trường biển; cuối năm thiên tai, lũ chồng 
lũ; an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Những 
biến cố đó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên 
toàn tỉnh. Với nỗ lực và quyết tâm cao của cả 
hệ thống chính trị, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, 
linh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như quyết liệt, 
sáng tạo trong điều hành của UBND tỉnh, Hà 
Tĩnh đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt 

qua thách thức ổn định để tiếp tục phát triển, 
đạt được một số kết quả tích cực, nổi bật trên 
các mặt, lĩnh vực:

Sản xuất nông nghiệp tăng 4,89% so với 
năm 2015; chương trình xây dựng nông thôn 
mới tiếp tục đạt kết quả khá, có thêm 30 xã 
về đích xây dựng nông thôn mới, đưa tổng số 
xã toàn tỉnh là 82 xã, chiếm 36,5% tổng số xã 
toàn tỉnh (cao hơn so với bình quân cả nước). 
Sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại 
dịch vụ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; 
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,37%; 
kim ngạch xuất khẩu tăng 4,59% so với cùng 
kỳ. Thu ngân sách đạt 7.510,8 tỷ, đạt 101,4% 
kế hoạch Trung ương giao, đảm bảo ổn định 
cân đối ngân sách. Tổng số vốn đầu tư phát 

Một góc thành phố Hà Tĩnh.    Ảnh: P.V

Haâ Tônh nöî lûåc thûåc hiïån lúâi daåy cuãa Baác
“Caâng khoá khùn thò caâng phaãi thi àua”

àùång quöëc khaánh
Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
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triển toàn xã hội đạt 42.556 tỷ đồng; trong đó, 
đầu tư của doanh nghiệp trong nước và khu 
vực dân cư tăng 4,7%. Thu hút đầu tư tăng 
khá, đã quyết định chủ trương đầu tư cho 108 
dự án. Bên cạnh đó, một số dự án quy mô 
lớn đang được đẩy nhanh thực hiện như dự 
án Trung tâm thương mại và nhà ở Vincom 
thành phố Hà Tĩnh; Tổ hợp biệt thự nghỉ 
dưỡng và khu vui chơi giải trí Vinperl Cửa 
Sót; các dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng; 
Nhà máy sản xuất gỗ ván ép MDF HDF tại 
Vũ Quang; các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng... 
Cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, 
trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và 
rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh 
giản biên chế. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 
nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt 
công tác phổ cập giáo dục, tổ chức tốt kỳ thi 
tốt nghiệp các cấp học, chất lượng giáo dục 
mũi nhọn cũng được nâng cao. Chất lượng 
khám chữa bệnh và tinh thần phục vụ bệnh 
nhân có nhiều chuyển biến. Tập trung chỉ đạo 
các ngành quyết liệt trong công tác vệ sinh an 
toàn thực phẩm, đặc biệt là hải sản sau sự cố 
ô nhiễm môi trường biển. Công tác tu bổ, tôn 
tạo các di tích lịch sử văn hóa cũng được tỉnh 
quan tâm chú trọng. Đào tạo nghề được tiếp 
tục đổi mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
55%; mặt khác, tỉnh tập trung các giải pháp 
để giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, 
ưu tiên cho người dân vùng bị ảnh hưởng sự 
cố môi trường biển. An ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội được giữ vững; chủ động ngăn 
chặn, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm 
mưu chống phá của các thế lực phản động, 
không để bị động, bất ngờ, đặc biệt trong thời 
gian xảy ra sự cố môi trường.

Cùng với sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, 
cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã từng bước 
khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, 
được dư luận xã hội ủng hộ, nhân dân chia sẻ, 
đồng thuận; các phong trào thi đua năm 2016 
với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt qua thách 
thức tạo động lực lớn đưa Hà Tĩnh phát triển 
nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công 

nghiệp hiện đại” được triển khai sâu rộng, 
sáng tạo, hiệu quả.

Kết quả đạt được năm 2016 phản ánh nỗ 
lực lớn trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức 
thực hiện; bên cạnh đó, là những tồn tại hạn 
chế đã được nhìn nhận, đánh giá; từ đó nhận 
diện đúng tình hình, đề ra các giải pháp có 
tính trọng tâm, đột phá, dự báo sát với tình 
hình thực tiễn của năm 2017 và những năm 
tiếp theo. Một số chỉ tiêu kinh tế được đặt 
ra trong năm 2017: Tổng sản phẩm (GRDP) 
tăng 10,6% so với năm 2016; Kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa đạt 285 triệu USD; Thu 
ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 7.700 
tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã 
hội: 35.000 tỷ đồng; Nâng mức độ đạt chuẩn 
nông thôn mới của tất cả các tiêu chí, bình 
quân lên 1,2 lần; không còn xã dưới 10 tiêu 
chí; có thêm ít nhất 18 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới; có 1-2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu 
mẫu; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp 
cận đa chiều) giảm từ 1,5-2%. Đồng thời, 
xác định những định hướng phát triển lớn 
cho những năm tiếp theo; triển khai rà soát 
điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2050; xem xét quy hoạch xây dựng 
phát triển ngành công nghiệp ở quy mô phù 
hợp, nghiên cứu, đánh giá sâu, khoa học về 
việc triển khai dự án Khai thác Mỏ sắt Thạch 
Khê; với quan điểm phát triển bền vững, 
đảm bảo bảo vệ môi trường; khẳng định Khu 
kinh tế Vũng Áng là động lực phát triển; xác 
định nông nghiệp vẫn tiếp tục là trụ đỡ lâu 
dài đối với nền kinh tế của tỉnh, tập trung 
cao tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng 
nông thôn mới theo hướng phát triển nông 
nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, 
tổ chức liên kết sản xuất, xây dựng thương 
hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; 
khai thác thế mạnh từ biển, tập trung phát 
triển thủy hải sản; thúc đẩy phát triển dịch 
vụ du lịch; phát huy tiềm năng, lợi thế về du 
lịch văn hóa, tâm linh, du lịch biển và sinh 
thái dải ven biển.
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Để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra, 
tỉnh xác định cải cách hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh và hoàn thiện 
hệ thống chính sách phát triển giai đoạn 
2016 - 2020 là khâu đột phá trong năm 2017. 
Đây là 3 nhiệm vụ cần phải được tập trung 
chỉ đạo thường xuyên, hướng tới mục tiêu 
tạo thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư, phát 
triển doanh nghiệp, phát triển sản xuất, nâng 
cao năng lực cạnh tranh, huy động được tối 
đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo 
đảm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển đồng bộ 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tổ chức thực 
hiện đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp về 
điều chỉnh quy hoạch, tái cơ cấu kinh tế, cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường kinh 
doanh, phát triển doanh nghiệp; phát triển 
văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, 
tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh 
vực, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, 
thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, 
lãng phí, mở rộng đối ngoại, bảo đảm quốc 
phòng - an ninh.

Với các mục tiêu đó, Ủy ban nhân dân 
tỉnh đã chỉ đạo các ngành các cấp chủ động 
sớm tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 
ngay từ những ngày đầu của năm. Tình hình 
kinh tế xã hội tháng đầu năm đạt kết quả tích 
cực trên các lĩnh vực; sản xuất nông nghiệp 
cơ bản thuận lợi; hoạt động nuôi trồng thủy 
sản đã tiến hành bình thường, sản lượng khai 
thác bằng 90% cùng kỳ, giá thu mua hải sản 
tăng, các cảng cá hoạt động nhộn nhịp trở 
lại sau sự cố môi trường biển, khôi phục 
niềm tin của nhân dân, phục hồi nuôi trồng, 
đánh bắt thủy hải sản; chỉ số sản xuất công 
nghiệp tăng 23,6%; kim ngạch xuất khẩu 
tăng 110% so với cùng kỳ; thu ngân sách 
có tín hiệu khởi sắc, các nguồn thu từ doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài, thuế ngoài quốc doanh đạt 
mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ 
2016, chiếm tỷ trọng 71% tổng thu nội địa. 

Những tín hiệu khởi đầu tích cực cho 
năm 2017 và thành quả, bài học kinh nghiệm 
trong năm qua là hành trang để Hà Tĩnh thêm 
tự tin, vững bước. Với chủ đề thi đua Đoàn 
kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo thi đua đưa 
Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2017; các 
ngành, các cấp cần vào cuộc quyết liệt, bám 
sát nhiệm vụ chính trị; tinh thần Chính phủ 
kiến tạo, Chính phủ hành động cần phải được 
quán triệt sâu sắc đến từng đơn vị, từng cán 
bộ công chức; quan điểm phục vụ nhân dân, 
doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
người dân, doanh nghiệp phải là quan điểm 
xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành của chính 
quyền các cấp. Tổ chức phát động sâu rộng, 
hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản 
xuất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị, khơi dậy và huy động 
mọi nguồn lực; nhất là phong trào thi đua Toàn 
tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh, các phong trào do Trung ương 
phát động: Khởi nghiệp, Doanh nghiệp Việt 
Nam hội nhập và phát triển, Cả nước chung 
tay vì người nghèo - Không để ai lại ở phía 
sau, đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công sở 
văn minh, Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 
thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phát hiện nhân tố mới, nhân rộng 
các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi 
đua, đặc biệt là các điển hình về sản xuất, kinh 
doanh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời 
sống văn hóa. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải 
thi đua, “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, 
phát huy kết quả đã đạt được, cùng với sự 
đồng thuận, quyết tâm chung sức, đồng lòng 
của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng Hà 
Tĩnh sẽ vượt qua khó khăn thách thức, thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2017.

Đ.Q.K
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Nắm bắt tinh thần Nghị quyết 
Điều mong muốn của toàn Đảng, toàn dân 

ta là Nghị quyết Trung ương 4 sớm được cụ 
thể hóa một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng 
tâm trọng điểm như Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng khẳng định: “Muốn Nghị quyết này đi 
vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả 
hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức 
đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán 
bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu 
các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy 
đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước 
Đảng để tự giác thực hiện. Ở đây, sự gương 
mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có 
ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy viên 

HAÂ TÔNH QUYÏËT TÊM THÛÅC HIÏåN HIÏåU QUAÃ 
NGHÕ QUYÏËT TRUNG ÛÚNG 4 (KHOÁA XII) VÏÍ XÊY DÛÅNG, 

CHÓNH ÀÖËN ÀAÃNG
hoaâng trung duäng

uVBtV, trûúãng Ban tuyïn giaáo tónh uãy

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị, 
Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo sâu sát việc tổ chức học tập, quán triệt 

và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII), đặc biệt là Nghị quyết số 04 “Về 
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  Dư luận 
chung trong Đảng, trong nhân dân vui mừng 

đón nhận, mong muốn các cấp ủy đảng sẽ 
triển khai hiệu quả Nghị quyết. 

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ tư - BCH Trung ương Đảng khóa XII.     Ảnh: P.V
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Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu 
thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, 
chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự 
nỗ lực rất lớn”. 

Đã, đang và sẽ quyết liệt trong triển 
khai, thực hiện

 Hà Tĩnh đã hoàn thành việc học tập, 
triển khai nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XII) từ cấp tỉnh đến huyện và cơ sở một 
cách nghiêm túc, chất lượng. Sau khi học 
tập Nghị quyết, qua các hội nghị thảo luận, 
phần lớn các ý kiến biểu thị sự đồng tình 
và đánh giá cao nội dung Hội nghị lần thứ 
tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XII. Thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng 
ta trong việc chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái 
để nhận diện và tìm giải pháp khắc phục 
trong từng tổ chức, cá nhân.

Gắn kiểm điểm theo tinh thần Nghị 
quyết 04, tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình 
và phê bình cuối năm 2016, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm cho 15 đơn 
vị  huyện thị và đảng ủy trực thuộc (Hương 
Khê, Đức Thọ, Hương Khê, Thị xã Kỳ Anh, 
Thành phố Hà Tĩnh, Nghi Xuân, Công an, 
Quân sự; Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Tài nguyên - Môi trường, Thông tin và 
Truyền thông, Giáo dục - đào tạo, Khu Kinh 
tế Vũng Áng, Tòa án tỉnh). Tại các hội nghị 
kiểm điểm, các đồng chí Thường trực Tỉnh 
ủy và đại diện các cơ quan tham mưu, giúp 
việc Tỉnh ủy đều dự. Có đơn vị, phải làm đi, 
làm lại nhiều lần mới đạt yêu cầu.

Qua kiểm điểm ở các địa phương, đơn 
vị, nổi lên những vấn đề cụ thể như sau: 

 Ở nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị: việc chấp hành các nguyên tắc 
của Đảng chưa nghiêm túc, nguyên tắc tập 
trung dân chủ chưa thực sự được phát huy, 

vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức 
đoàn thể thể hiện chưa rõ; nhiều cán bộ 
bảo thủ, tư duy kinh tế hạn chế, thiếu sâu 
sát cơ sở, tính cầu thị chưa cao. Việc phê 
bình và tự phê bình trong một số cán bộ, 
đảng viên chưa thực chất; nhiều đảng viên 
chưa mạnh dạn thể hiện quan điểm, chính 
kiến của mình; việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ còn chồng chéo; trong lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện còn có biểu 
hiện đùn đẩy. Một số cán bộ nói nhiều làm 
ít, luôn đánh bóng thành tích. Vai trò tiên 
phong, gương mẫu của một số đảng viên, 
người đứng đầu chưa cao, chưa là tấm 
gương cho cấp dưới, quần chúng nhân dân 
noi theo.

Trong công tác cán bộ ở một số cơ quan, 
đơn vị còn có hiện tượng bổ nhiệm những 
người năng lực chưa đáp ứng, làm nhụt 
ý chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên nói 
chung. Năng lực lãnh đạo, quản lý của một 
số người đứng đầu địa phương, đơn vị còn 
yếu; nhiều cán làm việc thiếu tâm huyết, 
chọn việc. Công tác kiểm tra, giám sát thiếu 
hiệu quả, trong khi chỉ thị, nghị quyết ban 
hành quá nhiều, dẫn đến việc thực hiện chất 
lượng không cao. Trong tuyên truyền nhìn 
chung còn nặng về phản ánh những vấn đề 
tiêu cực, ít tuyên truyền những mô hình hay, 
cách làm tốt. Điều này tác động tới niềm tin 
của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của 
đảng, điều hành của chính quyền.

Đối với nhóm về chính trị, tư tưởng: 
Công tác tuyên truyền các chủ trương, 
đường lối của Đảng ở cơ sở hiệu quả chưa 
cao. Công tác tuyên truyền quán triệt các 
chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
thiếu đổi mới. 

Theo đó, các cấp ủy cần tiếp tục thay đổi 
phương pháp  thu thập, nắm bắt thông tin, 
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nắm bắt dư luận xã hội đảm bảo chính xác, 
khoa học. Trong công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng, cần đổi mới công tác bồi dưỡng 
lý luận chính trị, nhất là tăng cường việc 
cập nhật kiến thức thực tiễn. Tăng cường 
công tác quản lý báo chí, an ninh mạng; 
xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân 
đăng tải những thông tin sai trái, xuyên tạc, 
chống phá Đảng và chế độ. Cần quy định 
bắt buộc, đưa nội dung Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 - CT/TW 
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh 
hoạt chi bộ hàng tháng. 

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến đề nghị 
gắn giáo dục chính trị tư tưởng cần quan 
tâm giáo dục truyền thống cho cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất 
là thế hệ trẻ. Trong thực hiện nếp sống 
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 
hội, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải 
thực hiện nghiêm túc, làm gương cho quần 
chúng noi theo.

Đối với nhóm nhiệm vụ tổ chức kiểm 
điểm, phê bình và tự phê bình: Nhiều ý kiến 
cho rằng, sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” 
việc khắc phục những yếu kém chưa đáng kể. 
Hiện vẫn còn hiện tượng, thấy đúng không 
bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Tinh thần 
trung thực, thẳng thắn trong phê bình và tự 
phê bình của cán bộ, đảng viên chưa được đề 
cao. Do đó, cần có chế tài đủ mạnh, nhất là 
nâng cao vai trò của người đứng đầu trong 
việc tạo lập và thực thi cơ chế dân chủ ở cơ 
sở theo quy định.

Đối với nhóm công tác tổ chức cán bộ: 
Một số ý kiến cho rằng chỉ có thực hiện 
đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán 
bộ mới làm cơ sở cho việc tuyển chọn, quy 

hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển…Nếu nhận 
xét, đánh giá cán bộ chủ quan, thiên lệch, 
không phản ánh đúng phẩm chất, năng lực 
sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. 

Nhiều ý kiến đề nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy lấy ý 
kiến trong nhân dân qua phiếu đánh giá 
về 27 biểu hiện về suy thoái chính trị tư 
tưởng, đạo đức lối sống và “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII đối với cán bộ lãnh đạo 
địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Có 
như thế mới nhận diện được sự suy thoái ở 
đâu và những ai.

Đối với nhóm nhiệm vụ thanh tra, kiểm 
tra, giám sát: Nhiều ý kiến đề nghị trong 
quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết cần 
phải quán triệt sâu sắc, quy định rõ thẩm 
quyền của cá nhân, tập thể trong thực hiện 
các nhiệm vụ được giao và tăng thêm thẩm 
quyền cho Uỷ ban Kiểm tra các cấp và vai 
trò của người đứng đầu, có quyền tạm đình 
chỉ cán bộ, đảng viên có vi phạm. Cần phát 
huy hơn nữa vai trò của đảng viên tại cơ sở; 
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực 
hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, phát huy vai 
trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức đoàn thể, của nhân dân và lực 
lượng báo chí.

Sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống 
Để sớm đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

tư, khóa XII, nhất là Nghị quyết 04 đi vào 
cuộc sống, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành 
Chương trình hành động. Chương trình nêu 
rõ mục tiêu: 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao nhận thức, 
tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động 
của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4; đấu tranh ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
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đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo 
niềm tin trong nhân dân.

Hai là, kiên quyết khắc phục những yếu 
kém trong công tác cán bộ và quản lý cán 
bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất 
là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm 
chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng, lành 
mạnh; có tinh thần, trách nhiệm và năng lực 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là,  xác định rõ những việc cần làm 
ngay, làm thường xuyên và những việc 
làm theo lộ trình với thời gian cụ thể; phân 
công rõ trách nhiệm, quyền hạn, cách thức 
tiến hành ở các cấp, các ngành; tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng 
bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với 
quyết tâm chính trị cao, trước hết là trong 
cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và người 
đứng đầu trong triển khai thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4. Việc thực hiện phải 
thường xuyên, kiên trì, người đứng đầu các 
cấp, các ngành phải tiên phong nêu gương 
làm trước, làm đến đâu chắc đến đó, kết 
hợp giữa “xây” và “chống”, đồng bộ với 
các nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh.

