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Chiêu trò chống phá, đả kích, xuyên tạc của 
các thế lực thù địch đã lộ rõ bản chất, điều quan 
trọng là người dân cần tỉnh táo, nhận rõ phải trái, 
đúng sai, không nhận thức, hành động sai lệch 
theo ý đồ của chúng.

1. 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 hoá” trong nội bộ vừa mới 
ban hành đã gặp phải sự chống phá, công kích, 
xuyên  tạc của các  thế  lực  thù địch. Chúng ra 
sức xuyên tạc, cố tình lái dư luận hiểu sai bản 
chất thực sự của Nghị quyết.

Chúng cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam 
đưa ra vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ là 
theo kiểu “giật gấu vá vai”, rằng chưa đi vào 
“nguyên nhân gốc” của tình trạng suy thoái, “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hoá”, rằng Đảng sẽ phải 
đổ vỡ, tan rã…

Gần  5  năm  thực  hiện  Nghị  quyết  Trung 
ương 4 (khóa XI), công tác xây dựng Đảng đã 
đạt được những kết quả bước đầu. Điều quan 
trọng là, tuy còn có những hạn chế nhưng kết 
quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI) đã góp phần  thúc đẩy đất nước vượt qua 
khó  khăn,  giữ  vững  ổn  định  chính  trị,  phát 
triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự 
lãnh đạo của Đảng, vào quyết tâm chính trị của 
Đảng  trong khắc phục, đẩy  lùi  tình  trạng suy 
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Tại  Hội  nghị  Trung  ương  4  (Khóa  XII), 
Đảng ta đã tiếp tục nhấn mạnh phải tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
suy  thoái  về  tư  tưởng  chính  trị,  đạo  đức,  lối 
sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

caãnh giaác vúái luêån àiïåu chöëng phaá, xuyïn taåc 
nghõ quyïët trung ûúng 4 (khoáa xii)

pgs.ts nguyïîn maånh hûúãng
trûúâng Àaåi hoåc sû phaåm haâ nöåi

Hội nghị TW 4 (khóa XII) kỳ vọng tiếp tục đem lại luồng gió mới cho công tác Xây dựng, chỉnh đốn Đảng    Ảnh: P.V
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trong nội bộ. Coi đó là nhiệm vụ cấp bách trong 
công tác xây dựng Đảng hiện nay. Cái mới của 
lần này là những biểu hiện của sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hoá” được Trung ương thẳng 
thắn chỉ ra một cách có hệ thống, toàn diện.

Khẳng định  rõ  hơn nguy  cơ  của vấn đề: 
Tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hoá” làm “giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; 
làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực 
tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

Trung ương nhấn mạnh quan điểm: “Kiên 
quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị 
cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo 
và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, 
người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hoá” có hiệu quả, nhất là những vụ 
việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm 
tin của nhân dân đối với Đảng”.

2. Cách đặt vấn đề và quyết tâm như vậy 
là rất bài bản, thuận ý Đảng, hợp lòng dân, thể 
hiện quyết tâm chính trị cao, trọng trách lớn lao 
của Đảng trước nhân dân và vận mệnh của đất 
nước, của chế độ. Có hạn chế, khuyết điểm và 
yếu kém thì nói  lên hạn chế, khuyết điểm và 
yếu kém, chỉ  rõ nguyên nhân, xác định quan 
điểm, cách thức khắc phục, đó thực sự là Đảng 
cách mạng, thực sự cầu thị, cầu tiến bộ.

Đảng luôn thể hiện rõ quan điểm và quyết 
tâm không bao che, dung túng, tiếp tay cho các 
hành vi tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý 
kỷ luật những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến 
chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, 
tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sự dũng cảm đó nhất định sẽ làm cho Đảng 
ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Điều đó tuyệt 
nhiên không thể là kiểu “giật gấu vá vai” như 
một số kẻ đã cố tình xuyên tạc.

3. Những kẻ chống phá đưa ra quan điểm 
rằng, Nghị  quyết  chưa  đi  vào  “nguyên  nhân 

gốc” của tình trạng, rằng sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam là “nguyên nhân gốc” của 
mọi vấn đề…  Mưu đồ thực sự của chúng đã 
quá rõ ràng, vẫn là xuyên tạc, công kích nhằm 
phủ định, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với 
đất nước và xã hội. Các thế lực thù địch đã và 
vẫn luôn luôn lợi dụng mọi điều kiện, mọi tình 
huống có thể để chống phá Đảng ta.

Từ đại hội Đảng đến các hội nghị Trung 
ương;  từ  những  việc  làm  lớn  của  Đảng  đến 
những hoạt động và cả đời sống cá nhân của 
lãnh tụ, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước,  của  cán  bộ,  đảng  viên;  từ  những  việc 
trong nội bộ Đảng đến các quan hệ xã hội và 
quan hệ quốc tế, các vấn đề trên các lĩnh vực 
của đời sống xã hội…, các thế lực thù địch và 
các phần tử cơ hội, phản động ra sức lợi dụng, 
triệt để khai thác để công kích, xuyên tạc.

Những kẻ cho rằng, Nghị quyết chưa đi vào 
“nguyên nhân gốc” của tình trạng suy thoái, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hoá”, hãy đọc lại cho kỹ 
Nghị quyết, hãy thật thấu quyết tâm chính trị 
mà Đảng thể hiện trong nghị quyết và cả trong 
thực tiễn triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ 
ra các nguyên nhân và nêu rõ: “Có cả nguyên 
nhân khách quan và chủ quan, trong đó, nguyên 
nhân chủ quan là chủ yếu”.

Nghị quyết xác định rõ: “Nguyên nhân sâu 
xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ 
phận cán bộ, đảng viên trước hết là do bản thân 
những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn 
luyện”. Chính sự chống phá của các thế lực thù 
địch, phản động bằng việc đẩy mạnh thực hiện 
chiến  lược “diễn biến hoà bình” cũng  là một 
nguyên nhân rất quan trọng của tình trạng trên.

Chiêu  trò  chống  phá,  đả  kích,  xuyên  tạc 
của các thế lực thù địch qua những hành động 
như vậy đã lộ rõ bản chất, điều quan trọng là 
người dân cần tỉnh táo, nhận rõ phải trái, đúng 
sai, không nhận thức, hành động sai lệch theo ý 
đồ của chúng.

N.M.H
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Người  thanh  niên  yêu  nước 
Nguyễn  Ái  Quốc  có  ý  thức 
và ý chí làm cách mạng giải 
phóng  dân  tộc  đi  đến  thắng 

lợi. Để đạt được mục đích đó Người đã ra đi 
khắp thế giới tìm đường cứu nước. Người đã 
xem cách mạng Việt Nam là một bộ phận của 
cách mạng thế giới. Người đi khắp các châu 
lục và hầu hết các nước trên thế giới. Ở đâu, 
Người cũng  thấy một điều: nhân  loại cũng 
như ở Việt Nam đang bị chìm đắm trong sự 
áp bức và bóc  lột. Người xác định: Chỉ có 
thể giành được độc lập tự do bằng con đường 
đứng  lên  đấu  tranh. Muốn vậy,  phải  có  sự 
phối hợp, sự ủng hộ giúp đỡ và hợp tác quốc 
tế thì cách mạng mới thành công. Bản thân 
Người, cũng từ một thanh niên yêu nước của 

một nước thuộc địa, đã trở thành một trong 
những người thành lập Đảng Cộng sản Pháp 
ở ngay chính nước đang xâm lược Việt Nam. 
Người cũng đã tuyên bố ủng hộ Đệ tam quốc 
tế, bởi cương lĩnh nêu ra kết hợp đấu tranh 
giai cấp với đấu tranh giành độc lập; kết hợp 
cách mạng  của mỗi  nước  với  trào  lưu  của 
thời đại.

Khi  nhận  định:  Cách  mạng  Việt  Nam 
không thể thắng lợi hoàn toàn nếu thiếu sự 
giúp đỡ và hợp tác quốc tế, nên Nguyễn Ái 
Quốc  đã  luôn  quan  tâm  đến  mối  quan  hệ 
tương hỗ giữa Việt Nam với cộng đồng quốc 
tế,  trên nguyên  tắc xuất phát  từ  lập  trường 
giai cấp công nhân  là: phải  thống nhất với 
lợi ích quốc gia, dân tộc. Chỉ có trên cơ sở 
đó mới xác định rõ đối tượng hợp tác và đấu 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia không  quân Liên Xô năm 1961.    Ảnh: T.L

tòm hiïíu tû tûúãng höì chñ Minh
vïì húåp taác quöëc tïë

t.s Àùång duy baáu
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tranh trong từng giai đoạn cách mạng để có 
những chủ trương, biện pháp phù hợp nhằm 
thực  hiện  thắng  lợi mục  tiêu  chính  trị  của 
cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, khi Liên 
Xô  đánh  thắng  phát  xít Đức,  thời  cơ  cách 
mạng đến, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã biết 
vận  dụng  tình  thế,  chớp  thời  cơ  kịp  thời, 
tranh thủ mọi lực lượng để đứng lên giành 
độc lập dân tộc.

Sau ngày  tuyên bố độc  lập,  khi  trả  lời 
với các nhà báo về quan điểm của Chính phủ 
Việt Nam với Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chỉ  rõ:  “Việt Nam  sẵn  sàng  cộng  tác  thân 
thiện với nhân dân Pháp. Những người Pháp 
tư  bản  hay  công  nhân,  thương  gia  hay  trí 
thức, nếu họ muốn thật thà hợp tác với Việt 
Nam thì  sẽ được nhân dân Việt Nam hoan 
nghênh như bầu bạn”. Chỉ có một điều kiện 
tiên quyết là Chính phủ Pháp phải thừa nhận 
nền độc lập của Việt Nam. Trong thư gửi cho 
Bộ trưởng ngoại giao Mỹ ngày 01/10/1945 
Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  viết:  “Nhân  danh 
Hội văn hóa Việt Nam, tôi xin được bày tỏ 
nguyện  vọng  của  Hội,  được  gửi  một  phái 
đoàn khoảng 50 thanh niên Việt Nam sang 
Mỹ với ý định một mặt thiết lập những mối 
quan  hệ  văn  hóa  thân  thiết  với  thanh  niên 
Mỹ và mặt khác để xúc tiến việc nghiên cứu 
về kỹ thuật nông nghiệp cũng như các lĩnh 
vực chuyên môn khác”. Ngay sau khi Cách 
mạng Tháng Tám thành công, Hồ Chí Minh 
đã có tầm nhìn xa trông rộng về sự cần thiết 
phải có sự liên kết học hỏi, hợp tác quốc tế 
về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật trong 
xây dựng đất nước; cũng vào thời điểm đó 
Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Liên Hợp quốc 
bày tỏ chính sách hợp tác của Việt Nam. Bức 
thư có đoạn viết: “Đối với các nước dân chủ, 
Việt Nam sẵn sẵn thực thi chính sách mở cửa 
và hợp tác trong mọi lĩnh vực”. Như vậy, từ 
“mở cửa” và “hợp tác” đã được Hồ Chí Minh 
nêu ra rất sớm, khi cách mạng Việt Nam mới 
thành công, trước sự bao vây và chống phá 
cách mạng  của  thù  trong giặc  ngoài. Giữa 

thủ  đô Pari  của  nước Pháp  (tháng 7/1946) 
Hồ Chí Minh dõng dạc tuyên bố Việt Nam 
đòi quyền độc lập trong Liên hiệp Pháp chứ 
không phải là tuyệt giao với Pháp; Việt Nam 
sẵn sàng cộng tác với Pháp trên tinh thần cả 
hai quốc gia cùng có lợi về mặt kinh tế, văn 
hóa, Việt Nam  cũng  sẵn  sàng  đảm bảo  sự 
an toàn cho vốn của người Pháp ở trên đất 
nước Việt Nam. “Việt Nam sẽ gọi những nhà 
chuyên môn Pháp trước những nhà chuyên 
môn khác”. Đồng thời Việt Nam cũng sẽ nói 
những nhà chuyên môn của “Mỹ, Nga hay 
Tàu đến giúp đỡ cho Việt Nam trong cuộc 
kiến thiết quốc gia”.

Về sau này, khi miền Bắc tập trung vào 
nhiệm vụ phát  triển kinh  tế, Hồ Chí Minh 
đặc  biệt  quan  tâm  đến  vấn  đề  đẩy  mạnh 
hợp  tác với  các nước và  các  tổ  chức quốc 
tế. Quan điểm nhất quán của Người là: “Các 
nước phải  tôn trong độc lập, chủ quyền và 
lãnh  thổ  của  nhau,  không  xâm  phạm  lẫn 
nhau,  không  can  thiệp  nội  bộ  lẫn  nhau”. 
Người  thường  xuyên  căn  dặn  trong  quan 
hệ quốc tế về hội nhập kinh tế thế giới phải 
“giữ nguyên tắc bình đẳng và hai bên cùng 
có lợi”, “phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc 
mà phục vụ”. Khi nhấn mạnh phải giữ vững 
độc lập tự chủ trong quan hệ hợp tác quốc 
tế, Người luôn căn dặn một mặt không được 
có  tư  tưởng chủ nghĩa dân  tộc  ích kỷ, hẹp 
hòi quá  thiên về đặc điểm dân  tộc mà phủ 
nhận giá trị, kinh nghiệm của các nước khác; 
mặt khác cần tự chủ để hoạch định và thực 
thi đường lối đối nội, đối ngoại; không giáo 
điều,  rập  khuôn máy móc;  không  lệ  thuộc 
vào nước ngoài.

Tư tưởng độc lập, tự chủ trong mở rộng 
quan hệ hợp  tác quốc  tế của Hồ Chí Minh 
nằm trong tầm chiến lược của tư tưởng “tự 
lực  cánh  sinh”;  “lấy  sức  ta mà  giải  phóng 
cho ta”. Người cho rằng trong kháng chiến 
chống ngoại xâm cũng như trong xây dựng 
đất nước phải luôn luôn quan tâm đến “thực 
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lực  của  ta”. Thực  lực  là  sức mạnh nội  lực 
là  nhân  tố  quyết  định  thành  công  của  hợp 
tác  quốc  tế.  Người  chỉ  rõ:  “Một  dân  tộc 
không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân 
tộc khác giúp đỡ thì không xây dựng được 
độc lập”. Quan điểm đó của Người đã xuyên 
suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của 
Đảng ta và hiện nay đang là cơ sở để Đảng 
ta đề  ra đường  lối đối ngoại, phát huy sức 
mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh dân tộc và 
sức mạnh thời đại nhằm mục đích phát triển 
kinh  tế,  xã hội  bền vững và  cũng  cố quốc 
phòng, an ninh đất nước vững chắc.

Xây  dựng  nền  kinh  tế  độc  lập  tự  chủ 
với  tăng  cường hợp  tác  quốc  tế  theo  quan 
điểm của Hồ Chí Minh đã được Đảng nêu 
lên  trong  Cương  lĩnh  xây  dựng  đất  nước 
trong  thời  kỳ quá độ  lên  chủ nghĩa xã hội 
(năm 2011): “Thực hiện nhất quán đường lối 
đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp 
tác phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc 
tế; nâng cao vị thế của đất nước”. Phát huy 
nội lực và sức mạnh dân tộc là yếu tố quyết 
định, đồng  thời  tranh  thủ ngoại  lực và sức 
mạnh thời đại là yếu tố quan trọng để phát 
triển nhanh, bền vững. Không nên chỉ nhấn 
mạnh độc lập tự chủ mà xem nhẹ hội nhập 
quốc  tế, hoặc cho  rằng  trong  thời đại  toàn 
cầu hóa không nên đặt ra vấn đề xây dựng 
nền kinh tế độc lập tự chủ.

Quan điểm của Hồ Chí Minh là: để đẩy 
mạnh hợp tác quốc tế thì phải có thực lực về 
mọi mặt: “Thực lực là cái chiêng, mà ngoại 
giao  là  cái  trống.  Chiêng  có  to,  trống  mới 
lớn”. Nhưng nền kinh tế độc lập tự chủ không 
phải biệt lập, khép kín, tự cung tự cấp; không 
phải là sự quyết định tùy tiện, cứng nhắc mà 
không tính đến các thể chế kinh tế, tài chính 
quốc tế và lợi ích của các đối tác. Muốn mở 
rộng hợp tác quốc tế, giữ vững độc lập tự chủ 
của nền kinh tế cần phải tăng cường thực lực 
của nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của 

nền  kinh  tế.  Muốn  vậy  cần  tập  trung  phát 
triển lực lượng doanh nghiệp trong nước với 
thương hiệu mạnh có sức cạnh tranh trước hết 
là làm chủ thị trường trong nước, từng bước 
mở rộng thị trường ra nước ngoài. Nền kinh 
tế phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, tăng 
sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, tăng kim 
ngạch xuất khẩu, phấn đấu cân bằng xuất nhập 
khẩu. Tận dụng lợi thế địa lý, nguồn nhân lực 
dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú để 
thu hút đầu tư, tham gia ngày càng sâu rộng 
vào phân công lao động quốc tế; mở rộng ảnh 
hưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước 
ta trong khu vực và trên thế giới.

Quá  trình  hợp  tác  song  phương  và  đa 
phương phải chú trọng xử lý mềm dẻo, linh 
hoạt các mối quan hệ, không để dẫn đến tình 
trạng  đối  đầu,  mắc mưu  ý  đồ  của một  số 
nước. Trong khi  lấy việc giữ vững độc lập 
dân tộc, thống nhất đất nước và định hướng 
xã hội chủ nghĩa làm nguyên tắc trong quá 
trình tăng cường hợp tác quốc tế, thì phải có 
sách lược phù hợp xử lý các vấn đề có liên 
quan đến kinh tế, chính trị, an ninh quốc gia 
một cách khôn khéo, phù hợp luật pháp quốc 
tế, nâng cao vị thế nền kinh tế của nước ta 
như quan điểm của Đảng nêu ra  trong văn 
kiện Đại hội XII: “Thực hiện hiệu quả hội 
nhập quốc  tế  trong điều kiện mới,  tiếp  tục 
nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên 
trường quốc  tế”. Trong điều kiện hiện nay 
hợp tác quốc tế đa phương, đa dạng với các 
nước, các tổ chức có thể chế chính trị - xã 
hội khác nhau nên cần phải hết sức tỉnh táo 
đối  với  các  vấn  đề  có  liên  quan  đến  chủ 
quyền, an ninh quốc gia, vấn đề biên giới, 
biển  đảo…  Cần  vận  dụng  tư  tưởng,  quan 
điểm và phong cách xử thế trong hoạt động 
hợp tác quốc tế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã từng làm, từng căn dặn đó là theo phương 
châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”  luôn đặt 
lên hàng đầu lợi ích tối cao của dân tộc.

đ.D.B
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Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  chỉ  rõ 
những  dấu  hiệu  suy  thoái  về 
tư tưởng chính trị, trước hết là 
những  biểu  hiện  phai  nhạt  lý 

tưởng  cách  mạng.  Ngay  từ  tháng  10/1947, 
hai  năm  sau  khi  giành  được  chính  quyền, 
Người đã yêu cầu cán bộ, đảng viên sửa đổi 
lối làm việc, chỉ rõ phải đấu tranh với những 
hiện tượng thờ ơ trước những nhận thức lệch 
lạc, quan điểm sai trái: “Nghe những lời bình 
luận không đúng, cũng làm thinh, không biện 
bác.  Thậm  chí  nghe  những  lời  phản  cách 
mạng cũng không báo cáo cho cấp trên biết. 
Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ”.

Người phê phán những đảng viên dao 
động, thiếu lý tưởng cách mạng: “Nếu chỉ 
có công tác thực tế, mà không có lý tưởng 
cách mạng,  thì  cũng  không  phải  là  người 
đảng viên tốt. Như thế, chỉ là người sự vụ 
chủ nghĩa tầm thường”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng 

phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận. Vì 
không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, 
không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh 
dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, 
thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”.

Người  kiên  quyết  chống  những  nhận 
thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của 
lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học 
tập chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ trương, đường 
lối,  nghị  quyết  của Đảng,  chính  sách,  pháp 
luật của Nhà nước.

Người nói: “Trong Đảng  ta hiện nay còn 
có nhiều người chỉ biết vùi đầu suốt ngày vào 
công tác sự vụ, không nhận thấy sự quan trọng 
của  lý  luận,  cho nên  còn  có hiện  tượng xem 
thường học tập hoặc là không kiên quyết  tìm 
biện pháp để điều hòa công tác và học tập”. “Có 
một số đồng chí không chịu nghiên cứu kinh 
nghiệm thực tế của cách mạng Việt Nam. Họ 
không hiểu rằng: Chủ nghĩa Mác-Lênin là kim 
chỉ nam cho hành động, chứ không phải là kinh 

quan niïåM cuãa höì chñ Minh vïì suy thoaái tû tûúãng chñnh trõ

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là người gần gũi với bà con nông dân.    Ảnh: T.L



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng 7
Số 50 (Tháng 04/2017)

thánh. Vì vậy, họ chỉ học thuộc ít câu của Mác-
Lênin, để lòe người ta. Lại có một số đồng chí 
khác chỉ bo bo giữ lấy những kinh nghiệm lẻ tẻ. 
Họ không hiểu rằng lý luận rất quan trọng cho 
sự thực hành cách mạng. Vì vậy, họ cứ cắm đầu 
nhắm mắt mà làm, không hiểu rõ toàn cuộc của 
cách mạng”. Người  kiên  quyết  chống  những 
biểu hiện không chấp hành nghiêm các nguyên 
tắc  tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, 
không gương mẫu trong công tác: “Vô kỷ luật, 
kỷ luật  không nghiêm”.

Trong  tự phê bình, phê bình, Người kiên 
quyết chỉ ra và đấu tranh với những biểu hiện 
không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyến 
điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận 
kỷ luật: “Thái độ của một số khá đông cán bộ 
là: Đối với người khác thì phê bình đứng đắn, 
nhưng tự phê bình thì quá “ôn hòa”. Các đồng 
chí ấy không mạnh dạn công khai tự phê bình, 
không vui  lòng  tiếp  thu phê bình-nhất  là phê 
bình  từ dưới  lên, không kiên quyết  sửa  chữa 
khuyết điểm của mình…Nói tóm lại: Đối với 
người khác thì các đồng chí ấy rất “mác xít”, 
nhưng đối với bản thân mình thì mắc vào chủ 
nghĩa tự do”.

Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại 
va  chạm,  thấy  đúng  không  bảo  vệ,  thấy  sai 
không đấu tranh: “Có đồng chí đáng phải trừng 
phạt, nhưng vì cảm tình nể nang chỉ phê bình, 
cảnh báo qua loa cho xong chuyện. Thậm chí 
còn có nơi che đậy cho nhau, tha thứ lẫn nhau, 
lừa dối cấp trên, giấu giếm đoàn thể. Thi hành 
kỷ luật như vậy làm cho các đồng chí không 
những không biết sửa lỗi mình mà còn khinh 
thường kỷ luật. Tai hại hơn nữa nếu kỷ luật của 
đoàn thể  lỏng lẽo, những phần tử phản động 
sẽ có cơ hội chui vào hàng ngũ ta để phá hoại 
đoàn thể ta”.

