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Sau một tháng làm việc, ngày 
21/6/2017, kỳ họp thứ 3, Quốc hội 
khóa XIV đã kết thúc.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành 
chương trình đề ra với nhiều nội dung quan 
trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn 
đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. 
Công tác xây dựng pháp luật được xác định là 
một nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 3 với 
nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng nhằm 
tiếp tục thể chế hóa Cương lĩnh và các nghị 
quyết của Đảng, các quy định mới của Hiến 
pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ trong hệ thống 
pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- 
xã hội và hội nhập quốc tế. Quốc hội đã dành 
phần lớn thời gian để thảo luận, thông qua 12 
dự thảo Luật, 12 Nghị quyết, và xem xét, cho ý 
kiến đối với 06 dự án luật. Các luật, nghị quyết 
được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung 
đổi mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, 

tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, 
hệ thống pháp luật về tư pháp, quốc phòng, an 
ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của 
đất nước, bảo vệ chế độ, bảo đảm trật tự, an 
toàn xã hội...

Quốc hội cũng đã xem xét, thảo luận các 
báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội và 
ngân sách nhà nước; các báo cáo công tác của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của các cơ 
quan của Quốc hội; các báo cáo về quản lý, sử 
dụng tài sản nhà nước; công tác thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện bảo hiểm 
xã hội, quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội; 
thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; 
công tác bảo vệ môi trường.

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao 
chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 
2016”. Trên cơ sở kết quả giám sát, Quốc hội 

100% kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 
Quốc hội khóa Xiii được giải Quyết

Đại biểu Quốc hội  Nguyễn Văn Sơn -  tỉnh Hà Tĩnh chất vấn tại hội trường
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đã thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh việc 
thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực 
phẩm giai đoạn 2016-2020.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về 
chương trình hoạt động giám sát của Quốc 
hội năm 2018, đồng thời thành lập Đoàn giám 
sát để triển khai thực hiện. Trong đó Quốc hội 
sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc 
thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử 
dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 
và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai 
đoạn 2011- 2016” tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội 
khóa XIV.

Về chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp 
thứ 3, đã có 3.288 ý kiến, kiến nghị của cử tri 
và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội; 114 
phiếu chất vấn với 127 câu hỏi chất vấn của đại 
biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, 
các thành viên khác của Chính phủ, Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao. Với thời gian 03 
ngày (tăng 0,5 ngày so với các kỳ họp trước), 
Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng các 
Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Kế hoạch và 
Đầu tư trả lời chất vấn. Các Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, 
Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng các Bộ: Công 
thương, Giao thông vận tải, Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân tộc, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam báo cáo, giải trình thêm về những vấn đề 
liên quan đến lĩnh vực phụ trách và trực tiếp 
trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Đã có 
hơn 196 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 
58 lượt đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận. 
Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự tâm 
huyết, trách nhiệm, thẳng thắn chỉ ra những 
khó khăn, bức xúc của đời sống. Đặc biệt, tích 
cực tranh luận với các thành viên Chính phủ 
và các vị đại biểu khác để làm rõ thêm những 
hạn chế, yếu kém, xác định trách nhiệm và có 
giải pháp khắc phục. Sau phiên chất vấn, Quốc 
hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả 

lời chất vấn làm cơ sở để Chính phủ, các Bộ 
tổ chức thực hiện Quốc hội giám sát, đáp ứng 
yêu cầu nguyện vọng của Nhân dân.

Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan 
đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế 
- xã hội, trong đó tập trung chủ yếu vào 08 
nhóm vấn đề chính là: nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn; giải quyết việc làm và an sinh xã 
hội; văn hóa, giáo dục, y tế; kế hoạch, đầu tư, 
tài chính và ngân sách; sản xuất, kinh doanh, 
quản lý thị trường; giao thông vận tải, quản 
lý xây dựng; tài nguyên và môi trường; xây 
dựng Nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp 
luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. 
Trong đó,cử tri đặc biệt quan tâm tới vấn đề 
tham nhũng, lãng phí; công tác xây dựng luật; 
báo cáo giám sát tối cao về an toàn vệ sinh 
thực phẩm; và vẫn là câu chuyện qua nhiều 
kỳ họp chưa giải quyết được, đó là “được mùa 
mất giá”, “được giá mất mùa”, gây thiệt hại 
lớn cho người dân. Đó là tình trạng chạy chức 
chạy quyền, cải cách hành chính, tinh giản biên 
chế, vấn đề án treo, vấn đề cải tạo các chung 
cư xuống cấp; là vấn đề phòng chống tham 
nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng, là tình 
trạng ô nhiễm diễn ra từ các khu công nghiệp 
khiến nhiều diện tích nông nghiệp không thể 
sản xuất được. Tình trạng “cát tặc” vẫn diễn ra 
như thách thức chính quyền. …

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Quốc hội 
cũng đã tiến hành một số hoạt động đối ngoại. 
Đã có 02 Đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch 
Quốc hội nước Cộng hòa Cuba và Chủ tịch 
Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội nước 
Cộng hòa Haiti dẫn đầu đến thăm và làm việc 
với Quốc hội nước ta.

Trao đổi với phóng viên tại Họp báo về 
những thay đổi trong hoạt động của Quốc hội 
tại Kỳ họp này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn 
Hạnh Phúc cho biết, Kỳ họp thứ 3 đã thông 
qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến 6 dự 
luật khác. 

 T.H
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Trong thư gửi Ban thường trực 
“ Ngày thương binh toàn quốc”, 
lần đầu tiên, Hồ Chí Minh đã đưa 

ra định nghĩa thế nào là thương binh: “Đang 
khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, 
mồ mả, đền chùa, nhà thờ tổ tiên ta bị uy 
hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, 
họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng nương 
nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. 
Ai là người xung phong trước hết chống cự 
quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. 
Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành 
thương binh. Thương binh là những người 
đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để 
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích 
của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí 

chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng 
bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người 
con anh dũng ấy”(1).

Trong di sản của Bác Hồ với công tác 
thương binh liệt sĩ là người có tôn giáo, có lẽ 
cảm động nhất là bức thư của Người gửi bác 
sĩ Vũ Đình Tụng- Bộ trưởng Bộ Y tế và cũng 
là người Công giáo khi con trai ông là anh 
Vũ Đình Thành hy sinh khi bảo vệ chợ Hôm 
(Hà Nội) những ngày Thủ đô kháng chiến 
đầu năm 1947:

“Thưa ngài
Tôi được báo cáo rằng, con giai ngài đã 

oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc
Ngài biết rằng, tôi không có gia đình, 

tấm lòng của bác hồ với thương binh, liệt sĩ là tôn giáo
TS. PHạM HuY THôNG

Ngày 27/7 hàng năm đã trở thành 
ngày truyền thống “ Ăn quả nhớ kẻ 

trồng cây, Uống nước nhớ nguồn”. Lịch 
sử của ngày này bắt nguồn từ cách đây 

đúng 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chấp thuận chọn ngày 27/7/1947 
là  “Ngày Thương binh toàn quốc” và 

đến năm 1955 đổi thành “Ngày thương 
binh, liệt sĩ”. Với riêng đồng bào các tôn 

giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành một 
tình cảm đặc biệt sâu sắc về công tác 

thương binh liệt sĩ.
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cũng không có con cái. Nước Việt Nam là 
gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam 
là con cháu của tôi. Mất một thanh niên hình 
như tôi đứt một đoạn ruột.

Nhưng cháu và anh em thanh niên khác 
dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế 
là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống 
nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi, vật chất 
họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn 
sống với non sông Việt Nam.

Họ là con thảo của Đức Chúa, họ đã 
thực hiện cái khẩu hiệu: Thượng đế và Tổ 
quốc. Những thanh niên đó là dân tộc anh 
hùng. Đồng bào và Tổ quốc sẽ không bao 
giờ quên ơn họ.

Ngài đã đem món của qúi báu nhất là 
con mình, sẵn sàng hiến cho Tổ quốc. Từ 
đây chắc ngài sẽ thêm ra sức giúp việc kháng 
chiến để bảo vệ nước nhà thì linh hồn cháu 
ở trên trời cũng bằng lòng và sung sướng.

Tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn ngài và 
gửi lời ngài chào thân ái và quyết thắng”(2).

Chúng ta có cảm tưởng đây là những 
lời chia sẻ, tâm tình của người đồng đạo với 
nhau khi có tin buồn. Cha mẹ nào không 
đứt ruột khi đứa con của mình ra đi mãi mãi 
nhưng Hồ Chí Minh còn mang nỗi đau của  
hàng ngàn người cha, hàng ngàn người mẹ 
vì Người đã coi tất cả thanh niên Việt Nam 
là con cái của mình nên bao thanh niên hy 
sinh thì Người đều gánh nỗi đau đó. Lá thư 
cũng thấm đẫm tinh thần giáo lý Công giáo 
vì Phúc âm nói rằng, chính Thiên Chúa đã 
đem Con Một của Người làm của lễ cứu độ 
nhân loại. Bức thư cũng đã lần đầu tiên đưa 
ra mối tương quan giữa đạo và đời. Người 
tín hữu nào làm tròn bổn phận công dân thì 
họ cũng là người con tốt lành của Chúa. 
Nói như ngôn ngữ ngày nay là “tốt đời, đẹp 
đạo” hoặc “người Công giáo tốt cũng là 
công dân tốt”.

Để bày tỏ lòng biết ơn với các thương 

binh, liệt sĩ, Bác Hồ vận động toàn dân nói 
chung và đồng bào các tôn giáo tham gia 
vào công tác này. Trước hết, với đồng bào 
có đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị đồng 
bào tham gia bằng những thế mạnh của các 
tôn giáo. Đầu tiên là bằng lời cầu nguyện. 
Tức là một việc mà đồng bào các tôn giáo ai 
cũng làm thường ngày và tham gia được một 
cách dễ dàng. Ngay trong thư gửi đồng bào 
Công giáo nhân dịp lễ Noen 1947, Hồ Chủ 
tịch viết: “ Trong cuộc kháng chiến, nhiều 
đồng bào Công giáo đã hăng hái hy sinh. 
Tôi đề nghị toàn thể đồng bào Công giáo 
trong kỳ lễ Noen này cầu nguyện cho linh 
hồn các chiến sĩ giáo và lương đã bỏ mình 
vì nước và cầu nguyện cho Tổ quốc ta được 
thắng lợi” (3).

Trong thư gửi đồng bào Công giáo nhân 
dịp lễ Noen 1951, Bác Hồ lại nhắc nhở: 
“Trong ngày lễ Noen, tôi mong đồng bào nhớ 
cầu nguyện cho những chiến sĩ giáo và lương 
đã kháng chiến anh dũng và đã oanh liệt hy 
sinh cho Tổ quốc. Nhớ cầu nguyện cho những 
vị giáo sĩ và bà phước từ Bắc đến Nam,đã vì 
chính nghĩa mà bị giặc Pháp giết hại” (4).

Cái nhân văn ở đây là Hồ Chí Minh đề 
nghị người Công giáo không chỉ cầu nguyện 
cho người Công giáo, liệt sĩ là người Công 
giáo mà cho cả những liệt sĩ không phải là 
người Công giáo nữa, thể hiện sự đại đoàn 
kết dân tộc ngay ở lĩnh vực tâm linh tôn 
giáo. Nó cũng đúng với giáo lý của Công 
giáo là luôn phải cầu nguyện cho người sống 
và người đã qua đời.

Hồ Chí Minh không chỉ mời gọi đồng 
bào có đạo cầu nguyện cho các liệt sĩ mà 
chính bản thân Chủ tịch cùng nhiều quan 
chức cao cấp của Chính phủ cũng trực tiếp 
đến dự lễ cầu hồn cho các liệt sĩ đã bỏ mình 
vì nước ngày 2/11/1946 do Liên đoàn Công 
giáo Việt Nam tổ chức tại nhà thờ lớn Hà 
Nội. Bác Hồ cổ vũ động viên mọi tầng lớp 
tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa như 
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nhịn ăn một bữa trong một tháng để quyên 
góp cho thương binh liệt sĩ. Bác viết: “Trong 
lúc chống nạn đói kém, đồng bào ta đã từng 
mỗi tuần nhịn ăn một bữa để giúp các đồng 
bào bị đói. Bây giờ chống giặc ngoại xâm, 
tôi chắc đồng bào cũng sẽ vui lòng vài ba 
tháng nhịn ăn một bữa để giúp chiến sĩ bị 
thương”(5)... nhưng Bác cũng đề phòng sự 
thái quá trong việc nhịn ăn. Người viết: 
“Hôm đó các cụ già thượng thọ, các cháu bé 
sơ sinh, các bộ đội các mặt trận, những đồng 
bào đang đau yếu, thì không nên nhịn. Còn 
các cơ quan, các bộ đội, các trường học, 
các đoàn thể và toàn thể đồng bào cả nước 
đều nhịn ăn một bữa”. Song bản thân Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thì lại gương mẫu hưởng 
ứng: “Tôi xin xung phong gửi 1 chiếc áo lót 
lụa của chị em phụ nữ đã biếu tôi, 1 tháng 
lương của tôi, 1 bữa ăn của tôi và của các 
nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là 1.127 
đ.00”(6). Chính chiếc áo này đã được đưa ra 
đấu giá lấy tiền ủng hộ anh em thương binh. 
ông Cao Triều Phát đại diện đồng bào Cao 
Đài Nam Bộ đã gửi đấu giá 100.000 đồng 
nhưng chậm nên mặc dù Liên hiệp Công 
đoàn Bắc Cạn đã mua được với giá 467.000 
đồng, họ cũng đã gửi tặng cái áo lại cho 
ông Cao Triều Phát. Còn Hồ Chí Minh lại 
gửi tặng vuông mùi xoa cho ông Lam Sơn 
- người cũng tham gia đấu giá chiếc cúc áo 
với giá 10.000đ.

Thật ra, không phải đến năm 1947, 
Hồ Chí Minh mới nói đến sự biết ơn với 
thương binh, liêt sĩ. Ngay từ năm 1946, 
ngay khi vừa đi Pháp về, lời đầu tiên tuyên 
bố với quốc dân, Bác nói: “Tôi kính cẩn cúi 
đầu chào trước linh hồn các liệt sĩ và xin 
lỗi đồng bào đương khổ sở hy sinh”(7). Nên 
nhớ rằng, Bác Hồ là người cộng sản nhưng 
trong tâm hồn luôn chất chứa tâm linh tôn 
giáo. Tại sao Bác phải xin lỗi đồng bào, vì 
thấy mình có trách nhiệm lãnh đạo đất nước 
nhưng chưa làm cho dân được sung sướng, 

hạnh phúc như mơ ước. Trong thư gửi đồng 
bào Nam Bộ, Người đã viết: “ Tôi xin kính 
cẩn cúi chào  vong linh các anh chị em đã bỏ 
thân vì nước và đồng bào đang hy sinh trong 
cuộc đấu tranh của nước nhà. Sự hy sinh đó 
không phí uổng”(8). Ngày 7-11-1946 khi đến 
dự lễ “Mùa đông binh sĩ” quyên góp ủng hộ 
việc mua áo ấm cho bệnh binh, thương binh, 
Người đã cởi áo khoác của mình tặng cho 
Ban tổ chức. Một năm sau ngày phát động 
tức ngày 27-7-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã viết một bức thư cảm động. Bức thư viết:

“Nạn ngoại xâm như trận lụt đe dọa 
tràn ngập cả non sông Tổ quốc, đe dọa cuốn 
trôi cả sinh mệnh tài sản, chìm đắm cả bố 
mẹ, vợ con, dân ta. Trong cơn nguy hiểm 
ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta 
quyết đem xương máu của họ dựng thành 
bức tường đồng, một con đê vững để ngăn 
cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm 
hại đồng bào… Họ liều chết chống địch để 
cho Tổ quốc và đồng bào sống. Ngày nay, 
bố mẹ, vợ con họ mất một người con yêu 
quý. Vợ trẻ trở nên bà góa. Con dại trở nên 
mồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh 
bài tử sĩ. Tay chân của thương binh tàn phế 
sẽ không mọc lại được. Và những tử sĩ sẽ 
không được tái sinh”(9).

Để chia sẻ phần nào khó khăn với các 
gia đình thương binh, liệt sĩ, Hồ Chủ tịch đã 
ký Sắc lệnh 20/SL ngày 16/2/1947 về chế độ 
thương bệnh binh và tiền tuất tử sĩ. Hồ Chí 
Minh luôn theo sát phong trào đền ơn đáp 
nghĩa nơi đồng bào có đạo để động viên cổ 
vũ kịp thời. Người gửi điện văn khen ngợi 
linh mục Lê Văn Yên ở Bắc Ninh: “ Ngài 
luôn tận tâm săn sóc các anh em thương 
binh. Ngài lại không nhận lương phụ cấp. 
Như thế, Ngài đã nêu cao cái gương cần, 
kiệm, liêm, chính cho mọi người. Ngài đã và 
đang giúp một cách đắc lực vào công cuộc 
kháng chiến cứu nước”(10). Hồ Chí Minh 

(Xem tiếp trang 31)
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Cùng với sự phát triển của đất 
nước, của tỉnh nhà, tổ chức công 
đoàn Hà Tĩnh đã không ngừng 

lớn mạnh và trưởng thành, thật sự là chỗ dựa 
tin cậy của đoàn viên và người lao động.

Với vai trò, vị trí của công đoàn là tổ 
chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân 
và của người lao động, đại diện người lao 
động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của người lao động; 
tham gia quản lý Nhà nước, quản lý KTXH; 
tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt 

động của cơ quan Nhà nước, tổ chức đơn 
vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan 
đến quyền, và lợi ích của người lao động; 
tuyên truyền vận động người lao động học 
tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, 
chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc về vai trò vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, 
thời gian qua LĐLĐ tỉnh đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn 
vững mạnh - thật sự là chỗ dựa tin cậy của 
người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Trao tiền hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho chị Lê Thị Duyên, công nhân Công ty CP May Hà Tĩnh

XÂy DỰng tỔ chức công đoàn thẬt sỰ 
là chỖ DỰa tin cẬy của ngưỜi lao động

NGuYễN VăN THaNH
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
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Xác định công tác phát triển đoàn viên, 
thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), xây 
dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ quan 
trọng đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển và 
lớn mạnh của tổ chức công đoàn- là chỗ dựa 
của người lao động, các cấp công đoàn đã 
tuyên truyền vận động người lao động gia 
nhập tổ chức công đoàn. Với phương châm 
“Ở đâu có người lao động ở đó có tổ chức 
công đoàn”. Năm 2016 và 5 tháng đầu năm 
2017, toàn tỉnh thành lập mới 89 CĐCS, 
phát triển mới 9.167 đoàn viên. Đến nay, hệ 
thống tổ chức công đoàn Hà Tĩnh có 22 công 
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 1.658 CĐCS, 
với 73.108 đoàn viên công đoàn. Tổ chức 
công đoàn được phát triển sâu rộng trong 
các thành phần kinh tế từ các cơ quan, đơn 
vị, xã, phường, thị trấn đến doanh nghiệp, 
hợp tác xã. 