Bốn là, cùng với việc thực hiện Nghị 
quyết này phải thực hiện đồng bộ các nghị 
quyết khác của Trung ương và của tỉnh gắn 
với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung 
lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 
ninh, nâng cao chất lượng các mặt công tác 
xây dựng Đảng.

Năm là, hoàn thiện các quy định, quy 
chế nhằm khắc phục những hạn chế, sơ hở 

còn tồn tại trong công tác quản lý cán bộ, 
quản lý, sử dụng ngân sách, vốn đầu tư, đất 
đai, tài nguyên, khoáng sản… Xử lý nghiêm 
cán bộ tham nhũng, gây lãng phí, cán bộ suy 
thoái, biến chất.

Chương trình cũng xác định cụ thể các 
nội dung về chính trị, tư tưởng; về kiểm 
điểm tự phê bình và phê bình; về cơ chế, 
chính sách; về công tác tổ chức, cán bộ; về 
thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Trong khâu tổ chức, thực hiện, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu rõ trách nhiệm 
của các tổ chức, cá nhân như Đảng đoàn Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính 
Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Cán sự 
Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh và cấp ủy cơ quan Thanh tra 
tỉnh, Ban Thường vụ các đảng ủy: Quân sự, 
Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Báo Hà 
Tĩnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. 
Theo đó, có lộ trình, kế hoạch, thời gian cụ 
thể cho từng nhiệm vụ đối với từng ngành, 
từng địa phương. 

Tin tưởng rằng, với cách làm cụ thể, sát 
sao nêu trên, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ” sẽ được các cấp ủy tỉnh Hà 
Tĩnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đáp 
ứng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân.

H.T.D
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Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà 
Tĩnh có nhiệm vụ  quản lý, bảo 
vệ bờ biển dài 137km, trong đó 
địa bàn biên phòng tuyến biển 

gồm 32 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thị 
xã. Đây là nơi tập trung nhiều dự án kinh tế lớn 
của tỉnh, trong đó có Khu Kinh tế Vũng Áng là 
một trong  các kinh tế trọng điểm Quốc gia. Tại 
đây lúc cao điểm có tới 40 nghìn công nhân, 
trong đó lao động nước ngoài lên đến 10 nghìn, 
đây là động lực, cơ hội để Hà Tĩnh phát triển. 
Song song với sự phát triển nhanh về kinh tế đã 
kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến tình hình 
an ninh, trật tự an toàn xã hội, đáng chú ý là 
hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, 
các băng nhóm hình thức xã hội đen. Trên biển 

tàu thuyền nước ngoài tăng cường xâm phạm 
chủ quyền đánh bắt trộng hải sản, đe dọa ngư 
dân Việt Nam, tình trạng ngư dân sử dụng thuốc 
nổ, kính điện, trộm cắp lưới, ngư cụ, tranh chấp 
ngư trường vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc 
biệt  ngày 14/5/ 2014, lợi dụng sự kiện Trung 
Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan Hải Dương 
981 trong vùng biển Việt Nam, kẻ địch, phần 
tử xấu đã tổ chức gây rối an ninh trật tự. BĐBP 
tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường 
lực lượng, phối hợp với các ngành chức năng 
tổ chức tuyên truyền vận động, trực tiếp đấu 
tranh bắt giữ hàng trăm đối tượng gây rối nhanh 
chóng ổn định tình hình.

Tuy nhiên trước tác động của tình hình thế 
giới và khu vực, tình hình căng thẳng trên biển 

BÖÅ ÀÖÅI BIÏN PHOÂNG HAÂ TÔNH 
BAÃO VÏÅ VÛÄNG CHÙÆC AN NINH TUYÏËN BIÏÍN

BĐBP tỉnh phối hợp Hải quan tỉnh giữ gìn an ninh tại KKT Vũng Áng.      Ảnh: Dương Hoàng

àaåI taá Voä troång haãI
tuV, chó huy trûúãng BàBP haâ tônh
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Đông và trên 2 tuyến biên giới tỉnh đang đặt ra 
yêu cầu ngày càng cao hơn cho BĐBP Hà Tĩnh 
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an 
ninh vùng biển, an ninh các khu kinh tế của tỉnh.

Năm 2016 là năm diễn ra các sự kiện chính 
trị trọng đại, tình hình an ninh tuyến biển của 
tỉnh nhà tiếp tục có những diễn biến phức tạp. 
Đặc biệt sau sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh 
miền Trung, đây cũng là thời gian diễn ra bầu cử 
đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Lợi dụng sự 
cố môi trường biển, các thế lực thù địch (nhất 
là tổ chức khủng bố “Việt Tân”) đã xuyên tạc 
nguyên nhân, nói xấu chính quyền, kích động 
nhân dân biểu tình, gây rối, phá hoại cầu cử.

Trước tình hình trên BĐBP tỉnh đã triển 
khai đồng bộ các biện pháp công tác biên 
phòng; phương án đảm bảo an ninh trật tự khu 
kinh tế Vũng Áng. Phối hợp với các ngành các 
địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận 
động nhân dân, không mắc mưu kẻ địch phần 
tử xấu, tranh thủ mối quan hệ với các chức sắc 
tôn giáo và niềm tin của bà con giáo dân đối 
với BĐBP. Tăng cường nắm chắc tình hình địa 
bàn, đối tượng, và điều động trên 600  cán bộ, 
chiến sĩ phối hợp tuyên truyền vận động, giúp 
đỡ nhân dân, định hướng dư luận, bảo vệ tuyệt 
đối an toàn các mục tiêu quan trọng, kiểm soát 
chặt chẽ các vụ tuần hành, biểu tình; đấu tranh 
với hoạt động của các phần tử cực đoan, đối 
tượng quá khích, các loại tội phạm đảm bảo an 
ninh trên địa bàn tuyến biển.

Năm 2016, tổ chức 96 đợt/685 lượt cán bộ, 
chiến sĩ  tuần tra bảo vệ vùng biển, trong đó 
có 03đợt/38 lượt CBCS tuần tra giám sát hoạt 
động khai thác nghề cá Vịnh Bắc Bộ; 04 đợt /48 
lượt CBCS tham gia tuần tra song phương. Kịp 
thời phát hiện, xua đuổi hàng chục lượt tàu cá 
nước ngoài xâm phạm vùng biển đánh bắt hải 
sản trái phép.

Công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh có 
nhiều đổi mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, tạo 
thuận lợi cho lưu thông qua lại biên giới; triển 

khai thực hiện  quy định của Chính phủ về thủ 
tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu cảng Vũng 
Áng - Sơn Dương. Trong năm qua, Cảng Vũng 
Áng làm thủ tục XNC cho 337 lượt phương 
tiện/ 7.027 lượt thuyền viên; cấp 241 giấy phép 
xuống tàu và 254  thẻ đi bờ; phát hiện và xử lý 
21 vụ/ 31 đối tượng vi phạm. Trong công tác 
đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn ven biển, đơn 
vị đã tham mưu UBND tỉnh, các ngành, các địa 
phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu 
quả các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn 
khu kinh tế Vũng Áng, BĐBP Hà Tĩnh đã sử 
dụng đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp 
công tác đảm bảo ANTT nên thời gian qua, 
tình hình ANTT tại dự án Fomosa luôn được 
giữ vững. Đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh 
ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động 
xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch; 
điều tra, bắt giữ, xử lý nghiêm minh các hành 
vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT. Từ khi 
dự án được triển khai đến nay, Bộ đội Biên 
phòng đã bắt, xử lý hành chính, bàn giao khởi 
tố hình sự hàng nghìn đối tượng có hành vi vi 
phạm pháp luật như cờ bạc, đánh nhau, trộm 
cắp tài sản trong công trường, thu giữ hàng 
trăm tấn sắt thép các loại; chủ động phát hiện, 
giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến 
ANCT, TTATXH nảy sinh trong quá trình triển 
khai xây dựng dự án. Thu thập được nhiều 
thông tin có giá trị về đối tượng, đối tác, phân 
tích, dự báo được những nguy cơ từ bên trong, 
bên ngoài đe dọa gây mất ANTT để tham mưu 
cho lãnh đạo tỉnh và Bộ Tư lệnh BĐBP có chủ 
trương giải pháp xử lý, tạo được sự tin tưởng 
đối với các doanh nghiệp trong, ngoài nước, 
được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, 
ban ngành đánh giá cao. 

Nhờ sự chủ động nắm chắc tình hình, kịp 
thời triển khai các phương án, kết hợp giữa 
công tác tuyên truyền, vận động quần chúng 
nhân dân với xử lý nghiêm các đối tượng, phần 
tử xấu. BĐBP đã góp phần vào thành công của 
bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tỉnh,  
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có 99,78% cử tri trên địa bàn khu vực biên 
phòng tham gia bầu cử (toàn tỉnh là 99,72%). 

Trong những năm qua, đơn vị thường xuyên 
coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân 
dân; chủ động tham gia củng cố cơ sở chính trị, 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhằm huy 
động toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ chủ quyền, an ninh tuyến biển. Đã kịp thời 
tham mưu UBND tỉnh và các địa phương triển 
khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/2015/
CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham 
gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG 
trong tình hình mới”. 

Tham mưu, tổ chức triển khai nghiêm túc 
các nội dung Đề án “Tăng cường PBGDPL 
cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo 
giai đoạn 2013 - 2016” với nhiều cách làm 
hiệu quả: Tổ chức tuyên truyền trực quan về 
chủ quyền biển đảo cấp phát hàng chục ngàn 
tờ rơi, tài liệu; duy trì và thực hiện tốt hoạt 
động của các câu lạc bộ tư vấn, tổ tuyên truyền 
pháp luật, xây dựng 78 tổ tàu thuyền an toàn 
với hơn 3.200 người tham gia. Qua đó đã góp 
phần nâng cao nhận thức, ý thực chấp hành 
pháp luật cho nhân dân.

Thường xuyên quan tâm đời sống nhân 
dân với những việc làm cụ thể, thiết thực. Hàng 
năm, vào dịp Tết nguyên đán, đơn vị đều tổ 
chức tặng quà cho các đối tượng chính sách, 
gia đình khó khăn trên địa bàn ven biển, trị giá 
hàng trăm triệu đồng. Sau sự cố môi trường 
biển năm 2016, đơn vị đã chủ động tham mưu, 
đề xuất nhiều chủ trương giải pháp, như hỗ trợ 
gạo, tiền, vay vốn, chuyển đổi ngành nghề; 
đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp thu mua muối, hải sản cho nhân dân; tạo 
điều kiện cho các tổ chức trong nước và nước 
ngoài tham gia hoạt động từ thiện cho bà con 
nhân dân vùng bị ảnh hưởng; hướng dẫn, kê 
khai thiệt hại và nhận tiền đền bù; phối hợp với 
các cấp ngành, địa phương tổ chức triển khai 
“chiến dịch làm sạch biển” vệ sinh môi trường 
biển với 1000 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, 

thu gom xử lý cá chết, 30m3 rác, vệ sinh 137 
km bờ biển. 

Thực hiện chủ trương BĐBP chung sức xây 
dựng nông thôn mới, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo mỗi 
đơn vị cơ sở nhận đỡ đầu 01 thôn trên địa bàn 
phụ trách xây dựng nông thôn mới; Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh hỗ trợ: xã Thạch Khê, Thạch Bàn, 
Thạch Hải, Thạch Đỉnh, Thạch Bình (huyện 
Thạch Hà), xã Xuân Liên, xã Cổ Đạm (huyện 
Nghi Xuân) số tiền hàng tỉ đồng; xây dựng 01 
nhà văn hóa thôn tại xã Kỳ Nam, Thị xã Kỳ 
Anh trị giá 900 triệu đồng. Cán bộ chiến sĩ còn 
tham gia hàng ngàn ngày công làm mới đường 
giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, trồng 
hàng ngàn cây xanh...

Những việc làm đó đã thể hiện tinh thần 
trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ. Nhân 
dân tin tưởng, quý mến; tích cực phối hợp, giúp 
đỡ BĐBP tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, 
trong thời gian qua, tình hình chủ quyền, an 
ninh tuyến biển của tỉnh thường xuyên được 
giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
xã hội của tỉnh nhà.

Trong thời gian tới, tình hình dự kiến sẽ 
còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhiệm vụ bảo 
vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển đòi 
hỏi yêu cầu cao hơn. BĐBP tỉnh tập trung quán 
triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị  
của Đảng các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh, Kế hoạch 
công tác năm 2017 của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh 
BĐBP, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đổi 
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
nắm, dự báo và xử lý tình hình, kiên quyết đấu 
tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống 
phá của các thế lực thù địch, xử lý tốt các tình 
huống xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, 
an ninh biên giới, vùng biển; xây dựng đơn vị 
VMTD; xây dựng Đảng bộ TSVM, hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

V.T.H
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Tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi 
đua chống Mỹ cứu nước năm 
1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định: “Chính phủ ta là 

một Chính phủ làm đày tớ của nhân dân, một 
lòng một dạ phục vụ nhân dân. Nếu ai ở trong 
Chính phủ mà muốn làm quan thì không ở 
được trong Chính phủ ta. Bác nói như thế là 
chẳng những trong Chính phủ Trung ương mà 
cả chính phủ địa phương cho đến các ủy ban 
hành chính xã, nếu ai muốn làm quan thì mời 
đi làm quan chứ không được ở trong chính 
quyền của ta”.

Đây không phải là lần đầu tiên Bác Hồ 
nói về Chính phủ là “công bộc” của dân. Ngay 
từ khi Đảng ta chưa ra đời, trong tác phẩm 
“Đường Kách mệnh”, Bác đã chỉ ra 22 điểm 
cần có trong “tư cách một người cách mệnh” 
mà nòng cốt là “cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư”. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám 
1945, trong Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, 
tỉnh, huyện và làng, Người đã viết: “Chúng ta 
phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ 
toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc 
của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, 
chứ không phải để đè đầu cưỡi cổ dân như 
trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, 
Nhật”. Sau đó không lâu, ngày 20-2-1947, tại 
buổi nói chuyện với các đại biểu nhân sĩ trí 
thức, phú hào tỉnh Thanh Hóa, Bác Hồ tiếp 
tục yêu cầu: “Chính phủ Cộng hòa Dân chủ là 
gì? Là đày tớ chung của dân, từ Chủ tịch toàn 
quốc đến làng. Dân là chủ thì Chính phủ phải 

là đày tớ. Làm việc ngày nay không phải là để 
thăng quan, phát tài. Nếu Chính phủ làm hại 
dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”.

Đảng ta ra đời và lãnh đạo nhân dân giành 
chính quyền cho dân. Dân giao chính quyền 
đó cho người đại diện của mình là các tổ chức, 
chính quyền, cán bộ, đảng viên. Những cán 
bộ có phẩm chất, năng lực được đông đảo 
nhân dân tín nhiệm bầu vào Ủy ban nhân dân 
làng, sau đó được bầu vào Quốc hội, Chính 
phủ Trung ương và “chính phủ” địa phương. 
Trong bài “Chính phủ là công bộc của dân” 
(19-9-1945), Bác yêu cầu “bao nhiêu những 
cái xấu xa, thối nát, bất công, áp bức của 
chế độ cũ, của các hội đồng kỳ mục trước sẽ 
không thể tồn tại trong các ủy ban nhân dân 
bây giờ”. Tuy nhiên, khi cách mạng đã thành 
công, chính quyền về tay nhân dân, nhưng một 
số “căn bệnh” của quan lại phong kiến vẫn 
nhiễm vào đầu óc không ít cán bộ, đảng viên 
chúng ta và trở thành “khuyết điểm to”. Đó 
“khuynh hướng chật hẹp và bao biện”, “lạm 
dụng hình phạt”, “hủ hóa”, “kéo bè kéo cánh”, 
“kiêu ngạo”... Ngày 1-3-1947, trong Thư gửi 
các đồng chí Bắc Bộ, Bác đã nêu tám khuyết 
điểm “phải kiên quyết tẩy sạch”. Đó là: “Địa 
phương chủ nghĩa”; “Óc bè phái”; “Óc quân 
phiệt quan liêu” (khi phụ trách một vùng nào 
thì như một ông “vua con”); “Óc hẹp hòi”; 
“Ham chuộng hình thức”; “Làm việc lối bàn 
giấy”; “Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm”; 
“Ích kỷ, hủ hóa”. Tháng 10-1947, trong tác 
phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh 

Caãnh baáo cuãa Baác Höì 
vïì sûå suy thoaái cuãa 
caán böå, àaãng viïn

Vuä Bònh mInh
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X.Y.Z, Bác Hồ đã chỉ ra những khuyết điểm 
phát triển thành “căn bệnh rất nguy hiểm” mà 
cán bộ, đảng viên còn mắc phải. Theo Người, 
có thể xếp vào ba loại: “Khuyết điểm về tư 
tưởng, tức là bệnh chủ quan. Khuyết điểm về 
sự quan hệ trong Đảng và ngoài Đảng, tức 
là bệnh hẹp hòi. Khuyết điểm về cách nói 
và cách viết, tức là ba hoa”. Ba “chứng bệnh 
nguy hiểm” này nếu không chữa ngay để nó 
lây ra, thì có hại vô cùng. Đặc biệt, ngay từ 
thời gian này, Bác Hồ phân tích một cách sâu 
sắc rằng: “Mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. 
Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh 
của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không 
đáng sợ. Địch bên trong ta đáng sợ hơn, vì nó 
phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức 
đề phòng những kẻ địch đó, phải sửa chữa hết 
những chứng bệnh đó”. Điều đáng chú ý là, 
những chứng bệnh này là bước phát triển tất 
nhiên của những chứng bệnh cũ. Đó là các: 
“Bệnh nể nang”; “Bệnh tham lam”, “Bệnh lười 
biếng”, “Bệnh kiêu ngạo”; “Bệnh hiếu danh”; 
“Bệnh thiếu kỷ luật”; “Óc hẹp hòi”; “Óc lãnh 
tụ”; “Bệnh hữu danh vô thực”; “Bệnh kéo bè 
kéo cánh”; “Bệnh cận thị” (không nhìn xa 
thấy rộng); “Bệnh tị nạnh”; “Bệnh xu nịnh, a 
dua”... Những chứng bệnh trên bắt nguồn từ 
“Bệnh cá nhân”, mọi suy nghĩ việc làm đều 
xuất phát từ lợi ích cá nhân và đặt lợi ích cá 
nhân lên trên hết, trước hết. Tất cả đều vì cá 
nhân, vì gia đình mình, vì phe nhóm mình. 
Bác khẳng định: Mắc những căn bệnh đó là do 
“kém tính đảng”, mắc một trong những bệnh 
đó “là hỏng việc”. Người căn dặn “chúng ta 
phải ráo riết dùng phê bình và tự phê bình để 
giúp nhau chữa cho hết những bệnh ấy”.