Người lấy ví dụ: “Nếu tôi có vết nhọ trên 
trán, các đồng chí trông thấy, lại lấy cớ “nể Cụ” 
không nói, là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán 
thì không quan trọng, nhưng nếu có vết nhọ ở 
trong óc, ở tinh thần, mà không nói cho người 
ta  sửa  tức  là  hai  người… Thấy  cái  xấu  của 
người mà không phê bình là một khuyết điểm 

rất to. Không phê bình, tức là để cho cái xấu 
của người ta phát triển”. “Nói về từng người, nể 
nang không phê bình, để cho đồng chí mình cứ 
sa vào lầm lỗi, đến nỗi hỏng việc. Thế thì khác 
nào  thấy đồng chí mình ốm, mà không chữa 
cho họ. Nể nang mình, không dám tự phê bình, 
để cho khuyết điểm của mình chứa chất lại. Thế 
thì khác nào mình tự bỏ thuốc độc cho mình”.

Người cũng chỉ ra nhiều biểu hiện lợi dụng 
phê  bình  để  nịnh  bợ,  lấy  lòng  nhau  hoặc  vu 
khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác 
với động cơ cá nhân không  trong sáng: “Khi 
phê bình ai, không phải vì Đảng, không phải vì 
tiến bộ, không phải vì công việc, mà chỉ công 
kích cá nhân, cãi bướng, trả thù, tiểu khí”. “Phê 
bình  là cốt giúp nhau  sửa chữa khuyết điểm, 
cho nên thái độ của người phê bình phải thành 
khẩn nghiêm trang, đúng mực. Phải vạch rõ vì 
sao có khuyết điểm ấy, nó sẽ có kết quả xấu thế 
nào, dùng phương pháp gì để sửa chữa. Thuốc 
phải nhằm đúng bệnh. Tuyệt đối không nên có 
ý mỉa mai, bới móc, báo thù. Không nên phê 
bình lấy lệ. Càng không nên “trước mặt không 
nói, xoi mói sau lưng””.

Hồ Chí Minh chỉ ra và kiên quyết đấu tranh 
với những biểu hiện nói  trong hội nghị khác, 
nói ngoài hội nghị khác: “Lại có những người 
trước mặt thì ai cũng tốt, sau lưng thì ai cũng 
xấu. Thấy xôi nói xôi ngọt, thấy thịt nói thịt bùi. 
Theo gió bẻ buồm, không có khí khái”.

Người phê phán những biểu hiện duy ý chí, 
áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu 
học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của 
người khác: “Tự cho mình là cái gì cũng giỏi, 
việc gì cũng biết”. “Tự kiêu  tức  là cho mình 
việc gì cũng thạo, cũng làm được. Việc gì mình 
cũng giỏi hơn mọi người. Mình là thần thánh, 
không cần học ai, hỏi ai”. Người chỉ ra: “Trong 
Đảng ta có một số không ít đồng chí mắc bệnh 
công  thần,  cho  rằng  mình  đã  tham  gia  cách 
mạng lâu năm mà tự kiêu, tự mãn. Hoạt động 
cách mạng  lâu năm là  tốt, nhưng phải khiêm 
tốn học tập để tiến bộ mãi”.

(Xem tiếp trang 21)
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Người học trò xuất sắc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh

Từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, 
say mê  với  lý  tưởng  cách mạng,  đông  chí 
Lê Duẩn sớm trở  thành một chiến sĩ  thuộc 
lớp cận vệ đầu tiên của Đảng. Do được hoạt 
động,  gần  gũi  với Chủ  tịch Hồ Chí Minh, 
đồng chí  luôn nhận được sự dìu dắt và chỉ 
đạo  trực  tiếp của Người.... Trong quá  trình 
hoạt động cách mạng kiên cường, phong phú 
của mình, đồng chí  là một  tấm gương  tiêu 

biểu về học  tập và  làm  theo  tư  tưởng, đạo 
đức Hồ Chí Minh.

Cuộc  đời  hoạt  động  gần  60  năm  của 
đồng chí Lê Duẩn gắn liền với quá trình cách 
mạng nước  ta. Từ cuối những năm 30 cho 
đến khi qua đời, đồng chí đã trải qua nhiều 
cương  vị  lãnh  đạo  quan  trọng  của  Đảng, 
đặc  biệt  từ  năm  1960  đến  năm  1986,  trên 
cương vị là Bí thư thứ nhất, rồi Tổng Bí thư 
BCHTW Đảng, đồng chí đã có những đóng 
góp  to  lớn vào sự  lãnh đạo của Đảng, đưa 

nhûäng cöëng hiïën to lúán cuãa
töíng Bñ thû lï Duêín

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN (07/4/1907 - 07/4/2017)

Tổng Bí thư Lê Duẩn gặp gỡ nông dân xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, Quảng Nam (1985) - Ảnh: Tư liệu

THANH HoàNG
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sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Năm 1939, khi được giao trọng trách ủy 
viên Thường vụ Trung ương Đảng, đồng chí 
Lê Duẩn đã cùng với đồng chí Nguyễn Văn 
Cừ, Tổng Bí thư của Đảng, chủ trì Hội nghị 
lần  thứ  sáu  BCH  Trung  ương  Đảng.  Hội 
nghị đã mở ra  thời kỳ mới cho cách mạng 
Việt Nam: Từ đấu tranh đòi các quyền dân 
sinh,  dân  chủ,  chuyển  sang  đấu  tranh  trực 
tiếp đánh đổ chính quyền đế quốc, thực dân 
và phong kiến tay sai, chuẩn bị những điều 
kiện cần thiết tiến tới giành chính quyền về 
tay nhân dân. Đây là bước mở đầu của một 
cao  trào cách mạng mới,  tiến  tới  thắng  lợi 
của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm 
lược, trên cương vị Phó bí thư, rồi Bí thư Xứ 
ủy Nam Bộ và từ sau Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II của Đảng (1951) là ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục miền 
Nam,  đồng  chí  đã  trực  tiếp  lãnh  đạo  cuộc 
kháng  chiến  chống  thực  dân  Pháp  ở  Nam 
Bộ. Từ thành công của cuộc kháng chiến ở 
Nam Bộ, Đảng ta đã rút ra được những kinh 
nghiệm quý báu cho cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Trong  thời  kỳ  kháng  chiến  chống  Mỹ 
cứu  nước,  trên  cương  vị  Bí  thư  thứ  nhất 
BCH Trung ương Đảng ở vào thời điểm lịch 
sử  đầy  cam  go  và  nặng  nề,  cùng  một  lúc 
phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu 
tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam, đương 
đầu với một đế quốc có tiềm lực quân sự với 
bộ máy chiến  tranh khổng  lồ, đồng chí Lê 
Duẩn  là  người  chịu  trách  nhiệm  chủ  yếu 
trước Đảng về phong trào cách mạng ở miền 
Nam.  Bằng  kinh  nghiệm  thực  tiễn  nhiều 
năm bám sát  cuộc đấu  tranh của đồng bào 
miền Nam, đồng chí đã soạn thảo văn kiện 
nổi  tiếng Đề cương cách mạng miền Nam, 
góp phần hướng dẫn cán bộ, nhân dân tìm ra 

phương thức đấu tranh chống lại kẻ thù tàn 
bạo, làm dấy lên không khí phấn chấn, tràn 
đầy niềm tin tưởng, tạo ra phong trào đồng 
khởi  mạnh  mẽ  của  nhân  dân  miền  Nam. 
Những  tư  tưởng  đúng  đắn  và  sáng  tạo mà 
Đề cương cách mạng miền Nam nêu lên là 
cơ sở để ra Nghị quyết Trung ương 15 (khóa 
II), góp phần vào việc hoạch định chiến lược 
cách mạng hai miền Nam - Bắc  trong suốt 
thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, 
là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, cùng 
với Bộ Chính trị và BCH Trung ương Đảng, 
đồng  chí Lê Duẩn đã  lãnh đạo  toàn Đảng, 
toàn dân,  toàn quân  ta giữ vững quyết  tâm 
chiến đấu, biến đau thương thành hành động 
cách mạng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, thực hiện 
xuất sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
Hoàn  thành  sự  nghiệp  giải  phóng  miền 
Nam,  thống nhất Tổ quốc,  đưa  cả  nước đi 
lên CNXH.

Đất  nước  thống  nhất,  cả  nước  đi  lên 
CNXH,  tại Đại  hội  đại  biểu  toàn  quốc  lần 
thứ  IV  (1976),  lần  thứ V  (1982)  của Đảng 
và  nhiều  Hội  nghị  Trung  ương,  đồng  chí 
Lê Duẩn đã cùng với BCH TW từng bước 
xây dựng một hệ thống quan điểm về chiến 
lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa (XHCN) ở Việt Nam và đã  lãnh đạo 
thực  hiện  đạt  được  những  thành  tựu  quan 
trọng. Với những thành tựu đó, đất nước ta 
đã đứng vững  trước những  thử  thách khắc 
nghiệt trong những năm sau chiến tranh với 
bao biến động chính trị quốc tế to lớn để tiếp 
tục tiến lên con đường cách mạng mà Đảng 
ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn lựa.

Nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng 
tạo lớn của cách mạng Việt Nam

Trưởng thành trong thực tiễn cách mạng, 
dày dặn kinh nghiệm đấu tranh, đồng chí Lê 
Duẩn rất coi  trọng nghiên cứu lý luận, học 
tập lý luận, rèn luyện tư duy lý luận, trăn trở 
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suy nghĩ nhằm tìm ra và giải quyết các vấn đề 
lý luận của cách mạng Việt Nam. Vận dụng 
sáng  tạo  chủ  nghĩa Mác  - Lênin,  tư  tưởng 
Hồ Chí Minh, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, 
đồng chí đã góp phần quan trọng cùng với 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và BCH Trung ương 
hoạch  định  đường  lối  chiến  lược,  phương 
pháp cách mạng của Đảng trong cách mạng 
dân  tộc  dân  chủ  nhân  dân,  trong  các  cuộc 
chiến  tranh  giải  phóng  và  bảo  vệ Tổ  quốc 
cũng như trong việc tìm tòi con đường đưa 
nước ta từ một nền sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn XHCN. Đồng chí đã để lại cho chúng ta 
di sản tư tưởng lý luận phong phú trên nhiều 
lĩnh  vực:  Chính  trị,  quân  sự,  kinh  tế,  văn 
hóa, ngoại giao, xây dựng Đảng, mà nổi bật 
là tư duy lý luận về các vấn đề sau:

Một là  về  xây  dựng  Đảng:  Đồng  chí 
Lê Duẩn  đã  dành  nhiều  công  sức  cho  xây 
dựng đường lối chính trị đúng đắn, kết hợp 
công tác tư tưởng với công tác tổ chức, nâng 
cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của 
Đảng ngang tầm yêu cầu của sự nghiệp cách 
mạng.  Đồng  chí  chỉ  rõ:  Phải  đặc  biệt  chú 
trọng  tới chất  lượng đảng viên,  tổ chức cơ 
sở của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ 
và sự đoàn kết trong Đảng, giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa Đảng - chính quyền - 
đoàn thể, mối quan hệ giữa Đảng - Nhà nước 
với nhân dân. Không ngừng nâng cao  tính 
tiên  phong  gương mẫu  của  đảng  viên,  sức 
chiến đấu của Đảng, chăm lo củng cố khối  
đoàn kết dân tộc và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân lao động bằng cách đem lại lợi 
ích  thiết  thân hằng ngày cho họ,  thấu hiểu 
tâm tư nguyện vọng của họ, thuyết phục và 
thúc đẩy họ bằng việc làm, bằng hành động 
thực  tế,  lời  nói  đi  đôi  với  việc  làm,  tất  cả 
vì hạnh phúc của nhân dân. Muốn vậy phải 
kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham 
nhũng, xa dân, vi phạm quyền làm chủ của 
dân, ra sức học tập và thực hiện cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư theo gương sáng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hai là  về  chiến  tranh  nhân  dân  Việt 

Nam: Đồng  chí  đã  làm  sáng  tỏ  nhiều  vấn 
đề về đường lối chiến lược và phương pháp 
cách  mạng,  về  đường  lối  kháng  chiến  và 
phương  thức  tiến  hành  chiến  tranh  trong 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Đồng 
chí  Lê  Duẩn  đã  đúc  kết  rằng,  chiến  tranh 
nhân  dân Việt Nam bao  gồm 2  lực  lượng: 
Lực lượng vũ trang và  lực  lượng chính trị, 
đấu  tranh  vũ  trang  kết  hợp  với  đấu  tranh 
chính trị, kết hợp tiến công quân sự với nổi 
dậy của quần chúng giành chính quyền, làm 
chủ ngay trong chiến tranh. Đường lối chính 
trị  của Đảng  trong cách mạng dân  tộc dân 
chủ nhân dân là dựa vào sức mạnh đoàn kết 
rộng rãi  toàn dân  tộc,  lấy công - nông  liên 
minh làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân. Những quan điểm đó được 
đồng  chí  đúc  rút  và  vận  dụng  trong  cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 
Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, đồng chí đã có những cống hiến 
quan trọng vào quá trình chỉ đạo cách mạng 
và chiến tranh cách mạng, nổi bật lên một số 
tư duy chiến lược như: tư tưởng dám đánh, 
dám thắng đế quốc Mỹ xâm lược; nắm vững 
tư tưởng chiến lược tiến công và nghệ thuật 
đánh thắng từng bước; sử dụng bạo lực cách 
mạng với hai lực lượng chính trị và vũ trang, 
với hai hình thức đấu tranh cơ bản chính trị 
và  quân  sự;  đánh  địch  và  thắng  địch  bằng 
sức mạnh  tổng hợp. Một đặc  trưng nổi bật 
trong  tư  duy  chiến  lược  của  đồng  chí  Lê 
Duẩn là tinh thần độc lập, tự chủ. 

Ba là về cách mạng XHCN ở Việt Nam: 
Đồng  chí Lê Duẩn  đã  có  những  đóng  góp 
quan trọng trong việc tìm ra con đường phù 
hợp  để  đưa  nước  ta  từ  nước  nông  nghiệp 
lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong tác 
phẩm “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc 
lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành 
những thắng lợi mới”, đồng chí Lê Duẩn đã 
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tổng kết những bài học mang tính lý luận về 
giai đoạn cách mạng đã qua, chỉ ra phương 
hướng, nhiệm vụ của giai đoạn mới, vừa tiến 
hành cách mạng XHCN trên miền Bắc, xây 
dựng hậu phương vững mạnh của cả nước, 
vừa  tiến  hành  cách mạng  dân  tộc  dân  chủ 
nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ 
quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Sau  khi  đất  nước  thống  nhất,  cả  nước 
cùng tiến lên CNXH, đồng chí đã góp phần 
làm  sáng  tỏ  nhiều  vấn  đề  lý  luận  và  thực 
tiễn nhằm xác định và hoàn chỉnh đường lối 
cách mạng XHCN ở nước ta. Đường lối ấy 
thể  hiện  những  tư  tưởng  lớn  của  đồng  chí 
về giương cao ngọn cờ độc  lập dân  tộc và 
CNXH, kết hợp sức mạnh của dân  tộc với 
sức mạnh của thời đại; về nắm vững chuyên 
chính vô sản và phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động; về tiến hành đồng 
thời 3 cuộc cách mạng, trong đó cách mạng 
khoa học  -  kỹ  thuật  là  then  chốt,  coi  công 
nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời 
kỳ quá độ; về nền văn hóa mới và con người 
mới XHCN; về cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quản lý...

Là một  nhà  lãnh đạo kiệt  xuất, một  tư 
duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, 
nhiều  vấn  đề  đã  được  đồng  chí  Lê  Duẩn 
làm sáng tỏ về mặt  lý  luận, được thực tiễn 
kiểm nghiệm là đúng đắn và sáng tạo. Công 
lao, cống hiến của đồng chí Lê Duẩn cho sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt những 
tư  tưởng  sáng  tạo  của đồng  chí  về  lý  luận 
và đường lối cách mạng trong kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc, đã nâng trình độ tư duy 
lý luận của Đảng ta, dân tộc ta lên một tầm 
cao mới, góp phần làm phong phú kho tàng 
lý luận của cách mạng thế giới.

Tấm gương người chiến sĩ cộng sản 
kiên cường

Cuộc  đời  hoạt  động  cách  mạng  kiên 
cường  và  phong  phú  của  đồng  chí  là  tấm 

gương đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân 
ta, đó là lòng trung thành vô hạn đối với lợi 
ích tối cao của Tổ quốc và nhân dân, với lý 
tưởng cộng sản cao cả. Phẩm chất cao quý 
của đồng chí được thể hiện ở tinh thần cách 
mạng tiến công không ngừng. Bất chấp mọi 
thử thách của nhà tù đế quốc, của cuộc sống 
gian khổ kéo dài ở các chiến khu, cũng như 
những năm tháng hoạt động trong vùng địch 
tạm kiểm soát, tù đày, xiềng xích, đồng chí 
luôn luôn nêu cao nghị lực phi thường, sẵn 
sàng hy sinh tính mạng của mình vì độc lập, 
tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân 
dân. Đồng  chí  sống  trung  thực  và  giản  dị, 
luôn luôn gần gũi đồng bào, với tình thương 
yêu tha thiết và chân thành đối với mọi người, 
quan  tâm  đến  ý  kiến  và  nguyện  vọng  của 
nhân dân. Với đồng chí, bạn bè, đồng nghiệp 
Lê Duẩn luôn son sắt thủy chung và được tin 
yêu, kính trọng. Đồng chí đặc biệt coi trọng 
việc  tổng kết kinh nghiệm của quần chúng 
và xuất phát từ những kinh nghiệm quý báu 
đó mà đề  ra chủ  trương, chính sách. Đồng 
chí Lê Duẩn vừa là một nhà yêu nước lớn, 
vừa  là một  người  quốc  tế  chủ  nghĩa  trong 
sáng, suốt đời noi gương Bác Hồ, chăm lo, 
góp phần  củng  cố và  tăng  cường đoàn kết 
quốc tế giữa các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chung 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Đi theo con đường của Lê-nin 
vĩ đại, con đường Cách mạng tháng Mười, 
đồng chí luôn luôn quan tâm vun đắp và tăng 
cường tình hữu nghị với các nước trong phe 
XHCN trước đây, các nước và nhân dân yêu 
chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt giữa 
Việt Nam với Lào và Cam pu chia. Đồng chí 
thường xuyên chú ý nghiên cứu kinh nghiệm 
cách mạng quốc tế và  theo dõi những diễn 
biến của tình hình thế giới để lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam.

T.H
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Cơ quan Thuế ngoài việc tuyên 
truyền,  phổ  biến  hướng  dẫn 
các  chính  sách  pháp  luật  về 
thuế  để  giúp  cho  người  nộp 

thuế hiểu và thực hiện đúng chính sách pháp 
luật  trong  quá  trình  hoạt  động  kinh  doanh 
thì phải làm tốt việc giám sát kê khai, thanh 
tra,  kiểm  tra  để  kịp  thời  chấn  chỉnh và  xử 
lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm pháp 
luật thuế. Cùng với đó thời gian qua Chính 
phủ  đã  chỉ  đạo  phải  tiếp  tục  cắt  giảm  các 

thủ tục hành chính để tạo cơ chế mở, thông 
thoáng và  thuận  lợi, giúp doanh nghiệp có 
môi trường kinh doanh ổn định, phát triển để 
từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực 
và thế giới. 

Sự thay đổi chính sách theo hướng thông 
thoáng  đã  thực  sự  tạo  thuận  lợi  cho  các 
doanh  trong quá  trình SXKD và  thực hiện 
nghĩa vụ của mình, nhưng bên cạnh những 
doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp 

 Ảnh: P.V

 cuåc thuïë haâ tônh
Tùng cûúâng cöng taác thanh tra, kiïím tra 
nhùçm chöëng thêët thu ngên saách cuãa tónh

Àinh nho hêåu
Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh
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luật thuế thì cũng còn không ít doanh nghiệp 
lợi dụng sự thông thoáng này để khai thiếu 
thuế phải nộp, làm tăng số thuế được hoàn, 
trốn thuế với nhiều hành vi và thủ đoạn ngày 
càng  tinh vi và phức  tạp, gây  thất  thu cho 
NSNN.  Trong  bối  cảnh  đó,  Cục  Thuế  Hà 
Tĩnh xác định nhiệm vụ thu ngân sách phải 
gắn  liền  với  công  tác  giám  sát,  thanh  tra, 
kiểm tra và không ngừng tăng cường công 
tác quản lý thuế, chấn chỉnh kịp thời tồn tại 
và nâng cao ý thức trách nhiệm người nộp 
thuế trong việc thực hiện chính sách thuế.

Bên cạnh khai thác các nguồn thu mới, 
rà soát lại các khoản thu trên địa bàn, ngành 
Thuế  Hà  Tĩnh  còn  tập  trung  chỉ  đạo  tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý 
nợ đọng, đặc biệt là doanh nghiệp có rủi ro 
cao về thuế như: Thuế nhà thầu, kinh doanh 
ngoại  tỉnh,  các  doanh  nghiệp  kinh  doanh 
trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, dịch vụ; 
khai  thác  tài  nguyên  khoáng  sản;  doanh 
nghiệp  thua  lỗ  kéo  dài,  các  doanh  nghiệp 
có  số nợ  thuế  lớn;  các doanh nghiệp đang 
áp dụng ưu đãi, miễn giảm thuế; các doanh 
nghiệp có số thuế hoàn lớn hay có vốn đầu 
tư nước ngoài có hoạt động liên doanh, liên 
kết  có  dấu  hiệu  chuyển  giá;  doanh  nghiệp 
kinh  doanh  thương  mại  có  doanh  thu  lớn 
nhưng  số  nộp  ngân  sách  không  đáng  kể, 
doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu mua bán 
hóa đơn bất hợp pháp… 

Trong  thời  gian  qua,  nhờ  chỉ  đạo  làm 
tốt việc thu thập thông tin, xác định mức độ 
rủi  ro về  thuế của các doanh nghiệp chính 
xác và thông qua quản lý giám sát chặt chẽ 
phát  sinh  thuế, qua đó giúp cho Cục Thuế 
lập Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm 
đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm, đồng 
thời  không  ngừng  đúc  rút  kinh  nghiệm để 
nâng  cao  chất  lượng,  hiệu  quả  các  cuộc 
thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, nhờ 

vậy, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra 
đã truy thu và xử lý nhiều tỷ đồng tiền thuế, 
tiền phạt vi phạm hành chính đồng thời khắc 
phục  chấn  chỉnh kịp  thời  các  tồn  tại  trong 
việc  thực  hiện  chính  sách  thuế  của  người 
nộp thuế, qua đó góp phần nâng cao công tác 
quản lý của Ngành thuế. Do vậy, hàng năm 
công tác thanh tra, kiểm tra luôn hoàn thành 
vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do Bộ Tài chính, 
Tổng  cục  Thuế  giao.  Kết  luận  sau  thanh 
tra, kiểm tra đều được chấp hành thực hiện 
nghiêm túc. Kết quả thanh tra thuế trong 3 
năm gần đây đạt được như sau: 

Trong 3 năm 2014 đến năm 2016, ngành 
Thuế thực hiện kiểm tra thuế 2.722 lượt doanh 
nghiệp, truy thu và xử phạt vi phạm hành chính 
232.793 triệu đồng, trong đó: Năm 2014 kiểm 
tra 864  lượt doanh nghiệp,  số  tiền  thuế,  tiền 
phạt truy thu sau kiểm tra là 79.649 triệu đồng; 
Năm 2015  kiểm  tra  926  lượt  doanh  nghiệp, 
số tiền thuế, tiền phạt truy thu sau kiểm tra là 
89.844  triệu  đồng;  Năm  2016  kiểm  tra  922 
lượt doanh nghiệp, số tiền thuế, tiền phạt truy 
thu sau kiểm tra là 63.300 triệu đồng.