Tổ chức công đoàn thường xuyên quan 
tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn 
viên và người lao động, giải quyết và tham gia 
giải quyết những bức xúc, cấp từ người lao 
động; thực hiện tư vấn pháp luật cho người 
lao động, năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 
đã thực hiện tư vấn pháp luật cho gần 500 lượt 
người lao động về một số nội dung liên quan 
đến HĐLĐ, tiền lương, thời giờ làm việc, thời 
giờ nghỉ ngơi, BHXH, BHYT, BHTN, công 
tác aTVSLĐ... Đồng thời thông qua chuyên 
mục tư vấn pháp luật trên trang Website của 
LĐLĐ tỉnh, tạo điều kiện cho hàng nghìn 
công nhân lao động truy cập, tìm hiểu các chế 
độ chính sách liên quan đến quyền lợi của 
mình theo quy định pháp luật.

Đẩy mạnh thực hiện chức năng tham gia 
quản lý, đại diện bảo vệ quyền,  lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của người lao động; tham 
mưu với cấp uỷ, chính quyền, chuyên môn 
trong xây dựng, bổ sung các chủ trương, 
chính sách, pháp luật, đặc biệt là các vấn đề 
liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ. Tập 

trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế 
dân chủ cơ sở theo Nghị định 04 và Nghị 
định 60 của Chính phủ. Bình quân hàng 
năm có trên 98% cơ quan, đơn vị HCSN, xã, 
phường, thị trấn tổ chức Hội nghị CBCCVC; 
trên 70% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn 
tổ chức Hội nghị người lao động và thương 
lượng, ký kết, tổ chức thực hiện thỏa ước lao 
động tập thể. Phối hợp, tham gia với chính 
quyền, chuyên môn và các cơ quan chức 
năng liên quan  kiểm tra, thanh tra doanh 
nghiệp về thực hiện pháp luật lao động, Luật 
Công đoàn, Luật BHXH, aTVSLĐ, chế độ 
chính sách đối với người lao động (năm 
2016 và 5 tháng đầu năm 2017, các cấp công 
đoàn trong tỉnh đã tổ chức, tham gia kiểm 
tra, giám sát 477 doanh nghiệp).

Quan tâm xây dựng quan hệ lao động 
hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp 
theo tinh thần chỉ thị 22 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng. Năm 2016 và 5 tháng đầu 
năm 2017 có 99 CĐCS phối hợp tổ chức đối 
thoại với chủ doanh nghiệp với trên có 4.000 
CNLĐ tham gia. LĐLĐ tỉnh phối hợp với 
các ngành chức năng tổ chức đối thoại với 
126 giám đốc doanh nghiệp. Tổ chức phát 
động hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp 
Việt Nam hội nhập và phát triển” và Chương 
trình số 10/CTr-LĐLĐ ngày 08/8/2014 của 
LĐLĐ tỉnh về Công đoàn đồng hành cùng 
doanh nghiệp. Qua các hoạt động xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ 
trong doanh nghiệp, nhiều CĐCS đã đưa lại 
lợi ích hài hòa giữa người lao động và chủ sử 
dụng lao động, giúp doanh nghiệp nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công đoàn đã làm tốt công tác chăm 
lo đời sống cho người lao động. Năm 2016 
và 5 tháng đầu năm 2017, các cấp công 
đoàn thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà 9.066 lượt 
CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 
hỗ trợ, thăm hỏi, động viên 3.290 lượt người 
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dân, CNVCLĐ sau sự cố môi trường biển 
và bị thiệt hại do lũ lụt gây ra; đặc biệt, các 
cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã hỗ trợ 
xây mới 210 nhà “Mái ấm công đoàn” cho 
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 
5,125 tỷ đồng. Thường xuyên phát huy và 
triển khai có hiệu quả “Quỹ Quốc gia giải 
quyết việc làm”, với số tiền 3,303 tỷ đồng 
cho CNVCLĐ vay, giải quyết việc làm cho 
153 người lao động.

Trước yêu cầu, thời cơ, vận hội mới, 
nhất là thời kỳ Việt Nam hội nhập sâu rộng 
vào kinh tế thế giới và tham gia các hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới sẽ  tác 
động mạnh mẽ đến sản xuất, kinh doanh, 
việc làm của người lao động, đòi hỏi các 
cấp công đoàn phải tiếp tục xây dựng tổ 
chức công đoàn thật sự là chỗ dựa tin cậy 
của người lao động:

1. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng 
đông đảo CNVCLĐ, nhất là công nhân lao 
động trong các doanh nghiệp tư nhân và 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
gia nhập tổ chức công đoàn. Tăng cường 
xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng lớn 
mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi 
đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập 
quốc tế.

2. Làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 
động; chủ động tham gia, thương lượng, ký 
kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao 
động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp 
lao động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, 
chuyên môn quan tâm tới lợi ích thiết thực 
của người lao động tương xứng với những 
đóng góp của người lao động; tăng cường 
phát triển lợi ích đoàn viên.

3. Phát huy vai trò công đoàn là trung 
tâm kết nối giữa người lao động và người sử 

dụng lao động, góp phần điều hòa quan hệ 
lao động trong doanh nghiệp; làm cho người 
sử dụng lao động nhận thức được vai trò của 
người lao động là tài sản “hữu cơ” quý giá 
mà doanh nghiệp cần quan tâm; thấy được 
sự quan tâm đầu tư cho công đoàn hoạt động 
chính là đầu tư cho yếu tố con người - yếu tố 
quan trọng nhất của đầu vào sản xuất. Đồng 
thời làm cho CNLĐ hiểu rõ tham gia công 
đoàn thực chất là xây dựng quan hệ lao động 
phát triển lành mạnh, vì lợi ích trước mắt và 
lâu dài của chính người lao động.

4. Tập trung chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho đoàn viên, người lao động; 
thường xuyên thăm hỏi, kịp thời động viên 
CNVCLĐ khi bị ốm đau, bị bệnh hiểm 
nghèo hoặc người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn. Đặc biệt quan tâm xây dựng và 
phát huy tốt Quỹ “Mái ấm công đoàn” để hỗ 
trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn làm 
nhà ở, giúp họ yên tâm công tác và quan 
tâm đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong 
CNVCLĐ.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn 
vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; 
đủ sức, đủ tầm đảm đương và thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công 
đoàn, đáp ứng yêu cầu hỏi của đoàn viên, 
người lao động.

Công đoàn Hà Tĩnh, một chặng đường 
xây dựng, phát triển và trưởng thành- đó là 
niềm tự hào của đông đảo đội ngũ cán bộ, 
đoàn viên, CNVCLĐ. Hướng về đại hội 
công đoàn các cấp, tiến tới đại hội XVIII 
công đoàn tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2018 - 
2023, tin tưởng tổ chức công đoàn sẽ đạt 
được nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng 
đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của đoàn viên, 
người lao động - xứng đáng là chỗ dựa đáng 
tin cậy của người lao động./.

N.V.T
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1. Trong kho tàng tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, luận điểm về “Đời sống 
mới” được Người chỉ ra từ cách đây 70 năm, 
đến nay vẫn có tính thời sự nóng hổi và đang 
hóa thân vào thực tiễn xây dựng đất nước Việt 
Nam giai đoạn hiện nay. Với tầm nhìn chiến 
lược của nhà lãnh đạo kiệt xuất, nên từ sau khi 
Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã phát động cả nước xây 
dựng đời sống mới, nhằm tạo nên những “con 
người mới” cho “chế độ xã hội mới”. 

Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
ngày 3/4/1946, Ủy ban vận động đời sống mới 

Trung ương thành lập. Ngày 02/3/1947, Người 
viết xong tác phẩm Đời sống mới với bút danh 
Tân Sinh. Khảo sát 15 tập Hồ Chí Minh toàn 
tập (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011), 
chúng ta nhận thấy Người có 88 lần nhắc đến 
vấn đề xây dựng đời sống mới, tập trung nhiều 
ở các bức thư và lời chúc Tết, dịp đầu năm 
mới. Trong đó, Người đề cập sớm nhất là bài 
“Gương sáng suốt của đời sống mới” viết đầu 
năm 1946. Lần cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói đến xây dựng đời sống mới là trong 
“Thư chúc mừng năm mới” Ất Tỵ, 1965, gửi 
lời chúc mừng thân ái tới toàn thể đồng bào 
miền Bắc và miền Nam, chiến sĩ và cán bộ, các 

Nhiều đoàn khách đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm, cách làm NTM ở Hà Tĩnh

luận điểm “đời sống mới” của hồ chí minh với thực tiễn 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện nay

TS. Lê ĐứC HoàNG
Ban Tuyên giáo Trung ương
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cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng, 
kiều bào ta ở nước ngoài. Nhưng Hồ Chí Minh 
phân tích đầy đủ nhất là ở tác phẩm Đời sống 
mới viết cách đây tròn 70 năm.

2. Trong tác phẩm “Đời sống mới”, Hồ 
Chí Minh chỉ ra nhiều vấn đề như: (1) Mục 
đích cao cả xây dựng đời sống mới là “làm 
thế nào cho đời sống của dân ta vật chất được 
đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn”. (2) 
Bản chất xây dựng đời sống mới là “bỏ cái cũ 
mà xấu”, sửa “cái cũ không xấu nhưng phiền 
phức”, “phát triển thêm cái gì cũ mà tốt”, “phải 
làm cái gì mới mà hay”; “sửa đổi cách ăn, cách 
mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc”(1). (3) 
Đối tương tham gia xây dựng đời sống mới 
là “mỗi đồng bào, bất kỳ già trẻ, gái trai, giàu 
nghèo”, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia 
đình, làng bản, các công sở, trường học, lực 
lượng vũ trang, nhà máy xí nghiệp, các ngành, 
các giới. (4) Phạm vi thực hành đời sống mới 
rộng khắp cả nước, bao gồm người Việt Nam 
sinh sống ở nước ngoài. (5) Nội dung xây dựng 
đời sống mới bao gồm nhiều mặt như kinh tế, 
văn hóa, xã hội, giáo dục,… (6) Nguyên tắc 
thực hành đời sống mới phải bảo đảm dân chủ, 
tự nguyện, bình đẳng, toàn diện, rộng khắp, 
kiên trì, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh 
cụ thể, làm từ việc dễ đến việc khó. (7) Cách 
thức, phương châm thực thi đời sống mới, phải 
tuyên truyền, giải thích và làm gương, bắt đầu 
từ cá nhân mỗi người, đến trong các gia đình, 
trong một làng rồi lan tỏa ra phạm vi cả nước.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước không thể không tiến hành công 
nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, đưa người 
nông dân hội nhập với sản xuất hàng hóa kinh 
tế thị trường; xây dựng văn hóa, con người phù 
hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, tạo nên 
văn hóa gia đình, làng xã, ngõ phố văn minh, 
sạch đẹp. Trong quá trình ấy, tác phẩm “Đời 
sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều 
gợi ý vô cùng quý báu để trên cơ sở đó phát 
triển, bổ sung, hoàn thiện thêm. 

3. Việc nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ 
Chí Minh về “Đời sống mới” vào thực tiễn 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai 
đoạn hiện nay, có một số điểm cần nhấn mạnh 
sau đây:

Một là, xét cho cùng, mục tiêu xây dựng 
nông thôn mới đều hướng đến đời sống mới 
ở nông thôn, “sửa đổi cách ăn, cách mặc, 
cách ở, cách đi lại, cách làm việc” cho nông 
dân, đem lại đời sống “đầy đủ hơn về vật 
chất, vui mạnh hơn về tinh thần” như Bác 
Hồ đã chỉ ra. Bởi vậy, trong chiến lược phát 
triển đất nước, Đảng, Nhà nước và ngành 
chức năng phải luôn quan tâm, chăm lo đời 
sống cho nông dân, phát triển nông nghiệp 
hiện đại, tạo dựng bộ mặt nông thôn “sáng 
đẹp” hơn, giảm dần chênh lệch giữa thành 
thị và nông thôn, coi đây là một biện pháp 
thực hiện công bằng xã hội. 

Xây dựng nông thôn mới, cần có giải 
pháp hiệu quả, tập trung mọi nguồn lực chăm 
lo xây dựng, phát triển đồng bộ cả ba yếu tố 
là nông nghiệp, nông dân và nông thôn; làm 
tăng sức sống của nông dân trong điều kiện 
lịch sử mới, không phải là yêu cầu người dân 
đóng góp nhiều khoản (nhất là về kinh phí) để 
nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí đã định 
sẵn. Bởi vậy, khi nói tới xây dựng nông mới, 
cần nhấn mạnh yếu tố “xây” và “mới”, trong 
đó phải xem “mới” là then chốt còn “xây” là 
trọng điểm.  

Hai là, xây dựng đời sống mới ở nông thôn 
nhất thiết phải coi trọng các yếu tố cội nguồn, 
tâm lý truyền thống mà trung tâm là con người 
nông nghiệp và các giá trị văn hóa làng xã 
trước những thay đổi lớn của yêu cầu mới. Bởi 
vậy, các cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp xã và 
người đứng đầu các tổ chức đoàn thể ở nông 
thôn, nhất là Mặt trận Tổ quốc và Hội nông 
dân cần tăng cường công tác tuyên truyền, giải 
thích để nông dân hiểu; tự nêu gương và có kế 
hoạch, phương thức quán triện sâu rộng, giáo 
dục người dân tích cực thực hiện một số nội 
dung như: 

(1) Đối với cá nhân: “Sốt sắng yêu Tổ 
quốc. Việc gì lợi cho nước, phải ra sức làm. 
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Việc gì hại đến nước, phải hết sức tránh. Hai 
là sẵn lòng công ích. Bất kỳ việc to việc nhỏ, 
có ích chung thì phải hăng hái làm”. “Mình 
hơn người thì chớ kiêu căng. Người hơn mình, 
thì chớ nịnh hót. Thấy của người thì chớ tham 
lam. Đối của mình thì chớ bủn xỉn. Cách ăn 
mặc phải sạch sẽ, giản đơn, chất phác, chớ lượt 
thượt, xa xỉ, loè loẹt. Cách làm việc, phải siêng 
năng. Cách cư xử, đối với đồng bào thì nên 
thành thực, thân ái, sẵn lòng giúp đỡ. Biết ham 
học… ai cũng làm như thế, thì tự nhiên nước 
Việt Nam ta trở nên một nước mới, một nước 
văn minh”(2). 

(2) Trong một nhà: “Trên thuận, dưới hoà, 
không thiên tư, thiên ái. Bỏ thói mẹ chồng 
hành hạ nàng dâu, dì ghẻ ghét bỏ con chồng. 
Về vật chất, từ ăn mặc đến việc làm, phải ăn 
đều, tiêu sòng. Có kế hoạch, có ngăn nắp. Cưới 
hỏi, giỗ Tết nên giản đơn, tiết kiệm. Trong nhà 
ngoài vườn, luôn luôn sạch sẽ gọn gàng. Đối 
với xóm giềng, phải thân mật và sẵn lòng giúp 
đỡ. Đối với việc làng việc nước, phải hăng hái 
làm gương…Có chí làm là làm được. Mà một 
nhà như thế, nhất định phải phát đạt”(3). 

(3) Trong một làng: “Về văn hoá, phải 
làm cho cả làng đều biết chữ, biết đạo đức 
và trách nhiệm của công dân. Về phong tục, 
phải cấm hẳn say sưa, cờ bạc, hút xách, bợm 
bãi, trộm cắp. Phải tìm cách làm cho không có 
đánh chửi nhau, kiện cáo nhau. Làm cho làng 
mình thành một làng phong thuần tục mỹ... Về 
vệ sinh, đường sá phải sạch sẽ. ao tắm giặt, 
giếng nước uống phải phân biệt và săn sóc cẩn 
thận..., việc gì làng mình cũng có thể làm kiểu 
mẫu cho các làng xung quanh. Muốn như thế, 
... người này thi đua với người khác. Nhà này 
thi đua với nhà khác. Làng này thi đua với làng 
khác... Cán bộ của làng phải là người trong 
sạch, công bình, thạo việc, có thể làm gương 
cho dân làng; có thể hy sinh lợi ích riêng cho 
lợi ích chung…”(4). 

(4) Bên cạnh xây dựng đời sống đạo đức 
mới, cần phát huy truyền thống tâm lý tốt đẹp 
như đức tính cần cù, chịu khó lao động; rèn 
luyện tính trung thực, sống có nghĩa tình, xóa 

bỏ tâm lý tiểu nông hẹp hòi, đố kỵ cào bằng. 
Trong nhân cách mỗi người, văn hóa gia đình, 
văn hóa làng xã cần khắc sâu các giá trị cần, 
kiệm, liêm, chính; phát huy lòng yêu nước, 
thương nòi, tinh thần lự lực, tự cường, thượng 
tôn dân tộc.

Ba là, xây dựng văn hóa gia đình, thôn 
xóm, làng xã và văn minh đô thị là nội dung 
quan trọng được chú ý triển khai từ nhiều năm 
nay, bước đầu đem lại kết quả nhất định. Cùng 
với các thành quả khác của cách mạng, đại bộ 
phận nhân dân đã, đang và sẽ được ấm no, tự 
do, hạnh phúc, con người được phát triển năng 
lực toàn diện, nề nếp gia phong, kỷ cương 
phép nước được quan tâm giáo dục, thực hiện. 
Tuy chúng ta chưa xây dựng được chuẩn về hệ 
giá trị con người Việt Nam đương đại nhưng 
nhiều yếu tố cốt lõi mà chúng ta đang hướng 
tới, phấn đấu thực hiện thì vẫn tìm thấy trong 
tư tưởng của Hồ Chí Minh về đời sống mới 
nêu ra từ năm 1947.