Sau này, Bác Hồ cũng đã chỉ ra một số 
“căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên mắc phải, 
nhưng Người chỉ rõ các căn bệnh này thuộc 
phạm trù “chủ nghĩa”. Chẳng hạn, trong tác 
phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân”, viết nhân dịp 39 
năm ngày Đảng ta ra đời (3-2-1969), Người 
đã khái quát: “Còn có một số ít cán bộ, đảng 
viên mà đạo đức, phẩm chất còn rất kém. Họ 

mang nặng chủ nghĩa cá nhân mà ngại gian 
khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng 
phí, xa hoa (...) tham danh trục lợi, thích địa 
vị, quyền hành (...), tự cao tự đại, coi thường 
tập thể, xem kinh quần chúng, độc đoán, 
chuyên quyền, xa rời quần chúng, xa rời thực 
tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh (...) mất 
đoàn kết, thiếu tính tổ chức, thiếu tính kỷ luật, 
kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành 
đúng đường lối, chính sách của Đảng và của 
Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, 
của nhân dân”.

Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước 
đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên 
nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
cán bộ, đảng viên hiện nay mà Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra thì hoàn toàn 
trùng khớp, có chăng chỉ khác nhau về tính 
chất, mức độ, phạm vi, đối tượng...mà thôi.

Trong Nghị quyết lần này, trên cơ sở chỉ 
ra những biểu hiện suy thoái, chỉ ra nguyên 
nhân, rất nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, 
cụ thể đã được Trung ương đề ra mà trọng tâm 
là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Có một 
vấn đề rất cần được nghiên cứu, hết sức coi 
trọng. Đó là vai trò của quần chúng, nhân dân 
trực tiếp kiểm tra, giám sát, góp ý cán bộ, đảng 
viên chưa được quan tâm, coi trọng; chưa thật 
sự dựa vào dân cũng như phát huy sức mạnh 
của người dân trong công tác xây dựng đảng, 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ lâu, 
Bác Hồ chỉ rõ: “Cán bộ nào tốt, cán bộ nào 
xấu, cán bộ nào có lầm lỗi mà có thể sửa đổi, 
ai làm việc gì hay, việc gì quấy, dân chúng 
cũng do so sánh, mà họ biết rõ ràng”; “Dựa 
vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ 
và tổ chức của ta”. Chỉ dẫn của Bác Hồ chính 
là một trong những giải pháp mà Nghị quyết 
đã đề cập cần triệt để thi hành.

V.B.M
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Từ khi đất nước tiến hành đổi mới đến nay, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến đào tạo, 
bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, từ lãnh đạo 
cao cấp nhất đến lãnh đạo cơ sở, đồng thời, đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ kế 
cận của Đảng là thanh niên, sinh viên và học sinh. Đảng ta đã ban hành văn bản 

quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, quy định về xác định trình độ lý luận 
chính trị và nhiều văn bản khác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. 
Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa 
học xã hội Việt Nam, các học viện khu vực, hệ thống trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; 

Nhêån daång möåt söë biïíu hiïån suy thoaái vïì tû tûúãng 
chñnh trõ, “tûå diïîn biïën” “tûå chuyïín hoáa”  

trong nhêån thûác vïì hoåc têåp lyá luêån chñnh trõ hiïån nay
Pgs, ts. Phaåm Vùn lInh

Phoá trûúãng Ban tuyïn giaáo trung ûúng

Trường Chính trị Trần Phú đã luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học LLCT cho cán bộ, đảng viên
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các trường đại học, cao đẳng… có những đổi 
mới về nội dung, phương pháp đào tạo, bồi 
dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, 
học sinh, sinh viên. Hệ thống chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị luôn được 
đổi mới, cập nhật ngày càng đáp ứng yêu cầu 
đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của thực 
tiễn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 
Trong 30 năm đổi mới, đội ngũ cán bộ, đảng 
viên không ngừng phát triển cả về số lượng, 
chất lượng, không ngừng học tập, rèn luyện 
để nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, 
rèn luyện đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh 
chính trị và trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, 
một số cán bộ, đảng viên có nhận thức lệch 
lạc, chưa coi trọng việc học tập, rèn luyện nên 
chất lượng chính trị thấp, một bộ phận có biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua một số kỳ đại hội của Đảng gần đây 
đã khẳng định điều đó, như Đảng ta đã đưa ra 4 
nguy cơ trong Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm 
kỳ khóa VII, trong đó nhấn mạnh tới nguy cơ 
“diễn biến hòa bình”. Đại hội đại biểu Đảng 
toàn quốc lần thứ VIII năm 1996 đưa ra nhiệm 
vụ phải nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất 
và năng lực cán bộ, đảng viên, trong đó nhấn 
mạnh: “… Lười học tập, lười suy nghĩ, không 
thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, 
cũng là biểu hiện của sự thoái hóa”. Đại hội 
đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX năm 2001: 
Toàn Đảng nghiêm túc học tập Chủ nghĩa 
Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các 
cấp ủy và chi bộ tổ chức, hướng dẫn và kiểm 
tra đảng viên học tập, rèn luyện, không ngừng 
nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên 
môn, nghiệp vụ, kiến thức lãnh đạo quản lý và 
công tác vận động nhân dân, phát huy vai trò 
tiền phong gương mẫu. Xây dựng, chỉnh đốn 
hệ thống các học viện, trường và trung tâm 
chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, trước hết đối với cán bộ 
lãnh đạo và quản lý các cấp; chống các biểu 

hiện tiêu cực trong giảng dạy và học tập. Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa IX) cho rằng, cần: 
Thực hiện nghiêm túc các quy định đánh giá 
kết quả học tập; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng 
với việc bố trí, sử dụng cán bộ. Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa X) năm 2007 “về công tác tư 
tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” 
đánh giá hạn chế, khuyết điểm, đó là: “... Chưa 
làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và 
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng 
cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái; 
thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối 
sống”. Đại hội XI của Đảng đánh giá: Công 
tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng 
có đổi mới. Coi trọng hơn nhiệm vụ xây dựng 
đạo đức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Tuy nhiên: “Tính chiến đấu, tính thuyết phục, 
hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; 
thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, 
thủ đoạn “diễn biến hòa bình”.

Đại hội XI cũng tập trung nhấn mạnh 
những hạn chế yếu kém của công tác xây dựng 
đảng, trong đó có nguyên nhân từ hạn chế của 
công tác giáo dục lý luận chính trị dẫn đến sự 
suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối 
sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên. Triển khai Nghị quyết Đại hội XI của 
Đảng, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã 
ban hành Kế hoạch xây dựng chương trình bồi 
dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng từ 
đảng viên cao cấp tới đảng viên thường.

Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh phải 
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục 
lý luận chính trị, học tập nghị quyết của 
Đảng… Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Hội nghị Trung ương 4 
(khóa XII) đã thảo luận và đưa ra biểu hiện 
về suy thoái tư tưởng chính trị trong nhận 
thức và học tập lý luận chính trị là: Nhận 
thức không đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan 
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trọng của việc học tập lý luận chính trị, xem 
thường lý luận, lười học Chủ nghĩa Mác-
Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, 
đường lối, nghị quyết của Đảng.

Trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị, 
tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” có những biểu hiện chủ yếu sau đây:

1. Biểu hiện ở mục đích, động cơ, thái độ 
trong học tập lý luận chính trị 

Một là, quan niệm cho rằng cán bộ chỉ cần 
giỏi chuyên môn, coi nhẹ học lý luận chính trị. 
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, biểu hiện 
này xuất hiện ở một bộ phận học sinh, sinh 
viên, kể cả một bộ phận quản lý giáo dục có 
thái độ coi nhẹ việc học những môn giáo dục 
công dân, các môn khoa học xã hội và nhân 
văn. Trong hệ thống cán bộ, công chức, một 
bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện ngại 
học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, không am 
hiểu thực tiễn; ngại học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ.  

Hai là, biểu hiện sai lệch về động cơ vào 
Đảng. Một bộ phận thanh niên bị sai lệch về 
mục đích phấn đấu trở thành đảng viên, vào 
đảng để có việc làm, để được phát triển lên vị 
trí này, vị trí khác, nên học tập lý luận chính trị 
qua loa, cốt lấy chứng nhận đã học qua chương 
trình đối tượng Đảng, chương trình lớp đảng 
viên mới.

Ba là, học lý luận chính trị để trang trí, 
hoàn thiện điều kiện cho mục đích khác. Một 
bộ phận cán bộ, đảng viên học tập lý luận 
chính trị cốt lấy chứng nhận trình độ lý luận 
chính trị để thi nâng ngạch lương, quy hoạch, 
bổ nhiệm chức vụ. Số khác cho rằng, đã đầy 
đủ văn bằng, chứng chỉ điều kiện thì không tự 
học, tự bồi dưỡng, tự đào tạo rèn luyện nên 
trình độ lý luận chính trị ngày càng mai một, 
lạc hậu so với yêu cầu của thực tiễn.

Bốn là, trong học tập, quán triệt các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, một số cán 
bộ, đảng viên, chưa coi trọng việc nghiên cứu 

sâu, học qua loa, đại khái, “học cho xong”, 
nên trong quá trình chỉ đạo triển khai, trực 
tiếp triển khai  nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 
Đảng khó vào thực tiễn hoặc bị sai lệch trong 
thực tế.

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức 
Hồ Chí Minh ở một số nơi hiệu quả chưa như 
mong muốn, vẫn còn hình thức, nhất là khâu 
làm theo. Thực tế này do hạn chế trước hết ở 
khâu nhận thức, không thấy rõ ý nghĩa sâu sắc, 
tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ 
đó, không nghiên cứu sâu, nắm vững các nội 
dung trong tư tưởng của Bác về những vấn đề 
lớn của cách mạng Việt Nam và ý nghĩa của 
những tư tưởng đó đối với thực tiễn đất nước 
hiện nay.

2. Nhận thức sai lệch về chủ nghĩa xã 
hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về 
đảng Cộng sản và vai trò lãnh đạo của đảng; 
công cuộc đổi mới; kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa; quan điểm của đảng 
về văn hóa; dân tộc, tôn giáo; quốc phòng, an 
ninh; hội nhập quốc tế… 

Thứ nhất, một bộ phận cán bộ, đảng viên 
đã tham gia học lý luận chính trị, nhưng do 
thiếu ý thức trong học tập, nắm không sâu, 
hiểu không chắc, thậm chí mơ hồ, hời hợt nên 
có biểu hiện không tin vào con đường độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng 
và nhân dân ta đã lựa chọn, cho rằng, làm gì có 
chủ nghĩa xã hội; hoặc có nhưng còn rất lâu. 
Một bộ phận cán bộ, đảng viên cho rằng nước 
ta nên lựa chọn con đường phát triển khác, 
nhất là ca ngợi mô hình xã hội dân chủ và cho 
rằng, nước ta nên đi theo mô hình xã hội này, 
từ đó đồng nghĩa với việc từ bỏ con đường độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Một dạng ý 
kiến cho rằng, chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là trái với tự 
nhiên, là duy ý chí.

Thứ hai, trong thời gian đầu những năm 
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đổi mới, nhiều quan điểm đổi mới của Đảng 
cần được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, đầy 
đủ, nhưng do thiếu ý thức học tập một cách 
nghiêm túc, cho nên một bộ phận cán bộ, đảng 
viên đã có nhận thức chưa đầy đủ, bị cuốn theo 
những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các 
thế lực thù địch, nên đã có biểu hiện nghi ngờ 
về công cuộc đổi mới, cho rằng chúng ta đi 
theo tư bản chủ nghĩa do áp dụng kinh tế thị 
trường và nhà nước pháp quyền.

Thứ ba, cũng do việc nghiên cứu, học tập 
không đến nơi đến chốn, bị tác động của mặt 
trái cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tế, dập khuôn máy móc theo các mô hình 
của nước ngoài, một biểu hiện khác ngay cả 
những cán bộ, đảng viên đã học tập lý luận 
chính trị và thậm chí có những người học rất 
cao có những phát ngôn hoặc có những bài 
viết đòi đa nguyên, đa đảng, đòi bỏ vai trò lãnh 
đạo của Đảng trong  Điều 4 Hiến pháp, đòi bỏ 
nguyên tắc tập trung dân chủ, cho rằng một 
đảng sẽ dẫn đến độc quyền, độc tài, làm chậm 
sự phát triển; phủ nhận quan điểm kinh tế nhà 
nước đóng vai trò chủ đạo hoặc đánh đồng 
kinh tế nhà nước với doanh nghiệp nhà nước 
và từ những yếu kém của doanh nghiệp nhà 
nước để phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước. Biểu hiện suy thoái rõ nét nhất trong 
nhận thức và học tập quan điểm, chủ trương 
của Đảng về xây dựng Nhà nước là phủ nhận 
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước 
hoặc tách rời mối quan hệ giữa Đảng và Nhà 
nước, cho rằng cần áp dụng tam quyền phân 
lập vào xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Thứ tư, một số biểu hiện khác như phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong quân 
đội, công an, đòi phi chính trị hóa quân đội, 
công an; trong quan hệ quốc tế do chưa nhận 
thức đầy đủ, sâu sắc quan điểm của Đảng 
trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, nhất là quan 
điểm về đối tác, đối tượng nên có thái độ 
muốn ngả về bên này, bên kia, liên minh với 
bên này, bên khác. Một bộ phận cán bộ, đảng 

viên còn phụ họa cho các quan điểm dân chủ 
tư sản, tự do tư sản, cho rằng Việt Nam không 
có dân chủ; không có tự do báo chí, tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo,…

3. Biểu hiện nghi ngờ, phủ nhận nền 
tảng tư tưởng của đảng 

Việc triển khai học tập lý luận Chủ nghĩa 
Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được 
thực hiện sâu rộng trong tất cả các cấp học, 
bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân, các 
cơ quan đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, đoàn 
thể... Bên cạnh những kết quả đạt được không 
thể phủ nhận, vẫn có tình trạng nghiên cứu, 
học tập chiếu lệ, qua loa đại khái, không đủ 
nền kiến thức cơ bản để cắt nghĩa, lý giải một 
cách thuyết phục những vấn đề đặt ra từ thực 
tiễn hoặc có khả năng đề kháng trước những 
luận điệu xuyên tạc, nói xấu của các thế lực 
thù địch, cơ hội. Tình trạng học chay, không 
nghiên cứu tài liệu, học vì động cơ, mục đích 
không rõ ràng, chương trình trùng lắp, chậm 
đổi mới,... đã dẫn tới tình trạng một số cán bộ, 
đảng viên do nhận thức mơ hồ hoặc cố tình 
cho rằng, Chủ nghĩa Mác-Lênin không phù 
hợp với Việt Nam vì có nguồn gốc từ phương 
Tây; một số học thuyết hình thái kinh tế - xã 
hội, đấu tranh giai cấp, sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân đã lỗi thời, lạc hậu, không 
còn là động lực cho phát triển xã hội hiện nay, 
giai cấp công nhân không phải là lực lượng 
lãnh đạo, mà là trí thức mới, là lực lượng lãnh 
đạo xã hội,… Một dạng khác cho rằng, nước 
ta cần từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, chỉ cần Tư 
tưởng Hồ Chí Minh là đủ và nâng Tư tưởng 
Hồ Chí Minh thành Học thuyết Hồ Chí Minh, 
để từ đó phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng 
thời phủ nhận luôn Tư tưởng Hồ Chí Minh.  

4. Biểu hiện vô cảm, chưa chủ động đấu 
tranh với các quan điểm sai trái, phản động; 
phụ họa theo các quan điểm lệch lạc

Trong thời gian qua, lực lượng thù địch có 
nhiều bài viết sai trái, phản động với những 
thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Trên thực tế, chúng 
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ta đã có những bài viết đấu tranh, phản bác 
lại, một số bài có nội dung tốt vạch trần rõ âm 
mưu, thủ đoạn của chúng. Tuy nhiên, một đội 
ngũ lớn cán bộ, đảng viên được đào tạo về mặt 
lý luận nhưng số lượng bài viết đấu tranh, phản 
bác không có nhiều. Lý do là một bộ phận cán 
bộ, đảng viên tuy có trình độ cao về lý luận, 
nhưng vô cảm, coi đây là công việc của người 
khác, một bộ phận do thiếu trình độ hoặc thiếu 
thông tin nên không có bài viết đấu tranh phản 
bác, hoặc đấu tranh nhưng tính thuyết phục 
không cao. Điều đáng nhấn mạnh là một bộ 
phận cán bộ, đảng viên còn phụ họa cho các 
quan điểm sai trái, lấy đó là căn cứ để thể hiện 
sự hiểu biết của mình đối với người khác.

5. Bệnh thành tích trong học tập lý luận 
chính trị 

Trong học tập lý luận chính trị nổi lên là 
bệnh thành tích. Một số cơ quan, đơn vị lấy 
số lượng lớp đào tạo, bồi dưỡng, số học viên 
tham gia đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính 
trị là thành tích để báo cáo, không coi trọng 
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Một số cán bộ, 
đảng viên ít coi trọng công việc cơ quan, đơn 
vị, tập trung nhiều thời gian để học được càng 
nhiều văn bằng, chứng chỉ càng tốt để thuận 
lợi cho việc quy hoạch, bổ nhiệm, nâng lương, 
đề bạt… Trong học tập, quán triệt các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, một số biểu 
hiện làm qua loa, sao cho đúng tiến độ, mở 
được nhiều lớp, không có sự đổi mới về hình 
thức, phương pháp, dẫn đến chất lượng học 
tập, quán triệt không cao.

6. Biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nhận thức và học tập lý 
luận chính trị

Suy thoái về tư tưởng chính trị trong học 
tập lý luận chính trị đến một mức độ nhất định 
sẽ chuyển thành “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa”. Do nhận thức trong học tập lý luận chính 
trị còn hạn chế, bị các thế lực thù địch lôi kéo, 
kích động cũng sẽ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”. Một số cán bộ, đảng viên tuy đã 

được đào tạo lý luận chính trị bài bản, trình độ 
cao, do không chịu thường xuyên học tập lý 
luận chính trị, không chịu nghiên cứu dẫn đến 
lạc hậu cũng dễ dẫn tới tin theo vào thông tin 
sai trái, bịa đặt.

Biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” là có những bài viết trực tiếp hoặc cổ vũ 
nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội; phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận 
thành quả cách mạng và sự nghiệp đổi mới; 
phủ nhận đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng…

Như vậy, mức độ hiệu quả của học tập lý 
luận chính trị thể hiện ở mức độ tin tưởng, bản 
lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đảng viên trong Đảng; còn mức độ suy thoái 
về tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên 
trong Đảng thể hiện ở mức độ yếu kém, bất 
cập trong công tác giáo dục lý luận chính trị.