Công tác thanh tra từ năm 2014 đến năm 
2016, ngành thuế thực hiện thanh tra 248 lượt 
doanh nghiệp, truy thu và xử phạt vi phạm 
hành chính  là 71.445  triệu đồng,  trong đó: 
Năm 2014 thanh tra 84 lượt doanh nghiệp, 
số tiền thuế, tiền phạt truy thu sau thanh tra 
28.529  triệu đồng; Năm 2015  thanh  tra 80 
lượt  doanh  nghiệp,  số  tiền  thuế,  tiền  phạt 
truy  thu  sau  thanh  tra  20.316  triệu  đồng; 
Năm 2016 thanh tra 84 lượt doanh nghiệp, 
số tiền thuế, tiền phạt truy thu sau thanh tra 
22.600 triệu đồng.

Cùng  với  việc  tăng  số  lượng  và  chất 
lượng kiểm tra, thanh tra thì ngành Thuế còn 
triển khai nhiều biện pháp khác để thực hiện 
có  hiệu  quả  quản  lý  thuế  như  tăng  cường 
kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ, thực 
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thi  công  vụ  của  cán  bộ,  công  chức  trong 
ngành, phúc tra kiểm tra, thanh tra thuế, tập 
huấn bồi dưỡng cập nhật kiến  thức cho bộ 
phận làm công tác thanh tra, kiểm tra; công 
tác  luân phiên,  luân chuyển, chuyển đổi vị 
trí công tác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong 
ứng xử của công chức  thuế với người nộp 
thuế;  kiên  quyết  xử  lý  đối  với  những  cán 
bộ, công chức có biểu hiện phiền hà, nhũng 
nhiễu, tiêu cực. 

Mặt khác, công tác cải cách hành chính về 
thuế được ngành thuế hết sức quan tâm chỉ đạo 
thực hiện như: Chỉ đạo các đơn vị trong ngành 
cắt  giảm  các  thủ  tục  hành  chính  thuế,  giảm 
thiểu  thời  gian  giải  quyết  các  thủ  tục  hành 
chính  trong việc cấp mã số  thuế, hoàn  thuế, 
miễn  giảm  thuế,  in  hóa  đơn,  thực  hiện  khai 
thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đối với các 
doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi 
cho người nộp thuế tiết kiệm được thời gian, 
chi phí và thực hiện tốt chính sách thuế tạo sự 
đồng thuận, hài lòng của người nộp thuế với 
cơ quan thuế, nâng cao uy tín của Ngành và 
góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ 
thu ngân sách được giao.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
nhiệm vụ thu ngân sách và làm tốt công tác 
quản lý thuế, ngành Thuế xác định tiếp tục 
tăng cường kỷ luật, thực hiện đồng bộ, hiệu 
quả các biện pháp chống thất thu ngân sách, 
trong  đó  chú  trọng  làm  tốt  công  tác  thanh 
tra,  kiểm  tra,  xử  lý  nợ  đọng,  đảm  bảo  sự 
công  bằng,  bình  đẳng  cho  người  nộp  thuế 
trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà 
nước và tăng nguồn thu ngân sách. 

Để phát huy vai trò quan trọng của công 
tác  thanh  tra, kiểm  tra,  trong  thời gian  tới, 
ngành  Thuế  cần  phải  quan  tâm  hơn  nữa 
công tác thanh tra, kiểm tra như: Rút ngắn 
thời gian thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người 

nộp thuế, tăng cường nhân lực cho bộ phận 
thanh,  kiểm  tra  ;  đào  tạo  bồi  dưỡng  kiến 
thức nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán 
bộ công chức làm công tác thanh tra, kiểm 
tra để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Tiếp tục triển khai các ứng dụng kiểm tra hồ 
sơ khai thuế GTGT và hồ sơ khai thuế thu 
nhập DN... Trong quá trình thanh tra, kiểm 
tra kết hợp đẩy mạnh  tuyên  truyền, hỗ  trợ 
tư  vấn  pháp  luật,  phổ  biến  các  chính  sách 
thuế mới một cách đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu 
để  Người  nộp  thuế  dễ  thực  hiện.  Chỉ  đạo 
Chi cục Thuế các huyện,  thành phố,  thị xã 
các phòng chức năng tăng cường giám sát, 
thanh  tra,  kiểm  tra  trong  việc  kê  khai  nộp 
thuế đối với tất cả các đối tượng nhất là lĩnh 
vực, địa bàn tiềm ẩn thất thu thuế; chú trọng 
công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại, đơn 
giản hóa thủ tục thuế, nhằm kịp thời tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc của DN và Người nộp 
thuế, nhằm thu đúng, thu đủ các khoản thuế 
phát sinh theo quy định. 

Hiện  nay,  ngành  Thuế  đang  đang  chủ 
động  với  các  giải  pháp  nhằm  chống  thất 
thu ngân sách, giảm nợ đọng thuế, trong đó 
công  tác  thanh  tra,  kiểm  tra  có  vai  trò  rất 
quan  trọng.  Tuy  nhiên,  để  công  tác  thuế 
được xã hội hóa cao và huy động đúng, đủ, 
kịp  thời  các  nguồn  thu  vào ngân  sách nhà 
nước, thì công tác thuế cần có sự lãnh đạo, 
chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ của các cấp, các 
ngành, của cả hệ thống chính trị và cần có 
sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp 
và người nộp thuế trong việc thực hiện chính 
sách thuế để góp phần tăng thu ngân sách, 
đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, 
bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, qua 
đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 
xã hội chung của tỉnh nhà./.

đ.N.H
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Qua  quá  trình  kiến  tạo  địa 
chất  kéo  dài  hàng  triệu 
năm  cùng  với  hoạt  động 
sinh sống của con người đã 

để lại cho vùng đất Hà Tĩnh nhiều di tích, 
danh  thắng hết sức quý báu. Hệ  thống di 
tích ở đây khá dày đặc về mật độ, phong 
phú về loại hình, đa dạng về nội dung và 
quy mô. Đến nay, toàn tỉnh có 426 di tích 
được  xếp  hạng  cấp  tỉnh,  77  di  tích  cấp 
quốc gia, 2 di  tích quốc gia đặc biệt. Hệ 
thống di tích Hà Tĩnh cũng khá tiêu biểu, 

phaát huy giaá trõ Di tñch lõch sûã - vùn hoáa
àïí phaát triïín Du lõch haâ tônh

buâi xuên thêåp
tuV, giaám àöëc súã Vh,tt&dL

Lễ hội Chùa Chân Tiên khởi đầu cho mùa du lịch biển năm 2017.      Ảnh: P.V

Hà Tĩnh là tỉnh nằm ở vùng 
duyên hải Bắc Miền Trung. Trước 

đây, Hà Tĩnh và Nghệ An là một 
miền đất có tên chung: Hoan Châu, 

Nghệ An châu, xứ Nghệ, rồi trấn 
Nghệ An. Năm 1831, vua Minh 

Mạng chia trấn Nghệ An thành hai 
tỉnh Nghệ An (bắc sông Lam) và Hà 

Tĩnh (nam sông Lam).
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điển hình về từng loại hình so với cả nước. 
Di tích danh nhân văn hoá Hà Tĩnh có khu 
lưu niệm Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, 
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; di tích 
lịch sử cách mạng có khu lưu niệm Tổng 
Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập; 
di  tích  chứng  tích  chiến  tranh  có Ngã ba 
Đồng Lộc,Chỉ  huy  sở Tiền phương Tổng 
cục  Hậu  cần  559,Trường  cấp  2  Hương 
Phúc,  Làng  K130...  Về  kiến  trúc  nghệ 
thuật cổ, tuy chưa nổi tiếng như một số di 
tích ở vùng đồng bằng sông Hồng nhưng 
nhiều di tích ở Hà Tĩnh cũng mang những 
đặc  trưng kiến  trúc,  lịch sử khá  tiêu biểu 
của từng triều đại và vùng miền như đình, 
chùa  cổ,  trong  đó  điển  hình  là Đình Hội 
Thống, Đền Cả tổng Du Đồng, Chùa Am... 
Và một  điều  đặc  biệt  nữa  là Hà Tĩnh  có 
khá  nhiều  di  tích  gắn  với  các  danh  lam, 
thắng  cảnh  như  chùa  Hương  Tích,  chùa 
Chân  Tiên,  đền  Chiêu  Trưng  Đại  vương 
Lê Khôi, Hoành Sơn Quan… Từ các thống 
kê trên cho thấy, các di tích danh thắng ở 
Hà Tĩnh  thường gắn với  các  sự kiện  lịch 
sử tiêu biểu, các danh nhân nổi  tiếng của 
quê hương, đất nước với những loại hình 
phong phú,  từ di chỉ khảo cổ, di  tích lịch 
sử,  di  tích  kiến  trúc  nghệ  thuật  đến  các 
danh  thắng... Sự phong phú về  loại hình, 
đặc  sắc  về  nội  dung  là  những  cơ  sở  làm 
nên giá trị và sức hấp dẫn của hệ thống di 
tích, danh thắng Hà Tĩnh.

Mặc  dù Hà Tĩnh  là một  trong  những 
tỉnh  có  kho  tàng  di  sản  văn  hóa  rất  đa 
dạng, phong phú nhưng khó khăn lớn nhất 
là các di tích trước đây đều bị xuống cấp, 
thậm chí đổ nát  thành phế  tích, nhiều cái 
chỉ  còn  lại  trong  các  thư  tịch,  tài  liệu, 
không  tồn  tại  trên  thực  tế  nữa...  Nhiều 
đình, chùa bị biến thành nhà kho hoặc trụ 
sở  hợp  tác  xã;  nhiều  nhà  thờ  danh  nhân 
bị mua đi bán  lại hoặc bỏ hoang... Trước 

thực  trạng đó,  sau ngày hòa bình  lập  lại, 
nhất  là  từ  sau  ngày  chia  tách  tỉnh,  lãnh 
đạo từ tỉnh cho đến ngành Văn hóa, Thông 
tin trước đây và ngành Văn hóa, Thể thao 
và Du  lịch  hiện  nay  đã  tập  trung  cao  độ 
cho công tác bảo tồn, phát huy di sản văn 
hoá  trên  địa  bàn,  đặc  biệt  là  di  sản  văn 
hoá vật thể. Chỉ trong 10 năm trở lại đây, 
số  lượng di  tích cấp tỉnh và cấp quốc gia 
đã tăng lên rõ rệt... Công tác quản lý nhà 
nước về di tích cũng được tăng cường. Sở 
Văn hóa, Thể  thao và Du  lịch đã  thường 
xuyên kiểm  tra, hướng dẫn hoạt động  tại 
các di tích, chấn chỉnh kịp thời những sai 
phạm, lệch lạc, nhất là trong việc trùng tu, 
tôn tạo di tích, trong quản lý tài chính và 
các hoạt  động dịch vụ... Do vậy,  hầu hết 
di tích quốc gia đều đã được đầu tư chống 
xuống cấp bằng nhiều nguồn vốn; trong đó 
có một  số được đầu  tư khá  tập  trung với 
quy mô lớn như: Khu lưu niệm Đại thi hào 
Nguyễn Du, Khu lưu niệm và mộ Tổng Bí 
thư Trần  Phú, Tổng Bí  thư Hà Huy Tập, 
Khu  lưu  niệm  Lý  Tự  Trọng,  khu  di  tích 
Ngã ba Đồng Lộc, đền thờ và Mộ Nguyễn 
Công Trứ, đền thờ Chiêu trưng Đại vương 
Lê Khôi, đền Nen, đền thờ Ngô Phúc Vạn, 
đền  thờ Nguyễn Thiếp, đền Bạch Vân và 
chùa Thịnh Xá, Đình Hội Thống… Điều 
này  đã  góp  phần  quan  trọng  trong  việc 
giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá cho 
cán bộ và nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ, 
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về sinh 
hoạt văn hoá, tín ngưỡng và đang trở thành 
kho  tài nguyên vô giá cho việc việc khai 
thác du lịch, dịch vụ, góp phần phát triển 
kinh tế, xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, để thực sự phát huy 
được những tiềm năng, lợi thế về di sản văn 
hóa vật  thể của  tỉnh nhà, khai  thác nó như 
một  tài  nguyên  du  lịch,  để  di  sản  văn  hóa 
vật thể và phi vật thể trở thành một động lực 
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phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta cần tập 
trung  thực hiện  tốt một  số giải pháp  trọng 
tâm như:

Thứ nhất,  cần nâng cao nhận  thức cho 
các cấp, các ngành, các cán bộ làm công tác 
văn hóa và quần chúng nhân dân về di sản 
văn hóa và vai trò, trách nhiệm của họ trong 
việc bảo vệ, phát huy di sản văn hóa. 

Thứ hai, khôi phục lại các Lễ hội truyền 
thống và khôi phục phát triển các Làng nghề 
truyền thống nhằm tạo nên những sản phẩm 
du lịch mang tính đặc thù và bền vững của 
từng địa phương. 

Thứ ba, phát huy vai trò của cộng đồng 
trong việc bảo tồn di tích danh thắng và di 
sản văn hóa nói chung của địa phương và cả 
dân tộc, để mỗi người dân vừa là người tham 
gia bảo vệ vừa là người thụ hưởng những giá 
trị của di sản văn hóa mang lại. Đồng thời 
gắn di tích, danh thắng với quy hoạch phát 
triển du lịch. 

Thứ tư, tạo ra các cơ chế để huy động 
tối đa các nguồn lực vốn từ các thành phần 
kinh tế trong và ngoài nước, kinh nghiệm 
cho  phát  triển  du  lịch  với  phương  châm 
nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, các thành 
phần kinh tế đầu tư kinh doanh. Xây dựng 
cơ  chế  chính  sách  thuế  phù  hợp  đối  với 
các  doanh  nghiệp  đầu  tư  vào  du  lịch  tại 
các điểm. Từng bước thực hiện chính sách 
xã hội hoá đầu tư tại các khu du lịch, các 
di tích lịch sử, văn hóa và gắn chặt quyền 
lợi và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư đối 
với phát triển du lịch. 

Thứ năm,  tập  trung ưu  tiên đầu  tư  các 
điểm di tích mang tính quốc gia, nâng cấp và 
hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng du lịch tại các khu, 
tuyến, điểm du lịch. Tập trung khai thác có 
hiệu quả các tour du lịch; du lịch tâm linh, 
du  lịch biển, du  lịch  sinh  thái, du  lịch văn 
hóa kết hợp với lễ hội truyền thống… 

Thứ sáu, tập trung làm tốt công tác xúc 
tiến  và  quảng  bá  du  lịch  thông  qua  việc 
khuyến khích các doanh nghiệp và cơ quan 
quản  lý  tham gia  các hội  chợ, hội  thảo du 
lịch  trong  và  ngoài  nước  để  quảng  bá  sản 
phẩm  du  lịch.  Phát  hành  rộng  rãi  các  ấn 
phẩm giới  thiệu về con người,  lịch  sử văn 
hoá,  cảnh  quan  và  sản  phẩm  du  lịch  Hà 
Tĩnh. Xây  dựng  các  trang Web  về  du  lịch 
Hà Tĩnh phong phú về nội dung và phù hợp 
với từng thị trường khách du lịch. Tổ chức 
hội nghị, hội thảo và các sự kiện du lịch có 
quy mô và chất lượng cao để giới thiệu các 
tiềm năng du lịch văn hoá - lịch sử của địa 
phương đến với khách du lịch trong nước và 
trên thế giới. Tổ chức tour, tuyến du lịch để 
kết nối các điểm, cụm di tích lịch sử văn hóa 
của Hà Tĩnh cũng như khai thác các giá trị 
truyền thống vùng miền thành các sản phẩm 
đặc  trưng  của Hà Tĩnh mà  không  trộn  lẫn 
với các vùng miền nào. Đẩy mạnh hợp tác 
quốc tế về du lịch và có sự hợp tác quốc tế 
để thu hút vốn đầu tư, kinh nghiệm của các 
chuyên  gia  vào  các  điểm du  lịch  có  nhiều 
tiềm năng để tạo ra các sản phẩm du lịch có 
chất lượng cao... 

Có thể nói, di tích, danh thắng là một 
trong  những  di  sản  văn  hóa  quý  báu mà 
cha ông ta tạo dựng nên trong suốt cả quá 
trình lịch sử. Mỗi di tích, danh thắng đều 
ghi dấu những giá  trị  của  lịch  sử,  truyền 
thống dân tộc. Bảo vệ và phát huy di sản 
văn  hóa  là  trách  nhiệm  của  toàn  xã  hội. 
Khai  thác,  phát  huy  giá  trị  các  di  tích 
lịch  sử  -  văn  hóa  để  trở  thành  sản  phẩm 
du lịch đặc trưng của Hà Tĩnh, đó cũng là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
những người làm công tác văn hóa, du lịch 
Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.

B.X.T
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Nhìn lại du lịch Hà Tĩnh năm 2016

Năm 2016, do ảnh hưởng  sự cố 
môi trường biển, hoạt động kinh 
doanh  du  lịch Hà Tĩnh  bị  ảnh 
hưởng  nghiêm  trọng.  Doanh 

thu các cơ sở kinh doanh tại các khu, điểm du 
lịch biển sụt giảm mạnh, các đơn vị kinh doanh 
du lịch tại địa bàn trên trục Quốc lộ 1A giảm 
sút 40-50% so với năm trước. Tổng lượt khách 
lĩnh  vực du  lịch  năm 2016  là  1.100.000  lượt 
khách, đạt 68,8% so với năm 2015 (giảm 31,2 
%) và 66,5% so với kế hoạch  (giảm 33,5%); 
Doanh  thu  là  340  tỷ  đồng,  đạt  80,7%  so với 
năm 2015  (giảm 19,3%) và 75,5% so với kế 
hoạch (giảm 24,5%). Hiện nay mặc dù đã được 
Bộ Tài  nguyên  và Môi  trường  công  bố  chất 

lượng nước biển đảm bảo an toàn để tắm biển, 
nhưng du khách đến với biển miền Trung vẫn 
còn  ít. Thông  tin chất  lượng quan  trắc nguồn 
nước  biển  công  bố  chưa  rộng  rãi,  không  kịp 
thời, công bố chất lượng các loại hải sản gần 
bờ chưa rõ ràng, cụ thể. Hoạt động du lịch biển 
còn mang tính thời vụ, chủ yếu chỉ hoạt động 
trong 3  tháng mùa hè, bên cạnh đó còn thiếu 
các khu vui chơi giải trí trên bờ và các hình thức 
vui chơi giải trí trên mặt nước phục vụ du khách 
đến nghỉ dưỡng để tăng ngày lưu trú của khách 
du  lịch… do  vậy,  lượng  khách  du  lịch  trong 
năm qua giảm mạnh,  có  trên 1.000  lao động 
mất việc làm, một số đội ngũ nhân viên có tay 
nghề khá làm việc trong các cơ sở dịch vụ du 
lịch ven biển dịch chuyển sang các ngành nghề 

haâ tônh têåp trung khöi phuåc vaâ phaát triïín du lõch 
sau sûå cöë möi trûúâng biïín

Duy HoàNG

Biển Thạch Hải đón đợi du khách trong mùa du lịch biển năm 2017
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hoặc địa phương khác, dẫn đến thiếu nguồn lao 
động trầm trọng, làm cho hoạt động kinh doanh 
của các cơ sở du lịch gặp khó khăn.