Nếu là người có trách nhiệm với Đảng, 
với nhân dân và yêu Tổ quốc, yêu đồng bào 
bằng sự chân tình từ đáy lòng thông qua những 
việc làm cụ thể, thiết thực thì có lẽ đều băn 
khoăn rằng, bên cạnh mặt tốt là cơ bản, thì hiện 
nay xã hội còn tồn tại không ít mặt trái cản 
trở bước tiến của đất nước, làm “rò rỉ” dòng 
chảy văn hóa Việt Nam, ảnh hưởng đến truyền 
thống của người Việt. Ở nhiều làng xóm và đô 
thị lớn, xẩy ra xung đột gia đình, các nhóm 
xã hội; một số nơi, tình cảm láng giềng “gần 
nhà nhưng xa lòng”, chủ nghĩa thực dụng vượt 
qua giới hạn. Ý thức công cộng ở một bộ phận 
người còn kém như: hút thuốc nơi công cộng, 
chen lấn nơi xếp hàng khám bệnh hay mua 
vé tàu xe, xả rác bừa bãi, ăn nói thiếu lịch sự. 
Hiện tượng “thương mại hóa” ma chay, cưới 
hỏi đang tồn tại và có xu hướng mở rộng. Bạo 
lực gia đình và bạo lực học đường chưa lúc 
nào đáng báo động như hiện nay, một số nhà 
trường chạy theo thành tích, coi thường đạo lý 
thầy trò… Còn có đồng nghiệp kèn cựa, hạ bệ 
nhau, tranh thành tích, đùn đẩy trách nhiệm, 
tư thù cá nhân; nhiều công sở chưa thực hiện 



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng12
Số 53 (Tháng 7/2017)

“cần, kiệm, liêm, chính”. Ngoài xã hội có 
nhiều tình huống vô cảm, vô trách nhiệm; hiện 
tượng nói tục, nói phét, nói dối khá phổ biến. 
Một bộ phận chạy theo “mốt”, ăn mặc kệch 
cỡm, trái với thuần phong mỹ tục; nhiều hoạt 
động “chạy hóa” (chạy tuổi, chạy bằng cấp, 
chạy chức, chạy việc, chạy dự án, chạy tội,…) 
và thậm chí “tiền hóa” cả nhân cách… Không 
ít biểu hiện những lễ hội tôn vinh nét đẹp văn 
hóa của dân tộc bị lạm dụng. Một số phong 
tục, tập quán không phù hợp với xã hội hiện 
đại. Bên cạnh đó, có một số không nhỏ cán 
bộ, đảng viên lạm dụng chức quyền, thực thi 
công vụ trái nguyên tắc và luân thường đạo lý, 
lo vun vén cá nhân, thiếu trách nhiệm, vô cảm 
với người dân…

Những điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến kỷ cương phép nước, đạo đức xã hội, 
truyền thống gia phong đòi hỏi thực hành 
nghiêm túc đời sống mới theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh, coi đây là một phương pháp hữu hiệu. 

Bốn là, trong xây dựng nông thôn mới 
và đô thị văn minh, cần lựa chọn một số nội 
dung trong tác phẩm “Đời sống mới” để làm 
tiêu chí phấn đấu, đánh giá, nhất là vấn đề 
“ăn, mặc, ở đi lại, làm việc”, “cần, kiệm, liêm, 
chính”, “tình làng, nghĩa xóm”, “gia đình êm 
ấm, đoàn kết”, “cưới hỏi, giỗ, tết, tang ma” 
tiết kiệm, ý nghĩa. Đồng thời, phải hết sức coi 
trọng công tác tuyên truyền, vận động, giải 
thích, đề cao việc nêu gương như Người từng 
dạy: “Tuyên truyền đời sống mới cũng như 
tuyên truyền việc khác, phải hăng hái, bền 
gan, chịu khó, đồng thời phải cẩn thận, khôn 
khéo, mềm mỏng”(5). 

Cần bảo đảm nguyên tắc dân chủ, lúc đầu 
nên vận động, khuyến khích tính tự giác, sau 
đó có thể dùng hình thức cưỡng chế, kiên trì 
giải thích cho dân hiểu rồi dân mới làm, nhất 
là trong việc vận động nhân dân hiến đất làm 
đường, đóng góp công lao động...

Năm là, trong xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh, cán bộ, đảng viên, người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị tích cực nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thông qua việc 
làm thiết thực của bản thân để cổ động nhân 
dân làm theo.

Sáu là, xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh cần kết hợp vận dụng tư tưởng Hồ 
Chí Minh về “Đời sống mới” cùng với những 
chỉ dẫn của Người về nông nghiệp, nông thôn, 
nông dân, về xây dựng văn hóa, con người Việt 
Nam. Có cách thức phù hợp làm cho cho mỗi 
người dân ở các thôn xóm, ngõ phố hiểu được 
nội dung, giá trị cốt lõi, tác dụng, ý nghĩa của 
“Đời sống mới” mà Hồ Chí Minh đã dạy nhằm 
phát huy tác dụng trong thực tiễn, trở thành 
tinh thần chủ đạo trong đời sống văn hóa - xã 
hội và là một bộ phận không tách rời việc rèn 
luyện nhân cách con người Việt Nam hiện đại. 

Muốn vậy, hơn lúc nào hết, phải đề cao 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xây 
dựng ý thức trách nhiệm, yêu nước thương 
nòi, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”; coi đây 
là nền tảng vững chắc trong mọi công việc và 
sinh hoạt của việc xây dựng nông thôn mới 
và đô thị văn minh. Cụ thể hóa thành các quy 
định, quy chế của dòng họ, làng xã, cơ quan, 
đơn vị bằng những tiêu chí để thực thi đời sống 
mới cho ngành, giới, cho từng đối tượng phù 
hợp. Coi trọng giáo dục đạo đức, pháp luật cho 
nhân dân; thực hiện tốt văn hóa khu dân cư, 
xây dựng khối phố văn minh, phát huy tình 
làng nghĩa xóm, thương yêu, đùm bọc, giúp 
đỡ lẫn nhau. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 
rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân tẩy trừ hủ tục, thói quen không tốt, bỏ 
thói phô trương, hình thức, lãng phí trong các 
sinh hoạt, nhất là hội họp, tang ma, cưới hỏi… 

L.Đ.H
(1) Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính 

trị quốc gia, Hà Nội, 2011,  tr.112-113
(2) Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, 

2011, tr.517
(3) Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, 

2011, tr.518
(4) Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, 

2011, tr.519.
(5) Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị 

quốc gia , Hà Nội, 2011, tr.127.
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Tham nhũng là một hiện tượng xã 
hội tiêu cực tồn tại ở hầu hết các 
quốc gia trên thế giới, nó xuất hiện 

kể từ khi có sự phân chia đẳng cấp, giàu - 
nghèo, cùng với sự ra đời của nhà nước. Có 
nhiều cách định nghĩa về tham nhũng, song 
cách hiểu đầy đủ nhất đó là hành vi của người 
có chức vụ, có quyền hạn, đã lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn của mình để chiếm đoạt tiền bạc, 
của cải chung của tập thể hay của người  khác, 
nhận hối lộ hoặc cố ý làm trái pháp luật mưu 
lợi ích cho cá nhân hoặc cho những người có 

chung lợi ích với mình. Từ cách hiểu đó cho 
thấy, tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng 
các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động 
của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, 
công bằng xã hội, suy giảm niềm tin, cản trở 
các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, 
xã hội. Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó 
có Việt Nam đều coi tham nhũng là “quốc nạn” 
và phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết từng 
trị bằng nhiều biện pháp mạnh mẽ. 

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 
Luật Phòng chống tham nhũng của Tổng thanh 

Phoâng chöëng tham nhuäng
tûâ nhêån thûác àïën giaãi phaáp

phan hûúng
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tra Chính phủ đã phát hiện gần 60.000 tỉ đồng 
tham nhũng, thu hồi 5.000 tỷ. Từ năm 2013 
đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng đã theo dõi, đưa ra xét xử 
sơ thẩm 21 vụ với 247 bị cáo, tuyên phạt 7 bị 
cáo với 8 mức án tử hình, 14 bị cáo với 15 
mức án tù chung thân, 6 bị cáo với mức án tù 
30 năm, 203 bị cáo với mức án tù từ 15 tháng 
đến dưới 30 năm. Ban Nội chính Trung ương 
theo dõi, đôn đốc đã xét xử 18 vụ sơ thẩm với 
68 bị cáo, tuyên phạt 42 bị cáo với mức tù có 
thời hạn từ 2 năm đến dưới 30 năm1. Đặc biệt, 
gần đây, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng 
được phát hiện, xử lí, đã tác động tích cực răn 
đe, phòng ngừa tham nhũng, được dư luận 
đồng tình cao.Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng đã ký ban hành 
Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW và Quyết định 
số 65-QĐ/BCĐTW thành lập 8 đoàn công 
tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận 
xã hội quan tâm đối với 20 Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy càng khẳng quyết tâm cao của Đảng 
nhằm làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà 
nước trong giai đoạn hiện nay.

Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn diễn 
ra nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân, đó là 
do một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cơ 
chế, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội 
và phòng chống tham nhũng trên một số lĩnh 
vực còn sơ hở, một số quy định về phòng 
chống tham nhũng còn mang tính hình thức, 
kiểm soát tài sản, thu nhập chưa chặt chẽ, xử 
lí người đứng đầu còn chậm, chưa nghiêm 
minh, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, chức 
năng nhiệm vụ còn chồng chéo, chưa phát huy 
hiệu quả, năng lực, cũng như sức mạnh của hệ 
thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống. 

Để khắc phục những hạn chế trong công 

tác phòng chống tham nhũng, thời gian tới, 
Đảng và Nhà nước cần phải tập trung triển 
khai đồng bộ một số nhóm nhiệm vụ và giải 
pháp sau:

Thứ nhất, cần nêu gương, trách nhiệm 
của người đứng đầu, lấy đây là tiêu chí đánh 
giá mức độ hoàn thành cũng như việc bổ 
nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Tư 
cách đạo đức, năng lực người đứng đầu chính 
là tấm gương phản chiếu trung thực đối với 
một tổ chức. Xây dựng tổ chức bộ máy trong 
sạch, liêm chính phụ thuộc vào trách nhiệm 
của người đứng đầu. Người đứng đầu gương 
mẫu thực hành nghiêm đạo đức, chuẩn mực 
của người cán bộ, quản lí hoạt động chuyên 
môn, bố trí đúng người, đúng việc sẽ đẩy lùi 
được những hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực 
để bộ máy vận hành tốt. Cơ chế quản lí chặt 
chẽ sẽ giúp người đứng đầu khắc phục được 
tình trạng để cấp dưới vi phạm. Kịp thời điều 
chuyển, miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ 
lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, yếu 
kém về năng lực, uy tín, đạo đức. Xây dựng 
nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức người đứng 
đầu gắn với thực hiện nghiêm các quy định. 
Để những quy định được chấp hành nghiêm 
túc, rõ ràng, trong đấu tranh phòng chống tham 
nhũng thì phòng ngừa là chính, phát hiện xử lí 
là quan trọng, cấp bách, nghiêm khắc, không 
có vùng cấm, vùng trống hay ngoại lệ, kể 
cả người đứng đầu trong xử lí hành vi tham 
nhũng.

Thứ hai, Quốc hội, Bộ, ban ngành cần 
nghiên cứu, xác định lộ trình, thời gian sửa đổi, 
bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế 
quản lí về kinh tế - xã hội và phòng chống tham 
nhũng như Luật phòng, chống tham nhũng, 
quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về 
cán bộ, công chức, viên chức, các Luật Hình 
sự, tố tụng hình sự, thanh tra, kiểm toán, giải 
quyết tố cáo, các quy định về quản lí kinh tế… 
để không tạo kẻ hở cho các đối tượng lợi dụng 
với phương châm cơ chế phòng ngừa, răn đe, 
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bảo đảm chặt chẽ để cán bộ dù ở bất kỳ vị trí 
nào cũng không thể tham nhũng, không dám 
tham nhũng và không cần tham nhũng. Đẩy 
nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án 
tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, 
tiến hành thanh tra, điều tra, kiên quyết xử lý 
nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên 
quan đến các dự án thua lỗ, kéo dài, gây lãng 
phí lớn đang được dư luận xã hội quan tâm. 
Chú trọng truy tìm kịp thời áp dụng các biện 
pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong toả tài 
khoản và xử lý tài sản tham nhũng ngay trong 
quá trình thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, điều 
tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xoá bỏ cơ chế, 
tình trạng xin - cho đang tồn tại trong mọi ngõ 
ngách của đời sống xã hội. 

Thứ ba, tăng cường giám sát và phản biện 
xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội, coi trọng giám sát của dư 
luận của nhân dân trên các phương tiện thông 
tin đại chúng. Phát huy vai trò của hệ thống 
chính trị, cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, báo 
chí, nhất là cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động trong các cơ quan, đơn vị dám phát 
hiện, lên tiếng, đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí trong nội bộ, phát huy được 
dân chủ, xây dựng cơ chế để bảo vệ quyền, lợi 
ích cho cán bộ, người có công trong công tác 
đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, 
đồng thời nghiêm trị những hành vi lợi dụng 
chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự 
thật. Xây dựng văn hoá tiết kiệm trong cán bộ 
công chức, viên chức, nguyên tắc chuẩn mực 
đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, đưa tiêu chí 
dám đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng 
phí, hiện tượng tiêu cực trong nội bộ làm cơ sở 
cho việc đánh giá cán bộ hàng năm. Gắn công 
tác phòng chống tham nhũng với thực hành 
tiết kiệm chống lãng phí, thường xuyên chỉnh 
đốn tổ chức Đảng, nắm bắt tâm tư, tình cảm, 
đặc thù công việc, kiến nghị, đề xuất, cũng như 
diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng 
viên, chủ động phát hiện những dấu hiệu suy 

thoái của cán bộ, đảng viên để kịp thời tuyên 
truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng 
nhận thức. 

Song song với các giải pháp trên, công 
tác tuyên truyền phải được tiến hành thường 
xuyên trên nhiều mặt, ngoài tuyên truyền các 
quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viên, người đứng đầu để nâng cao nhận thức 
về phòng chống tham nhũng lãng phí; thông 
tin kịp thời cho cán bộ, đảng viên, người dân 
về việc xử lí các vụ án tham nhũng, gương điển 
hình trong công tác phòng chống tham nhũng, 
những cán bộ, công chức, người lãnh đạo quản 
lí có đóng góp trong công tác này cũng như 
những đổi mới của họ phục vụ hiệu quả công 
tác, phẩm chất đạo đức, lối sống cần kiệm, 
liêm chính, chí công vô tư; xây dựng phong 
cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, lối 
sống trung thực, ứng xử đúng mực mực trong 
các mối quan hệ với công việc được giao, với 
đồng chí, đồng nghiệp và với nhân dân; tích 
cực học tập và làm theo tư tưởng, phong cách 
Hồ Chí Minh, nhất là những phẩm chất của 
Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, 
khuyến khích thực hiện văn hoá từ chức, văn 
hoá biết nhận lỗi khi sai phạm.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là 
việc làm hết sức khó khăn, phức tạp vì vậy 
phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài, 
liên tục. Để thắng được giặc “nội xâm”, từ bên 
trong nội bộ đòi hỏi chúng ta phải thực hiện 
đồng bộ các giải pháp một cách thận trọng, 
chắc chắn và phải phát trách nhiệm của mỗi 
cán bộ, đảng viên ở mọi ngành, lĩnh vực, đặc 
biệt là vai trò giám sát, phát hiện, phản ánh của 
nhân dândưới sự lãnh đạo, quyết tâm chính trị 
lớn của Đảng.     P.H

---------------------------------------
1. Tạp chí Cộng Sản số 892 (tháng 2/2017), 

tr.29;
2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 
2016, tr.184
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Thực trạng trục lợi bảo hiểm y tế

Thời gian qua, dư luận đã không 
khỏi lo lắng trước tình trạng trục 
lợi Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) 

và xuất hiện tin đồn “vỡ” Quỹ BHYT, ảnh 
hưởng đến quyền của người dân. Trên thực 
tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vẫn 
bảo đảm được nguồn quỹ để chi trả cho các 
hoạt động khám chữa bệnh BHYT khi điều 
chỉnh giá viện phí và không có chuyện “vỡ” 
quỹ BHYT. Tuy nhiên, xu hướng lạm dụng, 

trục lợi Quỹ BHYT ngày càng gia tăng với 
tính chất phức tạp là một điều có thực từ 
nhiều năm qua và đến nay vẫn tồn tại.

Tính đến hết tháng 08/2016, quỹ khám 
chữa bệnh của BHYT tại 37/63 tỉnh, thành 
phố đã bội chi hơn 3.400 tỷ đồng, tăng 22 tỉnh 
so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, có nhiều 
tỉnh có số vượt quỹ rất lớn như: Thanh Hóa, 
Nghệ an, Quảng Nam, Cà Mau, Thái Bình, 
Đà Nẵng, Phú Thọ, an Giang, Bình Định, 
Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang…

 Vêën àïì truåc lúåi quyä baão hiïím y tïë  
              vaâ giaãi phaáp ngùn chùån

vuä thõ aánh tuyïët
taåp chñ taâi chñnh

Tình trạng trục lợi bảo 
hiểm y tế có xu hướng tăng 

mạnh trong thời gian gần 
đây, không chỉ tạo sự bất bình 

đẳng trong tầng lớp dân cư mà 
còn ảnh hưởng đến quỹ bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Để 
ngăn chặn tình trạng này, một 

trong những yêu cầu đặt ra 
là cần phải siết chặt công tác 

quản lý của cơ quan hữu quan 
và xử phạt mạnh các hành vi 

gian lận trục lợi…

Đón tiếp bệnh nhân bảo hiểm y tế
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Thực tế, hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ 
bảo hiểm y tế xảy ra từ nhiều phía, từ người 
tham gia bảo hiểm lẫn cả cơ sở khám chữa 
bệnh. Người tham gia bảo hiểm thường trục 
lợi bằng những hành vi như: thường mượn 
thẻ của người khác đi khám chữa bệnh; tẩy 
xóa thẻ BHYT đã hết hạn; Sử dụng giấy 
chuyển tuyến giả; hoặc đến khám chữa bệnh 
tại nhiều cơ sở y tế trong thời gian ngắn để 
lấy thuốc.