Trên đây là, một số biểu hiện của sự suy 
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nhận thức và học tập lý luận chính trị. Suy 
thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nhận thức và trong học tập 
lý luận chính trị là vấn đề đặc biệt nguy hiểm 
đối với sự tồn vong của chế độ. Trong học 
tập lý luận chính trị nếu không có sự đổi mới, 
quản lý nghiêm túc cũng dễ dẫn đến một số 
căn bệnh khác, đó là bệnh quan liêu, lãng phí, 
chạy bằng cấp, là cơ sở để tham nhũng, nhất là 
tham nhũng vị trí, chức vụ,…

Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán 
bộ là nhiệm vụ “xây” để “chống”, nếu bị nguy 
hại ở khâu đầu sẽ kéo theo hàng loạt những hệ 
lụy về sau. Vì vậy, cần khẩn trương chấn chỉnh 
lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị, nhất là xây 
dựng cơ chế để khắc phục ngay từ đầu các căn 
nguyên của sự suy thoái và các căn bệnh trong 
lĩnh vực này.

P.V.L



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng18
Số 49 (Tháng 03/2017)

Nhiïìu àõa phûúng, àún võ töíng kïët  viïåc àöíi múái 
phûúng thûác laänh àaåo cuãa Àaãng; xêy dûång töí chûác böå maáy 

cuãa hïå thöëng chñnh trõ, hoaåt àöång hiïåu lûåc, hiïåu quaã

Thời gian qua, cấp ủy Đảng từ tỉnh 
đến cơ sở đã tập trung cao cho 
tổng kết việc “đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng, xây 

dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, điển 
hình như: xã Thạch Kênh (Thạch Hà), Đức 
Thịnh (Đức Thọ); Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y 
tế, Báo Hà Tĩnh, Sở Lao động - Thương binh 
và xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 
Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp, thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương 
Khê, Lộc Hà, Nghi Xuân, Can Lộc, Hương 
Sơn, Đại học Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh... Qua việc 
tổng kết, nhằm để cấp ủy, chính quyền các cấp 
đánh giá một cách sâu sắc việc lãnh đạo, chỉ 
đạo, thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng đã được nêu trong các văn bản của 
Trung ương; đánh giá việc xây dựng tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị theo yêu cầu 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, 
tỉnh sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong 
quá trình triển khai thực hiện chủ trương quan 
trọng này.

Qua theo dõi, chỉ đạo và báo cáo tổng kết 
của các địa phương, đơn vị cho thấy hầu hết 
các đảng bộ, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc 
việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức 
thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp 
trên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị 
tư tưởng được đổi mới theo hướng thiết thực; 
thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy 
chế; đôn đốc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các 
giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, 
giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên được 

chú trọng. Nhiều đơn vị đã có cách làm mới, 
phù hợp để từng bước nâng cao chất lượng 
công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy; tổ chức rà 
soát nhân sự để bổ nhiệm các chức danh chủ 
chốt, xây dựng quy chế đánh giá, bổ nhiệm, 
luân chuyển  cán bộ theo hướng hiệu quả, tinh 
gọn, nâng cao vai trò của người đứng đầu; 
đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng cán bộ 
tham mưu, phục vụ, từng bước đáp ứng yêu 
cầu trong tình hình mới... Bên cạnh kết quả 
đạt được, việc đổi mới phương thức của nhiều 
đảng bộ, chi bộ có lúc vẫn thiếu kịp thời, còn 
chung chung; việc cụ thể hóa các nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng, chưa sát với thực tiễn; việc 
sơ kết tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết 
còn nặng tính hình thức, hội nghị hóa, chưa rút 
ra được bài học kinh nghiệm trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, một số cấp ủy, 
chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân 
chưa nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc chủ 
trương quan trọng này của tỉnh...

Tại các hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo 
tỉnh tham gia chỉ đạo việc tổng kết đã đánh giá 
cao việc những địa phương, đơn vị nêu trên 
trong việc bám sát tinh thần chỉ đạo, sự hướng 
dẫn của cấp trên để xây dựng báo cáo tổng kết 
đảm bảo chất lượng, đánh giá đầy đủ, toàn 
diện, khách quan những kết quả đã đạt được, 
chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, nghiêm túc 
rút ra những bài học kinh nghiệm. Các đồng 
chí nêu rõ: qua việc tổng kết, các địa phương, 
đơn vị khác cần học hỏi, phát huy tổ chức tổng 
kết ở địa phương mình tốt hơn; khi xây dựng 
báo cáo cần làm rõ vai trò của sự lãnh đạo 
toàn diện, tuyệt đối, hiệu quả của Đảng đối với 

(Xem tiếp trang 32)
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Phóng viên (P.V): Kỳ thi Trung học phổ 
thông quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra vào cuối 
tháng 6 năm 2017. Đồng chí có thể cho biết 
Kỳ thi năm nay có những điểm mới nào đáng 
chú ý?  

Đồng chí Trần Trung Dũng (Đ/c T.T.D): 
Ngày 28/9/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GDĐT) đã công bố phương án tổ chức Kỳ thi 
trung học phổ thông (THPT) quốc gia và tuyển 
sinh đại học, cao đẳng (ĐH,CĐ) hệ chính qui 

năm 2017 (tại Văn bản số 4818/BGDĐT-
KTKĐCLGD); ngày 25/01/2017, Bộ GDĐT 
ban hành Qui chế Thi trung học phổ thông 
quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung 
học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư 
04/2017/TT-BGDĐT), theo đó Kỳ thi THPT 
quốc gia năm 2017 có một số điểm mới đáng 
chú ý so với năm 2016 như sau:

Về tổ chức cụm thi: Mỗi tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương tổ chức một cụm thi 

ÀIÏÍM MÚÁI CUÃA KYÂ THI TRUNG HOÅC PHÖÍ THÖNG 
QUÖËC GIA NÙM 2017 VAÂ CÖNG TAÁC CHUÊÍN BÕ 
CUÃA NGAÂNH GIAÁO DUÅC VAÂ ÀAÂO TAÅO HAÂ TÔNH

(Phỏng vấn đồng chí Trần Trung Dũng - TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT)

Nụ cười học sinh
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dành cho tất cả các thí sinh của địa phương 
do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Bộ GDĐT 
điều động cán bộ, giảng viên các trường ĐH, 
CĐ đến các cụm thi để phối hợp tổ chức thi.

Về bài thi: Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 03 bài 
thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2  
bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các 
môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã 
hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục 
công dân đối với học sinh học chương trình 
giáo dục THPT, tổ hợp các môn  Lịch sử, Địa 
lý đối với học sinh học chương trình Giáo dục 
thường xuyên cấp THPT). 

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, học 
sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự 
thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Ngữ văn, 
Toán, Ngoại ngữ và 1 bài thi do học sinh tự 
chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh giáo 
dục thường xuyên phải dự thi thi 3 bài thi, gồm 
2 bài thi độc lập là Ngữ văn, Toán và 1 bài thi 
do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Để 
tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy 
định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính 
quy hiện hành, thí sinh được chọn dự thi cả 2 
bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn 
sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt 
nghiệp THPT. 

Để tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, 
bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của 
bài thi tổ hợp phù hợp với tổ hợp bài thi, môn 
thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo qui 
định của trường ĐH, CĐ.

Về hình thức thi: Thi tự luận đối với bài 
thi Ngữ Văn và thi trắc nghiệm đối với các bài 
thi Toán, Ngoại ngữ,  Khoa học tự nhiên, Khoa 
học xã hội.

Về nội dung thi: Năm 2017, nội dung thi 
nằm trong Chương trình lớp 12 THPT; năm 
2018, nằm trong Chương trình lớp 11 và lớp 12 
THPT; từ năm 2019 trở đi, nằm trong Chương 
trình cấp THPT.

Về thời gian làm bài thi: Bài thi Ngữ văn: 
120 phút; Toán: 90 phút; Ngoại ngữ: 60 phút; 
mỗi môn thành phần trong bài thi tổ hợp làm 
bài trong thời gian 50 phút.

Về ngày thi: Kỳ thi sẽ tổ chức trong 2,5 
ngày, từ 22/6 đến 24/6/2017 (trước đây là 4 
ngày đầu tháng Bảy)

P.V: Để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi THPT 
quốc gia sắp tới, Ngành Giáo dục & Đào tạo 
Hà Tĩnh đã triển khai những nội dung gì, thưa 
đồng chí?

Đ/c T.T.D: Để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi 
THPT quốc gia năm 2017, ngay sau khi Bộ 
GDĐT công bố phương án thi, Sở GDĐT Hà 
Tĩnh đã triển khai một số công việc sau:  

Thứ nhất, tổ chức Hội nghị quán triệt trong 
cán bộ quản lý các trường THPT về Phương án 
tổ chức Kỳ thi năm 2017. Chỉ đạo các trường 
học tổ chức quán triệt đến giáo viên và học 
sinh về phương án thi nhất là những điểm mới 
trong Kỳ thi năm nay; tổ chức họp phụ huynh 
học sinh để thông báo phương án thi của Bộ.

Thứ hai, chỉ đạo các trường thực hiện 
nghiêm túc kế hoạch dạy học, tuyệt đối không 
được cắt xén chương trình, nâng cao chất 
lượng các giờ học chính khoá với phương 
châm học đến đâu nắm chắc kiến thức đến đó; 
rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng các 
đơn vị kiến thức, kỹ năng phân tích đề, làm 
bài phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm; tổ 
chức ôn tập cho học sinh một cách hợp lý, sát 
đối tượng, tránh quá tải, quan tâm hướng dẫn 
học sinh tự học.  

Thứ ba, tổ chức chuyên đề cho giáo viên 
các bộ môn Toán, Lịch sử, Địa lý, GDCD về 
việc dạy học đáp ứng yêu cầu của Kỳ thi; xây 
dựng ngân hàng đề thi để giáo viên và học sinh 
tham khảo.

Thứ tư, thời gian tới, căn cứ vào Qui chế thi 
và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở 
sẽ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 

(Xem tiếp trang 25)
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Giải phóng phụ nữ và tạo điều kiện 
cho phụ nữ phát triển toàn diện 
là một trong những mục tiêu 
quan trọng của cách mạng Việt 

Nam, là yếu tố tiền đề cho sự phát triển vững 
mạnh của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã 
hội. Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng và Nhà 
nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ, 
bình đẳng giới. Đã ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ phát 
triển toàn diện về mọi mặt, thúc đẩy bình đẳng 
giới, phát huy được năng lực của mình đóng 
góp vì sự phát triển của đất nước.

Đối với Hà Tĩnh công tác bình đẳng giới 
luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan 
tâm chỉ đạo; cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ 
quốc và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ 
sở tập trung cao và đã đạt được những thành 
tựu quan trọng, được Trung ương đánh giá 
một trong những tỉnh thuộc tốp đầu của cả 
nước về thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu về 
bình đẳng giới.

Xác định công tác bình đẳng giới và 
vì sự tiến bộ của phụ nữ là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của Hội, thời gian qua, 
Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động 
nhằm tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng 
cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 
của phụ nữ: xây dựng Kế hoạch bình đẳng giới 
cho từng giai đoạn và hàng năm, chỉ đạo các 
cấp Hội triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền các luật pháp liên quan như: 
Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống Bạo 
lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, các 
chỉ thị, nghị quyết liên quan trong hệ thống Hội 
đến các tầng lớp hội viên, phụ nữ và nhân dân 
nhằm góp phần thay đổi nhận thức, hành động 
về bình đẳng giới trong cộng đồng. Tập trung 
bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ năng, hỗ trợ 
đào tạo nghề, việc làm, vay vốn phát triển kinh 
tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng 
cuộc sống... Phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng vươn 
lên khẳng định vị thế của mình, hầu hết các chị 
đã  phát huy được truyền thống đoàn kết, khắc 
phục khó khăn, năng động, sáng tạo, tận tuỵ, 

àaâo thõ anh nga
Phoá chuã tõch höåi lhPn haâ tônh

Quan têm thûåc hiïån cöng taác bònh àùèng giúái, 
vò sûå tiïën böå cuãa phuå nûä

Đại hội đại biểu Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV
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nhiệt tình, trách nhiệm trong học tập, lao động 
và công tác, đạt được nhiều thành tích xuất sắc 
trong các lĩnh vực công tác: Chính trị, kinh tế, 
văn hoá - xã hội... Xây dựng gia đình no ấm, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Vì vậy đã góp 
phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh 
tế- xã hội, quốc phòng, an  ninh của tỉnh.

Hiện nay, trên toàn tỉnh có trên 620 doanh 
nghiệp do phụ nữ đứng chủ (tỷ lệ 11,3%), 
gần 46.500 nữ chủ hộ kinh doanh (tỷ lệ 85% 
trên tổng số hộ kinh doanh toàn tỉnh) và hơn 
6.000 mô hình kinh tế trong chương trình 
xây dựng nông thôn mới do phụ nữ làm chủ, 
trong đó có 2.520 mô hình có thu nhập từ 100 
triệu đồng/năm.

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào vị trí lãnh 
đạo quản lý ngày càng cao: tham gia cấp ủy ở 
cấp cơ sở đạt 20,35%, cấp huyện 15,65% (cả 
nước tỷ lệ tham gia cấp ủy là 13,3%, tham gia 
Ban Thường vụ là 10,55%). Tỷ lệ nữ tham gia 
HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, cấp xã: 27,84%; 
cấp huyện: 27,80%, cấp tỉnh: 25,45%. Chúng 
ta có 02 đồng chí nữ Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy; 19 nữ Ủy viên Ban Thường vụ cấp 
huyện; 98 nữ Ủy viên Ban Thường vụ cấp xã; 
Tỷ lệ nữ giữ chức vụ trưởng, phó phòng thuộc 
sở, ngành cấp tỉnh chiếm 14,5%, cấp huyện 
chiếm 13,8%; trưởng các đoàn thể chiếm 33%, 
phó đoàn thể chiếm 41%. 

Quy mô, chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức nữ ngày càng được tăng 
cường, đến nay tỷ lệ cán bộ nữ đã chiếm 53%, 
một số ngành như Giáo dục và Đào tạo nữ cán 
bộ, công chức, viên chức, lao động chiếm 78%, 
Y tế chiếm 67%. Trình độ chuyên môn, năng 
lực lãnh đạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức 
ngày càng được nâng cao, đến nay có 6/29 nữ 
tiến sỹ (20,68%); 464/1.333 nữ thạc sỹ  (35%); 
24.205/43.975 nữ đại học (55%).

Mặc dù vậy, công tác bình đẳng giới, vì 
sự tiến bộ của phụ nữ vẫn còn gặp nhiều thách 
thức. Trên thực tế, khoảng cách giới và bất 
bình đẳng giới vẫn còn tồn tại. Phụ nữ vẫn chịu 
nhiều thiệt thòi, định kiến giới vẫn đè nặng lên 
đôi vai của người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ 
ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng có nhiều 

khó khăn. Tình trạng bạo lực, mua bán, xâm 
hại phụ nữ và trẻ em gái, các tác động mặt trái 
của hôn nhân có yếu tố nước ngoài chưa có 
chiều hướng giảm. Công tác bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ của phụ nữ có nhiều nơi còn 
hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu. Kết quả thực 
hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về chiến lược quốc 
gia vì bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 
chưa đạt kế hoạch. Công tác bình đẳng giới và 
vì sự tiến bộ của phụ nữ ở một số ngành, địa 
phương chưa thực sự được quan tâm, nhất là 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ 
nhiệm. Thực tế, phụ nữ vẫn phải đối mặt với 
những rào cản của định kiến, của công việc gia 
đình và của xã hội. Để tiếp tục nâng cao hơn 
nữa chất lượng công tác bình đẳng giới, vì sự 
tiến bộ của phụ nữ, cần sự phối hợp chặt chẽ, 
sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, 
các địa phương. Những cống hiến và hy sinh 
của phụ nữ cần được nhìn nhận một cách xứng 
đáng để phụ nữ tiếp tục khẳng định hơn nữa 
vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Riêng đối với tổ chức Hội, thời gian tới, 
Hội LHPN tỉnh tiếp tục xác định đây là nhiệm 
vụ chiến lược, lâu dài và thường xuyên của Hội. 
Hội sẽ đẩy mạnh các giải pháp góp phần triển 
khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình 
đẳng giới của tỉnh, tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục làm chuyển biến nhận thức cho đội ngũ cán 
bộ Hội, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân 
dân về vị trí, vai trò của công tác bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường tham 
mưu việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới 
trong xây dựng thực hiện pháp luật, các chủ 
trương chính sách của cấp ủy, chính quyền các 
cấp, gắn với tình hình thực tiễn của từng địa 
phương, đơn vị. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh 
tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao vai 
trò, vị trí của phụ nữ trên các lĩnh vực, làm tốt 
vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Đ.T.A.N
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Cùng với sự phát triển của khoa 
học công nghệ, đặc biệt là công 
nghệ thông tin, việc truy cập, sử 
dụng mạng internet của thanh 

niên nhằm mục đích khai thác, chia sẻ thông 
tin, kiến thức cũng như giải trí, giao lưu, kết 
bạn,… đã  ngày càng trở nên phổ biến, rộng 
khắp. Internet với sự đa dạng của các loại hình, 
trang thông tin đặc biệt là các trang mạng xã 
hội như: Facebook, Googel+, Twitter, You 
tube, Blog, Zalo, Zing me… đã đem lại rất 
nhiều tiện ích và thực sự hấp dẫn với thanh 
niên vì tốc độ cập nhật nhanh, nội dung phong 
phú, đa dạng; nếu biết khai thác sử dụng hợp lý 

thì nó sẽ mang lại hiệu quả rất lớn trong công 
việc,học tập, sinh hoạt và làm phong phú thêm 
đời sống tinh thần. Bên cạnh đó đối với tổ 
chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay đây cũng 
là công cụ, kênh thông tin quan trọng góp phần 
tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước, các phong 
trào Đoàn cho thanh niên, góp phần giáo dục 
thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích không 
thể phủ nhận mà internet mang lại thì măt 
trái của nó không hề nhỏ, đặc biệt đối với đối 
tượng ĐVTNvới tính tò mò, thích tìm hiểu, 
khám phá. Bản chất của internet là môi trường 

Àoaân viïn thanh niïn Haâ Tônh 
vúái cöng taác phoâng, chöëng thöng tin xêëu àöåc 

trïn maång internet
lï thaânh àöng

Phoá Bñ thû tónh àoaân haâ tônh
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mở cho phép người sử dụng tự do cung cấp, 
tìm kiếm và sử dụng thông tin,có tính truyền 
tải nhanh, diện tham chiếu rộng, rất dễ tạo hiệu 
ứng xã hội và khó quản lý, kiểm soát, bởi thế 
internet được ví như con dao hai lưỡi tiềm ẩn 
nhiều hiểm họa nếu sử dụng không đúng mục 
đích. Bên cạnh những thông tin bổ ích, có giá 
trị đối với xã hội thì trôi nổi trên mạng là vô số 
thông tin xấu, độc hại; đó là những thông tin 
bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo sự thật, hoặc có 
một phần sự thật nhưng được đưa tin với mục 
đích tiêu cực, hay là phân tích và định hướng 
dư luận bằng luận điệu sai trái; là dạng thông 
tin có nội dung không phù hợp với chuẩn mực 
văn hóa, thuần phong mỹ tục, lừa đảo; các 
thông tin sai trái có tính chất chính trị, nhằm 
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động 
chống phá đường lối chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước, đe dọa an ninh quốc gia...