Những khó khăn, vướng mắc cần tháo 
gỡ

Sự cố môi trường biển đã gây ảnh hưởng, 
thiệt  hại  lớn  cho  các  cơ  sở  kinh  doanh  dịch 
vụ du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh 
doanh tại các khu, điểm du lịch ở các xã,  thị 
trấn  ven  biển.  Tuy  nhiên,  hiện  nay,  các  đối 
tượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh lưu trú du 
lịch chưa được Chính phủ đưa vào đối tượng 
bị ảnh hưởng để kê khai bồi thường thiệt hại, 
mà chỉ mới xác định bồi thường cho đối tượng 
người dân sống ven biển làm nghề có tính chất 
đơn giản: bán hàng, làm dịch vụ cho khách du 
lịch, cửa hàng ăn uống phục vụ khách du lịch. 
Trong khi đó nhiều cán bộ, đảng viên và nhân 
dân  chưa nhận  thức đầy đủ du  lịch  là  ngành 
kinh tế tổng hợp quan trọng, có tính liên ngành, 
liên vùng, nên việc đầu tư hỗ trợ cho lĩnh vực 
du  lịch  còn  nhiều  hạn  chế,  tâm  lý  người  lao 
động chưa  thực  sự gắn bó với nghề do nhận 
thức  chưa đúng đắn về ngành;  sản phẩm, hạ 
tầng du lịch thì phát triển rời rạc, thiếu tính liên 
kết  vùng.  Hạ  tầng  giao  thông  chưa  đáp  ứng 
chất lượng, nhiều tuyến đường vào khu du lịch 
còn nhỏ hẹp; Nguồn nhân lực trong ngành du 
lịch còn yếu về nghiệp vụ chuyên môn, ngoại 
ngữ, thiếu về số lượng, nhất là đội ngũ hướng 
dẫn viên, thuyết minh viên; Chính sách khuyến 
khích thu hút đầu tư phát triển du lịch đã được 
ban hành,  tuy nhiên nguồn kinh phí phân bổ 
cho chính  sách nhưng còn quá  ít,  không đáp 
ứng  được  nhu  cầu,  chưa  đầu  tư  tương  xứng 
với các lĩnh vực kinh tế  khác.  Đội ngũ cán bộ 
quản lý nhà nước về du lịch còn thiếu ở cả cấp 
tỉnh và cấp huyện; Chưa có những khu điểm du 
lịch quy mô lớn, cơ sở hạ tầng các khu du lịch 
như bãi đậu xe, nhà vệ sinh đạt chuẩn… do đó 
chưa thực hiện tốt việc báo cáo, thanh kiểm tra, 
chấn chỉnh, xử lý kịp thời những đơn vị kinh 
doanh du lịch vi phạm quy định về hoạt động 
kinh doanh du lịch. Một bộ phận cán bộ công 
chức của một số Sở ngành, địa phương chưa 

tâm huyết tận tình hỗ trợ doanh nghiệp.
Giải pháp khôi phục và phát triển tiềm 

năng du lịch biển
Trước  thực  trạng  đó,  Tỉnh  ủy,  HĐND, 

uBND  tỉnh  Hà  Tĩnh  đã  tập  trung  lãnh  đạo, 
chỉ đạo ngành văn hóa - thể thao - du lịch và 
các ngành liên quan xây dựng chiến lược, kế 
hoạch khôi phục, phát triển du lịch sau sự cố 
môi trường biển với mục tiêu cụ thể: Thu hút 
được  số  lượt  khách  đến  với  du  lịch  biển Hà 
Tĩnh vào mùa cao điểm bằng với số lượt khách 
năm 2015 (khoảng 450.000 lượt khách); Tổng 
lượt  khách  du  lịch  đạt  1.300.000  lượt,  tăng 
18% so với năm 2016, trong đó khách quốc tế 
đạt trên 20.000 lượt, doanh thu đạt trên 400 tỷ 
đồng; giải quyết việc làm cho 3.721 lao động 
bằng năm 2015 và đến năm 2018 lượt khách du 
lịch đạt 1.600.000 lượt, khách quốc tế đạt trên 
30.000  lượt,  doanh  thu đạt  trên 500  tỷ đồng, 
giải quyết việc làm cho 4.000 lao động. 

Về giải pháp khôi phục du lịch biển
Một là, đẩy mạnh công  tác  tuyên  truyền, 

quảng bá, xúc tiến: tập trung cao cho việc  xây 
dựng chương trình quảng bá thông tin hình ảnh 
du lịch Hà Tĩnh trên các kênh thông tin truyền 
thông của địa phương và của Trung ương; đặc 
biệt là xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về 
du lịch biển, thường xuyên cập nhật thông tin, 
kết quả kiểm định chất lượng các loại hải sản 
đảm bảo tiêu chuẩn, số liệu quan trắc chất lượng 
nước biển, biển đã sạch hoàn toàn và người dân 
có thể yên tâm tắm biển, ăn hải sản thông báo 
trên các phương tiện truyền thông; Xây dựng 
phóng sự về các điểm đến du lịch nhằm giới 
thiệu  các  khu  du  lịch  biển  và một  số  di  tích 
danh thắng tại Hà Tĩnh phát trên chương trình 
du lịch của Đài Trung ương (VTV3,VTV1...) 
hoặc kênh địa phương của một số tỉnh thành; tổ 
chức tuyên tuyền qua hệ thống pano, áp phích  
tờ rơi, tờ gấp; đón tiếp các công ty lữ hành, báo 
chí truyền thông của các khu vực miền Bắc và 
miền Nam ra khảo sát du lịch và tổ chức tọa 
đàm du lịch ngay tại các Khu du lịch biển…

Hai là, phát  triển sản phẩm du  lịch biển: 
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Trước hết phải làm tốt việc bảo vệ tài nguyên 
môi trường biển, tăng cường công tác kiểm tra, 
kiểm soát chất lượng các nguồn xả thải ra biển, 
tuyệt đối đảm bảo môi trường sạch. 

Phối hợp tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên các 
cấp ở các huyện có bờ biển, phát động phong 
trào Thanh niên ra quân làm sạch môi trường 
biển trong tháng 3 hàng năm. Các cơ sở lưu trú, 
nhà hàng, cơ sở kinh doanh khu vui chơi giải 
trí tại các khu du lịch biển quan tâm thực hiện 
nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục 
vụ du khách  trong mùa du  lịch biển với chất 
lượng tốt nhất. Tổ chức các phong trào hướng 
về biển, các sự kiện, hội nghị, hội  thảo, hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể thao… 
tại các khu du lịch biển, nhằm kích cầu du lịch 
biển, đảo.            

Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng 
và  thuận  lợi cho các doanh nghiệp đầu  tư du 
lịch;  giải  quyết  sớm  các  chính  sách  khuyến 
khích đầu tư theo cam kết cho các doanh nghiệp 
đã tham gia đầu tư các vùng ven biển. Có cơ 
chế chính sách để các doanh nghiệp du lịch tiếp 
cận được các nguồn cho vay tín dụng để đầu tư 
nâng cấp cơ sở vật chất, đồng thời được miễn 
giảm  các  loại  thuế,  phí  thuê  đất,  lệ  phí,  cho 
các đối tượng là các tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến hoạt động hoạt động kinh doanh du 
lịch biển (cơ sở lưu trú, nhà hàng, vận chuyển 
khách du lịch, vui chơi giải trí) bị ảnh hưởng 
trực tiếp bởi sự cố môi trường biển tại tỉnh Hà 
Tĩnh trong thời gian 2 năm. Hỗ trợ các xã ven 
biển (Thịnh Lộc,Thạch Bằng, Thạch Kim, Cẩm 
Nhượng,  Xuân  Thành.…)  xây  dựng  và  phát 
triển các làng nghề truyền thống sản xuất các 
sản phẩm phục vụ cho du lịch như: nước mắm, 
chế biến các sản phẩm địa phương, …Trên cơ 
sở đó hình thành và phát triển loại hình du lịch 
cộng đồng. Hỗ  trợ  các  câu  lạc  bộ dân  ca Ví 
giặm về chuyên môn, phương tiện nhạc cụ để 
phục vụ khách du lịch tại các khu du lịch biển.

- Phát triển loại hình du lịch biển kết hợp 
du lịch văn hóa, sinh thái và trải nghiệm nông 
thôn mới  như:  du  lịch  biển Thiên Cầm kết 
hợp  với  tham quan Đảo Én, Đảo Bơc,  khu 

du  lịch sinh  thái Đồng nôi,  làng nghề nước 
mắm;  Biển  Xuân  Thành  kết  hợp  với  khu 
du  lịch  sinh  thái  Đức  Đường,  Chùa  Hang, 
Chùa  Thiên  Tượng,  Thiền  viện  Trúc  Lâm, 
du lịch trải nghiệm Nông thôn mới xã Xuân 
Mỹ; Biển Lộc Hà kết hợp với tham quan trải 
nghiệm văn hóa ẩm thực tại Làng văn hóa du 
lịch Nam Sơn, làng cá Thạch Kim.

Hoàn  thành  kê  khai  bồi  thường  thiệt  hại 
cho các đối tượng dịch vụ du lịch đã được xác 
định  tại  Quyết  định  số  12/QĐ-TTg  của  Thủ 
tướng Chính phủ và kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 
thiệt hại cho các doanh nghiệp du lịch và lao 
động tại các cơ sở lưu trú du lịch ven biển vào 
đối tượng kê khai bồi thường thiệt hại.

Ba là, phát triển nguồn nhân lực du lịch
Thu hút nhân  lực du  lịch ven biển  thông 

qua  các  sàn  giao  dịch  việc  làm  của  tỉnh,  có 
chính sách hỗ trợ về đào tạo, chế độ thu hút  các 
lao động có tay nghề cao.  Tổ chức các lớp bồi 
dưỡng kỹ năng về du  lịch cho các đối  tượng 
hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Ưu tiên 
nguồn  kinh  phí  tổ  chức  các  lớp  đào  tạo  sơ 
cấp nghề du lịch (lễ tân, bàn, bar, buồng, bếp, 
hướng dẫn du lịch), các lớp tập huấn ngắn hạn 
nghiệp vụ du lịch cho lao động trong độ tuổi 
các xã ven biển. 

Có chương trình giáo dục, nâng cao ý thức, 
văn hóa ứng xử du lịch cho cộng đồng tham gia 
vào các hoạt động du lịch ven biển. Tạo điều 
kiện hỗ trợ về chuyên môn và kỹ năng, nghiệp 
vụ cho cộng đồng dân cư làm nghề đơn giản bị 
ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tham gia 
vào các loại hình du lịch như: du lịch làng nghề, 
du lịch cộng đồng, homestay, sinh thái…

Bốn là,  đẩy mạnh  công  tác  quản  lý Nhà 
nước

Thành lập và có cơ chế quản lý, sử dụng 
hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát  triển du  lịch. Ngân 
sách Nhà nước hỗ trợ ban đầu cho Quỹ và hằng 
năm được bổ sung từ nguồn thu lệ phí thị thực 
nhập cảnh, phí tham quan du lịch, đóng góp của 
doanh nghiệp, khách du lịch và các nguồn hợp 
pháp khác.
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Tăng cường công tác thanh 
tra,  kiểm  tra  chuyên  ngành  và 
liên ngành, kiểm soát chất lượng 
dịch vụ hệ thống khách sạn, các 
doanh nghiệp  lữ hành, đội ngũ 
hướng  dẫn  viên  và  các  cơ  sở 
dịch vụ du  lịch;  triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
các hoạt động quản lý thuế, phí 
để  chống  thất  thu  trong  hoạt 
động  du  lịch.  Phát  huy  vai  trò 
của Ban Chỉ đạo nhà nước về du 
lịch.

Đề  cao  trách  nhiệm  của 
người đứng đầu cấp uỷ và chính 
quyền địa phương các cấp trong 
tổ chức triển khai, quản lý hoạt 
động du lịch; xử lý dứt điểm các 
tệ nạn đeo bám, ép khách, cướp 
giật; bảo đảm vệ sinh môi trường 
và an toàn thực phẩm, xây dựng 
môi trường du lịch văn minh, an 
toàn, thân thiện.

Đẩy  mạnh  hoạt  động  hợp 
tác quốc tế, phát huy tiềm năng, 
thế  mạnh  và  khai  thác  các  cơ 
hội, nguồn lực để phát triển, gắn 
kết du lịch Hà Tĩnh với du lịch 
của các nước trong khu vực và 
thế  giới,  đồng  thời  khắc  phục 
những hạn chế của du lịch trong 
thời gian qua.

Với chiến lược và kế hoạch 
nêu  trên, hy vọng và  tin  tưởng 
rằng cùng với sự quan tâm của 
Trung ương, sự nỗ lực của tỉnh, 
chung  tay,  góp  sức  của  cộng 
đồng các doanh nghiệp, sự chia 
sẻ của nhân dân trong và ngoài 
tỉnh, du lịch biển sẽ không còn 
cảnh  “cắm  sào  đứng  đợi”  như 
bấy lâu nay. Biển Hà Tĩnh sẽ hồi 
sinh và đón đợi du khách khắp 
mọi miền về đây thưởng ngoạn.

D.H

Kiên  quyết  chống  những  biểu  hiện  tham  vọng  chức 
quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn 
chức danh, vị trí công tác, mà Hồ Chí Minh gọi là: “Bệnh 
hiếu danh - Tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Có khi vì cái 
tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm. Đến khi 
bị công kích, bị phê bình thì tinh thần lung lay. Nhưng người 
đó chỉ biết lên mà không biết xuống. Chỉ chịu được sướng 
mà không chịu được khổ. Chỉ ham làm chủ tịch này, ủy viên 
nọ, chớ không ham công tác thiết thực”.

Người  yêu  cầu:  “Phải  khắc  phục  bệnh  cá  nhân  chủ 
nghĩa, bệnh công thần, óc địa vị. Nó đẻ ra nhiều cái xấu như 
xích mích, kèn cựa giữa cán bộ và giữa đảng viên, không 
ai phục ai, không giúp đỡ nhau, không cộng tác chặt chẽ 
với nhau. Bệnh cá nhân còn dẫn đến tệ bảo thủ, quan liêu, 
tham ô, lãng phí, sợ khó, sợ khổ, thấy khó khăn thì đâm ra 
tiêu cực, bi quan”, từ đó dẫn đến những biểu hiện chọn nơi 
có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng 
nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm 
mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu 
tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh. “Không 
phục tùng mệnh lệnh, không tuân theo kỷ luật. Cứ làm theo 
ý mình”.

Những biểu hiện chỉ tập trung giải quyết những vấn đề 
ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình Người gọi là “Bệnh 
cận thị - Không trông xa thấy rộng. Những vấn đề to tát thì 
không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ”.

Người đấu tranh với những biểu hiện tranh thủ bổ nhiệm 
người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp 
vào vị trí có nhiều lợi ích và gọi đó là: “Tư túng - Kéo bè, kéo 
cánh, bà con bạn hữu mình, không tài năng gì cũng kéo vào 
chức này chức nọ. Người có tài có đức, nhưng không vừa 
lòng mình thì đẩy ra ngoài. Quên rằng việc là việc công, chứ 
không phải việc riêng gì dòng họ của ai”. Người phê bình 
thẳng thắn: “Có những đồng chí còn giữ thói “một người 
làm nên cả họ được nhờ”, đem bà con bằng hữu vào chức 
này việc kia, làm được, không được mặc kệ. Hỏng việc đã 
có đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được”.

T.H (trích Chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017)

(Tiếp theo trang 7)

Quan niïåm cuãa Höì Chñ Minh...
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Phóng viên (P.V): Thưa đồng chí, được 
biết sắp tới Lộc Hà sẽ tổ chức kỷ niệm 10 
năm Ngày thành lập huyện. Để chào mừng 
sự kiện quan trọng này, nhằm tạo khí thế 
thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và Nhân 
dân, huyện chúng ta đã triển khai những 
hoạt động gì?

đ/c Trương Thanh Huyền (đ/c T.T.H): 
Với Đảng bộ và Nhân dân huyện Lộc Hà, 
năm 2017  là một năm đặc biệt. Năm đánh 
dấu  huyện  nhà  tròn  10  năm  thành  lập. Để 
thiết thực chào mừng sự kiện chính trị quan 
trọng này, ngày 01/9/2016, Ban Thường vụ 

Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/Hu 
về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 10 năm 
Ngày thành lập huyện Lộc Hà (2007 - 2017).  
Theo đó, huyện đã thành lập Ban Tổ chức và 
xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động 
kỷ niệm. 

Nhằm khơi dậy niềm tự hào, tạo không 
khí vui  tươi, phấn khởi  trong cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân  trên địa bàn huyện, Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng 
đề  cương, hướng dẫn để  các  cơ quan, đơn 
vị, các xã tuyên truyền sâu rộng; xây dựng 
phóng sự, biên tập sách, đăng tải các tin, bài, 

tûå haâo, quyïët têm xêy dûång vuâng quï cûãa biïín 
ngaây caâng phaát triïín bïìn vûäng

Lễ khai trương Dự ánTổ hợp biệt thư nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót - Lộc Hà
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in đĩa CD giới thiệu về vùng đất, con người 
và  những  thành  tựu  đạt  được  của  Lộc Hà 
trong thời gian qua. Chỉ đạo các địa phương, 
đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa - văn 
nghệ, thể dục - thể thao như: Hội diễn nghệ 
thuật quần chúng, hội trại Thanh niên, giải 
bóng đá nam công - nông - binh; phối hợp tổ 
chức giải bóng chuyền nam thanh niên toàn 
tỉnh tại huyện... 

Ngoài các hoạt động bề nổi, Ban Thường 
vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn 
vị phát động phong trào thi đua yêu nước lập 
thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành 
lập huyện. Quan tâm triển khai thực hiện tốt 
phong trào đền ơn, đáp nghĩa như: Tặng quà 
các  gia  đình,  đối  tượng  chính  sách;  chăm 
sóc,  tu  bổ  các  di  tích  lịch  sử,  nghĩa  trang 
liệt sỹ từ xã đến huyện; xây dựng nhà tình 
nghĩa, vận động ủng hộ, hỗ trợ cho các gia 
đình, các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
khó  khăn.  Chỉ  đạo  đẩy  nhanh  tiến  độ  xây 
dựng các công trình, dự án trọng điểm như: 
thông tuyến đường 70 (tuyến nhánh); hoàn 
thành Đền thờ, Quảng trường và Tượng đài 
Mai Hắc Đế; Tổ  hợp  biệt  thự  nghỉ  dưỡng 
Vinpearl  Cửa  Sót;  Tổ  chức  ra  quân  chỉnh 
trang khuôn viên,  trụ  sở  các  cơ quan,  đơn 
vị, dọn vệ sinh môi trường nơi khu dân cư... 
Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ mít 
tinh kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập huyện 
gắn với khai trương mùa du lịch biển, khánh 
thành Vinpearl Cửa Sót vào dịp 30/4/2017. 

Với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, thiết 
thực,  các  cơ  quan,  đơn  vị,  mọi  tầng  lớp 
nhân  dân  trong  huyện  đã  tích  cực  tham 
gia các hoạt động,  tạo khí  thế thi đua sổi 
nổi, khơi dậy tinh đoàn kết, niềm tự hào về 
truyền thống và những thành tựu của quê 
hương,  góp  phần  tạo  nên  sự  thành  công 
cho  Lễ  kỷ  niệm  10  năm Ngày  thành  lập 
huyện sắp tới.

P.V: Lộc Hà là một trong những huyện 
trẻ, có nhiều tiềm năng, lợi thế và có sức vươn 
lớn, đồng chí có thể cho biết những thành tựu 
nổi bật của huyện trong 10 năm qua?

đ/c T.T.H: Là một huyện trẻ, sau 10 năm 
thành lập, bên cạnh những thuận lợi, huyện 
cũng gặp không ít khó khăn, thách thức: Cơ 
sở, vật chất còn thiếu; tổ chức bộ máy, đội 
ngũ cán bộ chưa hoàn thiện; chịu ảnh hưởng 
của suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát, sự 
cố môi trường biển; cắt giảm đầu tư công... 
Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ và Nhân 
dân  huyện Lộc Hà  đã  đoàn  kết  khắc  phục 
khó khăn, nỗ lực xây dựng huyện nhà ngày 
càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực: Tốc 
độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 
2015 đạt 15%; công tác thu hút, xúc tiến đầu 
tư được tập trung thực hiện. Giai đoạn 2007 
- 2017 nguồn lực đầu tư gần 6.300 tỷ đồng 
với 163 công trình, dự án đã và đang triển 
khai xây dựng. Đặc biệt là xây dựng hạ tầng, 
hoàn thiện hệ thống giao thông, mạng lưới 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống các 
trung tâm thương mại, dịch vụ, các khu công 
nghiệp  và  các  công  trình  công  cộng  khác. 
Hệ thống giao thông như Quốc lộ 15B đi mỏ 
sắt Thạch Khê, Tỉnh lộ 22, Tỉnh lộ 9, Tỉnh 
lộ 7, đường 70m, kè biển kết hợp giao thông 
ven biển; Hệ thống thủy lợi Cống Đò Điệm 
và kênh  trục Sông Nghèn… được đưa vào 
sử dụng và phát huy hiệu quả. Khu du lịch 
dịch  vụ  biển  Xuân  Hải  (Thạch  Bằng),  Tổ 
hợp biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót, 
cụm công trình Đền thờ - Tượng đài - Quảng 
trường Vua Mai Hắc Đế… đã tạo nên diện 
mạo mới, góp phần  thúc đẩy  sự phát  triển 
của vùng quê cửa biển. 

Sau hơn 6 năm triển khai Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
Lộc Hà đã có 04 xã đạt chuẩn, các xã còn 
lại đạt trên 10 tiêu chí. Trên lĩnh vực nông 
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nghiệp, huyện đã thu hút nhiều dự án đầu tư 
công nghệ  cao như: Dự  án nuôi  tôm công 
nghệ cao 10 ha tại xã Thịnh Lộc với vốn đầu 
tư 17 tỷ đồng đã phát huy hiệu quả rõ nét; 
dự án trung tâm nuôi trồng thủy sản Ích Hậu 
trên diện tích gần 50 ha đất hoang hóa với 
vốn  đầu  tư  hơn  50  tỷ  đồng;  các  trang  trại 
chăn nuôi lợn tập trung quy mô hàng ngàn 
con,  trại nái… Đó là các dự án có ý nghĩa 
phát triển nông nghiệp bền vững. Bên cạnh 
đó Ngư nghiệp cũng  chuyển biến mạnh mẽ; 
quy hoạch, đầu tư chế biến sâu, theo hướng 
quy mô và hiệu quả  cao  cho  cụm  tiểu  thủ 
công nghiệp  - chế biến Thạch Kim, Thạch 
Bằng,  đầu  tư  đóng mới  các  tàu  vỏ  sắt  có 
công suất  trên 200CV và  trên 800 CV cho 
đội tàu đánh bắt xa bờ; khu vực cảng cá Cửa 
Sót có hệ thống kho đông lạnh hàng năm lưu 
chuyển hơn 7000 tấn thủy hải sản. Sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng 
phát triển. Bức tranh nông thôn Lộc Hà đang 
từng ngày khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ 
rệt, đời sống của nhân dân được nâng lên với 
mức thu nhập bình quân trên đầu người năm 
2016 đạt 26 triệu đồng, tăng gấp 5 lần so với 
những ngày đầu thành lập huyện.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều khởi 
sắc. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 72% số 
trường học đạt chuẩn quốc gia, chất  lượng 
giáo dục ngày càng được nâng lên. Bên cạnh 
đó, chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe cho nhân dân  tiếp  tục được nâng 
lên. Bệnh viện Đa khoa huyện với quy mô 
100 giường bệnh được đầu tư thêm các trang 
thiết bị máy móc hiện đại. Mạng lưới y tế cơ 
sở được củng cố, đến nay có 13/13 trạm y tế 
xã đạt chuẩn Quốc gia. Phong trào toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư được chú trọng. 100% thôn, xóm xây 
dựng được hương ước,  quy ước. Công  tác 
dạy nghề, việc làm, xóa đói giảm nghèo và 
đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp 

thời, đồng bộ. 
Mười năm qua, Lộc Hà còn ghi dấu ấn 

rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị. Toàn Đảng bộ có 32 tổ chức 
cơ sở Đảng với hơn 4.300 đảng viên. Công 
tác  giáo  dục  chính  trị,  tư  tưởng,  nắm  bắt, 
định  hướng  dư  luận  xã  hội  thường  xuyên 
được quan tâm. Các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
nhiệm vụ chính trị được triển khai kịp thời, 
hiệu quả, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4  (khóa XI),  khóa XII  về xây 
dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc học 
tập  và  làm  theo  tư  tưởng,  đạo  đức,  phong 
cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám 
sát  của  Đảng,  công  tác  đấu  tranh  phòng, 
chống  tham  nhũng,  thực  hành  tiết  kiệm, 
chống lãng phí được tăng cường. Công tác 
vận động quần chúng nhân dân được quan 
tâm đúng mức. Thường xuyên chăm lo xây 
dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân. Nhiều phong trào thi đua yêu 
nước được phát  động  sâu  rộng  trong quần 
chúng nhân dân và thu được nhiều kết quả 
quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội,  đảm  bảo  quốc  phòng  -  an  ninh. Hiệu 
lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính 
quyền các cấp được nâng lên; cải cách hành 
chính đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Với những thành tích đó, từ khi thành lập 
đến nay, Đảng bộ huyện luôn đạt danh hiệu 
Trong  sạch vững mạnh;  chính quyền hoàn 
thành  tốt nhiệm vụ, được uBND tỉnh  tặng 
cờ  thi  đua  xuất  sắc, Chính  phủ  tặng Bằng 
khen. Kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, cán 
bộ  và Nhân  dân Lộc Hà  rất  phấn  khởi,  tự 
hào được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương lao động hạng Ba, đó là động lực to 
lớn để Lộc Hà tiếp  tục phát huy, phấn đấu 
nhằm  xây  dựng  vùng  quê  cửa  biển  ngày 
càng phát triển bền vững. 
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P.V: Những thành tựu nổi bật trên sẽ 
là nền tảng, động lực to lớn để Đảng bộ 
và Nhân dân phấn đấu xây dựng Lộc Hà 
ngày càng phát triển. Vậy Huyện chúng 
ta đã xác định phương hướng, mục tiêu 
phát triển trong thời gian tới là gì, thưa 
đồng chí?