Các cơ sở khám chữa bệnh cũng trục 
lợi, lạm dụng bằng cách: lập hồ sơ bệnh án 
khống để thanh toán BHYT với cơ quan 
BHXH; bệnh nhân đã ra viện nhưng vẫn 
chỉ định lĩnh thuốc; chủ động, tăng cường 
đưa bệnh nhân vào điều trị nội trú để tăng 
thu tiền giường bệnh; chỉ định dịch vụ quá 
mức cần thiết; không phù hợp với chẩn đoán 
và điều trị; sử dụng các loại thuốc ít cạnh 
tranh, có hàm lượng không phổ biến với 
mức giá cao; thống kê thanh toán sai: thuốc, 
hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật; sử 
dụng cán bộ y tế khám chữa bệnh không đủ 
điều kiện hành nghề theo quy định; lắp đặt 
sử dụng trang thiết bị theo hình thức xã hội 
hóa không đúng quy định…

Thậm chí, có nơi còn tổ chức “khuyến 
mại” không hợp pháp trong khám chữa bệnh 
để thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

BHXH Việt Nam cũng cho biết, hiện nay 
có 8 hình thức lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo 
hiểm y tế (BHYT) trong quá trình khám, 
chữa bệnh BHYT, cụ thể: Việc sử dụng một 
số thuốc, vật tư y tế giá cao không hợp lý; 
chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật quá mức 
cần thiết, không phù hợp với chẩn đoán 
bệnh; áp giá thanh toán không đúng quy 
định; Thống kê thanh toán không đúng quy 
định; thực hiện dịch vụ kỹ thuật không đúng 
quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế 
hoặc người thực hiện không đủ điều kiện để 
thực hiện; lắp đặt máy móc xã hội hóa không 

đúng với quy định; nhân viên bệnh viện có 
tần suất đi khám, chữa bệnh cao; có bệnh án 
nội trú nhưng vẫn chấm công đi làm… Đây 
chính là nguyên nhân dẫn đến thâm hụt quỹ 
BHYT thời gian qua.

Một trong những nguyên nhân của tình 
trạng trục lợi BHYT gia tăng được các 
chuyên gia cho rằng, do năm 2016, một số 
quy định mới về BHYT có sự thay đổi về 
việc thông khám chữa bệnh tuyến huyện 
trong toàn quốc, điều chỉnh giá dịch vụ y tế. 
Cụ thể, Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-
BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ 
khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện 
cùng hạng trên toàn quốc đã khiến các đơn 
vị kết cấu thêm các chi phí như phụ cấp phẫu 
thuật, thủ thuật, tiền trực và lương của nhân 
viên y tế.

Cùng với lượng bệnh nhân tăng do thông 
tuyến, các cơ sở khám chữa bệnh cũng tăng 
chỉ định dịch vụ kỹ thuật nhằm tăng nguồn 
thu, nhất là với các cơ sở y tế tư nhân, bởi 
càng chỉ định nhiều dịch vụ kỹ thuật thì 
tiền lương của nhân viên y tế càng tăng. 
Điển hình như, trước khi áp dụng Thông tư 
37/2015/TTLT-BYT-BTC, giá khám bệnh 
tại các Phòng khám đa khoa là 7.000 đồng/
lượt khám, còn theo Thông tư 37/2015/
TTLT-BYT-BTC là 29.000đồng/lượt khám. 
Chính vì vậy, đã xảy ra tình trạng cơ sở y 
tế thu hút nhiều người đến khám chữa bệnh 
bằng các hình thức khuyến mại, tặng quà...  

Giải pháp ngăn chặn
Để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục 

lợi từ BHYT, các cơ quan quản lý nhà nước 
cần ban hành các phác đồ chuẩn để cơ sở 
khám chữa bệnh thực hiện, đồng thời làm 
căn cứ để BHXH giám định, đánh giá tính 
hợp lý của chỉ định điều trị bệnh tại các cơ 
sở khám chữa bệnh; Ban hành các quy định 
nhằm hạn chế chỉ định chẩn đoán và điều 
trị không cần thiết từ các máy xã hội hóa; 
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từng bước đổi mới phương thức thanh toán 
chi phí khám chữa bệnh theo phí dịch vụ 
bằng phương thức chi trả theo chẩn đoán (ca 
bệnh) và theo định suất...

Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT cần 
gắn trách nhiệm của bác sĩ với việc chống 
lạm dụng, gây lãng phí cho bệnh nhân và 
Quỹ BHYT; áp dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý, phân tích số liệu thống kê...

Ngay từ quý II/2016, BHXH Việt Nam 
đã chỉ đạo các BHXH địa phương phải tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát chi phí khám 
chữa bệnh. Quá trình kiểm tra bệnh án, phân 
tích so sánh với năm 2015, cơ quan BHXH 
đã phát hiện tình trạng chỉ định quá mức, 
không cần thiết, thậm chí lạm dụng dịch vụ 
kỹ thuật để tăng thu cho cơ sở khám chữa 
bệnh, nhất là các dịch vụ chẩn đoán hình 
ảnh như siêu âm, nội soi tai mũi họng, chụp 
cộng hưởng từ (MRI), cắt lớp vi tính (CT 
Scanner).

Bên cạnh đó, cần thực hiện kiểm soát 
chặt chẽ công tác giám định chi BHYT nhằm 
kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chi phí, để đồng 
tiền của Nhà nước, của người dân đóng góp 
vào Quỹ BHYT được chi ra hiệu quả hơn, 
nhiều người được thụ hưởng hơn.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi gian lận, 
trục lợi quỹ BHYT tế và phát huy hiệu quả 
chính sách BHYT, cần có sự vào cuộc của 
các cơ quan hữu quan, đặc biệt là Bộ Y tế. 
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Chỉ thị 
yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành 
phố, người có trách nhiệm phụ trách về công 
tác y tế của các bộ, ngành tăng cường công 
tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về BHYT; công tác tuyên truyền, 
giáo dục phổ biến chính sách, pháp luật về 
BHYT.

Đồng thời, phối hợp với BHXH tỉnh, 
thành phố chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm 

tra công tác khám chữa bệnh; đấu thầu, 
cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa 
chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh; phòng 
ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi gian 
lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, báo cáo cấp 
có thẩm quyền để xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm.

BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các 
địa phương kiểm tra toàn diện việc sử dụng 
quỹ BHYT. Quá trình kiểm tra bệnh án, phân 
tích so sánh với năm 2015, cơ quan BHXH 
đã phát hiện tình trạng chỉ định quá mức, 
không cần thiết, thậm chí lạm dụng dịch vụ 
kỹ thuật để tăng thu cho cơ sở khám chữa 
bệnh.

Theo đó, Chỉ thị của Bộ Y tế nhấn mạnh, 
giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, 
cơ sở khám chữa bệnh các tuyến chủ động 
kiểm tra và triển khai các biện pháp nhằm 
thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh và 
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
đối với người bệnh BHYT.

Trong đó, đặc biệt lưu ý kiểm tra các 
bảng kê chi phí khám, chữa bệnh của người 
bệnh bảo đảm tính chính xác và các bảng kê 
chi phí phải có chữ ký xác nhận của người 
bệnh theo đúng quy định; kiểm tra và bàn 
giao ngay cho cơ quan Bảo hiểm xã hội số 
lượng thẻ BHYT do người bệnh bỏ lại, thẻ 
của người bệnh đã tử vong, thẻ không có 
người nhận.

Bên cạnh đó, các bệnh viện phải công 
khai Bảng giá dịch vụ y tế được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt tại nơi thanh toán. 
Bảng giá dịch vụ y tế phải rõ ràng, dễ đọc, 
dễ thấy và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải 
kịp thời giải đáp những thắc mắc của người 
bệnh liên quan đến giá dịch vụ y tế.

V.T.A.T



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng 19
Số 53 (Tháng 7/2017)

Theo số liệu thống kê từ các địa 
phương, tính đến hết năm 2016, 
toàn tỉnh có 82 xã đạt chuẩn và 

đã về đích nông thôn mới (NTM). Nhưng 
tính hết tháng 5/2017, mới chỉ có 24/82 xã 
về đích NTM đạt được tỷ lệ 85% dân số 
tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy 
định (chiếm tỷ lệ chưa đến 30%). Số còn lại 
58 xã (chiếm tỷ lệ trên 70%) dù đã về đích 
NTM nhưng chưa đạt tiêu chí về BHYT theo 
tiêu chí số 15 trong bộ tiêu chí. 

Đầu năm 2017, tỷ lệ bao phủ BHYT tại 
Hà Tĩnh giảm sâu, từ 83% vào cuối năm 
2016 xuống còn 73% vào đầu năm 2017, 
tỷ lệ giảm 10% tương đương trên 185.000 
người, trong đó có nhiều xã NTM sụt giảm 
sâu do hầu hết các thôn, xã đặc biệt khó khăn 
khu vực miền núi không còn thuộc diện 
được hưởng chính sách BHYT (theo Quyết 
định 50 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 

2016 - 2020). 
Trong 5 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh 

đã  quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm 
nâng tỷ lệ bao phủ BHYT nói chung, nhất là 
tập trung  vào các xã đã về đích nông thôn 
mới nhưng chưa đạt tiêu chí BHYT, cụ thể 
như: Cẩm Xuyên có 8/9 xã; Thạch Hà có 8/9 
xã; huyện Kỳ anh có 5/8 xã; thành phố Hà 
Tĩnh có 3/4 xã; Hương Khê có 2/4; Đức Thọ 
có 5/11 xã; Can Lộc có 4/9 xã nông thôn mới 
chưa đạt tiêu chí BHYT. Bên cạnh đó, nhiều 
xã về đích NTM nhưng tỷ lệ bao phủ BHYT 
còn rất thấp như: Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) 
chỉ đạt 69%; Thạch Văn (Thạch Hà) chỉ đạt 
63%; Tùng Lộc (Can Lộc) chỉ đạt 69%; Đức 
Hương (Vũ Quang) chỉ đạt 69%... thị xã 
Kỳ anh chỉ có 01 xã về đích NTM nhưng 
cũng chưa đạt tỷ lệ bao phủ BHYT. Các địa 
phương còn lại tỷ lệ số xã đạt tiêu chí BHYT 
có cao hơn nhưng vẫn chưa đạt 100% số xã 

70% xaä àaä vïì àñch nöng thön múái 
nhûng chûa àaåt tiïu chñ vïì baão hiïím y tïë

hoaâng vùn minh
giaám àöëc Baão hiïím xaä höåi tónh

Theo Bộ tiêu chí quốc 
gia về xã nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020 ban 
hành kèm theo Quyết định 

số 1980/QĐ-TTg, ngày 
17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ, các xã về đích, đạt 
chuẩn nông thôn mới (NTM) 
phải đạt tiêu chí số 15 trong 

bộ tiêu chí (có 85% dân số trở 
lên tham gia bảo hiểm y tế).



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng20
Số 53 (Tháng 7/2017)

như: Nghi Xuân còn 2/8 xã; Hương Sơn còn 
2/8 xã; Vũ Quang còn 1/6 xã; Lộc Hà còn 
1/4 xã. Đối với các xã đăng ký về đích NTM 
năm 2017 của tỉnh, việc phấn đấu đạt tiêu chí 
về BHYT cũng đang là vấn đề đáng lo ngại, 
nhiều xã sẽ không cán đích vì không đạt tỷ lệ 
bao phủ BHYT từ 85% trở lên. Đơn cử như 
huyện Đức Thọ, năm 2017 có 9 xã đăng ký 
về đích NTM, nhưng đến cuối tháng 5/2017 
chưa có xã nào đạt tỷ lệ bao phủ BHYT theo 
quy định.

Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, 
trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu 
như: Các xã, thôn rút khỏi vùng đặc biệt khó 
khăn, không còn thuộc diện được hỗ trợ cấp 
thẻ BHYT nhưng thực tế đời sống người dân 
vẫn còn nhiều khó khăn; nhận thức người 
dân chưa thấy hết được tầm quan trọng, giá 
trị của tấm thẻ BHYT, còn tâm lý đang khỏe 
chưa cần lo, mua thẻ không dùng đến lãng 
phí, khi đau ốm tính sau; số người tham gia 
không ổn định, không bền vững, có thể tham 
gia năm này, năm sau thôi không tiếp tục 
tham gia; công tác tuyên truyền chính sách 
BHYT chưa sâu rộng, chưa đến được tận 
từng người dân, từng hộ gia đình; cấp ủy, 
chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể ở các xã 
NTM chưa thật sự quyết liệt, chưa có giải 
pháp hiệu quả để triển khai thực hiện tiêu 
chí này...  

Trong thời gian tới, để sớm đạt được chỉ 
tiêu bao phủ 84% dân số của tỉnh tham gia 
BHYT năm 2017 theo Nghị quyết Hội đồng 
nhân dân và uBND tỉnh giao và 85% dân số 
có BHYT đối với các xã về đích NTM theo 
tiêu chí số 15 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã 
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 cần có 
các giải pháp căn cơ trong tổ chức thực hiện:

Thứ nhất, cần có sự vào cuộc quyết liệt 
hơn nữa của hệ thống chính trị mà trực tiếp, 
thường xuyên là cấp ủy, chính quyền cấp 
huyện, xã, nơi trực tiếp thực hiện chính sách 
này ở địa phương.

Thứ hai, cần đổi mới công tác tuyên 
truyền, vận động theo hướng cụ thể, thiết 
thực đến tận từng hộ dân. Vận động để nâng 
cao nhận thức người dân về lợi ích và trách 
nhiệm công dân trong việc tham gia BHYT, 
nhất là lợi ích của BHYT khi không may 
bị ốm đau trong điều kiện giá dịch vụ y tế 
tăng cao như hiện nay. Phát huy, phối hợp 
tốt, huy động các nguồn lực trong tổ chức 
thực hiện công tác tuyên truyền gồm các cơ 
quan truyền thông, cấp ủy, chính quyền các 
cấp, cơ quan BHXH, các tổ chức hội, đoàn 
thể (nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên), hệ 
thống đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, 
phường bằng nhiều hình thức và phương 
pháp phù hợp.  

 Thứ ba, kinh nghiệm tại một số địa 
phương cho thấy, ngoài sự vào cuộc quyết 
liệt của cả hệ thống chính trị thì việc giao chỉ 
tiêu cụ thể cho các thôn, xóm, tổ chức hội, 
đoàn thể đóng vai trò quan trọng, quyết định 
tới kết quả thực hiện.

Thứ tư, huy động các nguồn lực để 
hỗ trợ cho nhóm đối tượng khó khăn, yếu 
thế; đồng thời hỗ trợ thêm cho nhóm đối 
tượng có mức sống trung bình (hiện đang 
được nhà nước hỗ trợ 30% giá trị thẻ) sẽ 
góp phần quan trọng nâng tỷ lệ bao phủ thẻ 
BHYT trên địa bàn (vì đây là nhóm còn 
số lượng lớn, khoảng 250.000 người chưa 
tham gia BHYT). Hiện tại Hồng Lĩnh là địa 
phương duy nhất trong tỉnh hỗ trợ thêm 5% 
(ngoài 30% nhà nước hỗ trợ) cho nhóm đối 
tượng này.

Trong thời gian tới, để đạt tiêu chí 
BHYT ở tất cả các xã NTM là rất khó khăn 
đối với Hà Tĩnh. Tuy nhiên trong quá trình 
chỉ đạo, triển khai nếu được tổ chức thực 
hiện quyết liệt, đồng bộ nhóm các nhiệm vụ 
và giải pháp nêu trên thì chắc chắn tỷ lệ bao 
phủ BHYT sẽ được nâng lên và các xã về 
đích NTM sẽ hoàn thành được tiêu chí này./. 

H.V.M
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Những ngày tháng 7, muôn triệu 
trái tim yêu chuộng hòa bình 
lại hướng về Ngã Ba Đồng Lộc 

để bày tỏ tấm lòng tri ân với sự hy sinh cao 
cả của mười nữ thanh niên xung phong tại 
chiến trường Đồng Lộc.

8 năm trước, đúng vào ngày 24/7/1968, 
tại trận địa Đồng Lộc, 10 cô gái thanh niên 
xung phong Hà Tĩnh tuổi vừa mười tám, đôi 
mươi đã hy sinh anh dũng tại Ngã Ba Đồng 
Lộc trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo cho 
huyết mạch giao thông thông suốt.

Chiến tranh đã đi qua, tọa độ lửa “bom 
cày, đạn xới” năm xưa giờ đây là di tích 

lịch sử cấp Quốc gia, bảo tàng khổng lồ của 
lực lượng thanh niên xung phong và là một 
địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách 
mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Về Hà Tĩnh những ngày tháng 7, cái nắng 
dường như cũng chói chang và khắc nghiệt 
hơn nhưng cũng không ngăn nổi bước chân 
của dòng người hành hương về Ngã ba Đồng 
Lộc tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chỉ tính riêng 
trong tháng 7, trung bình mỗi ngày Ban quản 
lý Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong 
Ngã ba Đồng Lộc đón hơn 1.000 lượt khách. 
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Công ty Cổ 
phần lữ hành quốc tế Đại Dương (Hải Phòng) 

     Àöìng Löåc
nhûäng ngaây thaáng Baãy

Thắp hương tưởng nhớ 10 cô gái thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc
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cho biết: Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi 
khi được dẫn các đoàn khách đến với những 
địa chỉ đỏ tại dải đất miền trung nắng gió này. 
Đặc biệt tháng 7 là tháng tri ân các anh hùng 
liệt sĩ. Mặc dù tình hình phát triển du lịch ở 
các tỉnh miền Trung trong dịp này gặp nhiều 
khó khăn, nhưng lượng khách đăng ký về 
Ngã Ba Đồng Lộc và các địa chỉ đỏ ở miền 
Trung rất nhiều với niềm thành kính tri ân.

Các đoàn du khách đến viếng thăm Khu 
di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc chủ yếu là 
các cựu chiến binh, các bạn đoàn viên, thanh 
niên, học sinh… từ khắp mọi miền cả nước. 
Bên cạnh đó còn có các đoàn khách quốc tế, 
chủ yếu đến từ Lào, Thái Lan. Họ đến đây để 
thắp nén hương thơm, bày tỏ tấm lòng tri ân, 
ngưỡng mộ đối với sự hy sinh cao cả của các 
anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân dịp chuyến công tác tại Hà Tĩnh, 
Đoàn công tác của Sở Ngoại giao, nước 
CHDCND Lào không quên ghé thăm Ngã Ba 
Đồng Lộc. ông Đuông Ta Xủ Li Vông, Giám 
đốc Sở Ngoại giao, Nước CHDCND Lào xúc 
động chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 được đến tham 
quan Ngã Ba Đồng Lộc, tôi vô cùng tự hào vì 
được viếng thăm một nơi rất linh thiêng, đặc 
biệt là đến nơi có 10 nữ thanh niên hy sinh vì 
Tổ quốc. Chúng tôi rất biết ơn sự hy sinh cao 
cả của các đồng chí là những cán bộ thanh 
niên trẻ của Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam 
nói chung, góp phần quan trọng trong quá 
trình đấu tranh giành thắng lợi cho cách mạng 
Việt Nam . Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ 
tuyên truyền cho thanh niên nước chúng tôi 
về truyền thống đấu tranh anh dũng của các 
bạn cũng như mối quan hệ truyền thống tốt 
đẹp giữa Việt Nam và Lào”.