Hà Tĩnh hiện có gần 40 vạn đoàn viên 
thanh niên, lực lượng đông đảo thường xuyên 
sử dụng, truy cập internet với nhiều mục đích 
khác nhau. Từ thực trạng ấy, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã triển khai các biện pháp nhằm 
chủ động ứng phó và phòng, chống các thông 
tin xấu, độc hại trên mạng internet trong đoàn 
viên thanh niên. Trong năm 2016 Tỉnh đoàn 
đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn lập 
trang Facebook (tên miền: tuổi trẻ + tên đơn 
vị) và kết nối với hệ thống Facebook của tổ 
chức Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và ĐVTN tại 
địa phương, đơn vị mình. Đồng thời tập huấn 
bài bản, quy định, hướng dẫn cụ thể về cách 
thức, nội dung thông tin đăng tải trên các trang 
Facebook của tổ chức Đoàn. Hiện nay 21/21 
huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 
262 Đoàn xã, phường, thị trấn đã thành lập 
trang thông tin của Đoàn trên mạng xã hội 
facebook và hoạt động khá hiệu quả. Các trang 
mạng xã hội này thường xuyên đăng tải, cập 
nhật các thông tin chính thống về tình hình 
kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh, các tin 
hoạt động Đoàn, Hội, Đội, nêu gương người 
tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm mới sáng 
tạo, đồng thời tăng cường gửi tin, bài và hình 

ảnh vềwebsite tinhdoanhatinh.vn và Facebook 
Tỉnh đoàn.Song song với việc thành lập và 
tăng cường đăng tải các thông tin chính thống, 
Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã thành lâp Tổ 
giám sát việc sử dụng các trang mạng xã hội 
và nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng trong 
ĐVTN trên mạng internet, gọi tắt là Tổ 224 
gồm 28 thành viên. Tổ đã tiến hành nhắc nhở 
các hành vi vi phạm của ĐVTN trong sử dụng 
internet, đặc biệt là tham gia mạng xã hội, có 
biện pháp phù hợp nhắc nhở, vận động tháo 
gỡ các trường hợp chia sẻ, đăng tải các thông 
tin không chính xác; đồng thời tiến hành phản 
biện các thông tin tiêu cực, thiếu tính xây dựng 
và thông tin cho các cơ quan chức năng về các 
nguồn tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Thông qua các biện pháp tuyên truyền 
và hệ thống website, trang facebook trong hệ 
thống tổ chức Đoàn từ tỉnh đến đến cơ sở, các 
cấp bộ Đoàn đã hướng dẫn, tư vấn cho ĐVTN 
những kiến thức, kỹ năng để sử dụng internet 
đúng cách, hiệu quả và có văn hóa, đồng thời 
thường xuyên tuyên truyền để ĐVTN thấy rõ 
tính hai mặt của internet, mạng xã hội và luôn 
nêu cao tinh thần cảnh giác với những âm mưu 
kích động, chống phá của các thế lực thù địch. 
Thông qua các diễn đàn, sinh hoạt,kênh tuyên 
truyền tổ chức Đoàn cũng tập trung trang bị 
những kiến thức cần thiết để mỗi ĐVTN có 
bản lĩnh, sự tỉnh táo và biết tự sàng lọc tiếp 
nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời 
nâng cao khả năng “tự miễn dịch” với những 
thông tin xấu, độc hại trôi nổi trên mạng. Nhờ 
những biện pháp tổng hợp như trên nên thời 
gian qua hiện tượng chia sẻ (share), thích (like), 
bình luận (comment) các trang thông tin xấu, 
nội dung sai lệch, không chính thống… không 
xảy ra trong đội ngũ cán bộ Đoàn và giảm hẳn 
trong ĐVTN toàn tỉnh. Các cấp bộ Đoàn đã 
tạo nên những cao điểm tuyên tuyền, hiệu ứng 
tích cực trên mạng xã hội gắn với những sự 
kiện lớn của quê hương, đất nước, của Đoàn 
và trực tiếp, bám nắm nhắc nhở, chấn chỉnh 
những ĐVTN vi phạm, đặc biệt là trong những 
thời điểm nóng, khi các thế lực thù địch lợi 
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chỉ thị để chỉ đạo Kỳ thi; thành lập Ban 
Chỉ đạo thi cấp tỉnh; xây dựng phương 
án bố trí các điểm thi theo hướng đảm 
bảo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, 
chỉ đạo các trường học được chọn làm 
điểm thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất 
phục vụ Kỳ thi; tập huấn nghiệp vụ cho 
cán bộ quản lý và giáo viên làm nhiệm 
vụ trong Kỳ thi; tổ chức thi thử trên 
địa bàn toàn tỉnh để đánh giá, rút kinh 
nghiệm trong quá trình dạy học, ôn tập 
cho học sinh; phối hợp chặt chẽ với các 
sở, ngành, các địa phương, các cơ quan 
báo chí tập trung truyền thông rộng rãi 
về Kỳ thi và triển khai các công việc có 
liên quan.

P.V: Để giúp phụ huynh và học 
sinh yên tâm ôn tập, là một người đầu 
Ngành Giáo dục của tỉnh, đồng chí 
có nhắn nhủ gì?

Đ/c T.T.D: Như đã đề cập ở trên, 
nội dung thi THPT quốc gia năm 2017 
nằm trong chương trình lớp 12 THPT, 
cách học vẫn không có gì thay đổi so 
với những năm trước, học gì thi đó. 
Vì vậy, các em học sinh, các bậc phụ 
huynh không nên quá lo lắng, cần cân 
nhắc lựa chọn các bài thi tổ hợp phù 
hợp với năng lực, sở trường để dự thi 
và dành nhiều thời gian tự học, không 
cần thiết phải đi học thêm quá nhiều ở 
các lớp dạy thêm. 

Tin tưởng rằng, với truyền thống 
của giáo dục tỉnh nhà và kinh nghiệm 
tổ chức các kỳ thi THPT trong những 
năm qua, Kỳ thi THPT quốc gia năm 
2017 sẽ diễn ra nghiêm túc, an toàn, 
đúng qui chế và đạt kết quả cao.

P.V (thực hiện)

dụng để tập trung tuyên truyền chống phá như sự 
cố môi trường biển, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp,…

Mặc dù bước đầu đạt được những kết quả như 
vậy nhưng để phòng, chống hiệu quả tác động tiêu 
cực của internet đối với thanh thiếu niên hiện nay là 
một yêu cầu cấp thiết song cũng hết sức phức tạp và 
còn nhiều khó khăn.Một số đơn vị chưa nhận thức 
đầy đủ và quan tâm tới việc giám sát, đấu tranh, 
phòng, chống thông tin xấu độc trên internet; một 
số cơ sở Đoàn chưa vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo còn 
cú nhát, thiếu thường xuyên, chưa sâu sát cụ thể. 
Tổ giám sát 224 là mô hình mới được triển khai, 
hệ thống giám sát từ tỉnh đến cơ sở đang từng bước 
được thành lập, xây dựng và đi vào hoạt động nên 
chưa phát huy hết hiệu quả; kỹ năng theo dõi, cập 
nhật thông tin, sử dụng internet của một số cán bộ 
Đoàn, đặc biệt ở cấp chi đoàn còn hạn chế, thiếu 
nhạy bén dẫn đến thông tin thiếu kịp thời, hiệu quả 
mang lại chưa cao. Điều kiện cơ sở vật chất, kết nối 
internet tại một số cơ sở Đoàn còn gặp nhiều khó 
khăn, chưa được trang bị đầy đủ…. 

Để phòng, chống hiệu quả tác động tiêu cực của 
internet đối với thế hệ trẻ thời gian tới tổ chức Đoàn 
sẽ tập trung thực hiện tốt một số giải pháp như: tăng 
cườngcông tác tuyên truyền có trọng điểm, có chiều 
sâu để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN 
và các tầng lớp nhân dân về việc tham gia đấu tranh, 
phòng chống các thông tin xấu, độc trên internet; 
hướng dẫn, tư vấn cho ĐVTN những kiến thức, kỹ 
năng để sử dụng mạng xã hội một cách khoa học, 
đúng mục đích, có văn hóa và mang lại hiệu quả cao; 
tham mưu hoàn thiện các cơ chế quản lý nhà nước 
và các ngành chức năng đối với việc sử dụng mạng 
xã hội ở nước ta.... Bên cạnh đó, cần tăng cường 
đăng tải các thông tin chính thống, tuyên truyền, nêu 
gương điển hình,… với quan điểm xác định internet 
và mạng xã hội là mở nên cần lấy cái tốt, cái tích 
cực để lấn át cái xấu và khi mỗi ĐVTN là một thành 
viên có trách nhiệm khi tham gia internet, mạng xã 
hội, chắc chắn sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp và là 
đường băng hữu hiệu cản lại những thông tin xấu, 
độc, tiêu cực, trái chiều.

L.T.Đ

(Tiếp theo trang 20)

Àiïím múái...
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Phan lInh - thIïån Vùn

CAÃNH GIAÁC VÚÁI THUÃ ÀOAÅN XAÂO XAÁO, CÙÆT GHeÁP 
THÖNG TIN VÚÁI MUÅC ÀñCH XUYÏN TAÅC, BÖI NHOÅ

Phải kể đến như ngày 17/2/2017, trên các trang facebook tràn ngập hình ảnh, video 
cống ngầm xả thải màu đỏ, được cho là ở cảng Sơn Dương - Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Sau 
khi các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ thì vỡ nhẽ tại Công ty Formosa Hà Tĩnh 
không có cống xả thải nào như các trang mạng đã đưa. Hay như tháng 11/2016, 

chủ trang facebook Nguyễn Liên (tại thành phố Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk) đã đăng tải bức hình 
quan chức Trung Quốc ăn chơi sa đọa và gán ghép đó là hình ảnh của giáo viên Hồng Lĩnh (Hà 
Tĩnh) đi tiếp khách lãnh đạo… Đó mới là ở địa bàn Hà Tĩnh trong một thời gian ngắn, còn trên 
cả nước, trong năm 2016, có hàng ngàn thông tin, hình ảnh bị cắt xén, gán ghép như thế, đã làm 
ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến hình ảnh của các địa phương, đơn vị và cá nhân liên quan, 
tiêu biểu như vụ việc tháng 10/2016, cũng trên facebook đã phát tán thông tin cho rằng đoàn xe 
của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gồm hàng chục xe biển xanh theo sau về thăm 
quê, tuy nhiên sự thật hoàn toàn khác khi các cơ quan chức năng làm rõ: đó là không tin hoàn 
toàn bịa đặt, xuyên tạc, vì hôm đó đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đang chủ trì Kỳ họp thứ 2, 
Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội. Còn đoàn xe trên các trang mạng phát tán là cuộc diễn tập phòng 
thủ tại thành phố Bến Tre và huyện Giồng Trôm…

Hầu hết các vụ việc trên là do một số kẻ cơ hội lợi dụng các vụ việc nhạy cảm đang được 

Thời gian gần đây, trên các 
trang mạng xã hội và internet xuất 

hiện nhiều thông tin xấu độc, bịa 
đặt, xuyên tạc chống phá Đảng, 

Nhà nước ta. Một số vụ việc bị cắt 
ghép, xáo xào nhằm kích động, 

chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc. Trước tình trạng đó, đòi hỏi các 

cơ quan chức năng phải có những 
biện pháp tích cực để ngăn chặn, 

mỗi cán bộ, đảng viên phải tỉnh táo 
trong tiếp cận để tránh rơi vào âm 

mưu của các thế lực thù địch.
Hình ảnh gán gép cống xả thải bị các trang mạng cho rằng của Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: T.L
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dư luận quan tâm để tạo dựng, nhào nặn, gán 
ghép, đưa những thông tin, hình ảnh phục vụ 
mục đích xấu, trong đó đáng chú ý là thủ đoạn 
chiếm dụng tài khoản cá nhân, xuyên tạc sự 
thật, bôi nhọ hình ảnh của Lãnh tụ, lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, các tỉnh, hình ảnh Bộ đội Cụ 
Hồ... Thủ đoạn chiếm dụng tài khoản cá nhân 
(Gmail, Facebook, Zalo, Twitter…) được thực 
hiện khá tinh vi, thông qua việc dẫn dụ người 
sử dụng mạng xã hội và internet vào xem các 
tin, bài viết, hình ảnh, tin nhắn “giật gân”, “câu 
khách”… qua đó lấy cắp thông tin, nhất là 
những thông tin có liên quan đến hoạt động 
của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; liên quan đến 
vấn đề quân sự, quốc phòng, quan hệ gia đình, 
xã hội, sinh hoạt cá nhân; các vấn đề đang gây 
bức xúc, sau đó gán ghép, trộn lẫn thông tin 
thật - giả và tán phát. Thông tin được lựa chọn, 
tạo dựng thường là những hình ảnh, clip cũ có 
liên quan đến các nội dung trên.Sau đó, các đối 
tượng lựa chọn thời điểm thích hợp để tán phát 
tạo sự chú ý. Chúng thường tập trung đăng tải 
trước và sau các sự kiện chính trị trọng đại các 
ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, hoặc khi các 
cá nhân có chức vụ cao chuyển ngành, được 
bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới, hoặc nhân một 
vấn đề đang nóng mà dư luận quan tâm; hoặc 
do mâu thuẫn cá nhân ...

Để tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn và hạn 
chế sự chống phá của các thế lực thù địch, cấp 
ủy, chính quyền, các đoàn thể các cấp:

1. Cần tiếp tục quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc các chỉ thị, quy định của trên về 
công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí 
mật của Đảng, Nhà nước. 

2. Thông tin chính xác, kịp thời về tình 
hình kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội của đất 
nước, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, tránh tình trạng thiếu thông tin. 

3. Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng 
viên thực hiện nghiêm các quy định của việc 
tạo lập và sử dụng các thông tin, hình ảnh với 
tư cách cán bộ, đảng viên khi thực hiện giao 
dịch trên các trang mạng xã hội và internet. 

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương nền nếp, tăng 
cường đoàn kết trong nội bộ. 

5. Khi xuất hiện các thông tin về các vấn 
đề được dư luận quan tâm, cơ quan chức năng 
phải vào cuộc kịp thời, điều tra làm rõ, phân 
loại, xác minh độ về mức độ đúng, sai để tuyên 
truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, 
tránh bị xuyên tạc, suy diễn. 

6. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan chức năng, tiến hành các biện pháp xử lý 
thông tin sai lệch tán phát trên các trang mạng 
xã hội và internet; xử lý triệt để những cá nhân 
đưa thông tin sai sự thật trên báo chí và mạng 
xã hội. 

7. Nắm bắt, dự báo, thông tin định hướng 
tư tưởng; cung cấp thông tin chính thống kịp 
thời cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân, cho báo chí trước các thông tin xấu độc, 
nhất là những thông tin ảnh hưởng uy tín của 
Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo, ảnh hưởng 
đến sự ổn định và phát triển của đất nước, của 
tỉnh nhà. 

8. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên 
phát ngôn tuỳ tiện, khi chưa có kiểm chứng. 

9. Phát huy vai trò các cơ quan chức năng, 
cơ quan nghiên cứu, cơ quan báo chí, nhà 
trường; đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà 
khoa học để tăng cường đấu tranh trước các 
luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực 
thù địch, cơ hội chính trị. 

10. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng các 
tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong các 
lĩnh vực...

Mỗi người sử dụng internet và mạng xã 
hội cần có cái nhìn khách quan, để không bị 
nhầm lẫn giữa thông tin xuyên tạc với bản chất 
sự việc, không nên tán phát, chia sẻ các thông 
tin, hình ảnh, clip... có nội dung xấu độc khi 
bản thân mình chưa tìm hiểu kỹ xem sự việc 
đó, thông tin đó đúng - sai thế nào, để tránh 
mắc mưu những kẻ chuyên cắt xén, bịa đặt 
thông tin.

P.L - T.V



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng28
Số 49 (Tháng 03/2017)

Quaâ àêìu nùm cuãa Biïín

Được xem là “thủ phủ” cá ở Hà 
Tĩnh, 5 giờ sáng tại cảng Cửa 
Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc 
Hà đã tấp nập kẻ bán, người 

mua. 3 giờ sáng, ngư dân Nguyễn Văn Hòa, 
thôn Long Hải, Thạch Kim cùng các bạn thuyền 
ra khơi, thì 4 giờ chiều ngày sau, tàu đã mang về 
10 tấn cá đù. Trên gương mặt sạm đen của ông 
ánh lên niềm phấn khởi với rất nhiều “lộc” biển 
đầu năm bởi đây là một chuyến đi biển như mơ 
của ông và các bạn thuyền mà ai ai cũng thèm 
muốn. “Thật may, khi tàu của chúng tôi ra biển 
cách bờ chừng 8-10 hải lý thì gặp được luồng cá 
đù. Cá đù bơi dày đặc, anh em cho thuyền tiếp 
cận, quẳng lưới kéo lên hàng tấn cá mà sướng 
run cả người” - ông Hòa không dấu được niềm 
vui khi chia sẻ với chúng tôi.

Trong câu chuyện ra khơi đầu xuân Đinh 
Dậu này, ông Hòa còn tiết lộ thêm: “Trong ngày 
mùng 3, thuyền của ông Nguyễn Văn Long 
(xóm Long Hải) đánh bắt được hơn 2 tấn cá 
rọc, thuyền ông Trần Quang Hùng (xóm Long 
Hải) đánh bắt được 2 tấn cá đù và 4 tạ ruốc. Số 

người dong thuyền câu mực ở vùng lộng được 
hàng tạ nhiều lắm, ông không thể nhớ hết”.

Không chỉ tàu ông Hòa, ông Hùng, ông 
Long mà lượng tàu thuyền của hàng chục ngư 
dân khác cũng đưa về hàng chục tấn cá mỗi 
ngày trong hơn 1 tuần nay. Không khí khai 
thác, sản xuất, mua bán hải sản thực sự đã trở 
lại gần như bình thường. Khác với thời gian 
trước đây, những ngư dân chúng tôi gặp hôm 
nay đều có chung niềm vui có thu nhập tương 
đối sau mỗi chuyến ra khơi. Tàu lớn đánh khơi, 
có thể thu về hàng trăm triệu đồng; các tàu nhỏ 
đánh lộng cũng có thu nhập đều đặn 7-15 triệu 
đồng mỗi ngày.

Ông Biện Ngọc Cường - Phó Chủ tịch 
UBND xã Thạch Kim cho biết: Nhờ thời tiết 
thuận lợi, năm nay, bà con ngư dân xuất hành 
sớm hơn so với những năm trước. Những tàu 
đánh bắt vùng khơi vài ngày nữa mới trở về, 
còn tàu khai thác vùng lộng trong 3 ngày mùng 
2, 3 và 4 đánh bắt được hơn 30 tấn hải sản các 
loại, trị giá hơn 400 triệu đồng.