đ/c T.T.H: Phát huy những kết quả đạt 
được, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội 
Đảng  các  cấp;  kế  thừa  những  định  hướng 
lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần  thứ Nhất,  thứ Hai  và  Chiến  lược  phát 
triển  kinh  tế  -  xã  hội  của  huyện  đến  năm 
2020, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã 
xác định phương hướng, mục tiêu phát triển 
trong  nhiệm kỳ  2015  -  2020  là: Nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng 
bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành 
của chính quyền; phát huy sức mạnh của 
hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn 
dân; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, thu hút 
đầu tư, huy động mọi nguồn lực xây dựng 
kết cấu hạ tầng; khai thác tối đa tiềm năng 
lợi thế, tập trung phát triển kinh tế - xã hội; 
giữ vững ổn định chính trị. Phấn đấu đến 
năm 2020 trở thành huyện có thương mại, 
dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ 
cao phát triển.

Từ phương hướng, mục  tiêu  tổng quát 
trên, Đảng  bộ  huyện Lộc Hà  đã  đề  ra  các 
khâu đột phá sau: 

Một là, đầu tư hình thành và phát triển hệ 
thống chuỗi các điểm đô thị, thị tứ, thương 
mại, dịch vụ, du lịch. Xây dựng khu du lịch 
biển Xuân Hải - Chân Tiên theo quy hoạch 
đã  được  uBND  tỉnh  phê  duyệt  trở  thành 
khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Gắn du lịch 
biển, du lịch tâm linh với du lịch sinh thái và 
giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực.

Hai  là,  tái  cơ  cấu  ngành  nông  nghiệp 

theo hướng khai thác tối đa lợi thế ba vùng 
quy hoạch sản xuất tập trung với phát triển 
công nghiệp chế biến, thương mại nông thôn. 
Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa có 
công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị 
các sản phẩm chủ lực của  tỉnh, gồm: Nuôi 
trồng - đánh bắt - chế biến thủy hải sản; gắn 
vùng nguyên liệu - sản xuất, chế biến - tiêu 
thụ  sản phẩm;  chăn nuôi bò,  lợn,  sản xuất 
rau củ quả công nghệ cao.

Ba  là,  tập  trung  thực  hiện  cải  cách 
hành  chính,  nâng  cao  hiệu  quả,  hiệu  lực 
bộ máy hành chính,  thực sự chuyển sang 
nền  hành  chính  công  vụ.  Cải  thiện  môi 
trường  đầu  tư,  phát  triển mạnh  hệ  thống 
doanh nghiệp;  thu hút  các doanh nghiệp, 
hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài  huyện  đầu  tư  phát  triển  sản  xuất, 
kinh doanh trên địa bàn.

P.V:  Để đạt được mục tiêu đó, xin 
đồng chí cho biết huyện Lộc Hà cần tập 
trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm nào?

đ/c T.T.H: Trên cơ sở các khâu đột phá 
đó, từ nay đến năm 2020, Đảng bộ và Nhân 
dân huyện Lộc Hà cần  tập  trung  thực hiện 
có hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp 
chủ yếu sau:

Thứ nhất, rà soát, bổ sung, xây dựng các 
quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát  triển bền 
vững, đúng định hướng. Tăng cường công 
tác quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch du 
lịch,  quy  hoạch  khu  trung  tâm hành  chính 
huyện...; huy động các nguồn lực đầu tư xây 
dựng kết  cấu hạ  tầng; xây dựng các  chính 
sách, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi 
nhất để  thu hút các dự án đầu  tư sản xuất, 
kinh doanh từ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân 
trong  và  ngoài  tỉnh  đáp  ứng  yêu  cầu  phát 
triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, tiếp tục triển khai mạnh mẽ cơ 
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cấu lại nông nghiệp của huyện theo hướng 
khai  thác  tối  đa  tiềm  năng,  lợi  thế  của  ba 
vùng sinh thái, nhất là sau khi hệ thống kênh 
trục sông Nghèn hoàn thành;  tập trung sản 
xuất các sản phẩm chủ  lực  theo vùng, đẩy 
mạnh liên kết hóa, doanh nghiệp hóa trong 
tất cả các khâu từ sản xuất đến chế biến và 
tiêu thụ sản phẩm. 

Thứ ba,  tập  trung  lãnh đạo, chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Huy động tốt mọi nguồn lực, nhất là nội lực 
trong nhân dân; nêu cao trách nhiệm của các 
cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt từ 
huyện đến  cơ  sở;  phấn đấu đến năm 2020 
có  ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông  thôn mới, 
không còn xã dưới 14 tiêu chí.

Thứ tư,  đầu  tư  phát  triển  và  nâng  cao 
hiệu quả hoạt động thương mại, dịch vụ, du 
lịch. Tập trung xây dựng khu du lịch biển, 
đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và 
phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, gắn 
du lịch biển với du lịch tâm linh. Quan tâm 
phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.  
Đảm bảo  tốt công  tác  thu ngân sách; nâng 
cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng. 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài 
nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu. 

Thứ năm, xây dựng phong trào và nâng 
cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục, thể thao. Tập trung nâng cao 
chất  lượng giáo dục,  tăng cường cơ sở vật 
chất,  trang thiết bị dạy học. Nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 
cho  nhân  dân;  thực  hiện  có  hiệu  quả  các 
chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm 
nghèo bền vững. 

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân 
sự địa phương, đảm bảo an ninh chính  trị, 
trật tự an toàn xã hội.

   Thứ sáu, tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công 
tác  giáo  dục  chính  trị  tư  tưởng,  giáo  dục 
truyền thống; gắn việc triển khai thực hiện 
Nghị  quyết  Trung  ương  4  khóa  XI,  Khóa 
XII,  với  thực  hiện  có  hiệu  quả Chỉ  thị  05 
của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
làm  nền  tảng  xây  dựng  hệ  thống  chính  trị 
trong sạch, vững mạnh. 

 Thứ bảy,  tiếp  tục  nâng  cao  năng  lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ 
sở đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ 
đảng viên, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu  quả.  Tăng  cường  công  tác  kiểm  tra, 
giám sát, kỷ luật của Đảng theo Quy định số 
30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp 
hành Trung ương gắn với thực hiện các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng

Thứ tám,  đổi  mới,  nâng  cao  hiệu  quả 
công  tác  dân  vận  của  hệ  thống  chính  trị; 
phương  thức  hoạt  động  của  Mặt  trận  Tổ 
quốc,  các  đoàn  thể;  phát  huy  quyền  làm 
chủ của nhân dân.  Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ 
máy chính quyền các cấp. 

Tin tưởng rằng, với việc thực hiện đồng 
bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên, đồng thời 
phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thông nhất, 
vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt mọi 
thời cơ, tập trung huy động có hiệu quả các 
nguồn lực, Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà 
sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trên chặng 
đường mới, để xây dựng Lộc Hà ngày càng 
giàu mạnh, văn minh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí và 
chúc huyện Lộc Hà chúng ta sẽ ngày càng 
phát triển bền vững, bắt nhịp cùng với sự đi 
lên của tỉnh nhà trong thời gian tới.

P.V (thực hiện)
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Kỳ  thi  THPT  quốc  gia  năm 
2017 được tổ chức theo tinh 
thần  đổi  mới  cơ  bản,  toàn 
diện giáo dục, đào tạo, trong 

đó đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển 
sinh đại học, cao đẳng theo hướng giảm áp 
lực, giảm tốn kém cho thí sinh, gia đình và 
xã hội nhưng kết quả vẫn bảo đảm độ tin cậy 
để xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho 
các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong 
tuyển sinh.

Bám sát chủ trương đổi mới kỳ thi của 
Bộ  GD&ĐT,  ngay  từ  đầu  năm  học  2016-
2017, Ngành GD&ĐT tỉnh đã tập trung chỉ 
đạo các nhà  trường và cơ sở giáo dục  trên 
địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền về 
kỳ thi THPT quốc gia, nhất  là những điểm 
mới  của  kỳ  thi  đã  được  quan  tâm  truyền 
đạt đến giáo viên, học sinh bằng nhiều hình 
thức phong phú hiệu quả như: cuộc thi Rung 
chuông  vàng  với  nội  dung  hướng  đến  phổ 
biến quy chế thi; các hoạt động ngoại khóa 
đều “lồng ghép” nội dung trắc nghiệm khách 
quan  những  vạt  kiến  thức  thuộc  các  môn 
thi  trong  chương  trình  trước học  sinh  toàn 
trường… giúp giáo viên và học sinh giải toả  
được  những  băn  khoăn,  lo  lắng  cũng  như 
cảnh báo kịp thời tâm lý chủ quan một cách 
thái  quá;  cùng  với  đó  là  những  giải  pháp 

điều chỉnh hoạt động dạy và học một cách 
phù  hợp,  tránh  việc  tạo  áp  lực  từ  hai  phía 
trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục, 
hướng đến thực hiện một kỳ thi nghiêm túc, 
hiệu quả, đúng quy chế.

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT có thông báo 
chính  thức  về  phương  án  thi  THPT  quốc 
gia năm 2017, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các 
nhà trường dạy học đảm bảo tiến độ chương 
trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng; tổ chức dạy 
và ôn tập phù hợp đúng với đối tượng, mục 
đích  thi  của  học  sinh,  chú  trọng  phương 
pháp học, ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm 
bài theo đặc thù của từng môn thi; bám sát 

nguyïîn Vùn quang
trûúâng thpt Cêím bònh

giaáo duåc haâ tônh chuã àöång chuêín bõ töët 
cho kyâ thi trung hoåc phöí thöng quöëc gia
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đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT, biên soạn 
hệ thống câu hỏi, bài tập có nội dung, hình 
thức phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy 
học, kiểm tra đánh giá; cân nhắc, đánh giá 
tài  liệu tham khảo để có ý kiến tư vấn học 
sinh phù hợp… 

Thực  hiện  sự  chỉ  đạo  của  Ngành,  các 
trường tập trung dạy và ôn tập theo hướng 
giảng  dạy  kiến  thức  đúng  theo  phân  phối 
chương  trình,  nội  dung  kiến  thức  chủ  yếu 
là  lớp  12;  không  ôn  luyện  quá  nhiều  kiến 
thức nâng cao, không dạy ôn theo kiểu học 
“tủ”, học “lệch” mà thực hiện phương châm 
mở rộng diện để đào sâu điểm, nhằm giúp 
các em có khả năng ứng xử được các  tình 
huống  trong  thi;  bố  trí  giáo  viên  có  nhiều 
kinh nghiệm giảng dạy khối 12.

 Đối với những học sinh chỉ có nguyện 
vọng tốt nghiệp, các nhà trường yêu cầu giáo 
viên bộ môn củng cố, ôn luyện để các em có 
kiến thức kỹ năng cơ bản, có kế hoạch phụ 
đạo học sinh yếu kém, có nguy cơ trượt tốt 
nghiệp; những học sinh có nguyện vọng thi 
để dự tuyển vào đại học, cao đẳng chú trọng 
dạy học nâng cao, tăng cường hướng dẫn kỹ 
năng thực hành, giúp các em trả lời tốt câu 
hỏi, bài tập ở mức độ vận dụng cao. 

Với sự chỉ đạo, hướng dẫn và tập huấn 
của Sở, hiện nay các trường đang tổ chức 
ôn  tập  phù  hợp  từng  nhóm  đối  tượng, 
theo  năng  lực  học  sinh.  Các  môn  Giáo 
dục  công  dân,  Lịch  sử,  Địa  lý  được  các 
trường dạy sát chủ đề, có liên hệ thực tế; 
môn Ngữ văn dù không thay đổi hình thức 
thi nhưng lượng kiến thức bài thi tăng lên 
theo hướng mở, liên hệ thực tế nhiều hơn; 
các môn khoa học  tự nhiên dạy nền  tảng 
kiến thức rất căn bản… Trong quá trình ôn 
tập, đã tổ chức thi thử theo hướng đánh giá 
đúng chất lượng học sinh khối 12, từ đó có 
giải  pháp  điều  chỉnh  việc  ôn  tập  về  kiến 

thức, thời gian, phương pháp, kỹ năng để 
khi tham gia kỳ thi chính thức các em đạt 
kết quả cao nhất. 

Các  trường  đều  cử  giáo  viên  cốt  cán 
tham gia các đợt tập huấn của Sở về cách 
xây  dựng  đề  và  biên  soạn  câu  hỏi  trắc 
nghiệm  khách  quan  đối  với  các  bộ môn. 
Ban giám hiệu các  trường tăng cường dự 
giờ giáo viên để có những góp ý hiệu quả 
nhất cho công  tác ôn  tập. Trước  thay đổi 
của  kỳ  thi,  học  sinh  ít  nhiều  chịu  áp  lực 
khi lần đầu tiên các em phải làm quen với 
tổ hợp môn thi trong cùng một bài thi trắc 
nghiệm và thực hiện bài thi trắc nghiệm ở 
các môn Toán, Sử, Địa, Giáo dục công dân 
nên ngoài việc tập trung ôn tập kiến thức, 
giáo viên còn tăng cường các bài kiểm tra 
theo  hình  thức mới  để  các  em  làm  quen 
dần;  tích cực chỉ đạo các tổ bộ môn phối 
hợp,  tìm  ra  giải  pháp  tối  ưu  để  giúp  học 
sinh hệ thống kiến thức, trau dồi kỹ năng 
làm bài… Từ kết quả thi học kỳ I và các 
bài kiểm tra, các nhà trường đã điều chỉnh 
cách dạy học theo hướng vừa tập trung kiến 
thức trọng tâm vừa nâng cao kỹ năng làm 
bài cho học sinh. Các nhà trường yêu cầu 
giáo viên cần tăng cường đổi mới phương 
pháp  và  hình  thức  dạy  học,  áp  dụng  các 
phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, 
ứng  dụng  công  nghệ  thông  tin  trong  dạy 
học; đổi mới nội dung, phương thức kiểm 
tra,  đánh giá  theo hướng kết hợp  tự  luận 
và trắc nghiệm khách quan, giúp học sinh 
được  trang  bị  và  vận  dụng  kiến  thức,  kỹ 
năng một cách linh hoạt, sáng tạo.

Trước  những  đổi  mới  của  kỳ  thi,  các 
trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn 
tỉnh đang dồn  sức,  tập  trung mọi  công  tác 
chuẩn bị để giành kết quả cao nhất trong kỳ 
thi THPT quốc gia năm 2017.

N.V.Q
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Về kết qủa công tác bồi thường, hỗ trợ 
thiệt hại

Đến nay, đã cơ bản hoàn thành công tác 
kê khai, bồi thường thiệt hại đợt 1 cho các đối 
tượng theo Quyết định số 1880/QĐ- TTg ngày 
29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Số lượng kê khai thiệt hại là: 6.489 tàu cá; 
1.545ha nuôi trồng thủy sản (ao, hồ, bãi triều); 
27.022m3 nuôi lồng bè; 127ha sản xuất muối; 
47.960 lao động bị ảnh hưởng trong đó: Lao 
động trực tiếp 44.280 người, lao động gián tiếp 
3.680 người; giá trị thiệt hại kê khai bước đầu là 
1.591,77 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại của 
hàng hải sản tồn kho).

-  Kinh phí thẩm định, chi trả: Đến ngày 
27/3/2017, tỉnh đã phê duyệt giá trị thiệt hại 
được bồi thường, hỗ trợ là 1.091,59 tỷ đồng (đạt 
91% so với số kinh phí của Trung Ương tạm cấp 
là 1.200 tỷ đồng); chi trả cho các đối tượng được 
l.022,8 tỷ đồng (đạt 86% số kinh phí Trung ương 
cấp), còn 68,78 tỷ đồng chưa chi trả do có một số 
vướng mắc như: Có ý kiến phản ảnh của người 
dân nên đang kiểm tra lại, đối tượng đi nước 
ngoài, các hồ sơ nuôi trồng thủy sản....

Về triển khai thực hiện Quyết định số 
309/QĐ-TTg

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017, 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục 
thực hiện bồi thường đợt 2 cho các đối tượng, 
cụ thể các nhóm đối tượng theo Quyết định 309 
như sau:

- Chủ tàu và người lao động trên tàu khai 
thác thủy sản trong đầm phá;

-  Chủ các cửa hàng ăn uống phục vụ 
khách du lịch có địa điểm kinh doanh tại các xã, 
phường, thị trấn ven biển bị thiệt hại bởi sự cố 
môi trường biển;

- Lao động làm việc trong các cửa hàng ăn 
uống phục vụ khách du lịch tại mục nêu trên, có 
địa điểm kinh doanh hoặc có đăng ký hộ khẩu 
thường trú, tạm trú tại các xã, phường, thị trấn 
ven biển;

-  Lao động có tính chất đơn giản, không 
thường xuyên, có thu nhập chính thuộc các 
nhóm đối tượng tại điểm c khoản 1, điểm c 
khoản 2, điểm c, khoản 4.khoản 5, điểm b khoản 
7 Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 
29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Về bồi thường, hỗ trợ thuỷ sản tồn kho
Sau khi kiểm kê, rà soát, số liệu thuỷ sản tồn 

kho như sau:
- Số đối tượng đủ điều kiện để thẩm định 

thiệt hại (đúng đối tượng theo Quyết định 
1880, phù hợp với số liệu kê khai trong tháng 
9/2016 và số liệu kiểm kê trong tháng 12/2016): 
1.478,558 tấn, ước tính kinh phí bồi thường, hỗ 
trợ khoảng 29,210 tỷ đồng, trong đó: Số được 
hỗ trợ 30% (đảm bảo an toàn) 1.200 tấn, dự tính 
khoảng 19,957 tỷ đồng; số được bồi thường 
100% (không đảm bảo an toàn đã tiêu hủy) 
278,558 tấn, dự kiến khoảng 9,253 tỷ đồng.

- Số đối tượng chưa đủ điều kiện để thẩm 
định thiệt hại là 2.559,581 tấn, ước tính nếu 
được bồi thường, hỗ trợ thì khoảng 82,876 tỷ 
đồng, trong đó: Thủy sản đã tiêu hủy (có giấy 
kiểm nghiệm không đảm bảo an toàn, nhưng 
không thuộc đối tượng theo Quyết định số 
1880): 27,528 tấn, ước tính nếu được bồi thường 
100%: 914,4 triệu đồng; Thủy sản đông lạnh số 
liệu vượt do không kê khai vào sổ chưa trùng 
với số đã kê khai tháng 9/2016: 973,932 tấn, ước 
tính nếu được hỗ trợ 30% thì khoảng 16,1975 tỷ 
đồng; Thủy sản khô 417,176 tấn, nếu được hỗ 
trợ 30%, ước tính khoảng 18,773 tỷ đồng; Sứa 
839,589 tấn nếu được hỗ trợ 100% do tiêu hủy, 

TìNH HìNH KHôI pHục SảN xUấT, ỔN địNH đờI SốNG NHâN DâN; 
KếT qUả BồI THƯờNG THIỆT HạI cHo các TỔ cHức, cá NHâN Bị ảNH HƯởNG 

Do Sự cố MôI TrƯờNG (TÍNH đếN NGÀY 27/3/2017)
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ước tính khoảng 41,979 tỷ đồng; Thủy sản tại 
các kho đông, kho lạnh không ven biển: 153.683 
tấn nếu được hỗ trợ 30%, ước tính khoảng 2,556 
tỷ đồng; Thủy sản tại các tủ đông 147.673 tấn, 
nếu được hỗ trợ 30%, ước tính khoảng 2,4556 
tỷ đồng.

Hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo 
Hội đồng thẩm định cấp tỉnh và các địa phương 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thẩm định thiệt hại 
đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định để phê duyệt, 
chi trả cho nhân dân. Để giải quyết khó khăn cho 
nhân dân, trước mắt, tỉnh đã tạm ứng số tiền 
4.933.165.007 đồng để chi trả 50% chi phí bồi 
thường các cơ sở có hải sản tiêu hủy và hải sản 
đảm bảo an toàn để tiêu thụ.

Về kết quả hỗ trợ chính sách, khôi phục 
sản xuất 

- Kết quả thực hiện các chính sách của 
Trung ương:  Đã hoàn thành việc hỗ trợ 
6.240,484 tấn gạo cho 19.247 hộ, 67.988 số 
khẩu (theo QĐ 772 và 1138); hỗ trợ diện tích 
nuôi trồng bị thiệt hại (theo QĐ 142 và 49)750 
triệu đồng; hỗ trợ tàu thuyền (theo QĐ 772) 
5.875 chiếc, số tiền 27.069,5 triệu đồng; Hỗ trợ 
hải sản không đảm bảo an toàn 70% (theo QĐ 
772) 395,1 triệu đồng;

- Kết quả thực hiện các chính sách của tỉnh: 
Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 với số 
tiền 3.066.366.150 đồng (năm 2017 chưa thực 
hiện, dự kiến số tiền là 4.564.325.700 đồng); 
hỗ trợ học phí cho khối học sinh Mầm non, 
Trung học cơ sở 4.660 triệu đồng; hỗ trợ 125 
triệu đồng cho 25 cửa hàng kinh doanh hải 
sản an toàn; hỗ trợ 561,28 triệu đồng (50%) chi 
phí tiền điện cho 35 cơ sở đông lạnh tạm trữ 
hải sản từ tháng 4 đến tháng 9/2016; hỗ trợ 
lãi suất vay vốn thu mua muối cho diêm dân 
và kiểm nghiệm chất lượng muối 107.751.389 
đồng chi phí hỗ trợ.