Hòa trong dòng người dài như bất tận 
đến thắp hương, tưởng niệm các liệt sĩ và 10 
nữ thanh niên xung phong tại Ngã Ba Đồng 

Lộc có rất nhiều cựu chiến binh, những người 
đã vào sinh ra tử trên khắp các chiến trường. 
Trong hành trình về thăm lại chiến trường 
xưa, Ngã Ba Đồng Lộc là điểm đến không 
thể thiếu đối với họ để nhắc nhớ về một quá 
khứ đau thương nhưng rất đỗi tự hào. Không 
giấu nổi xúc động, ông Nguyễn Văn Bảy, 
cựu chiến binh xã Hùng Dũng, huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình nhắn nhủ: Là những cựu 
chiến binh đã tham gia các chiến trường nay 
trở lại thăm chiến trường xưa. Về đây, cảm 
xúc trong bác lại dâng trào, bác muốn nhắn 
nhủ tới thế hệ thanh thiếu niên hôm nay, hãy 
phát huy truyền thống cách mạng của cha 
ông, xây dựng tổ quốc tươi đẹp, đàng hoàng 
hơn nữa để không phụ những hy sinh to lớn 
của lớp cha anh đi trước.

Để phục vụ tốt nhất cho các tầng lớp nhân 
dân và du khách thập phương về với Ngã Ba 
Đồng Lộc, từ đầu tháng 7, Ban quản lý Khu 
di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã Ba 
Đồng Lộc đã huy động 100% lực lượng làm 
việc liên tục, không có ngày nghỉ. Khuôn viên 
Khu di tích cũng được chỉnh trang sạch đẹp 
hơn, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được 
trang trí trên khắp các tuyến đường. Công tác 
an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy 
chữa cháy được đảm bảo tốt.

anh Trần Đình Ước, Trưởng ban quản 
lý Khu di tích lịch sử Thanh niên xung 
phong Ngã Ba Đồng Lộc cho biết: Được sự 
quan tâm của các cấp, ngành và sự cố gắng 
của cán bộ, nhân viên Ban quản lý, Khu di 
tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã Ba 
Đồng Lộc được đầu tư, tôn tạo ngày một 
khang trang, xứng tầm với vị thế của khu di 
tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, góp phần 
giáo dục đạo đức cách mạng cho tuổi trẻ và 
nhân dân cả nước.

T.H
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Cách đây 67 năm (15/7/1950- 
15/7/2017), Đội thanh niên xung 
phong (TNXP) công tác Trung 

ương đã được thành lập với 225 cán bộ hội 
viên do đồng chí Vương Bích Vượng - Ủy 
viên Ban chấp hành Trung ương đoàn Thanh 
niên cứu quốc làm đội trưởng để thực hiện 
tư tưởng chiến lược của Bác Hồ kính yêu 
“Kháng chiến càng tiến tới, công việc ngày 
càng nhiều và sẽ rất khó khăn, ác liệt. Chúng 
ta cần tổ chức và phát triển đội TNXP để 
đảm bảo thêm thành công cuộc kháng chiến 
và đào tạo cán bộ do Đảng, Nhà nước phục 
vụ kiến quốc xây dựng CNXH tương lai” và 
sau đó không lâu, đúng vào ngày 20/3/1951 

Bác Hồ đã đến thăm liên phân đội TNXP 312 
đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà cù, tỉnh Bắc 
Cạn. Tại đây Bác đã tặng 4 câu thơ:

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
Bốn câu thơ đó đã trở thành kim chỉ nam 

cho hành động của tuổi trẻ cả nước nói chung 
và TNXP nói riêng trong suốt cuộc đời hoạt 
động cách mạng của mình.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Bác Hồ 
trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ đã có gần 55 vạn nam 

Saáng maäi ngúâi truyïìn thöëng 
thanh niïn xung phong Haâ Tônh

 Ảnh: T.L

àaâo vùn tinh
Chuã tõch höåi Cûåu tnXp tónh haâ tônh
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nữ thanh niên tình nguyện gia nhập lực lượng 
TNXP tập trung và đã có mặt trên tất cả các 
chiến trường, bám trụ ngày đêm trên những 
tuyến đường ra trận, các toạ độ lửa, với tấm 
lòng kiên trung và hy sinh quả cảm không tiếc 
máu xương, cống hiến tuổi xuân cho độc lập 
tự do, cho quê hương đất nước.

Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã đánh giá 
cao vai trò lịch sử của TNXP nhất là sự hy 
sinh anh dũng và rèn luyện vượt qua thử 
thách, gian nan để từng bước trưởng thành. 
Minh chứng cho điều này chính là các phần 
thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã 
tặng thưởng cho các thế hệ TNXP Việt Nam 
như: Huân chương độc lập hạng nhất: Huân 
chương Hồ Chí Minh: Huân chương lao động 
hạng nhất: Huân chương sao vàng và danh 
hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
cùng với 58 tập thể, cá nhân được phong trặng 
danh hiệu anh hùng lao động và anh hùng lực 
lượng vũ trang trong cả nước.

Hoà chung với tuổi trẻ cả nước, ngay sau 
khi vui tết đón xuân Tân Mão (1951) và cao 
điểm là vào năm 1953, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã có 
1.749 đồng chí tình nguyên tham gia TNXP 
tiến ra mặt trận Tây Bắc và Điện Biên Phủ. 
Những địa danh lịch sử như: Đèo Pha Đin, 
Ngã Ba Cò Nòi, Đèo Chẹn, Nậm Tè, Nậm 
Hẩy... Cùng với bao chiến tích anh hùng của 
TNXP Hà Tĩnh như: đội phó đội 34 Trần Hữu 
Liêu đã anh dũng hy sinh tại Đèo Chẹn, đồng 
chí Trịnh Văn Huyền cứu được 10 xe chở 
đạn pháo cao xạ trên đường lên Điện Biên 
Phủ được Bác Hồ gửi thư khen và tặng áo 
ấm, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân...

Trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ, Hà 
Tĩnh vừa là tiền tuyến của miền Bắc vừa là 
hậu phương của miền Nam, nên đế quốc Mỹ 
đã tập trung đánh phá vô cùng ác liệt hòng cắt 
đứt con đường huyết mạch chi viện cho chiến 
trường miền Nam. Hà Tĩnh đã thành lập 6 
đội TNXP với quân số gần 15.000 cán bộ hội 

viên được biên chế vào 55 đại đội trong đó có 
3 đại đội độc lập, gồm đội Nam Hà, Bắc Hà 
(N23, N25) phục vụ ở chiến trường Bình Trị 
Thiên và đường 9 Nam Lào, đội 55, 53 làm 
nhiệm vụ đảm bảo giao thông ở Hà Tĩnh, đội 
40 và 299 làm nhiệm vụ bảo vệ các công trình 
kinh tế trọng điểm và bốc dỡ hàng hóa ở cảng 
biển, cảng sông, bến tàu. Đặc biệt ở tuyến 
đường 15a mà trọng điểm là Ngã Ba Đồng 
Lộc có 7/10 đại đội của N55 đã anh dũng bám 
trụ từ 1968 đến 1973 với bao gương hy sinh 
anh dũng và chiến tích hào hùng như Đại đội 
551 anh hùng, tiểu đội 4-C552-N55-P18 10 
cô gái TNXP đã hy sinh anh dũng vào ngày 
24/7/1968, anh hùng Nguyễn Tri Ân, uông 
Xuân Lý, anh hùng liệt sỹ Võ Tiều Chung... 
đã làm nên một Ngã Ba Đồng Lộc bất tử, 
một bản anh hùng ca sống mãi với thời gian, 
một “di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thuộc 
hệ thống di tích đường Trường Sơn- Hồ Chí 
Minh”, địa chỉ văn hóa tâm linh của TNXP 
cả nước.

Phát huy truyền thống TNXP Việt Nam 
và TNXP Hà Tĩnh anh hùng ngay sau khi 
được Thủ Tướng Chính phủ cho thành lập 
Hội cựu TNXP Việt Nam, Hà Tĩnh đã tập 
hợp được gần 1 vạn cán bộ hội viên (bằng 
96%) vào hoạt động trong 257 hội cơ sở xã, 
phường, thị trấn trong hệ thống tổ chức Hội 
cựu TNXP Việt Nam. Tổ chức Hội đã thành 
mái nhà chung sưởi ấm nghĩa tình đồng đội, 
động viên nhau vượt lên khó khăn tuổi già, 
sức yếu. 

Trong thời gian tới, để xây dựng tổ chức 
Hội vững mạnh, mà nhất là tập trung thực 
hiện  tốt vai trò, chức năng nhân chứng lịch 
sử để báo cáo với Đảng, Nhà nước, kịp thời 
giải quyết chế độ chính sách cho TNXP. Đến 
nay đã có 4.510 đồng chí được hưởng chế độ 
thương binh; 274/382 đồng chí được công 
nhận liệt sỹ; 3.894 đồng chí đã được hưởng 
trợ cấp một lần theo Quyết định 104/1999/
QĐ-TTg; 1.149 đồng chí được hưởng trợ 
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cấp một lần theo Quyết định 40/2011/QĐ-
TTg; 1.145 đồng chí được hưởng chế độ trợ 
cấp hàng tháng; 6.018 đồng chí được cấp thẻ 
BHYT; 8.691 đồng chí được tặng kỷ niệm 
chương TNXP... Đã vận động các tổ chức cá 
nhân xây dựng được 875 nhà tình nghĩa, tặng 
hàng ngàn suất quà, hàng trăm sổ tiết kiệm, 
trợ cấp suốt đời cho 23 chị em sống cô đơn 
có đời sống khó khăn. Động viên, thăm hỏi 
lẫn nhau. Tổ chức đưa tiễn đồng đội khi qua 
đời theo nghi lể của TNXP và nhất là xây 
dựng được khu miếu thờ 23 liệt sỹ TNXP đã 
anh dũng hy sinh tại Đồi Con Công, xóm Trà 
Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc vào ngày 
13/11/1972 với tổng kinh phí hơn 2.300 triệu 
đồng, đã được công nhận là di tích văn hóa 
cấp tỉnh. Ngoài ra Hội còn động viên giúp đỡ 
nhau xây dựng được 744 mô hình làm kinh tế 
giỏi có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên. 
trong đó có 38 mô hình có thu nhập từ 100 
triệu đồng/năm trở lên... tạo điều kiện vượt 
khó, vươn lên xóa đói giảm nghèo và xây 
dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Từ các hoạt động liên tục trong 10 năm 
qua (2006- 2016), Hội cựu TNXP Hà Tĩnh đã 

được tặng cờ thi đua xuất sắc của Hội cựu 
TNXP Việt Nam. Nhiều tổ chức Hội cơ sở 
được tuyên dương, khen thưởng như: 10/13 
Hội cấp huyện được tặng cờ thi đua xuất sắc; 
Hội Thạch Hà được Thủ tướng Chính phủ 
tặng bằng khen; Hội Hương Sơn được Chủ 
tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động 
hạng 3; Năm 2016 Hội cựu TNXP Hà Tĩnh 
đã được chủ tịch nước tặng huân chương 
lao động hạng ba vì “đã có thành tích xuất 
sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc”... 

Tại Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2016- 
2021, Hội TNXP tỉnh đã được tỉnh ủy, 
HĐND, uBND, uBMTTQ tỉnh tặng bức 
trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền 
thống. Đoàn kết- gương mẫu- nghĩa tình. 
Góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn 
minh”, đó là sự ghi nhận, động viên và nhắc 
nhở lực lượng cựu TNXP tỉnh nhà phải luôn 
luôn gìn giữ phát huy truyền thống TNXP anh 
hùng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và 
là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống 
yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đ.V.T

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

cộng tác viên: Nguyễn Văn Thanh, Phạm Đức Ban, Đinh Quốc Thị, Nguyễn Văn Cảnh, Hoàng Văn Minh, 
Trương Ngọc Anh, Võ Tá Lý, Nguyễn Trọng V ân, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Phương Loan, Bùi Chí 
Thành, Dương Quang, Vũ Thị Ánh Tuyết, Phạm Nghi Thông, Lê Đức Hoàng, Phan Hương, Đào Văn Tinh, 
Bùi Quang Thanh, Bùi Ngọc Hồng, Hoàng Xuân Quyến, Lê Hoàng, Hà Vy - Đặng Sơn, Nguyễn Thị Thu 
Hiền, Nguyễn  Huy Liệu, Dương Xuân Thâu,  Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Thanh Thơ... Do khuôn khổ 
có hạn, trong số này, Tạp chí chỉ đăng một số bài, những bài viết còn lại Ban Biên tập sẽ lựa chọn đăng 
vào các số tiếp theo.

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

BAN BIÊN TẬP
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Caán böå, àaãng viïn khöëi caác cú quan tónh 
thûåc hiïån viïåc nïu gûúng

nguyïîn troång vên
uvBtv, trûúãng Ban tuyïn giaáo àaãng uãy khöëi CCQ tónh

Đây là một trong ba nội dung được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu khi 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 101-QÐ/
TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
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T rong suốt cuộc đời hoạt 
động cách mạng của mình, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc 

biệt coi trọng việc nêu gương của cán 
bộ, đảng viên. Theo Người, nêu gương 
trước hết phải làm gương trong mọi 
công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện 
thường xuyên, về mọi mặt, phải cần 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói 
phải đi đôi với làm. Biện pháp nêu 
gương của Người là bản thân mình nêu 
gương cho người khác học tập và lấy 
gương người tốt, việc tốt hằng ngày để 
giáo dục lẫn nhau. Trong gia đình, cha 
mẹ là tấm gương cho các con, anh chị 
là tấm gương đối với các em; trong nhà 
trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương 
cho học trò; trong cơ quan, tổ chức thì 
cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp 
dưới; người này có thể là gương cho 
người khác. Trong cuộc sống hằng 
ngày, người cán bộ, đảng viên phải 
có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở 
thành con người có đời tư trong sáng, 
phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn 
vào đó làm những điều đúng, điều 
thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 
các quy định của Đảng, Ban Thường 
vụ Đảng ủy Khối yêu cầu tất cả cán 
bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 
cấp ủy và cơ quan, đơn vị phải thực 
hiện việc nêu gương. Với nội dung nêu 
gương trên các mặt về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê 
bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; 
trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ 
chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ... trong 

đó, đảng viên lựa chọn một số mặt mà 
mình thấy tâm đắc, nổi trội để đăng ký 
với chi bộ nêu gương cho người khác 
học tập. Việc nêu gương của cán bộ, 
đảng viên theo phương châm “trên 
trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài 
sau”, cấp ủy viên nêu gương cho đảng 
viên, đảng viên nêu gương cho quần 
chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho 
cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị nêu gương cho công chức, viên 
chức và người lao động. Định kỳ 6 
tháng đảng viên rà soát, báo cáo việc 
thực hiện trước chi bộ; chi bộ căn cứ 
để đánh giá, phân loại đảng viên cuối 
năm. 

Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, trên 
4.000 đảng viên trong Đảng bộ khối 
các cơ quan tỉnh đã xây dựng kế hoạch 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; đảng viên 
lựa chọn, đăng ký với chi bộ những 
việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; những 
việc mà bản thân mình có thể nêu 
gương cho người khác học tập; cam 
kết không suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”. Tại Lễ chào cờ hàng 
tháng nhiều cơ quan, đơn vị đã biểu 
dương các cá nhân điển hình. Trong 
dịp sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW có 373 gương người tốt, việc 
tốt được tuyên dương tại các tổ chức 
cơ sở đảng.

Nhìn chung đảng viên đăng ký và 
thực hiện việc nêu gương khá rõ, thiết 
thực. Trong công tác, nêu cao ý thức 
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trách nhiệm, tận tụy với công việc; 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 
tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu 
và vận dụng có hiệu quả các tri thức 
khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng 
kiến trong công tác. Chủ động, sáng 
tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm; nói đi đôi với làm. Thực 
hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, 
kỷ cương, có lý, có tình; không lạm 
dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết 
công việc. Trong đạo đức, lối sống nêu 
gương về ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn 
kết nội bộ, mối quan hệ với nhân dân, 
chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các 
biểu hiện cơ hội, thực dụng, vụ lợi… 
Nhiều đồng chí lãnh cấp ủy, cơ quan 
đã nêu gương việc chấp hành nguyên 
tắc tập trung dân chủ, đạo đức công vụ, 
kỷ luật kỷ cương hành chính, công tác 
tổ chức cán bộ;  phong cách làm việc 
khoa học, nói đi đôi với làm, sâu sát 
thực tế, biết lắng nghe…

Tuy nhiên, vai trò nêu gương của 
một số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các 
cấp thực hiện chưa tốt, chưa trở thành 
việc làm thường xuyên. Thậm chí, chỉ 
dừng lại ở việc hô hào, phô trương, hình 
thức, “nói không đi đôi với làm” , “nói 
một đàng, làm một nẻo”,  chưa thể hiện 
tinh thần đi trước, làm trước. Nguyên 
nhân là do một số cấp ủy chưa quan 
tâm việc nêu gương của cán bộ, đảng 
viên; làm chưa tốt việc tổ chức quán 
triệt, học tập các chỉ thị, quy định, kế 
hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
các quy định của Bộ chính trị, Ban bí 
thư về nêu gương; hướng dẫn chưa cụ 
thể, giám sát chưa thường xuyên; đảng 
viên hiểu, thực hiện và chọn việc nêu 
gương chưa tốt, còn chung chung; định 
kỳ chưa thực hiện việc đánh giá, soát 
xét trước chi bộ và biểu dương người 
tốt việc tốt.