Thuyền chưa cập bến nhưng đã có rất 

Baâi vaâ aãnh: traâ gIang
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đông người chờ mua, không khí mua bán tại 
cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim - Lộc Hà) những 
ngày đầu năm rộn ràng như ngày mùa, tiếng 
cười nói rôm rả khiến cảng cá thêm nhộn nhịp. 
Chị Nguyễn Thị Nga, một người bán cá ở chợ 
Thạch Kim cho biết: Trước tết, cá cháo chỉ 
bán với giá 50.000 đồng/kg, nhưng đầu năm 
có lúc lên đến 180.000 đồng; cá hố trước chỉ 
30.000 đồng, giờ tăng lên 50.000 đồng/kg…; 
cũng may dù giá tăng cao nhưng tàu về là các 
tiểu thương tranh nhau mua hết. Cũng theo chị, 
2016 là năm các làng biển Hà Tĩnh nói chung 
và làng biển Thạch Kim nói riêng lao đao do sự 
cố môi trường biển. Nhưng nhờ sự vào cuộc kịp 
thời của cả hệ thống chính trị, trong đó Chính 
phủ đã sớm ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân 
vùng biển 4 tỉnh miền Trung nói chung, vùng 
biển Hà Tĩnh, vùng biển Thạch Kim nói riêng. 
Lãnh đạo Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo cán bộ cơ sở 
kiểm tra, rà soát hoàn cảnh từng gia đình để kịp 
thời hỗ trợ cho từng đối tượng với quyết tâm 
giúp dân tiếp tục vươn khơi và hoạt động ổn 
định các dịch vụ trên bờ... 

Ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Cảng cá 
Hà Tĩnh cho biết: Ngay từ mồng 3 tết, ngư dân 
Thạch Kim đã ra khơi. Đến nay, có hơn 50% 

tổng số thuyền đi khai thác vùng lộng, chở về 
mỗi ngày có hàng tấn cá các loại. Biển lặng, cá 
nhiều nên ngư dân rất phấn khởi, hầu hết sản 
lượng khai thác được bao nhiêu thì Hợp tác xã 
Thiên Phú, Thạch Kim thu mua làm nguyên 
liệu bấy nhiêu. 

Không chỉ Thạch Kim (Lộc Hà), vùng bãi 
ngang xã Xuân Hội (Nghi Xuân), Cẩm Nhượng 
(Cẩm Xuyên) cũng tấp nập người mua kẻ bán. 
Những con thuyền rực rỡ cờ đỏ sao vàng nối 
đuôi nhau trở về. Thuyền vừa cập bến, ngư dân 
Võ Tiến Lâm, xóm Hội Thành 2, xã Xuân Hội 
vui vẻ kể: “Đầu năm biển lặng, cá trích, cá ve 
dạt về khá nhiều. Từ mùng 5 tết đến nay, tui 
làm được vài ba chuyến, mỗi chuyến trừ chi phí 
cũng kiếm được gần chục triệu đồng”...

Làng biển trong buổi sáng này đang hồng 
lên sắc nắng xuân, trong sắc biếc mênh mông 
của biển cả, ngư dân làng cá đã nhìn thấy 
tương lai tươi sáng. Biển đã mang “lộc” về 
cho ngư dân Hà Tĩnh báo hiệu một mùa khai 
thác hải sản trong năm sẽ “thuận buồm, xuôi 
gió”. Cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa 
để bà con ngư dân nơi đây có thêm một năm 
cá, mực đầy khoang.

T.G

MỘT SỐ CÂU NÓI VÀ DANH NGÔN ĐÁNG NHỚ
Về NGườI pHụ Nữ VÀ THANH NIêN

“Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn 
là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh 
thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó.”

        (Chủ tịch Hồ Chí Minh)
“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.
                                                                                         (Chủ tịch Hồ Chí Minh)
“Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời.”
        (Belinsky )
“Người phụ nữ đẹp là một viên ngọc quý, nhưng người phụ nữ tốt là một kho tàng”.
        Sadi
“Phụ nữ trợ giúp một cách đắc lực cho sự thành công. Người nào yêu họ thì được họ truyền cho sức mạnh, 

nghị lực và người nào được họ yêu sẽ có một hào quang uy thế bao bọc”.
         (André Maurois)
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Xuên qua
                     hữu nhân
Những ngày đông giá đã qua
Khi con én lượn la đà đồng xanh
Hoa sương gieo nụ đầu cành
Nõn nà lộc biếc để dành tặng em
Mắt cười nắng mới vừa lên
Dậy thì má lúm đồng tiền em trao
Tay ai vin dải lụa đào
Nghe sông chảy giữa xôn xao lở bồi
Lắng nghe sóng vỗ hồn tôi
Xuân qua đưa sóng mắt cười làm duyên
Cỏ hoa làm dáng thiên nhiên
Em làm cho dáng đời thêm nõn nà
Dịu dàng một nét xuân qua
Để cho trời đất la đà tình xuân.

Chaãy maäi muâa xuên
                       yên du
Chào Đinh Dậu! Chào mùa xuân đất nước!
Đổi mới tư duy, đổi mới cách làm
Bao dự án, bấy phương trình mơ ước
Nhộn nhịp Đông-Tây, nhộn nhịp Bắc-Nam
Ta tự hào con cháu của Rồng - Tiên
Đã đánh thắng Minh, Nguyên, Pháp, Mỹ
Bảo vệ non sông, giữ tròn chân lý
Đất nước ta, mãi là của dân ta
Đinh Dậu đến, tám bảy xuân đã qua
Đảng lãnh đạo, nước nở hoa tươi thắm
Tổ quốc ơi! Đường đi còn dài lắm
Phải vững nền đường, sạch sẽ phong quang
Tả hữu phân minh, xuôi ngược rõ ràng
Phải biết lòng lề, phải tường phân cách
Phải chống lấn chen, phải chống lạng lách
Chống cá nhân tìm cơ hội tranh dành

Phải nói rằng đây là cuộc đấu tranh
Không đổ máu nhưng mà đau đớn lắm
Hãy mãi tin vào nền cờ đỏ thắm
Dương cao búa liềm dũng cảm tiến lên!

Cuộc chiến này ai đó phải xóa tên
Nhưng Tổ quốc sẽ vững bền mãi mãi
Khai bút đầu xuân, khơi dòng nước chảy
Chảy mãi mùa xuân, chảy tới mai sau
Xuân đang chờ, ta hãy tiến lên mau!

Tònh quï
                     phan như hạnh

Tôi về thăm lại chốn xưa
Lang thang nhặt tìm kỷ niệm
Quắt quay nỗi buồn chiều tím
Thời gian đan dày rong rêu
 
Sông La xanh trong vời vợi
Hàng cây xoã tóc đôi bờ
Mái chèo khua trên sóng nước
Bồng bềnh câu ví đò đưa
 
Núi Hồng ngàn năm soi bóng
Thông reo vách đá chênh vênh
 Mái chèo khua trên sóng nước
Trăng non gác núi đợi tình
 
Nửa đời dạt trôi viễn xứ
Quê nhà tình vẫn sắt se
Rưng rưng ngoảnh nhìn đất Tổ
Thương quê lòng muốn quay về.

Baâi thú vïì meå
                     đinh thu hiền

Xa mẹ con thành bé bỏng 
Giờ này mẹ ngủ ngon chưa? 
Hà thành gió mùa đông bắc 
Con ngồi đếm khắc giao mùa 

Con đi chắc nhà vắng lắm 
Bản nhạc con thích, ai nghe? 
Chiếc xe con thường đi học 
Chắc bụi đã bám còn gì? 

Tóc con đã dài rồi đấy 
Vắng con mẹ gỡ tóc mình 
Niềm vui xẹt qua tờ giấy 
Nỗi buồn đứng lại, lặng thinh 

Thơ con tặng cho người khác 
Viết về mẹ chẳng là bao 
Phố sâu gió mùa đông bắc 
Trong con bóng mẹ ngọt ngào.
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Với mục tiêu khai thác hiệu quả 
quỹ đất, xây dựng và phát triển 
hạ tầng xã hội trên địa bàn 
thành phố theo định hướng quy 

hoạch chung. Dự kiến, từ nay đến năm 2025, 
thành phố sẽ dành khoảng 6,1 ha để xây 8 
khối nhà chung cư 6 tầng phục vụ nhu cầu cho 
1.728 người thuộc diện thu nhập thấp và các 
đối tượng xã hội khác. Giai đoạn 1, Dự án nhà 
ở xã hội sẽ tiến hành xây dựng trên diện tích 
3,9 ha tại khu phố Hòa Linh (phường Thạch 
Linh) với tổng số tiền hơn 480 tỷ đồng huy 
động từ Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh và một 
số nguồn khác. Công trình có 6 tòa nhà ở 9 
tầng gồm 816 căn hộ với tổng diện tích 7.200 
m2 (mỗi căn rộng từ 52-72m2), các hạ tầng kỹ 
thuật như: sân chơi thể dục thể thao, bãi đỗ xe, 

đường giao thông và khu nhà ở thương mại. 
Dự án dự kiến hoàn thành trong 2 năm (từ 
tháng 1/2017 - tháng 12/2018) và sẽ tiến hành 
bàn giao nhà bắt đầu từ tháng 10/2018.

Thực hiện hiện án này là một trong những 
nội dung quan trọng được cấp uỷ, chính quyền 
thành phố Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ quan 
trọng trong quá trình đi lên đô thị loại II. Đồng 
chí Đậu Thị Thuỷ - Phó Bí thư thường trực 
Thành uỷ cho biết: “Thời gian qua, chúng 
tôi đã phối hợp với Quỹ đầu tư phát triển Hà 
Tĩnh tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu nhà 
ở xã hội trong đội ngũ CBCNVC, người lao 
động có thu nhập thấp và đã lựa chọn phương 
án thiết kế, đầu tư phù hợp. Đối tượng chính 
trong đợt đầu là cán bộ công nhân viên chức 

Phong lInh

Dự tính khởi công vào đầu năm 2017, 
Dự án nhà ở xã hội với diện tích 3,9 ha tại 

khu phố Hòa Linh (phường Thạch Linh) mở 
ra cơ hội, hoá giải giấc mơ an cư cho nhiều 

cán bộ công nhân viên chức (CBCNVC), 
người lao động có thu nhập thấp trên địa 

bàn thành phố. Xoá bỏ những khu tập thể 
xuống cấp, tồi tàn, góp phần thực hiện mục 
tiêu của thành phố về đích đô thị loại 2 vào 

năm 2018.

Hoáa giaãi 
giêëc mú an cû
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các cơ quan hành chính sự nghiệp của Đảng, 
Nhà nước và đoàn thể quần chúng các cấp, 
sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân công tác trên địa bàn 
thành phố; Công nhân, người lao động thuộc 
các thành phần kinh tế làm việc tại các khu 
công nghiệp trên địa bàn có nhu cầu mua và sử 
dụng nhà ở xã hội”.

Trong khi nhiều CBCNVC chưa đủ điều 
kiện để có thể vay tiền xây nhà từ các chương 
trình tín dụng của Ngân hàng Nhà nước thì 
chương trình nhà ở xã hội của thành phố Hà 
Tĩnh đã mở ra những tia hy vọng mới cho đối 
tượng cán bộ, công chức có thu nhập thấp. 
Chị Trần Thị Lam - Cán bộ bệnh viện Phổi 
Hà Tĩnh cho biết: “Tôi công tác tại thành phố 
Hà Tĩnh đã hơn 5 năm, lập gia đình và có con 
cũng được gần 3 năm. Từ đó đến nay, gia đình 
tôi phải ở trọ trong khu tập thể của Sở Y tế. 
Tuy nhiên, cơ sở vật chất của khu tập thể đã 
xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng việc mua đất 
để làm nhà là điều quá xa vời so với thu nhập 
của vợ chồng tôi. Hy vọng rằng, chương trình 
nhà ở xã hội sẽ hướng đến những đối tượng 
như chúng tôi”. Mong muốn của chị Lam cũng 
là mong muốn của rất nhiều cán bộ, công chức, 
công nhân lao động công tác trên địa bàn Hà 
Tĩnh đang phải chịu cảnh “chen chúc” trong 
mấy m2 nhà trọ, nhà tập thể lụp xụp, tồi tàn.

Anh Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Quỹ 
Đầu tư phát triển Hà Tĩnh cho biết: “Chương 
trình nhà ở xã hội được xây dựng vào thời 
điểm này là rất phù hợp với chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo điều 
kiện cho cán bộ, công nhân viên, người lao 
động, chiến sỹ lực lượng vũ trang cải thiện 
môi trường sống, đảm bảo an sinh xã hội. 
Chương trình cũng đồng thời góp phần hiện 
đại hoá đô thị”. 

Được biết giá bán nhà ở xã hội dự kiến ở 
mức 8,2 triệu đồng/m2 và khách hàng sẽ được 
vay vốn ưu đãi lên tới 80% giá trị nhà trong 
thời gian 15 năm với lãi suất 4,8%/năm (tương 
đương 0,4%/tháng) từ Ngân hàng Chính sách 
xã hội. 

Bà Nguyễn Thị Lan ở Đức Thọ cho biết: 
“Con trai tôi công tác tại thành phố Hà Tĩnh và 
lập gia đình đã gần chục năm nay nhưng đến 
nay gia đình con tôi vẫn đang phải tá túc trong 
căn hộ tập thể tồi tàn. Với thu nhập của 2 vợ 
chồng cháu thì việc tích góp để mua đất làm 
nhà ở thành phố là việc quá xa vời. Được biết, 
thành phố Hà Tĩnh đang triển khai chương 
trình nhà ở xã hội tôi rất mừng. Nếu đúng kế 
hoạch thì vài năm nữa hy vọng con tôi sẽ có 
chỗ ở ổn định”. 

Người Việt Nam có câu “an cư lạc nghiệp”. 
Dự án nhà ở xã hội của thành phố Hà Tĩnh nay 
mai sẽ hoá giải giấc mơ về một ngôi nhà ổn 
định cho cán bộ công nhân viên chức, người 
lao động có thu nhập thấp. Đó cũng là sự động 
viên, khích lệ sự cống hiến của các đối tượng 
này trong quá trình xây dựng và phát triển của 
thành phố trong tương lai. 

P.L

chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cũng như các mặt trong đời sống xã hội... Các đồng chí yêu 
cầu, sau tổng kết, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Trong 
đó cần tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nâng cao tinh thần phê và tự phê, 
phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải có 
sự phân công, phân nhiệm rõ ràng theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao và thường 
xuyên có sự chia sẻ, phối hợp để đạt nhiều kết quả tốt hơn...

                                                                                                                 T.H

(Tiếp theo trang 18) Nhiïìu àõa phûúng...
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Lễ hội là nơi bảo tồn, trao 
truyền văn hóa giữa các thế 
hệ, góp phần tạo ra sự đa dạng 
văn hóa, là một kho tàng tài 

sản quý giá của đất nước. Lễ hội còn có vị 
trí quan trọng trong đời sống văn hóa của 
con người, thể hiện rất rõ sắc thái văn hóa 
của từng vùng miền. Thông qua lễ hội, nhu 
cầu văn hóa và tâm linh của cộng đồng được 
thỏa mãn, các truyền thống và phong tục tập 
quán được duy trì.

Khi lễ hội được tổ chức nhân dân nô 
nức phấn khởi, sự đoàn kết giữa mọi người 
trong cộng đồng dân cư cũng tăng thêm. Phụ 
nữ thi nhau trổ tài nấu nướng, nữ công gia 
chánh. Cánh nam giới trổ tài trang trí, chăng 
đèn kết hoa và cắt dán khẩu hiệu, trang trí 
cổng chào. Trẻ em được biết thêm về truyền 
thống cuả địa phương, hiểu thêm và tự hào 
về những người đã có công khai phá vùng 
quê mình thuở xưa. Người già vui vẻ phấn 
khởi vì nhân dịp này được ôn lại những nghi 
lễ truyền thống mà trong cơ chế thị trường 
có phần nào bị mai một. Cán bộ lãnh đạo địa 
phương thì phấn khởi vì mình đã đoàn kết 
được sức dân. Những người con quê hương 
đi xa có dịp về làng công đức và mở mày mở 
mặt khoe với họ hàng làng xóm về sự “ăn 
nên làm ra” của mình.

Với khách thập phương: đầu xuân đến 

lễ hội, cầu một năm mới vạn sự như ý tốt 
đẹp, bình an đến với gia đình và bản thân là 
một sinh hoạt văn hóa truyền thống lâu đời 
của người Việt Nam. Đến lễ hội, bên cạnh sự 
tín ngưỡng, du khách còn cảm nhận không 
khí mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi và 
để thanh tịnh lòng mình. Người đến lễ hội 
hướng tâm cầu nguyện cho bản thân, gia 
đình được bình an may mắn trong năm mới; 
người chưa có gia thất thì cầu tình duyên; 
người khó khăn đường con cái thì cầu tự; 
người buôn bán làm ăn thì cầu tài cầu lộc... 
Với học trò, chuẩn bị bước vào các đợt khoa 
cử quan trọng trong suốt quá trình học tập 
rèn luyện bậc học phổ thông thì lễ chùa dịp 
đầu xuân năm mới là để bày tỏ một lòng 
hướng nguyện quyết tâm theo nghiệp đèn 
sách, học tập nên người, cầu được đỗ đạt, 
đăng khoa…

Đôi điều cần nói
Cần gìn giữ đặc trưng của các lễ hội. Đa 

phần các lễ hội là đời sống văn hóa tinh thần 
của người dân, là tập quán, là cuộc sống của 
họ. Có những lễ hội vốn chỉ quy mô nhỏ, 
sau này được nâng tầm lên, được tổ chức 
lại, có kịch bản và đưa thêm vào đó các sự 
kiện văn hóa khác. Bởi thế, việc đưa thêm 
các sự kiện không gắn với đặc trưng lễ hội 
của từng vùng miền dẫn đến sự na ná giống 
nhau, rồi “lai căng” đi, kéo theo là sự tốn 

nguyïîn thõ dIïåP
Laåi baân vïì lïî höåi àêìu nùm
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kém không cần thiết. (Ví như màn hát quan 
họ trên thuyền và “mời trầu xin tiền” thì 
không riêng Hội Lim mà hầu như ở lễ hội 
nào cũng có). Mỗi lễ hội cần giữ được những 
nét đặc trưng riêng, tạo nên bản sắc văn hoá 
của từng vùng: Lễ hội Cổ Loa không thể 
thiếu được phần thi bắn cung nỏ; lễ hội ở 
Hải Lựu (Đồ Sơn) không thể thiếu được màn 
chọi trâu độc đáo; Hội Lim không thể không 
có phần hát giao duyên của các liền anh 
liền chị, Hội Đống Đa không thể thiếu màn 
tái hiện lịch sử Quang Trung đại phá quân 
Thanh… Những đặc trưng riêng ấy phải giữ 
cho được, vì nếu không sẽ làm nghèo đi đời 
sống văn hóa tinh thần, người dân sẽ tự bỏ 
đi vốn quý của cha ông. Ngược lại những gì 
“lai căng” thì nên lược bỏ. Mỗi cộng đồng 
trên đất nước Việt Nam lại có những nét văn 
hoá khác nhau. Đó là bản sắc, là nét riêng 
của mỗi cộng đồng. Vì thế giúp họ nhận thức 
những giá trị tinh thần của lễ hội mà họ đang 
có, hướng dẫn cho họ cách thực hành để làm 
sao vừa văn minh, vừa văn hóa và thực sự 
hiệu quả, tiết kiệm là việc của mỗi nhà quản 
lý văn hoá và chính quyền địa phương.