Về đóng mới tàu cá: Năm 2016, đóng mới tàu 
cá trên 90CV được 52 chiếc, cải hoán tàu cá lên trên 
90CV đạt 9 chiếc (theo NQ 157 và QĐ 1822); Từ đầu 
năm 2017 đến nay, đóng mới tàu cá trên 90CV đạt 
25 chiếc (theo Quyết định 1822).

- Kết quả khôi phục sản xuất: Hiện nay, cơ 
bản các hoạt động nuôi trồng, khai thác, kinh 
doanh thủy, hải sản trên địa bàn đã quay trở lại 

hoạt động bình thường.
Về khai thác, tiêu thụ hải sản:  Lượng tàu 

thuyền đánh bắt đã tăng và ổn định trong thời 
gian vừa qua; số tàu khai thác ven bờ công suất 
dưới 90CV hoặc không lắp máy hoạt động đạt tỷ 
lệ từ 70 - 80%, tàu công suất trên 90CV (khai thác 
xa bờ) đạt tỷ lệ từ 85 - 90%;  Sản lượng hải sản 
khai thác được thu mua hết và tiêu thụ ổn định 
(sản lượng khai thác từ đầu năm đến 15/3/2017 
đạt: 4.500 tấn).

- Về nuôi trồng thuỷ hải sản: Diện tích nuôi 
trồng thủy sản mặn lợ đã thả nuôi đến cuối 
năm 2016 đạt 100% kế hoạch (2.777/2.777ha). 
Hiện nay các địa phương đã và đang tập trung 
công tác cải tạo ao hồ, chuẩn bị các điều kiện 
để thực hiện thả giống vụ nuôi năm 2017 (đến 
thời điểm hiện tại diện tích thả nuôi mặn, lợ 
đạt 380ha). ’

-  Về kinh doanh thủy hải sản: Hoạt động 
kinh doanh bán buôn, bán lẻ thủy sản đã hoạt 
động trở lại, người tiêu dùng đã quay lại tiêu thụ 
các sản phẩm hải sản biển. Tuy nhiên, hoạt động 
của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến 
thủy sản còn khó khăn. Các sản phẩm thuỷ hải 
sản đông lạnh, sản phẩm chế biến từ thủy sản 
như ruốc, nước mắm... tồn kho cao.

- Về hoạt động du lịch: Hiện nay đang bắt 
đầu bước vào mùa du lịch biển năm 2017. Tại các 
khu du lịch biển và các vùng phụ cận có 113 cơ 
sở lưu trú với 2.530 phòng nghỉ, 309 nhà hàng 
kinh doanh ăn uống, khu du lịch sinh thái Quỳnh 
Viên - xã Thạch Hải, khu sinh thái Đồng Nôi - thị 
trấn Thiên cầm; có gần 1000 lao động trực tiếp 
và trên 1.500 lao động gián tiếp phục vụ khách 
du lịch.

Tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến 
đầu tư du lịch, triển khai một số dự án lớn về du 
lịch biển (Dự án Tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, vui 
chơi giải trí Vinpearl - Cửa Sót; dự án Khu vui chơi 
giải trí thể thao đua chó và sân Golf Xuân Thành). 
Đang tập trung các giải pháp để phát triển du 
lịch trong năm 2017 như quảng bá, quảng cáo 
hình ảnh du lịch Hà Tĩnh trên các website du lịch, 
các phương tiện thông tin đại chúng, phát triển 
các sản phẩm du lịch mới.

T.H (Nguồn: UBND tỉnh Hà Tĩnh)
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Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được 
khôi phục, diện tích thả nuôi đạt 
2.380 ha; tỷ lệ tàu khai thác vùng 
lộng, vùng khơi đạt 85-90%, đã có 

06/17 tàu vỏ thép đưa vào sản xuất.
- Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 03 

tháng đầu năm ước đạt 4.328 tỷ đồng (tăng 
29,7% so với cùng kỳ). 

- Xây dựng mới 237 mô hình sản xuất có 
hiệu quả, gồm: 16 mô hình loại lớn, 27 mô hình 
loại vừa và 194 mô hình loại nhỏ; bình quân mỗi 
xã thành lập mới 1,03 mô hình. Các huyện đạt kết 
quả cao là Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn… 
Lũy kế từ 2011 đến nay, toàn tỉnh có 13.984 mô 
hình, gồm: 1.284 mô hình lớn, 1.554 mô hình vừa 
và 11.146 mô hình nhỏ.

- 3 tháng đầu năm thành lập mới 41 tổ hợp 
tác (THT), bình quân 0,18 THT/xã; lũy kế đến 
nay có 3.345 THT;  thành lập mới 36 hợp tác xã 
(HTX), bình quân 0,16 HTX/xã; lũy kế đến nay 
có 1.132 HTX; thành lập mới 20 doanh nghiệp 
(DN), bình quân 0,09 DN/xã; lũy kế đến nay có 
1.921 DN.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng: Các địa 
phương đã chủ động giải phóng mặt bằng làm 
đường GTNT, làm mới, nâng cấp, sửa chữa nhà 
văn hóa thôn...

UBND tỉnh đã quyết định chọn nhà cung 
ứng xi măng hỗ trợ làm đường giao thông 
nông thôn, kênh mương nội đồng; đến ngày 
21/3/2017, đã nhận 1.567 tấn xi măng và triển 
khai làm được: 4,98/621,33 km đường giao 
thông nông thôn, 1,88/215,79 km rãnh thoát 
nước; 0,55/129,9 km kênh mương nội đồng.

Về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, 
Vườn mẫu: 3 tháng đầu năm, đã có trên 100 
thôn triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu 
mẫu và trên 200 hộ xây dựng vườn mẫu; tiêu 
biểu như các huyện Thạch Hà, Hương Sơn, Cẩm 
Xuyên, TX Kỳ Anh, Hương Khê, Can Lộc... huyện 
Nghi Xuân đã phát động cuộc thi xây dựng Khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu lần 2. 

Về kết quả thực hiện theo các nhóm xã
- Nhóm xã dưới 10 tiêu chí:  số xã dưới 10 tiêu 

chí khả năng sẽ tăng so với 31/12/2016 do một 
số tiêu chí, chỉ tiêu cao hơn Bộ tiêu chí cũ như: 
tiêu chí Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Y 
tế, Giáo dục và Đào tạo, Hệ thống chính trị. Tuy 
nhiên, nếu có sự nỗ lực phấn đấu cao thì mục 
tiêu đến cuối năm không còn xã dưới 10 tiêu chí 
vẫn có tính khả thi cao.

-  Nhóm xã đã đạt chuẩn từ năm 2013 đến 
2015 (51 xã, xã Kỳ Phương đã chuyển thành 
phường): Các huyện, thành phố, thị xã đã có 
báo cáo rà soát đánh giá soát xét lại, các xã 
cơ bản đã có khung kế hoạch để thực hiện 
và vào cuộc để hoàn thiện, nâng mức đạt 
chuẩn tiêu chí theo quy định mới, tiêu biểu 
như: Vũ Quang, Thạch Hà, Nghi Xuân, thành 
phố Hà Tĩnh... Tuy vậy, vẫn còn một số xã có 
nếu không có sự quan tâm chỉ đạo, vào cuộc 
quyết liệt, có thể bị thu hồi bằng công nhận 
đạt chuẩn, như: Phú Phong, Gia Phố, Thanh 
Lộc, Thiên Lộc, Sơn Phú, Sơn Tây, Thạch Môn, 
Cẩm Thăng, Cẩm Quang, Kỳ Trung, Đức Thủy, 
Đức Lạng, Ích Hậu, Thuận Lộc...

Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông 
thôn mới kiểu mẫu: Đến nay có 18 xã được 
chấp thuận, nhiều xã nỗ lực phấn đấu tốt, kết 

Möåt söë kïët quaã thûåc hiïån chûúng trònh Mtqg 
xêy dûång nöng thön múái 3 thaáng àêìu nùm 2017, 

nhiïåm vuå troång têm thúâi gian túái
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quả rõ như: Hương Trà, Tượng Sơn, Cẩm Bình, 
Tiên Điền, Xuân Viên...một số xã ngoài nhóm 
nhưng vẫn phấn đấu tốt như: Xuân Mỹ, Thạch 
Tân, Thạch Khê. Qua soát xét 5 xã đăng ký đạt 
chuẩn xã NTM kiểu mẫu trong năm 2017, gồm: 
Hương Trà, Tượng Sơn, Cẩm Bình, Tiên Điền và 
Tùng Ảnh thì có 4 xã có khả năng đạt chuẩn 
trong năm 2017, gồm: Hương Trà, Tượng Sơn, 
Cẩm Bình và Tùng Ảnh.

Hiện nay nhiều xã, thôn đã trở thành điểm 
đến cho các địa phương đến tham quan học tập 
tốt, như: Các xã Hương Trà, Hương Khê; Tượng 
Sơn - Thạch Hà; Xuân Viên, Xuân Mỹ - Nghi Xuân; 
Cẩm Bình - Cẩm Xuyên; các thôn: Hồng Lĩnh - xã 
Vượng Lộc, Yên Mỹ - xã Cẩm Yên, Phong Giang 
- xã Tiên Điền... Đây cũng là những điểm được 
chọn làm nơi tham quan thực tế trong Hội nghị 
toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới 
các cấp sắp tới.

Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2017: Các xã đã có sự vào cuộc, tập trung 
khá cao, một số xã vào cuộc tốt như: Kỳ Hoa - 
TX Kỳ Anh; Thạch Hương, Thạch Thanh - huyện 
Thạch Hà; Thượng Lộc, Yên Lộc - huyện Can Lộc; 
Đức Lâm, Đức Tùng - huyện Đức Thọ; Đức Bồng 
- huyện Vũ Quang; Xuân Đan - huyện Nghi Xuân; 
Thạch Hưng - TP Hà Tĩnh...

Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn 2018: Sớm 
chủ động triển khai thực hiện theo Khung kế 
hoạch, một số địa phương chuyển biến tốt 
như: Đức An, Đức Lạc, huyện Đức Thọ; Xuân 
Yên, huyện Nghi Xuân; Hương Trạch, huyện 
Hương Khê; Thạch Thắng - Thạch Hà...

Nhóm xã còn lại: Đều đã có nỗ lực, nâng 
cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, chỉnh trang Khu 
dân cư như Thạch Lạc, huyện Thạch Hà; Tân 
Lộc, huyện Lộc Hà; Mỹ Lộc, huyện Can Lộc…

Về công tác đỡ đầu, tài trợ: Tổng kinh phí 
cấp huyện và các tổ chức, cá nhân huy động, tài 
trợ là: 60,249 tỷ đồng, trong đó huyện Nghi Xuân 
29,5 tỷ đồng; huyện Đức Thọ 12,611 tỷ đồng; Lộc 
Hà 8,887 tỷ đồng; Thạch Hà 6,483 tỷ đồng… 

Một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, 
vướng mắc

Phát triển chăn nuôi gặp nhiều khó khăn 
do giá thị trường sản phẩm thấp, nhiều THT 
chăn nuôi lợn liên kết với các cơ sở nái đang 

dừng nuôi hoặc giảm quy mô nuôi, các cơ 
sở nuôi ở mức duy trì 50-60% quy mô; trong 
thời gian gần đây, chính quyền địa phương ở 
các huyện: Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ, 
Hương Sơn và TX Kỳ Anh đã không kiểm tra 
thường xuyên, thiếu kiên quyết trong xử lý 
nên để xẩy ra tình trạng giết mổ gia súc tại 
các hộ gia đình thiếu sự kiểm soát, trái quy 
định; tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh đã xảy ra 
dịch cúm gia cầm H5N1, hiện nay dịch đã 
được khống chế không phát sinh thêm

Một số xã chưa xây dựng phương án dự 
toán năm 2017 để triển khai thực hiện; 148/230 
xã không thành lập mới được mô hình sản xuất 
có hiệu quả, 202/230 xã không thành lập mới 
được THT; 217/230 xã không thành lập mới 
được HTX; 211/230 xã không thành lập mới 
được doanh nghiệp.

Một số tiêu chí quy định mức chuẩn cao khó 
thực hiện như: Tiêu chí Y tế, Hệ thống chính trị, 
Cơ sở vật chất văn hóa, Giáo dục và Đào tạo…

Các địa phương còn lúng túng trong thực hiện 
thủ tục đầu tư công trình theo Luật đầu tư công; 
nguồn lực trực tiếp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 
rất khó khăn. 

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Tập trung cao, ưu tiên cả về lãnh đạo, chỉ đạo 

và nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để 
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới một cách toàn diện, có chiều sâu, thực 
chất, bền vững; xây dựng nông thôn mới kiểu 
mẫu, gắn với phát triển đô thị văn minh; đẩy 
mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
theo hướng tăng mạnh công nghệ cao, nâng cao 
giá trị gia tăng, đổi mới mô hình tăng trưởng, 
luôn quan tâm cao bảo vệ môi trường, khuyến 
khích mạnh mẽ phát triển doanh nghiệp, hợp 
tác, liên kết; ứng dụng khoa học công nghệ; sản 
xuất theo chuỗi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm, có truy xuất nguồn gốc, có nhãn mác 
thương hiệu sản phẩm; ứng phó hiệu quả với 
biến đổi khí hậu và chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. Phát triển kinh tế không chỉ phát triển 
về sản xuất mà phải quan tâm cao phát triển 
thương mại dịch vụ và du lịch…

T.H (Nguồn: VP điều phối 
xây dựng NTM tỉnh)
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Saâi Goân àïm giao hûúãng
                                  ANH NGỌC

Chúng tôi là một mảng màu xanh  
Trong rực rỡ bức tranh Sài Gòn đêm giao hưởng  
Đôi dép lốp bước lên thềm Nhà hát lớn  
Để rơi mấy hạt bụi đường trường  
 
Cuộc trường kỳ giành lại quê hương  
Trả chúng tôi về với tuổi thơ và kỷ niệm  
Bỗng  trẻ lại trong mắt nhìn lưu luyến  
Thoáng nét ngậm ngùi êm dịu phút đoàn viên  
 
Cây đũa thần, nhạc trưởng đã giơ lên  
Những khoảng trống lặng im bỗng bừng lên 
âm nhạc  
Đến ve vuốt lòng ta là tiếng hát  
Tiếng hát trong ta có tự bao giờ  
 
Cát bụi đường xa, khẩu súng, ngọn cờ  
Ngửa bàn tay gặp bàn tay nhạc trưởng  
Mở tấm lòng gặp tấm lòng giao hưởng  
Bỗng trầm cung bậc tìm nhau  
 
Phút này đây ta giành trọn cho nhau  
Anh trọn của em đến tận cùng ý nghĩ  
Giai điệu đẹp cho hồn em cao quý  
Anh nhắm mắt và uống cạn suối âm thanh  
 
Xanh như dòng sông ấy xanh xanh  
Đàn nhạc dây thổi vào ngọn gió  
Không sóng cho lòng lên tiếng vỗ  
Sài Gòn trong anh là ô nhịp bình yên  
 
Sài Gòn trong ta là trái chín vẹn nguyên  
Chiến thắng đặt vào lòng hai đứa  
Một nửa anh và em một nửa  
Tiếng kèn đồng đang nói đấy em ơi!  
 
Lơ lửng giữa không gian dải lụa tuyệt vời  
Quen thuộc quá ta giơ tay nắm bắt  
Con chim hồng đậu trên trần nhà hát  
Cây vĩ cầm đánh rơi những nhành tơ  
 
Đất yên lành trở dậy sau mưa  
Tháng năm mở bốn bề tiếng hát  
Những khoảng trống lặng im bỗng bừng lên 
tiếng nhạc  
Trên suốt đường chiến thắng đi qua.
                                 10-10-1975

Nöîi nhúá Thaáng tû
                                  Võ Tá Lý

Tháng tư về khôn nguôi nỗi nhớ
Nhớ bạn bè... nằm lại chiến trường xa
Tháng tư về niềm tự hào cháy bỏng
Ngõ phố, làng quê rực rỡ bóng cờ.

Tháng tư - ngày bình yên đất nước.
Xương trắng - máu đào, quyện đỏ hồn cha anh
Cho Tổ quốc mình đẹp mãi màu xanh
Và cuộc sống êm đềm hạnh phúc.
Tháng tư ơi, không thể nào quên được!
Hoa trái ngọt lành, bao thế hệ trồng cây.
                                                      4/2017

Em coá laånh khöng?
                                  TOÀN TÂM HÒA

Em ơi có lạnh không em?
Khi từng con phố ướt mềm sương rơi

Phố đêm chìm giấc ngủ rồi
Em còn đang vẽ nét đời lung linh

Trời vừa chuyển ánh bình minh
Trên từng con phố trở mình tinh khôi

Đêm dài cơn bấc xa xôi
Áo em lại thấm mồ hôi ướt dầm

Gieo đời những hạt từ tâm
Ngày qua tháng lại lặng thầm đêm trôi

Nụ cười luôn nở trên môi
Bàn tay tô điểm cuộc đời sắc hương

Từng con đường sạch tinh tươm
Có em dãi gió dầm sương  chuyên cần

Đêm dài mỗi lúc khuya dần
Mà em vẫn trải bước chân khắp đường

Lạnh không em những đêm trường?
Con thơ đợi mẹ, vầng dương bắt đầu./.
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Lần ấy  tôi đang viết về một  làng 
cổ, các tư liệu về lịch sử, địa lý, 
cư  dân,  phong  tục,  lễ  hội...  đã 
tương đối đầy đủ. Song còn phân 

vân về một vị khoa bảng trong làng. Dân làng 
gọi ông là quan Lang. Tôi hỏi các vị cao tuổi 
trong làng vì sao có tên gọi đó. Người thì bảo 
ông làm đến Lang Trung  bộ Hộ, người khác lại 
nói ông làm Viên ngoại lang Hình bộ.

Tôi đang  tìm mấy quyển sách để  tra cứu 
thì một anh bạn mang đến một đạo sắc phong 
từ thời nhà Lê để nhờ tôi mượn người dịch hộ. 
Đạo sắc phong gồm 150 chữ Hán còn đẹp và 
nguyên vẹn.

Thế là một công đôi việc, tôi đến ngay nhà 
ông Thái Kim Đỉnh. Chưa đến 7 giờ sáng mùa 
thu mà ông đã ngồi vào bàn làm việc. Thấy tôi 
ông xếp cuốn sách và chiếc kính lúp trên bàn để 
lấy nước uống.

Vốn  chỗ  quen  biết  lại  không  muốn  làm 
mất nhiều thì giờ của ông, tôi đi ngay vào câu 
chuyện quan Lang Đặng Văn Khải. Cũng không 
phải  suy  nghĩ  gì  mấy,  ông  nói  ngay,  trường 
hợp này không khó. Ông Đặng Văn Khải có 
lẽ thuộc dòng họ Đặng Phật Não (chữ Hán viết 
Phất Náo có nghĩa là yên bình), nay là xã Thạch 
Bình, có thể có tổ tiên từ thời Đặng Đại, Đặng 
Đán... Dòng họ này cũng thuộc loại khoa bảng, 

có Thám Hoa Đặng Văn Kiều, Cử nhân Đặng 
Văn Bá...,  suy nghĩ  thên một  lát ông gật đầu 
nói tiếp: Ông Đặng Văn Khải đậu Cử nhân ân 
khoa Bính Ngọ, thời Thiệu Trị. Lúc đầu ông giữ 
chức Hàn lâm viện kiểm thảo ở bộ Công, còn 
về sau  thì  theo Hương khoa  lục ông  làm đến 
Lang Trung bộ Hộ, nhưng theo Đại Nam nhất 
thống chí ông làm Viên ngoại lang Hình bộ. Tự 
Đức thứ 17 tòng chinh dẹp giặc bị tử trận, được 
phong Lang Trung.

Thấy ông không cần sách vở gì cả, tôi ngạc 
nhiên hỏi:

- Ông nhớ hết tất cả các cụ cử trong làng 
khoa bảng của tỉnh nhà ?

- Nhớ hết sao được, nhưng phả hệ các họ 
lớn  trong  tỉnh  thì  phải  cố  sưu  tầm  nắm  cho 
được, vì nó liên quan đến việc nghiên cứu hàng 
ngày của mình, không biết không được.

Thế  là  câu  chuyện  lại  chuyển  sang  các 
gia  phả.  Những  họ  lớn  như  họ  Ngô  Trảo 
Nha, họ Nguyễn Tiên Điền, họ Trần Đan Phổ 
(Xuân Phổ),  họ Nguyễn Khắc Gôi Vị  (Sơn 
Hòa), họ Nguyễn Tràng Lưu, họ Phan Huy 
Thu Hoạch...,  ông hiểu  rất  cặn kẽ đã đành. 
Còn biết bao nhiêu họ khác không biết sưu 
tầm từ đâu, đọc từ khi nào mà ông biết nhiều, 
thuộc nhiều đến thế. Tôi hỏi đến đâu, ông kể 
rành rọt đến đó.

Lï Vùn tuâng

nhúá maäi möåt  
cuöåc troâ chuyïån 
vúái nhaâ nghiïn cûáu 
vùn hoáa thaái kim àónh
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- Cái họ Phạm Hưng Nhân (Kỳ Hưng) ấy 
thì hay thật. Ông tổ Tịnh quốc công Phạm Đốc, 
gốc ở Hải Dương nhưng  lại vào Thanh Hóa. 
Con trưởng Thọ quận công, Đại  tư mã Phạm 
Tiêm,  làm  đến  trấn  thủ  Nghệ An,  nhưng  lại 
chọn đất Hưng Nhân cư ngụ. Phạm Tiêm có ba 
con trai đều được phong tước công, tước hầu, 
đó là Thái phó Hoa Quận công, Đô đốc Triều 
Quận công và Đô đốc Tham trung hầu. Hậu duệ 
của các cụ cũng phát đạt lắm, nhưng người ta 
nhớ nhiều nhất và thờ phụng nhiều nhất là Điện 
Quận công Phạm Hoành, người có nhiều giai 
thoại ly kỳ. Khi làm tướng đi dẹp giặc, không 
may bị  lìa đầu, nhưng ông quyết không chịu 
chết đã vác đầu chạy, khi đến một quán nước 
bên đường nghỉ lại, nghe mọi người nói không 
có ai như thế mà vẫn còn sống được thì ông mới 
ngả ra chịu chết. Dân Kỳ Anh lập đền thờ ông ở 
Kỳ Thọ (Đền Chào) và tương truyền mỗi năm 
đến ngày giổ lại có một con hổ trắng về chầu ở 
ngôi đền này. Cái đền bỗng nhiên rất thiêng là 
vì thế.