Trong thời gian tới, để nâng cao 
hiệu quả trong việc nêu gương, các cấp 
ủy cơ sở cần thường xuyên quán triệt 
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy 
định số 101-QÐ/TW ngày 07/6/2012 
của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Chủ 
động xây dựng chương trình, kế hoạch 
kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm 
tra, giám sát theo quy định;Thực hiện 
nghiêm túc phương châm “trên trước, 
dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. 
Phát huy vai trò của chi bộ trong hướng 
dẫn cán bộ, đảng viên nêu gương; định 
kỳ tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch 
và cam kết của cá nhân. Chú trọng việc 
nêu gương người tốt, việc tốt tại các 
diễn đàn của cơ quan, đơn vị.

N.T.V
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Vấn đề quản lý lưu học sinh Quốc tế ở các trường Đại học, cao đẳng trong cả nước 
luôn được quan tâm. Trong số các lưu học sinh của các nước đang học tập tại Việt 
Nam, có du học sinh đến học nghề, có du học sinh sang học tiếng Việt và theo học 

chương trình Đại học, cao đẳng. Riêng các lưu học sinh Lào, cho đến thời điểm hiện nay  trường 
Đại học Hà Tĩnh có số lượng lớn nhất cả nước (chiếm 20%). Vì thế, công tác quản lý ở đây đặc 
biệt được chú trọng.

Thời gian qua, Trường Đại học Hà Tĩnh đã có nhiều chương trình hợp tác đào tạo với nước 
bạn Lào và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kết quả đó không chỉ đã góp phần đào tạo 

nguyïîn thõ thanh thú
trûúâng àaåi hoåc haâ tônh

Nêng cao hiïåu quaã quaãn lyá lûu hoåc sinh Laâo
taåi trûúâng Àaåi hoåc Haâ Tônh trong giai àoaån hiïån nay

Đầm ấm Tết Bunpimay của sinh viên Lào
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nhân lực cho nước bạn mà còn góp phần quan 
trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị 
đoàn kết giữa hai nước  Việt Nam -  Lào.

Từ lúc thành lập đến nay, Trường Đại 
học Hà Tĩnh đã và đang đào tạo hàng ngàn 
sinh viên Lào. Hàng trăm sinh viên tốt nghiệp 
đang làm việc tại các cơ quan Nhà nước Trung 
ương và địa phương, các doanh nghiệp của 
Lào đều đáng ghi nhận, sinh viên được đào 
tạo tại trường Đại học Hà Tĩnh luôn phát huy 
tốt năng lực, sở trường. Nếu so với năm 2010 
thì số lưu học sinh Lào đã tăng gấp 9 lần (năm 
học 2010-2011 có 212 học sinh, đến năm học 
2015-2016 có 1.888 học sinh). Đây là những 
con số ấn tượng, không chỉ tăng về số lượng, 
mà chất lượng đào tạo sinh viên Lào ngày 
càng được khẳng định. Trường Đại học Hà 
Tĩnh được Bộ Giáo dục- Đào tạo Việt Nam 
và các cơ quan quản lý của bạn đánh giá là 
một trong những đơn vị quản lí lưu học sinh 
Lào tốt nhất trong cả nước.

Xác định đào tạo lưu học sinh Lào là 
nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách 
nhiệm của mọi đơn vị, tổ chức trong trường, 
công tác đào tạo phải đảm bảo cả về trình 
độ chuyên môn, nghề nghiệp và cả về phẩm 
chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật… nên 
nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt 
nhất về vật chất, tinh thần, chế độ chính sách 
cho Lưu học sinh Lào như: bố trí phòng ở, 
phương tiện phục vụ sinh hoạt, học tập, giải 
quyết các chế độ chính sách kịp thời. Trường 
đã trao học bổng khuyến khích cho 250 Lưu 
học sinh. Ngoài ra, Trường còn thường xuyên 
tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động 
tập thể như văn nghệ - thể thao, hoạt động 
tình nguyện, tổ chức các ngày lễ trọng đại 
của Lào như tết BunPimay, Quốc khánh Lào 
2/12…, cử các sinh viên Việt Nam giúp đỡ 
các em  lưu học sinh Lào trong học tập, sinh 
hoạt. Những hoạt động này đã  giúp lưu học 
sinh Lào được trải nghiệm, rèn luyện các kỹ 
năng giao tiếp tiếng Việt cũng như kỹ năng 

sống, từ đó nâng cao chất lượng học tập.
Qua nhiều năm đào tạo, trường Đại học 

Hà Tĩnh nhận thấy, lưu học sinh Lào có trình 
độ văn hóa không đồng đều và còn nhiều hạn 
chế so với học sinh Việt Nam; các em yêu 
thích văn nghệ, thể thao; thích tự do trong 
sinh hoạt, ăn uống; nhiều em chưa thực sự 
siêng năng trong học tập, còn vi phạm qui 
chế của nhà trường. Bên cạnh đó, khó khăn 
lớn nhất của lưu học sinh Lào là vốn tiếng 
Việt yếu. Đó là trở ngại lớn nhất đối với kết 
quả học tập của các em.

Từ thực trạng trên, trường đã thực hiện 
nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý sinh viên 
Lào tốt hơn: Phối hợp với Đại sứ quán Lào 
tại Hà Nội, Tổng Lãnh sứ quán Lào tại Đà 
Nẵng thành lập Ban liên lạc chung của lưu 
học sinh, đồng thời mỗi tỉnh có một Ban 
liên lạc riêng để quản lý, làm đầu mối liên 
lạc giữa sinh viên với nhà trường và với các 
địa phương ở Lào cũng như với Sứ quán và 
Tổng Lãnh sự Lào tại Việt nam; tư vấn cho 
các em thành lập và sinh hoạt trong các tổ 
chức đoàn thể của Lào như Đoàn Thanh niên 
cách mạng, Hội Phụ nữ; ban hành Quy chế 
quản lý Lưu học sinh và tổ chức học tập, 
quán triệt cho các Lưu học sinh trong toàn 
trường; bố trí cán bộ phụ trách quản lý Lưu 
học sinh Lào, phối hợp với các khoa có Lưu 
học sinh Lào nắm tình hình cụ thể và báo 
cáo hàng tuần, hàng tháng với lãnh đạo nhà 
trường. Đối với số học sinh Lào đang học 
chuyên ngành, được bố trí học tập chương 
trình Tuần sinh hoạt công dân vào đầu khóa, 
cuối khóa và đầu năm học... Nhà trường đã 
cho thành lập tổ tự quản tại ký túc xá. Ngoài 
ra, Trường còn thường xuyên phối hợp chặt 
chẽ với Sở Ngoại Vụ, Phòng quản lý xuất 
nhập cảnh, các sở, ngành liên quan trong 
công tác quản lý và đào tạo Lưu học sinh 
nước ngoài ; tổ chức và duy trì tốt bếp ăn tập 
thể cho các em, giúp các em có thêm thời 
gian để đầu tư vào việc học tập chuyên môn.
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Cùng với các biện pháp nêu 
trên, trường Đại học Hà Tĩnh luôn 
động viên, khuyến khích các sinh 
viên tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội, kịp thời khen thưởng, 
động viên các sinh viên có thành 
tích xuất sắc. Để nâng cao trình độ 
tiếng Việt, trình độ chuyên môn, 
hiểu biết văn hóa Việt Nam, Trường 
đã thường xuyên tổ chức cho sinh 
viên Lào giao lưu với sinh viên Việt 
Nam, các cơ quan doanh nghiệp, 
tham quan các danh lam, thắng 
cảnh, các di tích lịch sử - văn hóa 
trong tỉnh và Thủ đô Hà Nội, Cố đô 
Huế, quê hương Chủ tịch Hồ Chí 
Minh... Nhà trường cũng thường 
xuyên tăng thời lượng dạy tiếng 
Việt, dạy chuyên môn, tổ chức các 
cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho 
sinh viên Lào.

Tất cả các hoạt động nêu trên 
không ngoài mục đích tạo điều 
kiện tốt nhất để lưu học sinh Lào 
học tập tốt, rèn luyện tốt và trang 
bị đầy đủ hành trang cho mình để 
trở thành những cán bộ, công chức 
tốt. Theo khảo sát của trường Đại 
học Hà Tĩnh, số sinh viên Lào tốt 
nghiệp đại học Hà Tĩnh trở về nước 
cơ bản đều có việc làm, phát huy tốt 
chuyên môn, nhiều sinh viên đã có 
những vị trí quan trọng trong các cơ 
quan, đơn vị. 

Những thành quả đó đã nâng 
cao uy tín của Trường Đại học Hà 
Tĩnh, góp phần đào tạo nguồn nhân 
lực có chất lượng cao cho nước bạn 
Lào, góp phần xây đắp tình hữu 
nghị đặc biệt Việt-Lào ngày càng 
bền vững.

N.T.T.T

cũng viết thư cho đồng bào Công giáo ở an Phú và 
Văn Giáo (Nghĩa Hưng, Nam Định): “Tôi được biết 
rằng đồng bào đã bỏ sự ăn uống hàng năm, đem 
ruộng hậu và huê điền đấu giá được 3000 đồng 
giúp quỹ Mùa đông binh sĩ. Tôi thay mặt Chính 
phủ khen ngợi đồng bào và thay mặt chiến sĩ cảm 
ơn đồng bào”(11). 

Khi biết tin linh mục Nguyễn Bá Luật và ông 
Cao Triều Phát (Cao Đài) dũng cảm  tham gia kháng 
chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 32/SL 
ngày 25/4/1949 thưởng Huân chương độc lập hạng 
nhì cho hai vị chức sắc tôn giáo này. Năm 1951, 
Linh mục Nguyễn Bá Luật ở trong vùng chiến khu 
khi đi làm phép cưới cho một đôi tân hôn bị giặc 
phục kích giết hại và cũng được truy tặng danh hiệu 
liệt sĩ. Như vậy, Bác Hồ coi việc linh mục Nguyễn 
Bá Luật đi làm mục vụ cho giáo dân cũng là nhiệm 
vụ kháng chiến vì có đi làm nhiệm vụ mà hy sinh 
mới được coi là liệt sĩ. Điều này không chỉ nhân 
văn mà còn có ý nghĩa đại đoàn kết tôn giáo rất lớn. 
Vì làm cách mạng là phải quy tụ được dân. Làm 
mục vụ cho giáo dân chính là phục vụ dân, để quy 
tụ dân.

Tấm lòng của Bác Hồ đối với công tác thương 
binh liệt sĩ nơi đồng bào có đạo vẫn là gương sáng 
mà ngày nay chúng ta cần phải học tập và làm theo 
vì đó không chỉ là uống nước nhớ nguồn mà còn 
tranh thủ được sức mạnh của đồng bào các tôn giáo 
với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân để bảo vệ Tổ 
quốc thân yêu.                   P.H.T

---------------------------------
1 - Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb. CTQG 2002, 

tr.105
2 - Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Công giáo, 

Huy Thông tuyển chọn và giới thiệu, Nxb CTQG 2004, 
tr.70-71

3 - Sdd, tr. 99; 4- tr.129; 5- tr.92-93; 6- tr.62; 8- tr. 
98; 10 - tr.102;  11- tr. 100;

4 - Báo Cứu quốc ngày 10-3-1946

(Tiếp theo trang 5)

Têëm loâng cuãa Baác Höì...
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Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang 
     Đồng Lộc
                                  vương trọng
- Mười bát nhang hương cắm thế đủ rồi
Còn hương nữa hãy dành phần cho đất
Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi
Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc
Lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp
Như cỏ trong thung như nắng trên đồi.
- Hoa cỏ may khâu nặng ống quần kìa!
Ơi các  em tuổi quàng khăn đỏ
Bên bia mộ xếp hàng nghiêm trang quá
Thương các chị lắm phải không thì hãy quay về
Tìm cây non trồng lên đồi Trọ Voi cùng bao 
vùng đất trống
Các chị nằm còn khát bóng cây che.
- Hai mươi bảy năm qua chúng tôi không 
thêm một tuổi nào
Ba lần chuyển chỗ nằm lại trở về  Đồng Lộc
Thương chúng tôi các bạn ơi đừng khóc
Về bón chăm cho lúa được mùa hơn
Bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo
Nắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường.
- Cần gì ư lời ai hỏi trong chiều
Tất cả chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu
Ngày bom vùi tóc tai bết đất
Nằm xuống mộ rồi mái đầu chưa gội được
Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang
Cho mọc dậy vài cây bồ kết
Hương chia đều trong hư ảo khói nhang.
                                   Đồng Lộc 05-7-1995

Tên anh
                                  trương ngọc Ánh
Nở hồng bên dòng tên Tổ quốc
Tên Anh lấp lánh một ngôi sao
Dẫu hóa thân cùng cỏ cây đất nước
Vẫn tươi nguyên như giọt máu đào.

Bàn tay mẹ xòe ra năm ngón
Năm cánh sao trên mộ chí lặng im
Những nén hương theo tay người chín đỏ
Khói thơm bay lên cõi vô cùng.

Mấy mươi năm tiếng súng lặng im
Mẹ vẫn chờ anh năm canh khắc khoải

Giọt máu sinh thành chẳng bao giờ trở lại
Di ảnh lặng thầm trên mộ chí thời gian.

Mẹ vẫn ôm con thổn thức với hoàng hôn
Nước mắt già nua chảy trên thớ đá
Chảy thấm dòng tên đã thành bất tử
Vẽ chân dung Tổ quốc lộng cờ sao.

Lời ru đồng đội
                                  bùi quang thanh
Ngủ đi giấc ngủ ngàn xưa
Lời ru nhè nhẹ. Rừng dừa gió xao
Trập trùng lũng thấp đồi cao
Qua truông có nhớ ngày nào vượt truông
Chẳng còn đạn dập bom dồn
Xin đừng mộng mị cho hồn thảnh thơi
Ngủ đi! Nào ngủ - à ơi...
Ngọt ngào là tiếng ru hời mẹ xưa
 
Rừng chiều nổi gió tiễn đưa
Nén hương mồ bạn còn chưa kịp về
Bao năm đá gối đất kề
Mưa đông xối cỏ nắng hè khét xương
Giờ ai hoang lạnh sa trường
Mà ai giã bạn lên đường tìm quê?
Rừng sâu dây níu bốn bề
Nắng như đôi mắt đỏ kè rưng rưng...
Bao năm bóng xế trăng chùng
Bao năm đơn lẻ bạn cùng đất nâu
Rễ cây thay tóc trên đầu
Bạn đau mối đốt mình rầu cỏ ăn
Hai thằng hai nửa tấm tăng
Vội vàng đồng đội đặt nằm cạnh nhau
Chiến trường chuyển hướng về đâu
Đêm dài dằng dặc rừng sâu hai mồ.
Khói hương hun hút đợi chờ
Lá rơi lấp lối sương mờ chốn mong
Nhặt thưa tiếng súng xa dần
Nín câm đợi tiếng bước chân bạn bè.
 
Ngủ đi! Nào ngủ - Đường về
Cây reo suối hát bộn bề lúa thơm
Ríu hồn cọng rạ dây rơm
Mo cau ngày ấy nắm cơm mẹ nghèo...
 
Liêu xiêu bóng đổ lưng đèo
Giật mình thảng tiếng bạn kêu cuối rừng.

Bình Định tháng 8/2001
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Nghĩa trang Trường Sơn                                   
        hoàng xuân quyến

Đội hình chỉnh tề hàng trước hàng sau
Những ngôi sao luôn hướng về phía trước
Vẫn tư thế hành quân xung trận mạc
Sát cánh bên nhau như thuở diệt bốt đánh đồn!

Nghĩa trang Trường Sơn nơi đồng đội tôi nằm
Mười nghìn hai trăm sáu ba mộ chí
Chiến trường gần xa về đây yên nghỉ
Khắp mọi miền đất nước có tên!

Mộ vô danh hay mộ có danh
Kết thành một sáng ngời bất tử
Đài Tổ quốc ghi công Liệt sĩ
Ngày  tiếp ngày dòng người đến viếng thăm!

Chốn linh thiêng cây rợp bóng khuôn viên
Gió ru giấc vĩnh hằng nghe rớm lệ
Cõi thiên thu bốn mùa hoa vàng nở
Hoa của đất trời, hoa của muôn phương!

Ôi những người con của Mẹ Tổ quốc vinh quang
Hiến xương máu vì Tự do - Độc lập
Cho nhân dân sống yên bình hạnh phúc
Cho non sông chung một sắc cờ.

Trong túi áo mẹ có gì 
                            lê hòa

       Trong túi áo mẹ có gì
Vài sợi tóc bạc. Xuân thì rụng rơi
       Vầng trăng góa bụa bên trời
Tiếng con cuốc vọng tựa lời ru đêm

 
       Góc giường tháng tám ướt mèm
Đôi guốc mòn vẹt trên thềm bợt rêu
       Dắt mẹ qua những buổi chiều
Dài như sông Mã hắt hiu gió thề
 
       Mẹ ngồi nhẩm bước con đi
Mẹ ngồi đợi cửa: có khi con về
       Chỉ mình mẹ. Và cơn mê
Nửa đêm. Tóc rụng giữa bề bộn. Mưa
 
       Mẹ ngồi nhớ những ngày xưa
Cha về lần cuối giữa trưa tháng mười
       Mẹ ngồi nhớ tiếng con cười
Trắng tinh hoa bưởi còn tươi trên cành
 
       Góc vườn vẫn tím hoa chanh
Gà con liếp nhiếp chạy quanh bờ rào
       Chỉ mình mẹ. Một cơn đau
Cha không trở lại từ sau hòa bình
 
       Chỉ mình mẹ. Cuộc trường chinh
Vượt qua sương trắng bằng hình dung con
       Trong túi áo mẹ cũ sờn
Hai bức di ảnh quý hơn cuộc người.

Cần nghiêm trị
        bùi ngọc hồng

Lộ mặt, rõ tên lũ trá hình
Rặt ròi đội lốt - bọn “ma - lanh”
Tuyên truyền xuyên tạc, từng gây rối
Kích động, kéo lôi ... “mẹo biểu tình”
Lợi dụng tự do hòng phá hoại
Theo phường phản động để mưu sinh
Khắp nơi cảnh giác cùng lên án
Phép nước trị nghiêm đúng luật hình.
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Trở về từ chiến trường với thương 
tật 3/4, thương binh Lê Viết Hừng 
ở thôn Đông Hà, xã Kỳ Lâm, 

huyện Kỳ anh (Hà Tĩnh) đã phát huy tinh 
thần người lính Cụ Hồ, không ngại khó, ngại 
khổ, chịu khó tìm tòi học hỏi để phát triển và 
làm giàu từ mô hình VaC.