Tệ rải tiền lẻ khắp nơi: Ở một số lễ hội, 
việc sử dụng tiền mới mệnh giá nhỏ không 
hợp lý ngày càng phổ biến, ảnh hưởng đến 
tính tôn nghiêm của di tích và đặc biệt ảnh 
hưởng đến hình ảnh đồng tiền Việt Nam. 
Hành động rải tiền lẻ của người tham gia lễ 
hội làm sai lệch giá trị bản sắc văn hoá trong 
đời sống tín ngưỡng dân gian, lại gây lãng 
phí xã hội rất lớn. Việc đặt tiền “giọt dầu” 
là để thể hiện cái tâm, góp phần cùng cơ sở 
tôn giáo duy trì hoạt động và để tôn tạo đền, 
chùa đẹp hơn chứ không phải để “dâng” lên 
Phật, lên Thánh. Thế nhưng nhiều người 
hiện nay lại cho rằng càng rải nhiều tiền 
thì càng được Phật, thánh thần chứng giám. 
Quan niệm đó hoàn toàn sai lầm. Đáng buồn 
nhất là khi chứng kiến cảnh trên tay những 

pho tượng Phật bị cài, cắm quá nhiều tiền lẻ 
mà người đi lễ hội nhét vào, còn người đi lễ 
thì “vô tư” bước trên những đồng tiền rải bị 
vương vãi.

Nạn bán hàng tràn lan, lấn át di 
tích đang có nguy cơ trở thành trào lưu khiến 
du khách đi dự lễ hội có cảm giác như đi 
chợ chứ không phải đi lễ hội. Hàng hóa, trò 
chơi bày tràn lan vào cả các điểm của di tích, 
cảnh chen lấn bán mua rất lộn xộn… Những 
vụ việc, tai nạn do chen lấn, xô đẩy, mất an 
toàn vệ sinh thực phẩm...; rồi vấn nạn trộm 
cắp, cờ bạc, mê tín dị đoan, chèo kéo, “chặt 
chém” khách... gây bức xúc cho du khách, 
mặc dù đã được cảnh báo, chấn chỉnh, song 
vẫn tái diễn ở khá nhiều lễ hội. Nạn cờ bạc 
trá hình dưới hình thức “vui chơi có thưởng” 
thì hầu như tất cả các lễ hội đều vẫn còn. 
Bằng hình thức “vui chơi có thưởng”, đã có 
những người tổ chức cờ bạc trá hình bằng 
các trò “cua cá”. Ngay cả các trò chơi dân 
gian như thi Chọi gà, đấu vật cũng được cá 
cược hơn thua. Những dịch vụ ăn theo lễ hội 
vẫn còn: nạn khấn thuê, đổi tiền lẻ, hoặc các 
dịch vụ gửi xe, ăn uống “chặt chém” kèm 
theo cả một hệ thống “cò trọn gói” từ sắm 
lễ, khấn thuê, ăn ngủ, đi lại kiêm luôn cả… 
hướng dẫn viên “tự phong” của một số đông 
vẫn còn diễn ra. Có người còn lợi dụng tín 
ngưỡng, tâm linh để trục lợi như tạo thêm 
các không gian thực hành lễ (đặt thêm bàn, 
chỗ thờ cúng, tổ chức các dịch vụ, quảng bá 
đồn thổi những giá trị vừa sai lệch về mặt vật 
chất, vừa sai lệch về mặt tinh thần). Người ta 
tự xây thêm những nơi thờ tự để người dân 
đến đặt lễ nhiều, thu tiền công đức nhiều, họ 
tự làm các dịch vụ.

Du khách đến lễ hội chỉ là theo trào 
lưu: Do xã hội ngày càng phát triển, nhiều 
người quan tâm đến việc đi các đền chùa, có 
người đi cầu may, có người đi thưởng ngoạn. 
Một số khách du lịch đến lễ hội theo trào 
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lưu chứ chưa hiểu được hết giá trị văn hóa 
truyền thống của lễ hội mà mình tham gia. 
Ví dụ ở Đền Trần, thực chất Lễ khai ấn là 
cầu mong mọi sự may mắn, nhưng du khách 
lại hiểu rằng đây là lễ khai ấn của Nhà Trần, 
có ấn này sẽ thăng quan, tiến chức. Vì vậy 
cứ đến 14 tháng Giêng hàng năm, mọi người 
đổ xô đến Đền Trần để xin ấn. Đấy là do các 
nhà tổ chức lễ hội không nói rõ ý nghĩa, thần 
tích của nó nên có hiện tượng công chúng 
hiểu sai hoặc ngộ nhận về giá trị của lễ hội. 
Kèm theo đó, có những người trục lợi, lợi 
dụng việc “bán ấn” để tạo nên giá trị ảo.

“Hậu lễ hội”: Rất nhiều vấn đề phát 
sinh cần xử lý, đặc biệt là môi trường và rác 
thải. Có những sân di tích, sau lễ hội như 
“bãi chiến trường”, ngổn ngang nào cọc 
để căng lều bán hàng, nào rác, giấy, túi ni 
lông… Chưa kể đến các cây cảnh bị xơ xác 
do “cây chạm lá, cá chạm vảy” của người đi 
dự hội tạo ra…

Giải pháp nào?
Thiết nghĩ, để lễ hội diễn ra nghiêm 

trang phần lễ, vui tươi phần hội, chúng ta 
cần lưu ý mấy điểm sau:

Về phía người đi lễ hội: việc đầu tiên 
phải hiểu giá trị của lễ hội. Người đi lễ phải 
hiểu thần tích, không gian văn hóa, đồ thờ tự 
và kèm theo đó là ứng xử văn hóa phù hợp.

Về phía những nhà quản lý văn hóa: phải 
đánh giá xem việc tổ chức những lễ hội như 
thế điểm gì là chưa được. Để nhận được sự 
đồng thuận của người dân, lễ hội phải hướng 
tới các lợi ích thiết thực của họ về tinh thần. 
Các nhà quản lý và tổ chức lễ hội phải giúp 
cộng đồng làm lễ hội chứ không nên áp đặt 
họ phải làm những việc mà trước nay họ 
không làm. Như vậy sẽ làm mất đi vẻ tự 
nhiên, tính chân thật của lễ hội.

Ban quản lý di tích: cần có cách thức tổ 
chức sao cho có văn hoá và khoa học, đảm 

bảo nghiêm trang phần lễ và vui tươi phần 
hội: Kiên quyết dẹp các hàng quán dịch vụ 
lấn chiếm di tích một cách nghiêm khắc. Đề 
phòng nạn cờ bạc trá hình, móc túi “chặt 
chém” du khách. Để nói không với nạn rác 
thải, cần trang bị đủ các thùng rác công cộng 
ở những nơi cấn thiết, mặt khác cần chấn 
chỉnh hiện tượng rắc rải tiền lẻ tràn lan tại 
các lễ hội, nơi thờ tự... gây phản cảm.

Hiện nay, các hình thức tuyên truyền ở 
lễ hội còn đơn điệu, chưa hấp dẫn du khách, 
chưa giúp họ hiểu về các giá trị lịch sử văn 
hóa của di tích, về thần phả, thần tích công 
trạng của nhân vật thờ tự và ý nghĩa của 
lễ hội. Để bảo vệ các giá trị lễ hội, những 
người có chuyên môn cần xuống cộng đồng 
trao đổi để giúp họ nhận ra giá trị lễ hội của 
địa phương mình, kèm theo giá trị đó thì ai 
là người thực hành, vai trò của họ như thế 
nào và để thực hành tốt phải làm gì. Để rồi 
không làm sai lệch lễ hội, không tạo nên 
những hiện tượng buôn thần, bán thánh, 
hoặc thái quá trong câu chuyện thực hành 
tiến lễ tâm linh. Muốn làm được điều đó, cần 
tăng cường sử dụng các phương tiện truyền 
thông, góp phần nâng cao nhận thức và để 
họ nhận ra giá trị của lễ hội, từ đó thấy được 
trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ và 
phát huy những giá trị vốn có của lễ hội.

Đầu xuân năm mới đến lễ hội, cầu một 
năm mới vạn sự như ý tốt đẹp, bình an đến 
với gia đình và bản thân là một sinh hoạt 
văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt 
Nam. Để lễ hội nghiêm trang phần lễ và 
vui tươi phần hội, đọng lại ấn tượng tốt đẹp 
trong lòng du khách, không chỉ cố gắng của 
các nhà quản lý, ban tổ chức lễ hội và chính 
quyền địa phương mà còn cần ở ý thức tự 
giác của tất cả chúng ta.

N.T.D
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Công ty Cổ phần Môi trường và 
Công trình đô thị Hà Tĩnh tiền 
thân là Công ty Quản lý công 
trình đô thị được thành lập từ 

năm 1992; qua các giai đoạn xây dựng, phát 
triển công ty thực hiện theo các mô hình khác 
nhau và được chuyển đổi thành Công ty CP 
Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh vào 
năm 2015. Mỗi giai đoạn phát triển của công ty 
là một dấu mốc lịch sử quan trọng, là một nấc 
thang vững chắc để công ty bước tới tương lai. 

Hiện nay, toàn Công ty có 255 cán bộ, 
nhân viên, người lao động, được tổ chức thành 
nhiều đội để thực hiện công tác vệ sinh môi 
trường, duy tu, sửa chữa hệ thống các công 
trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông - thoát nước; 
quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng đô 

thị; chăm sóc cây xanh, cây cảnh; công tác vận 
chuyển, xử lý rác thải, sản xuất, chế biến các 
sản phẩm từ rác thải sinh hoạt... Ý thức được 
trách nhiệm của mình, cán bộ nhân viên công 
ty đang từng ngày nỗ lực lao động sản xuất. 
Công ty đã chú trọng phát động phong trào thi 
đua sản xuất, kinh doanh và không ngừng đổi 
mới về nội dung, hình thức, kịp thời ứng dụng 
khoa học công nghệ, nhằm đáp ứng theo nhu 
cầu và xu hướng của thời đại.

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch 
vụ công ích, công tác vệ sinh môi trường luôn 
được đơn vị quan tâm, chú trọng và đặt lên 
hàng đầu. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề môi 
trường được chính quyền, người dân, dư luận 
xã hội hết sức quan tâm. Do đó Đảng ủy, Ban 
lãnh đạo Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

höì cöng thùæng
Ban thi àua - khen thûúãng tónh

Cöng ty Cöí phêìn Möi trûúâng vaâ Cöng trònh àö thõ Haâ Tônh

Àiïín hònh trong phong traâo thi àua saãn xuêët, kinh doanh

Nhân viên Công ty đang hăng hái thi đua, góp phần xây dựng HT ngày càng xanh - sạch - đẹp
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thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu 
gom, vận chuyển và xử lý rác thải đúng quy 
trình, đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả chất 
lượng dịch vụ. 

Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, 
năng suất, chất lượng, hiệu quả”, trước tình 
hình khó khăn chung trong nước và tỉnh nhà, 
Cấp ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công 
ty đã lãnh đạo cán bộ đảng viên, công nhân 
viên chung sức, đồng lòng thi đua lao động 
sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu kế hoạch đã đề ra: Năm 2016, doanh thu: 
92,4 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch, tăng 
1% so với năm 2015; lợi nhuận: 4,3 tỷ đồng 
vượt 4% so với kế hoạch, tăng 10% so với năm 
2015; nộp ngân sách nhà nước: 6,6 tỷ đồng, 
vượt 13% so với kế hoạch, tăng 1% so với năm 
2015, thu nhập bình quân đầu người 6,5 triệu 
đồng/người/tháng, đạt 100% so với kế hoạch, 
tăng 4% so với năm 2015, đời sống của người 
lao động ổn định và ngày càng nâng cao; doanh 
nghiệp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa 
vụ đối với Nhà nước và người lao động.

Công tác tổ chức và xây dựng Đảng của 
Công ty ngày càng được củng cố và tăng 
cường. Đảng ủy luôn coi trọng công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tình 
hình tư tưởng, kịp thời tổ chức học tập, phổ 
biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các 
cấp ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người 
lao động; cụ thể hóa bằng các chương trình 
hành động thông qua phát động các phong trào 
thi đua để thực hiện. Công tác kiểm tra, giám 
sát thường xuyên, kịp thời trên tất cả các lĩnh 
vực, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ. Đảng 
ủy luôn quan tâm công tác dân vận, đẩy mạnh 
phong trào thi đua yêu nước “Toàn thể cán bộ, 
đảng viên, công nhân viên thực hiện học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”; nâng cao tính gương mẫu, tính tự giác 
rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cá nhân nhất là vai 
trò người đứng đầu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, tổ chức 
Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh, 
thực sự là tổ chức đại diện đảm bảo quyền lợi 
cho người lao động. Ban chấp hành công đoàn 

luôn quan tâm, chú trọng đến quyền lợi, đời 
sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân 
viên, thường xuyên tham mưu trong công tác 
từ thiện. Nhiều hoạt động từ thiện do Công ty 
phát động đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ 
của tất cả cán bộ, nhân viên. Thời gian qua, 
Công ty đã quyên góp được trên 422 triệu đồng 
để ủng hộ các phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
ủng hộ “đồng bào bão lụt”, “xây dựng nông 
thôn mới”, tặng quà cho nạn nhân chất độc da 
cam tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên...

Đạt được những thành tích đó, tập thể 
Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 
Công ty thường xuyên đổi mới trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành; tập 
thể cán bộ, nhân viên, người lao động không 
ngừng đổi mới tư duy, có cách làm mới sáng 
tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động 
giỏi, lao động sáng tạo” năng suất, chất lượng, 
hiệu quả. Tăng cường việc tuyên truyền ý thức 
bảo vệ môi trường, đẩy mạnh việc thực hiện 
mô hình dân vận “Mỗi chị em công nhân là 
một tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường”; 
triển khai thực hiện thu gom rác thải theo giờ 
trên toàn địa bàn; tăng cường công tác tuyên 
truyền, kiểm soát, quản lý việc phân loại rác 
thải của người dân, các đơn vị.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong 
những năm qua (2015 - 2016), Đảng bộ Công 
ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh 
được xếp loại tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch 
vững mạnh tiêu biểu”; Công đoàn được xếp 
loại “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”, được 
Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng 
khen. Năm 2015, Công ty được UBND tỉnh 
tặng danh hiệu Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu 
biểu, tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2016 được 
UBND tỉnh xếp loại xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị 
Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Với những thành tích đạt được Công ty 
CP Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh 
xứng đáng là một trong những đơn vị điển hình 
tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh 
doanh cần được nhân rộng.

H.C.T
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Dù không có TPP thì Việt Nam vẫn 
rộng cửa hội nhập quốc tế qua các hiệp 
định khác, trong đó có các đối tác thuộc 
nhóm đàm phán TPP.

Hiệp định TPP đã là một tia 
hy vọng trong bối cảnh hoạt 
động thương mại thế giới ảm 
đạm và tăng trưởng toàn cầu 

yếu. Nhiều nghiên cứu đã dự báo, Việt Nam 
là quốc gia nhận được nhiều lợi thế nhất 
khi TPP được ký kết. Song, sau khi nhậm 
chức, chính quyền của tân Tổng thống Mỹ 
Donald Trump đã sớm phát đi thông cáo cho 
biết nước Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP). Quyết định 
này cũng đã được dư luận quốc tế và giới 
chuyên gia kinh tế dự liệu.

Vấn đề đặt ra là, khi Mỹ rút khỏi TPP 
thì có ảnh hưởng gì tới Việt Nam? Và những 
nước còn lại có thể sẽ ứng xử thế nào với 
những cam kết trong dự thảo Hiệp định TPP 
đã đàm phán xong?

Không có TPP, Việt Nam vẫn hội nhập
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, 

Mỹ là nhân tố quan trọng trong các nhân 
tố tham gia đàm phán TPP. Cho dù Mỹ rút 
khỏi TPP, dù TPP không thành hiện thực thì 
những cơ chế thay thế vẫn đang được các 
nước tiếp tục bàn bạc. Với Việt Nam, về cơ 
bản là vẫn đang trong quá trình hội nhập. 
Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia với các 
nước còn lại của nhóm đàm phán TPP bàn 

bạc để điều chỉnh hiệp định đó sao cho có 
thể cùng nhau thực hiện.

Về cơ bản, khi chuẩn bị cho TPP thì quá 
trình này đã thúc đẩy lợi ích rất nhiều cho các 
nền kinh tế, đặc biệt là Việt Nam, kể cả khía 
cạnh TPP như một nhân tố động lực và áp 
lực thúc đẩy cải cách thể chế ở Việt Nam. Nó 
cũng tạo cơ hội về mở rộng thị trường cho các 
doanh nghiệp Việt và người Việt tiếp cận cách 
phát triển mới. Đó là phát triển không phải 
chỉ dựa trên những nền tảng cũ, những cái có 
sẵn lợi thế (như tài nguyên thiên nhiên, lao 
động giá rẻ…) mà bước sang giai đoạn phát 
triển mới (dựa trên các nhân tố về đổi mới 
công nghệ, sáng tạo, hệ thống quản trị mới…) 
để đưa nền kinh tế phát triển ở một trình độ 
cao hơn, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đưa 
nền kinh tế vào giai đoạn đổi mới lần thứ 2 
đang rất cấp thiết ở Việt Nam.

Trước đây, tại kỳ họp Quốc hội tháng 
11/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc cũng khẳng định, cho dù không tham 
gia hoặc có tham gia TPP thì Việt Nam vẫn 
là một nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu rộng 
vào quốc tế. Bởi vì Việt Nam có nhiều hiệp 
ước kinh tế khác, đảm bảo quá trình hội nhập 
kinh tế thế giới.