- Họ Võ Tà Hà Hoàng  lại  là một  họ  có 
nhiều quan võ nhất vùng. Đến tháng một, năm 
Giáp Thìn, đời Lê Dụ Tông mới đặt khoa thi võ, 
lấy bốn năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu thi ở trấn, gọi 
là sơ cử (lấy Cử nhân võ), bốn năm Thìn, Tuất, 
Sửu, Mùi thi Hội ở kinh đô gọi là bác cử để lấy 
Tạo sĩ (Tiến sĩ võ).

Chỉ  tính  từ  khoa  Giáp  Thìn  (1724)  đến 
khoa Ất Tỵ, Cảnh Hưng thứ 46 (1785), trong 
khoảng 60 năm của thời Hậu Lê ấy nhà Lê đã 
mở tất cả 19 khoa thi Bác cử (thi Hội), lấy 200 
người đậu tạo sĩ và đồng tạo sĩ thì Hà Tĩnh đã 
có 34 người đậu tạo sĩ (chiếm tỷ lệ 17% so với 
cả nước). Riêng họ Võ Tá Hà Hoàng thuộc tổng 
Thượng Nhất, phủ Thạch Hà xưa (nay là Thạch 
Trung, Thạch Hạ thuộc thành phố Hà Tĩnh) đã 
có đến 15 tạo sĩ, chiếm trên 40% số tạo sĩ của cả 
tỉnh thời ấy. Đậu tạo sĩ thời ấy cũng được vinh 
quy bái tổ long trọng không kém gì tiến sĩ. Tuy 
nhiên trong xã hội Nho học xưa thường có quan 
niệm trọng văn hơn võ nên các sách vở xưa để 

lại thường ít quan tâm chép đến các võ khoa, 
vì vậy sưu tầm các vị khoa cử về võ thường rất 
khó khăn.

- Họ Trần Hậu trung Tiết (Thạch Quý) lại 
bắt đầu từ một ông tổ ở  Quỳnh Lưu vào, rất 
nghèo đói, phải đi bắt cua, bắt tép sinh sống 
rồi không may bị chết ở Đại Nài. Chỉ sau một 
đêm, chỗ ông nằm bổng chốc được mối đùn 
lên  thành một ngôi mộ  lớn. Dân  trong vùng 
gọi đó là ngôi mộ thiên táng. Về sau cả ba con 
trai ông đều làm đến những chức sắc bậc cao: 
Thái  bảo Diên Quận  công, Đề  lĩnh  công  và 
Hiển nghĩa hầu.

- Như họ Trần Hậu này thì có sử sách gì 
đâu, ông đọc ở đâu ra, nếu chỉ là truyền miệng 
thì liệu làm sao biết chính xác?

- Ông nghiêng người về chiếc bàn bên trái 
rút trong chiếc cặp ba giây ra một tập giấy pô 
tô: Gia phả họ ấy vẫn còn đây, cuốn gia phả này 
soạn xong ngày 6 tháng 3, năm Tự Đức thứ 33 
(tháng 4, 1880).

Chuyện  cứ  thế  đi  từ  họ Trần Trung Tiết 
đến họ Lê Mỹ Lũ (Kỳ Văn) có gốc ở Bắc Ninh, 
họ Nguyễn Dương  trai  (Sơn Bình) có gốc  từ 
Tĩnh Gia Thanh Hóa. Từ họ Nguyễn Hoành ở 
Hương Duệ (Cẩm Thành), trở thành một vọng 
tộc ở xứ Nghệ với hàng chục Quận công, đến 
họ Nguyễn Ba Xã (Hậu Lộc), tiến sĩ , đại khoa 
thời nào cũng có....

Tôi cố khai thác những gì cần biết ở ông. 
Còn ông thì cứ say sưa kể vì có lẽ những dữ liệu 
này đã được ghi vào bộ nhớ đã quá lâu và quá 
nhiều, nay có dịp được “kích hoạt”, ông gọi ra 
vừa để kiểm tra lại, vừa để cập nhật thêm những 
gì cần thiết hôm nay.

Đã gần 11 giờ trưa, tôi định chào ông ra về, 
mới sực nhớ còn đạo sắc phong thời Lê chưa 
nhờ ông dịch hộ. Định gửi lại hôm sau lấy cũng 
được,  nhưng  ông  xem qua  thấy  không  nhiều 
lắm, bảo tôi chờ lấy luôn thể, đừng để lại lỡ thất 
lạc thì uổng. những thứ này quý lắm.

Đưa cho tôi đạo sắc của Tán trị công thần 
đặc tiến trụ quốc, thượng tướng quân, Đô chỉ 
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huy sứ, Mậu Lâm hầu Lê Biên, ông vẫn nhắc 
đi, nhắc lại: Anh về tìm xem dòng họ này còn 
có gia phả nữa không, nếu còn thì cố tìm cách 
mượn cho được.

Quả  thực  tôi  chưa  thấy ai đã nghiên cứu 
văn hóa,  nghiên  cứu văn học  cổ,  nghiên  cứu 
lịch sử, địa chí, nghiên cứu văn nghệ dân gian, 
làm thơ, viết  truyện ký, dịch thuật, khảo luận 
rồi lại còn nghiên cứu và thuộc nhiều gia phả 
đến như ông.

Ông đã từng cho ra mắt bạn đọc trên 90 đầu 
sách (in riêng, chủ biên, in chung, soạn chung), 
lại còn 6 tác phẩm đã viết tay hoặc đánh máy 
chưa có điều kiện xuất bản.

Thật  ít  có một  tấm  gương  tự  học  để  trở 
thành một  nhà  nghiên  cứu  làm việc  đến  tâm 
huyết, cẩn trọng, say mê, bền bỉ, cần cù và hiệu 
quả đến như thế. Chính ông cũng đã từng nhận 
mình là:

Tuổi Dần tưởng hổ hóa ra trâu
Trằn giữ̉a nhân gian đến bạc đầu!
.....
Đi hoài đường thế quên gần ngái
Lội mãi đồng đời biết cạn sâu.

(Thơ vui, đêm 15/3/2015)
Đúng  là  suốt  đời  cầm  bút,  ông  đã  từng 

“trằn”  ra  trên  từng  trang  viết,  từng  con  chữ, 
từng trang tư liệu, từng tập gia phả, từng cuộc 
điền giả tìm kiếm..., “Không xe máy ô tô/ Anh 
một đời đi bộ”... “Đi bộ vào xóm mạc / Đi bộ 
vào sử sách/ Tìm tứa máu bàn chân” (Nguyễn 
Trọng Tạo) và đúng như một người bạn  khác 
đã từng tặng ông:

Trằn ra bởi một chữ tâm,
Đến già cây bút vẫn cầm chưa buông.

(Nguyễn Văn Thơi)
Nét đặc sắc nhất trong công tác nghiên cứu 

của Thái Kim Đỉnh chính là vấn đề tư liệu. Tư 
liệu được ông tìm kiếm, thu thập từ rất nhiều 
nguồn và hết sức phong phú. Ông không bao 
giờ sử dụng tư liệu dễ dãi mà luôn xem xét tỉ 
mĩ, cẩn trọng, tra cứu đến tận ngọn nguồn, so 

sánh, đối chiếu để xác định giá trị và độ xác tín 
của từng thông tin tư liệu. Thái độ trung thực, 
chuyên nghiệp đó được ông nhất quán duy trì, 
coi như nguyên tắc tối thượng của người làm 
công tác nghiên cứu. Bạn bè, đồng nghiệp và 
giới nghiên cứu vì  thế mà rất  tin  tưởng, kính 
trọng và quý mến ông.

Một người lao động miệt mài đến như thế, 
để lại cho đời một núi tư liệu phong phú và quý 
giá như thế mà  trước khi tạ thế vẫn chưa có một 
tấm Huân chương lao động dù chỉ ở hạng thấp. 
Biết điều này, ai cũng phân vân, ái ngại và nuối 
tiếc cho ông. Riêng ông thì không, ông đã từng 
vui vẻ nói :

Với nước há nài hơn với thiệt
Vi đời nào tính dại cùng khôn.
Ông chỉ mong muốn:
Trăm năm sống đến khô dòng nhựa, 
Chiếc lá vàng rơi khẻ lối mòn.
                (90, tự thọ)
Cho  đến  khi  sức  khỏe  giảm  sút  nghiêm 

trọng,  buộc  phải  rời  trang  sách,  bỏ  cây  bút 
xuống để đi bệnh viện, ông vẫn còn kịp viết 
“Thế là ta đã chạm hôm nay”... Đọc  những 
câu thơ cuối cùng của ông ai cũng bùi ngùi cảm 
động.

Đúng  là  ông  đã  cống  hiến  cho  đời “đến 
khô dòng nhựa” rồi lặng lẽ, khẽ khàng như một 
chiếc lá rơi, từ biệt cõi trần về quê Tổ.

Lúc  sinh  thời  nhà  thơ Thanh Minh, một 
người bạn cố tri, người bạn vong niên đã tâm 
đắc tặng ông Thái Kim Đỉnh đôi câu đối bằng 
chữ Hán:

Cựu thức tân tri, tọa thượng đồ thư mãn.
Âu văn Á kiến, hung trung phong vũ tàng.
Nghĩa là:
Hiểu biết xưa nay, sách vở đầy trên giá.
Thấy nghe Âu Á, mưa gió dấu trong lòng.
Nhà  nghiên  cứu  văn  hóa,  văn  nghệ Thái 

Kim Đỉnh là một người như thế!
L.V.T
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buâi Chñ thaânh

Về  thăm  Thành  cổ  Quảng  Trị 
trong những ngày  tháng 4  lịch 
sử, tôi bồi hồi xúc động thắp nén 
tâm  hương  kính  viếng  hương 

hồn các anh hùng Liệt sĩ đã ngả xuống để giữ 
từng  tấc đất  thiêng  liêng Thành cổ, góp phần 
vào  thắng  lợi  của Hiệp  định Paris  năm 1973 
và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng 
hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.

Thắp nén hương thơm tỏa khói hương,
Viếng người liệt sĩ chốn sa trường.
Hy sinh vì nước danh muôn thuở,
Tô thắm cờ sao rạng tiết gương!
Trong phảng phất khói hương, trong thinh 

không vẫn văng vẳng tiếng hát của các anh…
Tôi đã không cầm nổi nước mắt khi được nghe 
người  thuyết minh viên  tại Di  tích Thành Cổ 
Quảng Trị kể về gương hy sinh, anh dũng của 
các  chiến  sĩ  quân giải  phóng,  với  ý  chí  gang 

thép chiến thắng bom đạn của kẻ thù trong 81 
ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng 
Trị: Cuộc chiến đấu giữa ta và địch tại Quảng 
Trị 81 ngày đêm diễn ra vô cùng ác liệt, suốt cả 
ngày lẫn đêm. Quân giải phóng bất chấp mọi 
hiểm nguy, gian khổ để đập tan các đợt phản 
kích của địch. Có ngày ta phải đương đầu với 
5 đợt tấn công bằng bộ binh, xe tăng, máy bay 
oanh tạc, phi pháo của địch. Thành cổ Quảng 
Trị trong 81 ngày đêm từ 28/6 đến 16/9 được 
ví như một túi bom. Trung bình mỗi ngày địch 
huy động 150 - 170 lần chiếc máy bay phản lực, 
70  - 90  lần chiếc B52 để ném bom huỷ diệt. 
Với diện tích chưa đầy 3 cây số vuông, trong 81 
ngày đêm thị xã và Thành Cổ Quảng Trị phải 
gánh chịu 328.000 tấn bom đạn, trung bình mỗi 
chiến sỹ của ta phải gánh chịu 100 tấn bom, 200 
quả đạn pháo. Do vậy, toàn bộ thị xã và Thành 
Cổ Quảng Trị đã bị san phẳng hoàn toàn và sự 
sống như bị huỷ diệt. Và dù trên mình mang đầy 

thaânh cöí quaãng trõ 81 ngaây àïM
Baãn anh huâng ca Bêët tûã
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thương tích nhưng các anh vẫn chiến đấu ngoan 
cường, quyết không rời trận địa, chiến đấu đến 
hơi  thở  cuối  cùng,  cứ  người  này  ngã  xuống 
người khác lại đến thay. Báo Quân đội nhân dân 
ra ngày 9/8/1972  viết: “Mỗi mét vuông đất mà 
các chiến sỹ ta dành được ở Thành Cổ Quảng 
Trị thực sự là một mét vuông máu và sự hy sinh 
của các anh đã trở thành bất tử”. Năm 1972, ta 
tổng động viên nên phần lớn các chiến sỹ của 
chúng ta tham gia chiến đấu ở chiến trường thị 
xã và Thành Cổ Quảng Trị đều còn rất trẻ. Vì Tổ 
quốc các anh sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh 
xuân và hạnh phúc riêng tư của mình. Trong số 
hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến 
81 ngày đêm ở thị xã và Thành Cổ Quảng Trị, 
có rất nhiều học sinh, sinh viên của các trường 
miền  Bắc.  Họ  đã  xếp  bút  nghiên  lên  đường 
chiến  đấu  theo  tiếng  gọi  thiêng  liêng  của Tổ 
quốc. Nhiều chiến sĩ là sinh viên trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội với những suy nghĩ sau ngày 
chiến thắng trở về dạy cho các em lý tưởng cách 
mạng, tình yêu Tổ quốc:

Xa các bạn bao năm đi đánh Mỹ, 
Mình mang theo ý nghĩ người thầy,
Sau này về đứng lên bục giảng,
Dạy các em cuộc sống hôm nay.
Thành Cổ Quảng Trị  là  tiêu  điểm ác  liệt 

nhất và cũng là nơi thể hiện tinh thần quả cảm, 
anh dũng hy sinh, sức chiến đấu phi thường của 
quân và dân ta. Đó là lòng yêu nước, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng. Khi lòng yêu nước đã lên 
đến tột cùng thì cái chết cũng nhẹ nhàng như 
hòa mình vào dòng nước chảy. 

Sông Thạch Hãn cách phía Tây Thành Cổ 
khoảng  300m. Trong  81  ngày  đêm  của  cuộc 
chiến, đây là đường tiếp tế nhân lực, vật lực duy 
nhất cho mặt  trận thị xã và Thành Cổ Quảng 
Trị. Để cắt đứt tuyến đường tiếp tế đó, địch tăng 
cường ném bom bắn phá, rất nhiều chiến sỹ của 
ta đã hi sinh trên sông. Sông Thạch Hãn mùa hè 
năm 1972 thực sự là một dòng sông máu. Với 
sức mạnh của lòng yêu nước, với chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng, bất chấp hiểm nguy, mưa bom 
bão đạn, hàng vạn chiến  sĩ  đã  sẵn  sàng vượt 
sông bảo vệ Thành cổ mà không tiếc thân mình. 
Khi thăm lại chiến trường xưa cựu chiến binh 
Lê Bá Dương đã có những câu  thơ vụt sáng, 
tâm huyết về đồng chí, đồng đội của mình đã 
hy sinh xương máu, hy sinh tính mạng cho đất 
nước nở hoa độc lập, kết quả tự do:

“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ,
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước,
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.”
42 năm đã trôi qua, nhưng không chỉ với 

những lớp người cao tuổi, lớp trẻ hôm nay cũng 
mãi mãi không quên khúc ca hào hùng mà bi 
tráng của bao lớp chiến sĩ đã viết nên nơi Thành 
Cổ. Thành Cổ được xây dựng thành một công 
viên  văn  hoá,  tưởng  niệm  và  tri  ân  tôn  vinh 
những người đã vĩnh viễn nằm nơi lại đây.

Chiến  tranh  đã  lùi  xa,  nhưng  dư  âm  của 
cuộc chiến 81 ngày đêm đỏ lửa thì vẫn còn đó. 
Thành Cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn 
trở thành Tượng đài bất tử trong tâm khảm đồng 
bào  cả  nước. Nơi  đây mãi  là  cội  nguồn  cho 
những cuộc hành hương ngược dòng Lịch sử, 
cho những ai muốn chiêm nghiệm về lẽ sống, 
về chủ nghĩa yêu nước, về sự hy sinh bất  tử. 
Nhà văn Nguyễn Khải đã từng viết : “Sự sống 
nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình 
từ những hy sinh gian khổ”. Sự sống của Quảng 
Trị, sự sống của Thành cổ đã hồi sinh từ biết bao 
khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ và đồng bào 
cả nước đã chiến đấu anh dũng để giành lại độc 
lập, hòa bình cho Tổ quốc.  

Chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ của đất nước 
hãy biết trân trọng sống sao cho xứng đáng với 
những công lao to lớn đó của các anh hùng, liệt 
sĩ.  Sống  xứng  đáng  với  tuổi  thanh  xuân  tươi 
đẹp, với niềm tin yêu của Đảng, của nhân dân./.

B.C.T
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Hàng  năm  cứ  đến  ngày  30/4, 
Ngày  giải  phóng  hoàn  toàn 
miền Nam thống nhất đất nước, 
tôi lại nhớ về một kỷ niệm đẹp 

ngay tại thị xã Hà Tĩnh quê hương tôi và trong 
cuộc  đời  hoạt  động  văn  hóa  nghệ  thuật  của 
mình. Ngày ấy, tôi vinh dự là người đã dùng 
đàn Accordion  thay  dàn  nhạc  của Đoàn  văn 
công tỉnh Hà Tĩnh cử hành nghi thức buổi Lễ 
mít tinh trong ngày hội trọng đại ấy của dân tộc 
tại Nhà hát Nhân dân thị xã Hà Tĩnh. Kỷ niệm 
đã qua hơn 40 năm nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi.

Hòa bình chưa được bao lâu, cuộc kháng 
chiến  chống  Mỹ  cứu  nước  lại  đến.  Các  cơ 
quan, xí nghiệp, nhà máy và quân dân thị xã 
Hà Tĩnh lại phải đi sơ tán về nông thôn vì cuộc 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Sơ tán 
gần nhất cũng trên 10 km, xa thì trên 50, 60 km 
và đều phải làm hầm chữ A để tránh bom đạn. 
Chúng ta chưa quên những cuộc đánh phá đầu 
tiên ở Rú Nài, Cầu Phủ và tòa nhà Ngân hàng 
của tỉnh... tất cả đều bị san phẳng. Cả thị xã Hà 
Tĩnh không còn một nhà dân, không còn một 
bóng người đi lại.

Sau bao nhiêu năm gian khổ kháng chiến, 
chúng  ta đã có ngày chiến  thắng 30/4/1975, 
Ngày đất nước thống nhất, giang sơn thu về 
một mối. Thế là sau bao năm sơ tán nhân dân 
lại về thị xã. Già trẻ gái trai đều háo hức, mong 
chờ. Thị xã bắt đầu hồi sinh sau hai cuộc chiến 
tranh phá hoại. Dòng người từ các hướng đổ 
về Nhà hát nhân dân (Nay là Trung tâm Văn 
hóa - điện ảnh tỉnh). Những bó hoa, bông hoa 
được bày bán để mọi người mua  tặng nhau. 
Hòa bình đã trở về với Thị xã! Thị xã và đất 
nước lại hồi sinh.

Trước đó, ngày 20/4/1975, Tỉnh ủy, uBND 

tỉnh đã có cuộc họp mời 9 huyện thị, các ty và 
một số ban, ngành được phân công nhiệm vụ cụ 
thể để phục vụ Lễ mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế 
lao động 1/5 tại Nhà hát Nhân dân. Các trưởng 
ty, các đơn vị và chính quyền địa phương... đều 
nhận trách nhiệm trước Tỉnh ủy, uBND tỉnh và 
đều hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Các họa 
sĩ của Ty Văn hóa, Ty Thông tin như Phạm Lê 
Khang, Lê Khả, Hoàng Trung, Hoàng Nguyên 
Ái và một số họa sĩ khác nữa được giao nhiệm 
vụ làm tranh cổ động, băng rôn khẩu hiệu qua 
các đường phố lớn và nhiệm vụ trang trí Nhà 
hát Nhân dân phải làm trước mới kịp. Ty Văn 
hóa còn được giao nhiệm vụ là dàn nhạc Đoàn 
ca múa phục vụ buổi mít  tinh, cụ thể là nghi 
thức gồm: chào cờ, quốc tế ca, mặc niệm, một 
đơn ca nam 2 bài, một đơn ca nữ 2 bài.

Nhận  nhiệm  vụ  xong,  Trưởng  Ty  Văn 
hóa Hà Huy Lư về báo cáo  lại với anh em 
Văn phòng Ty. Đến chiều khoảng 14h ngày 
30/4, tỉnh có công điện: Tối nay đúng 19h30 
chúng ta tổ chức mít tinh và kết hợp kỉ niệm 
ngày 30/4 là ngày giải phóng Sài gòn và giải 
phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống 
nhất đất nước. Các ty Công an, Tỉnh đội, y 
tế... hôm đó đã phải tăng cường quân số tối 
đa. Cuộc mít tinh sẽ rất đông người đến dự, 
dự kiến trên 2 vạn người.

Buổi chiều, khoảng 16h anh Thái Quang 
Tình, đơn ca nam của Đoàn văn công hớt hải 
đạp xe đạp không chuông không phanh, không 
gác  đơ  bu  từ  bên  kia  cầu  Bến Thủy  về  văn 
phòng Ty Văn hoá báo cáo với ông Hà Huy Lư 
- Trưởng  ty  là  tối nay Đoàn văn công không 
thể về kịp vì đang ở bên kia phà Bến Thủy, xe 
của đoàn đang xếp hàng, trong khi số xe đang 
xếp hàng kéo dài khoảng 15km. (Hồi đó chưa 
có cầu Bến Thủy, tất cả đều phải đi phà, mỗi 

höìi kyá phan thanh ngûä

Duâng àaân accordion thay daân nhaåc
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phà chỉ chở 6 xe ôtô). Anh Tình mới nói có vậy 
ông Hà Huy Lư đã mất bình tĩnh, nói lắp: “Ông 
cho người mời gọi anh Phan Thanh Ngữ sang 
đây nghe luôn”.  Phòng Văn  nghệ  chúng  tôi 
phụ trách âm nhạc có tôi, anh Phạm Thắng, anh 
Nguyễn Thuyên đều chơi đàn ghi - ta, nhưng 
các anh đi vắng. Phụ trách về sân khấu có các 
anh Phan Lương Hảo, anh Thế Kỷ, anh Nguyên 
Phú, phụ trách múa có anh Ngọc Minh và một 
số anh chị em phụ trách các mảng khác nữa.