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi tìm 
về xã Kỳ Lâm để gặp ông Lê Viết Hừng, một 
cựu chiến binh làm kinh tế giỏi vào hạng 
nhất nhì vùng thượng huyện Kỳ anh. ông là 
người mà bất cứ người dân nào nơi đây khi 
nghĩ tới đều đọng lại sự nể phục về nghị lực 
của một cựu binh “tàn nhưng không phế”.

Tiếp chúng tôi bên ấm chè xanh, ông 
Hừng trầm tư hồi tưởng lại quá khứ khó 

khăn đến tận cùng của bản thân và gia đình.
ông kể: “Đất nước hòa bình, tôi xuất 

ngũ trở về quê hương vào năm 1976. Tài 
sản mang về chả có gì ngoài những thương 
tật, những cơn đau thể xác quằn quại. Rồi 
ngày lập gia đình, khó khăn lại càng chồng 
chất khó khăn, khi mà phải lập nghiêp xây 
dựng gia đình chỉ với hai bàn tay trắng. Khổ 
sở vô cùng!”

Ngày đó, nơi cái miền quê nghèo của 
ông mọi người đều nghèo. Những năm 80 
của thế kỷ trước, ở quê ông từng đoàn người 
kéo nhau vào Nam với hi vọng thoát nghèo; 
ông Hừng và vợ cũng không nằm ngoài 
những người nuôi hi vọng đó.

Thế nhưng, những mộng tưởng đổi đời 

“PHaá nuái, BaåT rûâng” kiïëm Tiïìn Tó möîi nùm
Chuyïån vïì ngûúâi thûúng binh

Baâi vaâ aãnh: haâ vy - àùång sún
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ở miền đất mới nhanh chóng vụn vỡ với vợ 
chồng ông.

Bởi rằng, nơi đất khách quê người này 
làm ăn đối với một người khỏe mạnh đã khó 
huống hồ chi ông còn mang trên mình những 
thương tật từ chiến tranh để lại. Không có 
vốn làm ăn, vợ chồng ông chỉ đi làm thuê 
kiếm sống qua ngày.

Mặc dù vậy, trong thời gian làm thuê trên 
đất khách với tư duy nhanh nhẹn của anh lính 
Cụ Hồ, ông đã để ý tìm tòi, học hỏi được một 
số kiến thức về chăn nuôi, làm vườn rừng, 
trang trại… Để rồi từ đó, hai vợ chồng ông 
quyết định trở về quê lập nghiệp vì nghĩ rằng 
không đâu bằng quê hương mình.

Đến ông chủ trang trại vang danh
Năm 2001, hai vợ chồng ông lại quay 

trở về quê hương. Và cũng tại vùng đất này, 
bằng chính bàn tay và khối óc của mình, vợ 
chồng ông bắt đầu xây dựng cơ nghiệp từ hai 
bàn tay trắng.

ông Hừng kể: “Sau khi nghiên cứu kỹ 
các vùng đất bỏ hoang tại xã, vợ chồng tôi 
đã làm đơn xin UBND xã Kỳ Lâm nhận lại 
vùng đất tại đập Cây Rễ với diện tích 12 héc 
- ta đất để xây dựng mô hình hình VAC.

Những ngày đầu nhận đất, cả làng đều 
nghĩ tôi là “kẻ dở người”. Bởi vì nơi đây 
ngày xưa chỉ là vùng đồi núi hoang vu, cây 
cối um tùm, đất đá ngổn ngang...

“Tức chí bấm chí” hai vợ chồng chúng 
tôi quyết tâm làm bằng được, để chứng minh 
cho mọi người thấy “có sức người sỏi đá 
cũng thành cơm”. Chúng tôi dựng một căn 
lều tạm, dắt díu đàn con lên theo ở lỳ trên đó, 
phát quang bụi rậm, san đất, đập đá… cực 
khổ vô cùng tận. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn 
thấy sao thời đó mình làm được như vậy?”

Dần dần với ý chí, nỗ lực không ngại 
khó, ngại khổ hai vợ ông Hừng đã biến vùng 

đất hoang vu thành cơ ngơi hoành tráng.
Năm 2013, với kinh nghiệm học hỏi 

được từ các mô hình và sự quan tâm tạo điều 
kiện giúp đỡ của chính quyền địa phương, 
đặc biệt là với sự hỗ trợ phát triển mô hình 
kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh, vợ chồng ông đã 
quyết tâm xây dựng trang trại chăn nuôi lợn 
liên kết quy mô 1200 con.

Theo đó, gia đình ông bỏ vốn để đầu tư 
chuồng trại hiện đại, đạt chuẩn, đảm bảo các 
yêu cầu về diện tích, ánh sáng, nhiệt độ, xử 
lý chất thải… công ty cung cấp giống, thức 
ăn, thuốc thú y và bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Với hình thức đó, ông đã đầu tư xây 
dựng 2 chuồng nuôi lợn với quy mô 1.200 
con mỗi năm. Hai chuồng lợn này đem lại 
cho gia đình ông khoảng 500 triệu đồng sau 
khi đã trừ tất cả mọi chi phí.

Ngoài việc phát triển mô hình nuôi lợn, 
ông còn phát triển các diện tích trồng rừng và 
các loại mô hình khác như trồng cây nguyên 
liệu, đào ao thả cá, nuôi hàng nghìn con gà, 
chuồng nuôi lợn rừng… mỗi năm cũng đem 
lại cho gia đình ông vài trăm triệu đồng.

Với các mô hình này, mỗi năm gia đình 
ông Hừng thu nhập trên dưới 1 tỉ đồng, 
trong đó thu từ 2 chuồng lợn 500 triệu đồng, 
nuôi lợn rừng, bò, trâu 100 triệu đồng, thu 
từ sản phẩm cây lâm nghiệp, cây ăn trái 400 
triệu đồng.

Với sự nỗ lực vươn lên, dám nghĩ, dám 
làm, đến nay cuộc sống của gia đình ông 
đã ổn định, trang trại được xây dựng khang 
trang, có cảnh quan ao hồ thoáng mát.

Không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho 
gia đình mình, ông Hừng đã dành nhiều 
tâm huyết truyền dạy kinh nghiệm chăn 
nuôi, trồng trọt của bản thân để những 
người dân nghèo nơi quê có được cơ hội 

(Xem tiếp trang 37)
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Phong trào xây dựng nông thôn mới 
trên quê hương Sơn Tiến – Hương 
Sơn đang từng bước có hiệu quả 

rõ nét trong đó phải kể đến phong trào làm 
đường bê tông nông thôn. Với cơ chế hỗ trợ 
xi măng của nhà nước toàn xã đã cứng hóa 
được 29 km đường trục thôn, lối ngõ. Để 
có được con số đáng tự hào đối với một xã 
nghèo, khó khăn như Sơn Tiến đó là sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ 
lực của người dân trong huy động nội lực xây 
dựng nông thôn mới. Một giải pháp, một cách 
huy động được nhắc đến nhiều lần trong các 
diễn đàn tuyên truyền xây dựng nông thôn 
mới đó là huy động sự đóng góp của con em 
xa quê trong xây dựng nông thôn mới, nhưng 
giải pháp này thực sự có hiệu quả qua cách 
vận động của bác Phan Văn Tiến hội viên hội 
cựu chiến binh thôn Vực Rồng.

Thấy phong trào làm đường bê tông của 
các thôn trên địa bàn xã nhà, chứng kiến và 
phải chịu con đường lầy lội vào mùa mưa. Cấp 
ủy chi bộ, ban công tác mặt trận thôn và 40 
hộ dân vùng Cồn Cao Vực Rồng nhóm họp, 
bàn và quyết tâm đăng ký làm 500m đường bê 
tông với chi phí ban đầu  dự tính bình quân mỗi 
hộ 5 triệu đồng. Xác định cung đường còn lại 
của cụm dân cư khá dài 2,5 km quá sức đóng 
góp của người dân trong điều kiện kinh tế còn 
nhiều khó khăn. Cấp ủy chi bộ, ban công tác 
mặt trận thôn và 40 hộ quyết định thành lập 

ban vận động và cử bác Phan Văn Tiến làm 
Trưởng ban.

Ở cái tuổi 65 sức khỏe yếu cộng thêm vợ 
ốm đau thường xuyên phải điều trị hết các 
bệnh viện trong nam ngoài bắc, các con ở thì ở 
xa. Song, với tinh thần trách nhiệm, phát huy 
phẩm chất “anh bộ đội cụ Hồ” và lòng trăn trở 
làm thế nào để dân Cồn Cao Vực Rồng bớt 
khổ, có con đường phục vụ đi lại, sản xuất nên 
đồng chí đã vui vẻ nhận lời nhưng trong lòng 
vô cùng băn khoăn, lo lắng. Qua trò chuyện, 
bác Tiến chia sẻ: Sau khi nhận lời làm trưởng 
ban vận động, đêm đó tôi không ngủ được cứ 
trăn trọc, bao câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu: 
Liệu mình có đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ 

nguyïîn thõ thu hiïìn
pBt àaãng uãy xaä sún tiïën

“Ngûúâi thùæp lûãa” vêån àöång con em xa quï 
               xêy dûång nöng thön múái úã Sún Tiïën



tạp chí thông tin - tư tưởng

điển hình tiên tiến

37
Số 53 (Tháng 7/2017)

vọng của bà con không? Mình phải làm thế 
nào? Cách nào? Vận động ra sao?... Và rồi 
bác Tiến đã vạch ra cho ban vận động một kế 
hoạch, phân công cụ thể cho từng thành viên 
trong ban. Với phương châm “Vận động đến 
nhiều người, niêm yết công khai, sử dụng quỹ 
đúng mục đích và hiệu quả”. Mặc dù tuổi khá 
cao nhưng với tinh thần ham học hỏi đồng chí 
Tiến rất thành thạo vi tính và sử dụng mạng 
Facebook, zalo và đây cũng chính là cách làm 
hay và mang lại hiệu quả của cuộc vận động. 
Thay bằng những lá thư kêu gọi gửi bằng 
đường bưu điện truyền thống trước đây bác 
đã vận dụng mạng Fabook, zalo để gửi thông 
điệp, gửi những lời kêu gọi của ban đi khắp 
nước và con em ở nước ngoài. Bác mừng đến 
rơi nước mắt khi những phản hồi, bình luận 
của con em xa quê, bạn bè vào các bài viết: 
“phong trào xây dựng nông thôn mới ở nhà 
rầm rộ quá vợ chồng em ủng hộ 1 triệu, 2 triệu 
rồi 3 triệu….” cứ thế sức lan tỏa, tinh thần xây 
dựng quê hương của con em mỗi ngày càng 
nhiều, số tiền ủng hộ ngày càng tăng với con 
số vượt quá sự mong đợi ban đầu của bác là: 
85.840.000đ.  Nhờ đó, không chỉ hoàn thành 
500m theo kế hoạch ban đầu mà nhóm đã hoàn 
thành được 1.100m đường bê tông, người dân 
Cồn Cao Vực Rồng vui mừng khôn xiết khi 
bước đi trên con đường tưởng chừng như trong 
mơ nay đã thành hiện thực. Ngoài đóng góp 
của mình cho phong trào của địa phương bác 
Tiến còn là người tiên phong, đi đầu trong 
phong trào cải tạo vườn, xây dựng nhà đẹp, 
vườn đẹp, con cháu của bác trưởng thành, có 
công việc ổn định đóng góp nhiều cho sự phát 
triển của địa phương. 

Với cách làm hay, hiệu quả của ban vận 
động nói chung và bác Tiến nói riêng chúng 
tôi tin tưởng rằng sẽ nhân rộng thêm nhiều ban 
vận động có nhiều cá nhân như bác Tiến, góp 
phần quan trọng thực hiện thành công Nghị 
quyết đại hội Đảng bộ xã, hoàn thành các tiêu 
chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

N.T.T.H

làm giàu như ông. Hiện trang trại của ông 
đã tạo điều kiện làm việc thường xuyên 
cho 5 lao động tại địa phương với mức 
lương 5 triệu đồng/ tháng.

Không dừng lại ở đó, năm 2014, nhận 
thấy tại các xã vùng trên chưa có lò giết mổ 
gia súc, người dân vẫn giết mổ nhỏ lẻ tại nhà 
hoặc tại các khu chợ, không được kiểm tra 
vệ sinh thú y triệt để khiến cho nguy cơ gây 
nhiễm dịch bệnh cao, mất an toàn vệ sinh 
thực phẩm và môi trường bị ảnh hưởng, ông 
đã mạnh dạn bỏ ra số tiền 1,5 tỉ đồng để xây 
dựng lò mổ phục vụ cho nhu cầu cho người 
dân 5 xã vùng trên của huyện Kỳ anh.

Cựu chiến binh Lê Viết Hừng cũng là 
người tích cực tham gia công tác xã hội ở 
địa phương và đảm nhận các chức vụ Phó 
chủ tịch hội Nông dân xã, hội viên hội Cựu 
chiến binh xã…

ông Phạm Thái Hòa, Chủ tịch uBND 
xã Kỳ Lâm nhận xét: “Thương binh Lê Viết 
Hừng là hội viên điển hình vượt khó vươn 
lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia 
đình, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường; 
chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Với những nỗ lực vượt khó và những 
đóng góp của mình,vào năm 2008 ông Lê 
Viết Hừng được vào Phủ Chủ tịch gặp Chủ 
tịch nước Trương Tấn Sang và được tặng 
quà vì thành tích “Những người có công 
điển hình làm kinh tế giỏi”; Chủ tịch uBND 
tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen và nhiều giấy 
khen của uBND huyện Kỳ anh và các đoàn 
thể huyện Kỳ anh trao tặng.

H.V-ĐS

(Tiếp theo trang 35)

Chuyïån vïì ngûúâi...
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1. Tình hình thế giới, khu vực
- Khủng hoảng tại Qatar: 
Nước Cộng hòa Qatar có diện tích 11.586 km2 

(thứ 158 thế giới); dân số 2.576.181 người (đứng thứ 
142 thế giới); GDP bình quân đầu người: 145.894 
USD. Là quốc gia có nguồn khí đốt khổng lồ.  

Tháng 6/2017, Qatar bị các nước Ả rập cắt đứt 
quan hệ vì cho rằng nước này tài trợ cho tổ chức 
khủng bố IS.

Khi tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao, đóng 
cửa biên giới trên bộ, trên không, trên biển với Qatar, 
các quốc gia vùng Vịnh hy vọng Doha sẽ bị cô lập về 
mọi mặt và phải nhanh chóng nhượng bộ trước sức 
ép ngày càng lớn từ bên trong lẫn bên ngoài.

Tuy nhiên, Qatar vẫn có đồng minh trong khu 
vực và quan trọng hơn là quốc gia này có tiềm lực tài 
chính rất hùng hậu. Khi nguồn cung cấp thực phẩm 
và các mặt hàng nhập khẩu qua đường bộ ở Arab 
Saudi bị chặn lại, người dân Qatar bắt đầu rơi vào 
cảnh thiếu thốn nguồn cung nhu yếu phẩm. Nhưng 
Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ngay lập tức vào cuộc để viện 
trợ và giúp nước này vượt qua khó khăn.

Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ cung cấp thực phẩm và 
thuốc men theo nhu cầu của Qatar. 

Philippines tuyên bố sẽ nới lỏng lệnh cấm người 
lao động tới Qatar làm việc, giúp nước này tránh 
được một cuộc khủng hoảng về nhân lực, bởi số lao 
động Philippines làm việc ở nước này còn nhiều hơn 
cả công dân Qatar.

Qatar có một số lựa chọn khác để nhập khẩu 
thực phẩm, trong đó có đường không và đường 
biển giáp Iran vốn chưa bị phong tỏa. 

Hiện nay, Việt Nam có gần 2.000 người, (trong 
đó lao động phổ thông khoảng 1.800 người) đang 
sinh sống và làm việc tại Qatar, chủ yếu trong các 
công trường xây dựng theo diện hợp đồng được 
các công ty lao động trong nước gửi sang; một số ít 
trong cộng đồng là những nhà khoa học, tiến sĩ, làm 
việc tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, các 
giàn dầu khí, các công ty xây dựng.

Trước tình căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và 
các nước vùng Vịnh những ngày qua, một số nhân 
dân và người lao động lo lắng. Tuy nhiên, về cơ bản, 
đời sống và công việc của bà con không có nhiều 
xáo trộn, tâm lý tương đối ổn định.

Phía Qatar khẳng định sẽ quan tâm và tạo điều 
kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam. Đại sứ 
quán đã và đang báo cáo thường xuyên lãnh đạo để 
xin ý kiến chỉ đạo, chia sẻ thông tin, phối hợp các cơ 

quan chức năng trong nước, các doanh nghiệp, đặc 
biệt là các doanh nghiệp có lao động tại Qatar để 
bảo vệ công dân khi có tình huống xấu xảy ra và lựa 
chọn giải pháp phù hợp.

Trường hợp cần sự hỗ trợ, người lao động có thể 
liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar theo số 
điện thoại: +974 4412 8480, +974 4412 8365, +974 
4412 8366, hoặc theo đường dây nóng +84 98 7476 
466, +84 90 4240 468 hoặc +84 4 39366633 của Cục 
Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội.

- Châu Âu bỏ cước chuyển vùng điện thoại 
khi ra nước ngoài cho phép công dân các quốc gia 
trong khu vực không phải trả chi phí điện thoại tăng 
khi sang các nước trong Liên minh Châu Âu.

2. Một số nét về quan hệ đối ngoại của 
Việt Nam

2.1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ
Nhận  lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc 

Hoa Kỳ Donal Trump, từ ngày 29 - 31/5/2017, Thủ 
tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt 
Nam đã có chuyến thăm Hợp chủng quốc Hòa Kỳ. 
Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Việt 
Nam trong bối cảnh Hoa Kỳ có chính quyền mới 
của Tổng thống Donal Trump.

- Nội dung chuyến thăm:
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Đối tác 

toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực, 
trong đó vừa thúc đẩy quan hệ chính trị, tăng cường 
trao đổi, tiếp xúc giữa các bên. 

Thứ hai, thúc đẩy lợi ích mà hai bên cùng có lợi 
trong quan hệ kinh tế - thương mại. 

Thứ ba, tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh - 
quốc phòng và các lĩnh vực khác, nhất là trong các 
lĩnh vực, như: gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo, hợp 
tác an ninh, an toàn hàng hải. Đây là những lĩnh vực 
mà Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ. 