Còn nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan 
cũng lưu ý, dù TPP ra sao thì cái quan trọng 
hơn là Việt Nam phải rút kinh nghiệm, bài 
học từ khi vào WTO, là “phải chuẩn bị nội 
lực mới là quyết định. Nhưng việc này ta làm 

Mỹ rút khỏi tPP - 
có ảnh hưởng ra sao 

tới Việt naM?
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chậm quá, ngay cả thông tin vẫn còn ít chứ 
chưa nói đến làm ăn gì. Nếu chúng ta không 
nắm lấy cam kết và chuẩn bị kỹ nội lực, mà 
không phải chỉ chuẩn bị trên thể chế mà chuẩn 
bị cả bằng nền tảng sản xuất, tái cấu trúc nền 
kinh tế thì chúng ta cũng sẽ không thu được 
cái mà chúng ta trông đợi”.

Bà Phạm Chi Lan tin tưởng rằng, dù 
không có TPP thì Việt Nam vẫn có nhiều cơ 
hội từ các nước còn lại của TPP, đặc biệt là 
các nước lớn như Nhật Bản, Australia, Ấn 
Độ... có thể cùng nhau tạo thành một vành 
đai, một sự liên kết kinh tế mới. Cùng với đó, 
Việt Nam có FTA với EU, trong đó với mỗi 
nước lớn trong thành viên EU, Việt Nam đều 
đã xây dựng được những quan hệ cơ bản, là 
đối tác chiến lược, đối tác hợp tác toàn diện… 
Việc cần làm là Việt Nam thúc đẩy tiếp các 
mối quan hệ đó để tạo nền tảng cho sự phát 
triển quan hệ lâu dài với họ và qua đó góp 
phần quan trọng tạo nền tảng cho Việt Nam 
vượt lên.

Hiệp định RCEP là một lựa chọn mới?
Phân tích về khả năng không có TPP, khối 

nghiên cứu của ngân hàng HSBC cũng đã chỉ 
ra “cửa” khác. Đó là các cuộc đàm phán cho 
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu 
vực (Regional Comprehensive Economic 
Partnership - RCEP) đang điễn ra. Hiệp 
định RCEP bao gồm 10 nước trong nhóm 
ASEAN-10, cả Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand - 
những nước mà ASEAN đã ký kết kết hiệp 
định thương mại tự do.

HSBC cho hay, như là một hiệp định 
thương mại tự do đầu tiên toàn châu Á, 
RCEP cũng gây ấn tượng với con số các 
quốc gia tham gia Hiệp định RCEP chiếm 
gần một nửa dân số toàn cầu và khoảng 30% 
GDP toàn cầu.

Mặc dù có những hạn chế nhưng Hiệp 
định RCEP được đánh giá sẽ giúp thúc đẩy 
khối lượng giao dịch thương mại toàn châu 
Á tăng lên và khuyến khích đầu tư vào các 

chuỗi cung ứng mới. Hiệp định này sẽ đặc biệt 
thuận lợi cho các nước trong khối ASEAN, vì 
RCEP sẽ giảm bớt sự phi lý của các hiệp định 
thương mại tự do FTA có sẵn trước đây và 
đồng thời cũng tăng cường sự hấp dẫn của 
khu vực như là một cơ sở sản xuất.

Hơn nữa, bằng cách kết nối 3 thị trường 
tiêu dùng lớn nhất thế giới là Trung Quốc, 
Ấn Độ và ASEAN, Hiệp định RCEP đưa ra 
một khuôn mẫu phát triển “Nam-Nam” mới, 
và từ đó có thể phần nào bù đắp tình hình 
nhập khẩu và đầu tư ảm đạm ở các nước 
phương Tây.

Đáng lưu ý là, theo HSBC, sự khác biệt 
rõ ràng nhất giữa Hiệp định TPP và RCEP 
là việc Trung Quốc có tham gia vào RCEP 
(trong khi đó lại không có Mỹ, cùng với tất 
cả các nền kinh tế khác không thuộc châu Á). 
Nếu việc cắt giảm thuế quan có thể được giữa 
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cả ba 
nước này đều thuộc sáu đối tác thương mại 
hàng đầu của Mỹ, Hiệp định RCEP có thể đưa 
các nhà xuất khẩu Mỹ vào thế bất lợi nếu như 
TPP không được thông qua.

Phân tích của HSBC cũng cho rằng, Việt 
Nam sẽ được hưởng nhiều lợi ích từ  Hiệp 
định RCEP. Một mặt, Việt Nam sẽ tham gia 
vào các thỏa thuận mới và sẽ thấy những lợi 
ích đáng kể đến từ việc nguồn cung ứng sản 
xuất từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc 
tăng lên.

Mặc dù từ Hiệp định RCEP sẽ có một sự 
thúc đẩy tiềm năng cho sản lượng (mà chưa 
phải hiệp định đã hoàn tất việc ký kết), HSBC 
cũng cần lưu ý rằng Việt Nam cũng thua thiệt 
nhiều nhất từ việc TPP không được thông qua. 
Hiệp định TPP đã có thể mang giúp các doanh 
nghiệp Việt Nam khả năng tiếp cận thị trường 
Mỹ đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp 
nước ngoài đầu tư đáng kể. Xuất khẩu của 
Việt Nam sang thị trường Mỹ chiếm 17,9% 
GDP, so với mức 3,8% của Trung Quốc.

T.H
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Hoàn thiện BH hưu trí…

Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước 
luôn coi trọng, chăm lo chính sách 
an sinh xã hội, trong đó bảo hiểm xã 
hội (BHXH) là một trụ cột được thể 

hiện trong Cương lĩnh và các văn kiện của Đảng 
như: Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 và 
Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Hội 
nghị Trung ương 5; Kết luận số 63-KL/TW ngày 
27/5/2013 của BCH Trung ương khóa XI đề cập 
cụ thể chính sách BHXH, với định hướng đa dạng 
hóa hình thức, mở rộng đối tượng, bảo đảm quyền 
lợi của người tham gia BHXH, tuân thủ nguyên tắc 
đóng- hưởng, bảo đảm cân đối quỹ BHXH, xây 
dựng chính sách khuyến khích nông dân, lao động 
trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự 

Bảo hiểm hưu trí (BHHT)
là chế độ an sinh xã hội dài 

hạn, quan trọng, nhưng 
cũng phức tạp, không chỉ liên 
quan đến hiện tại, mà còn cả 

thời gian quá khứ và tương 
lai của nhiều người lao động 
(NLĐ) có quá trình đóng góp 

và cống hiến khác nhau…
Song, mọi sửa đổi đều ảnh 
hưởng đến hàng chục năm 

sau, chứ không phải chỉ một 
vài năm trước mắt.

HIÏÍU ÀUÁNG ÀÏÍ THÛÅC HIÏÅN ÀUÁNG VIÏÅC THAM GIA 
vaâ thuå hûúãng chïë àöåå Baão hiïím hûu trñ

àùång nhû lúåI
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nguyện, phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 
50% lực lượng lao động tham gia BHXH.

Thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết của 
Đảng, thể chế hóa thành Hiến pháp và các 
văn bản quy phạm pháp luật, Luật BHXH 
2014 đã quy định và điều chỉnh các chế độ 
BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản; TNLĐ-
BNN), chế độ BHXH dài hạn (hưu trí, tử tuất) 
theo hướng sửa đổi tiến bộ, nhân văn hơn so 
với quy định trước đó. Tuy nhiên, vẫn còn 
một số bất cập, hạn chế mà Luật chưa khắc 
phục được, trong đó có BHHT - chế độ có 
mức đóng lớn nhất (22% tiền lương hoặc thu 
nhập hằng tháng của người lao động (NLĐ) 
và việc quản lý, sử dụng, cân đối, bảo đảm an 
toàn Quỹ cũng rất phức tạp.

Theo cách hiểu chung của Việt Nam và 
nhiều nước trên thế giới, BHHT là việc tạo 
nguồn tài chính bảo đảm cuộc sống, được 
nghỉ ngơi, chăm lo sức khỏe cho NLĐ khi 
suy giảm khả năng lao động do tuổi cao, già 
yếu. Theo đó, tuổi suy giảm khả năng lao 
động (tuổi nghỉ hưu) chính là “trần trên” của 
độ tuổi lao động, giới hạn giữa quyền, nghĩa 
vụ của NLĐ theo Hiến pháp và pháp luật. 
Nhiều nước trên thế giới gọi là “BH tuổi 
già” và không chi trả một lần cho NLĐ khi 
chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Cũng vì tính chất và 
mục đích an sinh xã hội lâu dài của BH hưu 
trí, mà Luật BHXH bắt buộc người sử dụng 
lao động (SDLĐ) phải đóng phần lớn quỹ 
BHHT cho NLĐ. Theo đó, đến năm 2014, 
người SDLĐ phải đóng 14% trên tổng số 
22% tiền lương của NLĐ cho quỹ BHHT, 
còn NLĐ chỉ đóng 8%.

Xét về bản chất, 14% doanh nghiệp (DN) 
đóng được hạch toán vào giá thành, phí lưu 
thông, giảm trừ thu nhập chịu thuế của DN. 
Với mức thuế thu nhập DN (25%), đồng 
nghĩa với việc NSNN chịu 1/4 mức đóng 
BHHT cho NLĐ. Còn đối với CBCCVC 
trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ 

trang, thì 14% này do NSNN đóng. Bên cạnh 
đó, Nhà nước cũng mở ra hình thức BHHT tự 
nguyện; có chính sách hỗ trợ để khuyến khích 
lao động khu vực phi chính thức tham gia, 
nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài; song 
trước mắt họ vẫn phải đóng cả 22%.

Tuy nhiên, do những hạn chế trong công 
tác quản lý, phân công, sử dụng lao động và 
một phần từ áp lực thực tế, mà Luật BHXH 
vẫn tiếp tục quy định tuổi nghỉ hưu theo 
ngành, nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 
làm việc và sinh sống ở khu vực, địa bàn có 
mức phụ cấp khu vực cao, hoặc hạn chế bởi 
không thể thăng cấp bậc quân hàm của quân 
đội; chứ không hoàn toàn do suy giảm khả 
năng lao động bởi tuổi tác, già yếu. Đây cũng 
là một nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc 
cân đối quỹ BHHT.

Khó, vẫn phải cải cách
Trước năm 1995, chế độ BHHT chỉ có 

người SDLĐ đóng 1%, còn NLĐ làm công 
hưởng lương không phải đóng. Hệ quả là, 
hiện nay NSNN đang phải chi trả BHXH 
cho toàn bộ người về nghỉ hưu, nghỉ mất sức 
trước năm 1995.

Từ năm 1995 đến nay, BHHT thực hiện 
theo nguyên tắc đóng- hưởng. Nhưng do chưa 
có chế độ BH thất nghiệp, nhận thức về chế 
độ BHHT còn hạn chế; đặc biệt là trước áp 
lực đòi hỏi từ một bộ phận NLĐ và tổ chức 
Công đoàn (dù biết đòi hỏi là vô lý), nhưng 
để ổn định tình hình trước mắt, Luật BHXH 
2006 vẫn quy định để các đối tượng không 
đủ điều kiện về tuổi vẫn được nhận BHHT 
một lần.

Thực hiện chủ trương an sinh xã hội theo 
Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp, khi thông 
qua Luật BHXH 2014, Quốc hội đã nhận thức 
lại vấn đề này và tán thành việc chỉnh sửa Điều 
60 và Điều 77 theo hướng thu hẹp đối tượng 
được nhận BHHT một lần, không để tràn lan 
như Luật BHXH năm 2006. Tuy nhiên, Luật 
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BHXH năm 2014 không nhận được sự đồng 
tình của một bộ phận NLĐ và tổ chức Công 
đoàn khi họ đòi hỏi phải được nhận BHHT 
một lần để giải quyết đời sống khó khăn, đáp 
ứng các nhu cầu tiêu dùng trước mắt, hoặc để 
có một số vốn trở về quê tăng gia sản xuất…

Sự phản ứng của một bộ phận công nhân 
và một số tổ chức, cá nhân đối với chính 
sách BH hưu trí có thể còn tiếp tục diễn ra 
nếu không có biện pháp giải quyết đúng đắn, 
thích hợp; không làm rõ được bản chất sự 
việc hoặc không giải thích một cách có tình, 
có lý cho mọi người cùng hiểu, cùng thống 
nhất nhận thức. Một trong các nội dung cần 
khẳng định rõ, đây không phải là trả BHXH 
một lần, mà là trả BH hưu trí một lần, bởi vì 
BHXH gồm các chế độ: Ốm đau, thai sản; 
TNLĐ-BNN; hưu trí, tử tuất. Không ai có 
quyền và có thể trả các chế độ BH một lần. 
Như vậy, Điều 60, Mục 4, Chương III Luật 
BHXH 2014 ghi và quy định “trả BHXH 
một lần” và việc đòi hỏi trả BHXH một lần 
cần phải được xem xét sửa đổi.

Người lao động mới làm dăm năm, chưa 
đủ điều kiện về tuổi mà đã đòi lấy BHHT một 
lần, tức là đang trẻ, còn sức khỏe làm việc lại 
lấy “của để dành”- thì dù với lý do gì đều trái 
với mục đích của BHHT, có khác nào không 
ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN lại đòi được trả 
bảo hiểm ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN mặc 
dù các quỹ này còn kết dư. Không vì chăm 
lo cho tuổi già, không vì mục đích an sinh xã 
hội lâu dài, thì làm gì có chế độ BHHT (tuổi 
già) và làm sao có cơ sở để pháp luật bắt buộc 
người SDLĐ phải đóng đến 14% trên 22% 
quỹ BHHT của NLĐ. Nay NLĐ đòi lấy và 
nếu Nhà nước chấp nhận trả, thì cả hai đều sai 
về mục đích của chế độ BHHT.

Bên cạnh đó, cũng cần thấy rõ sự công 
bằng và cân đối trong nguyên tắc đóng- hưởng 
của chế độ BHHT. Theo quy định của Luật, 
NLĐ có đủ số năm đóng BHHT hoặc có đủ 

thời gian làm việc trong điều kiện nguy hiểm, 
nặng nhọc, độc hại từ 15 năm trở lên, bị suy 
giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, về 
hưu trước tuổi đều phải giảm trừ lương hưu 
thì không có lý do gì NLĐ lấy BHHT một lần 
trước hàng chục năm lại không bị giảm trừ và 
cũng không có lý do gì mà cá nhân chỉ đóng 
có 8% mà lại được hưởng cả 22%.

Hãy nhìn rộng ra hàng triệu người làm 
công hưởng lương (công nhân hầm lò, địa 
chất, xây dựng, làm đường, cao su, vệ sinh 
môi trường, nghĩa trang, giáo viên mầm non, 
giáo viên tiểu học, y tá, hộ lý…), dù đời sống 
cũng rất khó khăn, vất vả; song họ đều mong 
mỏi sau này được hưởng chế độ hưu trí. Nhiều 
nghệ sĩ, vận động viên thể thao có tuổi nghề 
rất ngắn, nên khi không còn đủ sức khỏe, 
thanh sắc, phải đi tìm việc khác để làm; song 
họ vẫn ủng hộ quy định của pháp luật về BH 
hưu trí. Vậy mà, vẫn còn một bộ phận NLĐ 
trong ngành dệt may, da giầy…, lại chưa nhận 
thức được vấn đề, mà chỉ muốn lấy BH hưu 
trí một lần.

Bên cạnh đó, còn hơn 30 triệu NLĐ khu 
vực không chính thức, làm việc trong lĩnh vực 
nông- lâm- ngư- diêm nghiệp, trong lĩnh vực 
dịch vụ… đang mưu sinh, tự tạo việc làm, 
nuôi sống gần 2/3 dân số, đóng góp không 
nhỏ cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, trong số 
đó có không ít người đời sống rất khó khăn, 
thậm chí nghèo đói, mà họ đâu có đòi hỏi 
và được hưởng nhiều quyền lợi BHXH như 
những người làm công hưởng lương đang 
muốn lấy BHHT (tuổi già) một lần.

Vì vậy, mọi tổ chức, cá nhân cần hiểu 
cho đúng chế độ BHHT để thực hiện, để vừa 
bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho NLĐ, vừa 
không tạo gánh nặng cho Nhà nước trong 
tương lai.

Đ.N.L
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Quy định Việc Phát ngôn Và cung cấP thông tin cho báo chí 

Chính phủ ban hành vừa Nghị định 09/2017/NĐ-Cp quy định chi tiết việc phát ngôn và cung 
cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định quy định rõ về người 
phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà 
nước.

Trong đó, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gồm: 
Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 
nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (người phát ngôn); 
người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước được người đứng đầu ủy quyền thực hiện 
phát ngôn (người được uỷ quyền phát ngôn) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn thực 
hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cục, các cơ quan chuyên 
môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức 
theo ngành dọc đặt tại địa phương, gồm: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; trường hợp 
người đứng đầu cơ quan hành chính không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
thì ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ủy ban nhân dân cấp huyện và 
ủy ban nhân dân cấp xã, gồm: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã; trường hợp chủ tịch ủy 
ban nhân dân không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì uỷ quyền cho cấp 
phó của mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người phát ngôn phải được công bố bằng văn 
bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang 
thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.

Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn 
và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật 
nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin 
cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Theo Nghị định, có 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: 1- Tổ chức họp báo; 

2- Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện 
tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước; 3- Phát ngôn trực tiếp hoặc trả 
lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; 4- Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, 
nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; 5- Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp 
hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu; 6- Ban hành 
văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ
Nghị định cũng nêu rõ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức họp báo, cung cấp thông cáo báo chí 
và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ có trách nhiệm cập nhật thông tin theo các quy định hiện 
hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước.
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Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức cung cấp 
thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản 
lý của mình, thông qua các hình thức sau: Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập 
nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình theo quy định 
của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng 
thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông 
tin định kỳ cho báo chí; trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông 
tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần 
do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; cung 
cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Tổng cục, cục, các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức cấp tỉnh 
thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương và ủy ban nhân dân cấp 
huyện cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc 
trang thông tin điện tử của cơ quan mình theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch 
vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; cử 
người phát ngôn cung cấp thông tin tại họp báo của bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
khi có yêu cầu; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện 
tử của bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định hiện hành; trường hợp cần thiết, 
cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản.

Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung 
ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương và ủy ban nhân dân cấp huyện có thể thông tin 
trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.

Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho cổng thông tin điện tử, trang 
thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp huyện; trường hợp cần thiết, ủy ban nhân dân cấp xã cung 
cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc các hình thức quy định nêu trên.

Nghị định cũng quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất 
thường./.

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

của các cộng tác viên: PGS. TS. Phạm Văn Linh, Vũ Bình Minh, Trần Trung Dũng, Hoàng Thanh, Trần 
Giang Nam, Lê Thị Thái, Hồ Công Thắng, Nguyễn Thị Diệp, Trà Giang, Xuân Hoàng, Anh Hoài, Tiến 
Định, Minh Toàn, Dương Hoàng, Phan Hương, Quang Vinh... Do khuôn khổ có hạn, trong số này, Tạp 
chí chỉ đăng một số bài, những bài viết còn lại Ban Biên tập sẽ lựa chọn đăng vào các số tiếp theo.

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

BAN BIÊN TẬP
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