Thời  ấy ở nông  thôn như xã Thạch Tân, 
hàng  rào  xây  tường  chưa  có mà đi  sang nhà 
nhau bằng “bộng trẹm” - chui qua hàng rào tre 
sơ sài, nên tôi có mặt ngay sau ít phút. Tôi sang, 
ông Hà Huy Lư vẫn đang nói lắp với thái độ 
mất bình tĩnh, anh Tình lại nói thêm “em nhận 
nhiệm vụ từ Nhạc sỹ Lê Hàm - Trưởng đoàn ca 
múa và phó đoàn Doãn Song thế là xong”. Tôi 
có đề nghị sang xin giấy ưu tiên của tỉnh cho 
Đoàn văn công đi về trước nhưng ông Hà Huy 
Lư nhìn đồng hồ bảo không kịp vì hồi ấy xe 
máy chưa có, điện thoại di động chưa có, không 
có cách nào để báo tin cho đoàn về kịp. Thế là 
ông Hà Huy Lư nhìn sang tôi “Việc này tôi giao 
cho anh Ngữ, anh Ngữ dùng đàn Accordion 
thay giàn nhạc cho tôi, tôi tin anh Ngữ sẽ làm 
tốt”. Tôi vâng và hứa sẽ làm tốt. Tôi có đề xuất 
mời một số anh em nghiệp dư chơi đàn Violon 
như anh Vỹ - Phó Chủ tịch uBND thị xã, anh 
Hiền ở Xưởng in và một số anh em khác nữa, vì 
Thị xã chúng tôi có một câu lạc bộ âm nhạc, có 
một ban nhạc với nhiều loại nhạc cụ hòa nhạc 
rất hay. Chơi nhiều nhạc cụ sẽ không đơn điệu. 
Ông Hà Huy Lư gạt ngay: “Thời gian đâu còn, 
thời gian luyện tập cũng không có. Thôi anh 
Ngữ cứ chơi đàn một mình. Anh Ngữ cố gắng 
nhé. Làm không tốt, tỉnh sẽ khiển trách, làm tốt 
tỉnh sẽ khen thưởng”. Lúc đó tôi cũng nhanh trí 
bảo anh Tình: “Cậu hát 2 bài, bài gì cho tôi biết 
đế đệm đàn luôn và cho người mời cô Tín của 
Xưởng in, tuy nghiệp dư nhưng cô ta hát rất tốt. 
Thế là ổn”.

Và tôi nhớ nhất là thời kỳ anh Tạ Bôn tốt 
nghiệp nhạc viện Traicopxki về nước. Chúng 

tôi là sinh viên học sinh đi đón ở sân bay. Nhờ 
thế cũng đã quen biết anh Tạ Bôn. Thế rồi  ít 
năm sau anh Tạ Bôn về công tác tỉnh nhà, lại về 
Ty Văn hóa sơ tán tại xã Thạch Tân. Anh là một 
nghệ sỹ Violon lừng danh.

Tạ Bôn  về  là  quá mừng,  quá  hãnh  diện. 
Nên chúng tôi đã đề nghị anh biểu diễn một tối 
cho anh em cán bộ văn phòng Ty Văn hóa và 
bà con nông dân xã Thạch Tân  thưởng  thức. 
Thế là trước tối biểu diễn một hai ngày, anh Tạ 
Bôn đã tập đàn Violon và những bài của Moza, 
Betthoven, Traicopsky, Chopin... Tôi thấy anh 
tập căng thẳng say mê, tập trung cao độ. Nhân 
lúc anh nghỉ uống nước, tôi có nói với anh: “Tối 
ấy đối tượng nông dân là chính, việc gì anh 
phải tập căng thẳng mệt nhọc đến thế”. Anh 
trả lời ngay với tôi: “Thế là em nhầm rồi, bất 
cứ đối tượng nào người nghệ sỹ đều phải trân 
trọng như nhau, một ngày không luyện tập, bản 
thân mình biết, vài ngày không luyện tập khán 
giả sẽ biết, em chơi đàn Accordion thì cũng thế 
thôi”. Nhờ câu nói ấy của anh Tạ Bôn mà tôi 
nhớ mãi đến sau này.

Nhớ những đêm văn nghệ kết  nghĩa văn 
phòng Ty Văn hóa Hà Tĩnh với đội văn nghệ 
của xã Thạch Tân, bất cứ ở đâu, hội trường, sân 
khấu hay bãi cỏ đều dùng đàn Accordion, thậm 
chí không cần Micro, vì đàn Accordion có âm 
lượng lớn mà tôi đã từng phục vụ.

Hôm ấy,  tôi  về  chỗ  sơ  tán,  thay quần áo 
tươm  tất,  lấy giá nhạc, mấy bài nghi  thức và 
những bài đơn ca của 2 ca sĩ đã đăng ký, đàn 
Accordion mới  tinh  của Ý. Tôi  ôn  lại  chừng 
30 - 40 phút và phối trên đàn tùy hứng, tập đi 
tập lại cho thuộc. Tôi suy nghĩ rằng: phải trân 
trọng nhiệm vụ  tối nay, xem như  là một  trận 
“đánh lớn” đối với mình. Cũng may thời học 
đàn Accordion, thầy bảo các em học phần cơ 
bản là tốt rồi, nhưng phải thuộc một số ca khúc 
hay  trong và ngoài nước, đặc biệt phải  thuộc 
một số bài về nghi thức và một số bài quốc ca 
các nước trên thế giới. Sau này các em sẽ sử 
dụng đến, nhớ lời thầy dạy cho nên tôi rất tự tin, 
trước hàng vạn khán giả tối nay.
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Thế  là  đến  giờ  xuất  phát,  dẫn  đầu  là 
Trưởng ty Văn hóa Hà Huy Lư, tôi vai mang 
đàn Accordion và một số anh em ở Ty Văn hóa 
nữa, tất cả đi bằng xe đạp từ xã Thạch Tân về 
Nhà hát Nhân dân mà không kịp ăn cơm tối. 
Đến nơi, Ban tổ chức thở phào nhẹ nhõm (vì 
biết Đoàn ca múa không thể về kịp).

Đồng chí Thiếu tá Tỉnh đội chỉ huy sân 
khấu  (như MC  bây  giờ)  và  vài  đồng  chí  ở 
Tỉnh ủy, uBND tỉnh, Thị ủy, uBND thị đón 
chúng tôi tại sân khấu. Chào hỏi hồ hởi bắt 
tay xong thì đồng chí Thiếu tá hướng dẫn cho 
tôi hiểu về động lệnh, dự lệnh. Tôi nói tôi đã 
qua quân đội và phục vụ nhiều nơi rồi. Đồng 
chí cứ hô là tôi sẵn sàng ngay. Thế thì tốt, trên 
sân khấu đã để sẵn 7 - 8 Micro và một chiếc 
ghế đẩu, thế là tôi chơi đàn Accordion nghi 
thức xong. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn 
Tiến Chương đọc  lời khai mạc và diễn văn 
kỷ niệm ngày 30/4. Tiếp đến anh Thái Quang 
Tình đơn ca 2 bài, bài thứ nhất là “Cuộc đời 
vẫn đẹp sao” của Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu. 
Bài thứ hai là “Đường chúng ta đi” của nhạc 
sỹ  Huy  Du.  Tiếp  theo  là  Chủ  tịch  uBND 
tỉnh Trần Quang Đạt đọc diễn văn kỷ niệm 
ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tiếp đến cô Tín 
hát bài thứ nhất “Chào anh giải phóng quân, 
chào mùa xuân đại thắng” của nhạc sỹ Hoàng 
Vân và bài “Một khúc tâm tình của người Hà 
Tĩnh” của nhạc  sỹ Nguyễn Văn Tý. Những 
bài hát quen  thuộc  tôi đã đệm rất hay, phối 
trên đàn ngẫu hứng. Không hiểu sao  lúc ấy 
tôi tự tin đến như vậy. Phải chăng niềm vinh 
dự được chơi đàn trong sự kiện quan trọng đã 
hòa cùng niềm vui chiến thắng của dân tộc, 
của đất nước đã khiến cho tôi tự tin và đệm 
đàn hay đến như thế...!

Cuối buổi mít tinh là chào hạ cờ. Tiếng 
đàn Accordion nổi  lên dõng dạc. Tiếng đàn 
vừa dứt toàn thể nhân dân vẫn đứng nán lại 
lặng nhìn lên sân khấu như âu yếm, như mê 
hoặc. Loa phóng thanh nhắc đi nhắc lại mấy 
lần: Buổi mít tinh tối nay đã kết thúc, thì nhân 
dân mới chịu ra về. Trong lúc đó đại diện Tỉnh 

ủy, uBND tỉnh, Thị ủy, uBND thị xã, Ty Văn 
hóa và một số anh em đến chúc mừng tôi. Có 
người còn bồng nổi  tôi  lên như huấn  luyện 
viên bóng đá thắng trận vậy. Tôi suy nghĩ sao 
mà anh em trân trọng, yêu mến tôi đến thế, 
có lẽ tôi một mình dùng đàn Accordion thay 
dàn nhạc mà thành công ngoài ý muốn trước 
hàng vạn người.

Sau đó đồng chí Thiếu tá thay mặt Ban Tổ 
chức gặp riêng tôi, anh Hà Huy Lư và một số 
anh em Ty Văn hóa để cảm ơn và mời chúng 
tôi ở lại uống nước. Trong lúc trò chuyện, anh 
Trần Quang Đạt có nói với tôi và anh Hà Huy 
Lư: “Mình cũng có nghe Đoàn ca múa không 
về kịp, mình cũng thấy lo lo. Anh Lư đề xuất 
dùng đàn Accordion thay dàn nhạc, anh Ngữ 
làm tốt thế, thế là được, tốt quá rồi, các anh đã 
góp phần vào thành công của buổi mít tinh hôm 
nay. Cảm ơn các anh nhiều lắm...!”

Hôm sau, chúng tôi về liên hoan ở Văn 
phòng Ty, trong ngày liên hoan có người nhớ 
lại những ngày tổng động viên, nhập ngũ, tái 
ngũ. Trước  những  năm 1967,  1968  ông Lê 
Thúc Khang là Trưởng ty (ông mất cuối năm 
1969)  là một  trong những người không cho 
tôi  tái  ngũ. Ông bảo: “Tôi biết anh Ngữ là 
sỹ quan quân đội, tái ngũ là đầu sổ nhưng 
Ty đang cần anh và có một số người khác 
trong lãnh đạo đồng ý cho tôi tái ngũ”. Tôi 
nói: “Tôi là người của Đảng, Đảng bảo gì tôi 
cũng nghe theo...”

Đến nay đã hơn 40 năm, từ hồi thị xã Hà 
Tĩnh xưa, nay thị xã Hà Tĩnh đã lên thành phố 
Hà Tĩnh hơn 10 năm rồi,  tôi vẫn nhớ mãi kỷ 
niệm dùng đàn Accordion thay đàn nhạc hôm 
ấy. Tôi đang mong muốn kỷ niệm 45 năm hoặc 
50 năm ngày giải phóng Sài Gòn, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam tôi mới viết hồi ký này, 
nhưng có những người bạn thân khuyên tôi nên 
viết đi gửi báo, gửi tạp chí chứ kỷ niệm 50 năm 
chắc gì còn sống, thế là tôi đặt bút ghi lại mấy 
dòng hồi ký này.

P.T.N
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Với tâm niệm “xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”, Đảng 
bộ huyện đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở 

thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng 
viên. Trong thực hiện, các cấp ủy Đảng cũng đã linh hoạt lồng ghép 
các nội dung học tập với việc thực hiện các Chỉ thị của Trung ương, 
của tỉnh về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, về chấn chỉnh, tăng 
cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ công 
chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 
trang... Bên cạnh đó, các ngành trong khối cũng tập trung tuyên 
truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, nhân rộng các gương điển hình trong phát triển 
kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác Đảng. 

Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan, 
đơn vị đã cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực: 
ngành giáo dục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Trường học thân thiện, học sinh 
tích cực, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo…; 
Đảng bộ Bệnh viện đa khoa xây dựng quỹ “Bữa cơm tình thương”, 
“Ngân hàng máu sống” để giúp đỡ các bệnh nhân; Đảng bộ Công 
an huyện tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với 
thực hiện cuộc vận động: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây 
dựng nếp sống văn hoá vì dân phục vụ” và phong trào “CAND học 

phan hÖÌng yïËn
uVbtV, trûúãng ban tuyïn giaáo huyïån uãy

Àêåm daáng hònh Ngûúâi trong möîi bûúác ài

Một góc thị  trấn Vũ Quang

Thời gian qua, 
việc “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” tại 
huyện Vũ Quang đã tạo 
sức lan tỏa rộng lớn. Trên 
nhiều lĩnh vực, ngày càng 
xuất hiện nhiều gương 
người tốt, việc tốt, điển 
hình tiên tiến. Điều đó đã 
tạo sự chuyển biến rõ nét 
trong nhận thức, hành 
động của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị đề ra.
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tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Hội LHPN huyện 
tổ chức quyên góp xây dựng mái ấm tình thương, 
duy trì tốt phong trào “ống tiền tiết kiệm”, hũ gạo 
tiết kiệm” giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn; Huyện đoàn phát động phong trào “Đường 
điện thanh niên thắp sáng đường quê” trong đoàn 
viên thanh niên nhằm góp phần xây dựng các công 
trình chiếu sáng ở nông thôn.

Điểm nổi bật là Đảng bộ huyện đã gắn học 
tập và và làm theo tấm gương của Bác Hồ với các 
phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Nông thôn 
mới, trong đó chú trọng nâng cao thu nhập, phát 
triển kinh tế - xã hội. Nhất là khơi dậy tinh thần 
hăng say lao động, ý chí làm giàu, nghị lực vượt khó 
của mỗi một người dân. Để làm được điều đó Đảng 
bộ coi trọng tính nêu gương “đi trước bước đầu” của 
cán bộ, Đảng viên.

Trong các phong trào đó đã xuất hiện nhiều 
điển hình tiên tiến, là gương sáng cho nhiều người 
noi theo. Trong việc giải phóng mặt bằng thực hiện 
dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, là một bí 
thư đoàn xã, anh Nguyễn Văn Hiệu  đã tiên phong, 
gương mẫu di dời nhà vào khu tái định cư Hói 
Trung. Không chỉ có thế, ở nơi ở mới, vượt lên tất cả 
những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất, tư liệu 
sản xuất, anh Hiệu đã bắt tay ngay vào phát triển 
kinh tế. Từ chỗ chỉ trồng các loại cây ngắn ngày như 
rau xanh, chuối… tự cung tự cấp, ngay sau khi có 
đất sản xuất anh đã đầu tư trồng trên 200 gốc cam, 
liên kết với Doanh nghiệp xây dựng mô hình chăn 
nuôi 600 con lợn thương phẩm... Với những nỗ lực 
cố gắng của mình, cuộc sống của gia đình anh trên 
vùng đất mới đang từng bước phát triển vững chắc. 

Nếu như câu chuyện của anh Hiệu cho chúng 
ta niềm tin về sức mạnh của tuổi trẻ thì câu chuyện 
của cựu chiến binh Đinh Văn Đề ở Thôn 1, Bồng 
Giang xã Đức Giang lại cho ta những bài học quý giá 
về tinh thần hăng say lao động, về tinh thần tự học. 
Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, nhận thấy tiềm 
năng về đất đai, ông Đề đã xin phép chính quyền 
khai hoang vùng đất Cơn Khế để đầu tư sản xuất… 
Ông đã xây dựng được trang trại rộng lớn để phát 
triển ruộng vườn, chăn nuôi và trồng trọt với 4.100 
gốc cam, chanh các loại, trên 4 vạn cây lấy gỗ; nuôi 
trên 80 đàn ong mật, 18 con bò, gần 80 con lợn thả 
rừng, 3 ao cá với diện tích gần 4 ha, hàng trăm con 
gà, vịt... Ngoài ra gia đình ông còn mở thêm Công 
ty dịch vụ sản xuất vật liệu và xây dựng tại nhà với 
quy mô 1 xưởng gạch, 2 xe tải và 1 máy đào. Mỗi 
năm gia đình ông thu 500 triệu đồng và giải quyết 
công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động 

địa phương. Ông Đề cho biết: “Đối với tôi, học Bác 
không chỉ học những cái lớn lao, vĩ đại của Bác, mà 
học Bác còn cần học những việc làm nhỏ nhất. Là 
người lính bộ đội Cụ Hồ, tôi luôn học Bác cách lao 
động chăm chỉ, siêng năng và luôn tự học hỏi nâng 
cao kiến thức mọi mặt”. 

   Không khuất phục hoàn cảnh cũng là bài 
học từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nhiều 
người nông dân Vũ Quang học tập. Điển hình nhất 
là người phụ nữ đơn thân Lê Thị Đào ở thôn Hương 
Phố xã Đức Hương. Phải một mình nuôi con nhưng 
chị Đào không an phận trong cách sản xuất nông 
nghiệp nhỏ lẻ, tự cấp truyền thống. Năm 2015, trên 
cơ sở tư liệu sản xuất của gia đình, chị đã mạnh dạn 
đăng ký xây dựng vườn mẫu. Với sự giúp đỡ của các 
cấp, các ngành, của bà con, anh em, họ hàng cùng 
với sự vượt khó đi lên. Cuối năm 2015, chị Đào đã có 
được hơn 250 gốc cam, bưởi, trong đó đã có hơn 1 
nửa cho thu nhập. Ngoài ra chị còn chăn nuôi hàng 
trăm con gà vịt từ đó chị có thu nhập hàng năm đạt 
hơn 150 triệu đồng. Học theo lời dạy của Bác Hồ 
về tình yêu lao động, chị Đào luôn cần cù, bền bỉ 
với việc chăm sóc gia trang của mình. Người dân 
nơi đây luôn yêu mến và luôn xem chị là một tấm 
gương vượt khó để phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế xã 
hội.

Không chỉ quan tâm, đẩy mạnh công tác tác 
tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách của Bác Hồ, Đảng bộ huyện 
Vũ Quang còn kịp thời biểu dương những điển 
hình trong lao động sản xuất để nhanh ngọn lửa 
ấy lan tỏa rộng khắp cộng đồng. Chính vì thế, ở Vũ 
Quang không chỉ xuất hiện những điển hình đơn 
lẻ mà còn xuất hiện ngày càng nhiều các khu dân 
cư điển hình. Nổi bật nhất trong thời gian gần đây 
trong triển khai thực hiện phát triển kinh tế là khu 
dân cư thôn 2 xã Sơn Thọ. Ông Trần Ngọc Anh – Bí 
thư Chi bộ cho biết: “Để xây dựng thành công khu 
dân cư kiểu mẫu, góp phần cùng xã Sơn Thọ về đích 
đúng lộ trình, cùng với tập trung thực hiện đồng bộ 
các tiêu chí, thôn đặc biệt chú trọng tới việc phát 
triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Các 
hộ dân cũng đã thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về 
tinh thần vươn lên nên đã tập trung mỗ lực cải tạo 
vườn tạp, áp dụng các tiến bộ KHKT trong trồng 
trọt, chăn nuôi”. Nhờ đó đến nay toàn thôn có 3 hộ 
gia đình chăn nuôi lợn liên kết, 110/131 hộ trồng 
cam, chanh, có 3 hộ chăn nuôi bò từ 5 con trở lên. 
Thu nhập bình quân của thôn đến cuối năm 2016 
đạt 26 triệu/người/năm. Tiêu biểu trong phát triển 
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kinh tế, cho thu nhập từ 100 – 200 triệu mỗi năm 
như các hộ Trần Ngọc Hóa, Trần Phi Hóa, Mai Xuân 
Hạnh, Nguyễn Viết Hồng ...

Nhờ những tấm gương biết vượt khó vươn 
lên, những khu dân cư tích cực thi đua lao động, 
sản xuất mà những khoảnh đồi trọc, những nương 
vườn trước đây bỏ hoang đã đơm hoa kết trái, liên 
tục các mô hình kinh tế tập thể được thành lập và 
hoạt động hiệu quả. Năm 2016, giá trị sản xuất các 
ngành kinh tế của Vũ Quang đạt 1.969,774 tỷ đồng 
bằng 105,8% KH, tăng 18,6% so cùng kỳ. Cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế 
của huyện, sản xuất theo chuỗi giá trị tiếp tục phát 
triển, đem lại hiệu quả kinh tế khá, thu nhập bình 
quân đầu người đạt 28,95 triệu đồng. Kết quả đó có 
sự đóng góp to lớn từ những phong trào làm kinh tế 
giỏi của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong cộng 
đồng. 

Cùng với việc cụ thể hoá việc học tập và làm 
theo gương Bác trong phát triển kinh tế, Đảng bộ 
huyện Vũ Quang cũng đã đưa việc học tập, làm theo 
thành một nội dung quan trọng của công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua đó, góp phần 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Bên cạnh đó, huyện 
cũng chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát, xây dựng quy 
định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh 
đạo, người đứng đầu; nghiên cứu, xây dựng các giải 
pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm 
của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, 

đã gắn nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với 
nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Vì 
vậy, trong quá trình thực hiện đã từng bước tạo ra 
động lực mới, với quyết tâm khắc phục khó khăn, 
hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp 
tục được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tạo sự chuyển 
biến rõ nét về nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của 
nhân dân, nhiều chính sách của các cấp đã thực sự 
mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tiềm năng 
lợi thế của các địa phương tiếp tục được khai thác 
có hiệu quả. Đến nay có 6/11 xã đạt chuẩn NTM, Thị 
trấn Vũ Quang đang từng bước triển khai thực hiện 
xây dựng các tiêu chí theo hướng phát triển đô thị 
trong tương lai. Năm 2016, huyện vinh dự được tỉnh 
công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu 
biểu và khen thưởng.

 Một cách rất tự nhiên, những lời dạy, bài học 
từ chính quá trình hoạt động của Bác đã chuyển 
hóa một cách mạnh mẽ thành hành động của toàn 
thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân Vũ Quang. Sức 
lan tỏa từ hiệu quả của việc học tập và làm theo 
gương Bác trong xây dựng Đảng và phát triển kinh 
tế đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho nhân dân trên địa bàn huyện miền núi Vũ 
Quang. Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân nơi đây 
tiếp tục thực hiện theo tấm gương của Bác gắn với 
hăng hái lao động sản xuất, quyết tâm phấn đấu đạt 
nhiều thành tích hơn nữa trong phát triển kinh tế 
- xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, 
văn minh. 
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cộng tác viên: PGS. TS. Nguyễn Văn Hưởng, Đặng Duy Báu, Thanh Hoàng, Đinh Nho Hậu, Bùi Xuân Thập, 
Huy Hoàng, Trương Thanh Huyền, Nguyễn Văn Quang, Trà Giang, Anh Ngọc, Võ Tá Lý, Toàn Tâm Hòa, Bùi 
Chí Thành, Lê Văn Tùng, Phan Thanh Ngữ, Phan Hồng Yến, Hoàng Ngà, Quang Vinh, Dương Xuân Thâu, 
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