Việt Nam hiện có hơn 30.000 sinh viên đang 
theo học tại Mỹ. Đây sẽ là lực lượng tiếp thu được 
kiến thức về khoa học - kỹ thuật và quản lý mới, phục 
vụ cho đất nước, nhưng đồng thời họ cũng là cầu nối 
trong quan hệ hai nước. Hằng năm, có hơn 500.000 
lượt khách du lịch từ Hoa Kỳ vào Việt Nam. 

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp, hội đàm chính thức 
với Tổng thống Donal Trump tại Nhà Trắng, đồng 
thời có các cuộc trao đổi, nói chuyện với các nghị sĩ 
của cả hai đảng, nói chuyện với giới học giả và đặc 
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biệt sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp 
để thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

- Kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm:
Về chính trị - ngoại giao, hai bên cam kết duy 

trì đà phát triển quan hệ, tăng cường xây dựng lòng 
tin, và tìm kiếm khuôn khổ, động lực mới cho hợp 
tác Việt Nam - Mỹ.

Về mặt kinh tế, hai bên đã ký được nhiều dự án 
hợp tác trị giá hàng tỷ USD. Nhưng quan trọng hơn 
hai bên đã đạt được nhận thức chung nhằm hướng 
tới một khuôn khổ mới cho hợp tác toàn diện trong 
lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư trên nguyên 
tắc công bằng, đôi bên cùng có lợi.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tuyên bố chung 
đã đề cập đến những điểm mới như hợp tác tình 
báo, tiếp tục hợp tác về xây dựng năng lực, cứu nạn, 
cứu hộ… Trong thời gian tới, những chuyến thăm và 
làm việc của các quan chức hai nước, hai bên sẽ hình 
thành một khuôn khổ hợp tác mới trong lĩnh vực an 
ninh - quốc phòng.

- Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
trong chuyến thăm:

Thứ nhất, Việt Nam là một đối tác ngày càng 
tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, ngày càng phát 
triển năng động; mong muốn hai bên hợp tác, tiếp 
tục duy trì đà quan hệ, thúc đẩy hợp tác sâu rộng và 
xây dựng lòng tin. Khẳng định Việt Nam ngày càng 
đổi mới, mở cửa cùng với quyết tâm cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh vì sự thành công của các 
nhà đầu tư; Việt Nam đã và sẽ tiếp tục là điểm đến 
đầu tư hấp dẫn.

Thứ hai, liên quan đến quan hệ thương mại 
song phương, các con số về thâm hụt thương mại 
giữa Mỹ với Việt Nam mới là những biểu hiện bên 
ngoài. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp 
phân tích, chỉ rõ bản chất của thâm hụt thương mại 
với Việt Nam, những phân tích đó là khách quan, 
khoa học và có cơ sở rõ ràng.

Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, Việt Nam muốn cùng 
Mỹ hình thành một khuôn khổ mới về hợp tác 
thương mại, đầu tư để thúc đẩy quan hệ trong lĩnh 
vực này lên tầm cao mới trên cơ sở công bằng, cùng 
có lợi.

Thứ ba, đối với học giả, trí thức và người dân 
Mỹ, Thủ tướng khẳng định rõ Việt Nam là điểm đến 
an toàn, con người Việt Nam thân thiện. Hai bên sẽ 
tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi học 
thuật, góp phần ngày càng quan trọng vào việc thúc 
đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Thứ tư, Thủ tướng tái khẳng định chính sách 
nhất quán của Đảng và Nhà nước coi cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng 
đồng người Việt Nam ở Mỹ là một bộ phận không 
tách rời của dân tộc Việt Nam; kêu gọi bà con cùng 
chung tay xây dựng quê hương phồn vinh. 

Thứ năm, Việt Nam muốn chuyển đến cộng 
đồng quốc tế thông điệp rằng quan hệ Việt Nam - 
Mỹ ngày càng phát triển là có lợi cho cả hai bên, góp 
phần tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định và phát 
triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, trong đó 
có khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
thăm, làm việc tại Liên Hợp quốc (LHQ) và dự lễ kỷ 
niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ đã khẳng định 
Việt Nam là một thành viên tích cực, chủ động, có 
trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và sẵn sàng 
đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng quốc tế.

2.2. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm 
Nhật Bản

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo 
Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân 
thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị 
Tương lai châu Á lần thứ 23 tại Tokyo từ ngày 4 - 8/6. 

Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thứ 6 
của hai nước trong 5 tháng đầu năm 2017. 

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc tới Tokyo là sự tái khẳng định mạnh mẽ của 
mối quan hệ chiến lược sâu rộng giữa Nhật Bản và 
Việt Nam. 

Một số kết quả cụ thể:
(1). Thủ tướng tham dự Hội nghị Tương lai 

châu Á lần 23 vào ngày 5/6. 
Tại diễn đàn với chủ đề “Chủ nghĩa toàn cầu 

giữa ngã tư đường - bước đi tiếp theo của châu Á”, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được ban tổ chức trân 
trọng mời làm diễn giả chính và phát biểu ngay tại 
phiên khai mạc.

Điều đó cho thấy, hội nghị và nước chủ nhà 
rất coi trọng vai trò, tiếng nói của Việt Nam trong 
bối cảnh tình hình quốc tế đang có những thay 
đổi khó lường.

Bài phát biểu khai mạc hội nghị của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc nhận được nhiều chú ý khi đề 
cập tới động lực tăng trưởng của châu Á cùng biện 
pháp đối phó với những thách thức. 

“Châu Á phải là nơi mà ở đó chúng ta sẽ được 
lắng nghe về giấc mơ của mọi quốc gia, của nước lớn 
cũng như nước nhỏ, nước phát triển cũng như chưa 
phát triển”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng 
định và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đối phó 
với khó khăn trong khu vực.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng nêu rõ vai trò 
Nhật Bản trong sự phát triển châu Á và mối quan hệ 
Việt Nam - Nhật Bản.

(2). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội 
nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam cùng Thủ tướng 
Nhật Bản Shinzo Abe. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc chứng kiến lễ trao hàng loạt hợp đồng, 
giấy chứng nhận, thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá 
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22 tỷ USD giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh 
nghiệp Việt Nam với Nhật Bản.

Đây là sự kiện xúc tiến đầu tư Việt Nam quy mô 
lớn nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản với sự tham 
dự của 1.600 đại biểu doanh nghiệp, trong đó có 200 
đại biểu doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đánh giá đây là “hội nghị lịch sử”. 

Các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao môi 
trường kinh doanh của Việt Nam, đồng thời 
kiến nghị nhiều vấn đề trong quá trình đầu tư 
tại Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định tiềm năng hợp tác Việt 
Nam - Nhật Bản trong giai đoạn tới là vô hạn, đồng 
thời bày tỏ rằng đây là thời điểm thiên thời, địa lợi và 
nhân hòa đối với đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam.

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết trong thời gian 
tới sẽ cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục hỗ 
trợ, ủng hộ các hoạt động đầu tư mạnh mẽ vào Việt 
Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng Abe khẳng định Việt Nam và Nhật 
Bản sẽ tiếp tục hợp tác để làm sao có thể tiếp tục 
thúc đẩy tự do thương mại ngày càng phát triển 
hơn. Cũng như trên cơ sở các kết quả sẽ đạt được từ 
RCEP, TPP, hai bên từng bước tiến tới thỏa thuận chất 
lượng cao hơn.

(3). Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác 
Chiến lược

Hai Thủ tướng trao đổi ý kiến sâu rộng, nhất trí 
cao về những phương hướng lớn và các biện pháp 
cụ thể để đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam 
- Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả 
hơn trong thời gian tới.

Về kinh tế, hai bên cam kết thúc đẩy mở rộng 
hợp tác, nhất trí sẽ thúc đẩy thương mại tự do, hợp 
tác chặt chẽ với nhau để sớm thực hiện Hiệp định 
TPP cũng như RCEP. 

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm 
quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn 
và tự do hàng hải, hàng không; thúc đẩy giải quyết 
tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng 
đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ 
luật pháp quốc tế.

Tăng cường các hoạt động ngoại giao văn hóa 
và nhân dân, phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ 
ngoại giao trong năm 2018.  

Việt Nam và Nhật Bản đã ra Tuyên bố chung về 
việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu 
rộng giữa hai quốc gia. Bản tuyên bố chung được 
đánh giá là kết quả quan trọng trong chuyến thăm 
chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc. Đây là một tuyên bố toàn diện, đề cập tới 
nhiều lĩnh vực hợp tác.

(4). Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng 

lực chấp pháp trên biển.
Nhật Bản tái cam kết hỗ trợ Việt Nam nâng cao 

năng lực lực lượng thực thi pháp luật trên biển, trong 
đó có đào tạo nguồn nhân lực. 

Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh: “Tôi hết sức 
coi trọng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh 
- quốc phòng”. “Tháng trước, tàu khu trục IZUMO của 
Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản đã thăm Cảng 
Cam Ranh. Nhật Bản sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để Việt Nam 
nâng cao năng lực chấp pháp trên biển thông qua 
việc cung cấp những chiếc tàu tuần tra mới”.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác xây dựng 
năng lực cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai, 
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp 
Quốc; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị 
và công nghệ quốc phòng.

Nhật Bản tiếp tục viện trợ ODA: 100 tỷ Yen 
và 4 dự án lớn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chứng 
kiến lễ ký kết 14 văn kiện, trong đó đáng chú ý là 
Công hàm trao đổi vay vốn viện trợ phát triển chính 
thức (ODA) trị giá khoảng 100,3 tỷ Yen (khoảng gần 
1  tỷ USD) trong năm tài khóa 2016 của Nhật Bản 
dành cho Việt Nam.

Số vốn này là dành cho 4 dự án: Bảo đảm an 
toàn và an ninh hàng hải; Quản lý nước ở Bến Tre; 
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố 
Biên Hòa (giai đoạn 1); và Phát triển cơ sở hạ tầng 
khu công nghệ cao Hòa Lạc (giai đoạn 2).

Hai bên đồng thời công bố 3 dự án viện trợ 
không hoàn lại trong các lĩnh vực phòng chống 
thiên tai và đào tạo nguồn nhân lực, trị giá 2,93 tỷ 
Yen, tương đương 26,6 triệu USD.

Đại diện các bộ của hai nước cũng đã trao đổi 
các bản ghi nhớ hợp tác về chế độ thực tập sinh giữa 
Bộ Lao động, thương binh và xã hội Việt Nam với Bộ 
Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế, Lao động và phúc 
lợi Nhật Bản; hợp tác về thể thao giữa Bộ Văn hoá, 
thể thao và du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, văn hoá, 
thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản.

Cùng với đó là thoả thuận hợp tác giữa Bộ Công 
thương Việt Nam và Tổ chức xúc tiến thương mại 
Nhật Bản nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp 
tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn tăng 
cường hợp tác đối phó với các vấn đề an ninh phi 
truyền thống như an ninh mạng, phòng, chống tội 
phạm mạng, chống khủng bố quốc tế, tội phạm 
xuyên quốc gia.

3. Tình hình trong nước
3.1. Kinh tế - xã hội
- Tổng thu ngân sách Nhà nước:  Tính đến 

thời điểm 15/6/2017  ước tính đạt  500,9  nghìn tỷ 
đồng, bằng  41,3% dự toán năm, trong đó thu nội 
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địa  399,1  nghìn tỷ đồng, bằng  40,3%; thu từ dầu 
thô  21,1 nghìn  tỷ đồng, bằng  55,1%;  thu cân đối 
ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 80,6 nghìn 
tỷ đồng, bằng 44,8%. 

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Nông nghiệp: Tính đến ngày 15/6, các địa 

phương phía Nam đã kết thúc thu hoạch vụ đông 
xuân; các địa phương phía Bắc thu hoạch được 981,8 
nghìn ha, chiếm 85,8% diện tích gieo cấy. Đồng thời, 
các địa phương trên cả nước đã xuống giống được 
1.940,5 nghìn ha lúa hè thu, bằng 106,8% cùng kỳ 
năm trước

Lâm nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2017, diện 
tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 100,5 nghìn 
ha, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng 
gỗ khai thác đạt khá với 4.835 nghìn m3, tăng 8,3% 
so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là gỗ 
rừng trồng đến kỳ khai thác.

Thủy sản: Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 
đạt 3.328,8 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ; Sản 
lượng thủy sản nuôi trồng 6 tháng đạt 1.668,2 nghìn 
tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Sản xuất công nghiệp: Tính chung 6 tháng 
đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2% 
so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 4,3%, quý II tăng 
7,8%), tuy thấp hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 
2016[10] nhưng cao hơn mức tăng 5,8% của 5 tháng 
đầu năm.

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp: Trong 
tháng 6/2017, cả nước có 10.742 doanh nghiệp 
thành lập mới với số vốn đăng ký là 110,6 nghìn tỷ 
đồng, giảm 1,9% về số doanh nghiệp và giảm 7,3% 
về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký 
bình quân một doanh nghiệp đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 
5,5%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các 
doanh nghiệp thành lập mới là 105,6 nghìn người, 
tăng 8%.

Trong tháng, cả nước có 1.921 doanh nghiệp 
quay trở lại hoạt động, tăng 0,4% so với tháng trước; 
có 6.402 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao 
gồm: 1.729 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh có thời hạn và 4.673 doanh nghiệp tạm 
ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), 
tăng 20,1%; có 758 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục 
giải thể, tăng 20,7%.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 
61.276 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 
tổng vốn đăng ký là 596,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% 
về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký 
so với cùng kỳ năm 2016. 

- Đầu tư: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện  6 
tháng đầu năm 2017  theo giá  hiện hành  ước tính 
đạt 674,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ 
năm trước và bằng 32,8% GDP, bao gồm: Vốn khu 
vực Nhà nước đạt 242,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,9% 

tổng vốn và tăng  6,8% so với cùng kỳ năm trước; 
khu vực ngoài Nhà nước đạt 260,9 nghìn tỷ đồng, 
chiếm 38,7% và tăng 14,9%; khu vực có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài đạt 171,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 
25,4% và tăng 9,6%.

- Một số tình hình xã hội
Dân số: Dân số trung bình năm 2017 của cả 

nước ước tính 93,7 triệu người, bao gồm dân số 
thành thị 32,9 triệu người, chiếm 35,1%; dân số nông 
thôn 60,8 triệu người, chiếm 64,9%; dân số nam 46,2 
triệu người, chiếm 49,3%; dân số nữ 47,5 triệu người, 
chiếm 50,7%. 

Hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo 
trong 6 tháng đầu năm 2017 là 4.175 tỷ đồng, bao 
gồm: 2.132 tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ các đối 
tượng chính sách; 1.596 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo 
và 447 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác. Bên cạnh 
đó, đã có 13 triệu thẻ bảo hiểm y tế, sổ/thẻ khám 
chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối 
tượng chính sách trên địa bàn cả nước.

Thiếu đói trong nông dân: Thiếu đói trong nông 
dân giảm so với cùng kỳ năm trước.  Trong tháng 
Sáu có 16 nghìn hộ thiếu đói, giảm 37,7% so với cùng 
kỳ năm trước, tương ứng với 64,6 nghìn nhân khẩu 
thiếu đói, giảm 41%. Tính chung 6 tháng đầu năm, 
cả nước có 155,7 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 26,3% 
so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 638,5 nghìn 
lượt nhân khẩu thiếu đói,  giảm 26,9%.  Để khắc 
phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các 
ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương 
đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 17,2 nghìn tấn lương thực 
và khoảng 1,1 tỷ đồng.

Về Giáo dục và Đào tạo: Tính đến cuối tháng 
6/2017, tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đã được công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm 
non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học 
mức độ 1, trong đó 14 tỉnh, thành phố được công 
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 
Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 được 
tổ chức tại 63 cụm thi, tương ứng với 2.364 điểm thi 
và 36.832 phòng thi. Số thí sinh đăng ký dự thi là 
866 nghìn người, trong đó 640 nghìn thí sinh đăng 
ký xét tuyển đại học, chiếm 75% tổng số thí sinh 
đăng ký dự thi. 

Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm: Tính 
chung 6 tháng đầu năm, cả nước có gần 21,7 nghìn 
trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 36,4 nghìn 
trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (9 trường hợp 
tử vong); 251 trường hợp mắc bệnh thương hàn; 275 
trường hợp mắc bệnh viêm não vi rút (9 trường hợp 
tử vong); 19 trường hợp mắc bệnh viêm màng não 
do não mô cầu (3 trường hợp tử vong); 27 trường 
hợp nhiễm vi rút Zika; 334 trường hợp mắc bệnh ho 
gà (5 trường hợp tử vong); 80 trường hợp mắc bệnh 
do liên cầu lợn (6 trường hợp tử vong) và 37 trường 
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hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản.
Tổng số người nhiễm HIV của cả nước hiện 

còn sống tính đến thời điểm 17/6/2017 là 218,3 
nghìn người, trong đó 89,7 nghìn trường hợp đã 
chuyển sang giai đoạn AIDS; số người tử vong do 
HIV/AIDS của cả nước tính đến thời điểm trên là 
91,1 nghìn người.

Tình hình tai nạn giao thông: Tính chung 6 
tháng đầu năm 2017, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 
9.593 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 4.797 vụ tai nạn 
giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 4.796 vụ va 
chạm giao thông, làm 4.134 người chết, 2.386 người 
bị thương và 5.549 người bị thương nhẹ. So với cùng 
kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 6 tháng 
đầu năm nay giảm 6,2% (Số vụ tai nạn giao thông 
từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 4,8%; số vụ va chạm 
giao thông giảm 7,6%); số người chết giảm 5,2%; số 
người bị thương giảm 17,9% và số người bị thương 
nhẹ giảm 8%.

4. Tình hình trong tỉnh
4.1. Kinh tế - xã hội
- Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 

16/6/2017 đạt 3.155 tỷ đồng (đạt 40,97% kế hoạch), 
trong đó: Thu nội địa: 2.093 tỷ đồng (đạt 34,9%); thu 
hải quan: 1.062 tỷ đồng (đạt 64,2% kế hoạch HĐND 
tỉnh giao).

- Sản xuất nông, lâm nghiệp: Tổng diện tích gieo 
trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2016 - 2017 đạt 
100.392 ha, bằng 100,45% (tăng 451 ha) so với cùng 
kỳ năm trước. Diện tích gieo cấy lúa ước đạt 58.836 
ha, bằng 101,1% (tăng 640 ha), năng suất đạt 48,3 
tạ/ha, bằng 85,52% (giảm 8,18 tạ/ha); sản lượng đạt 
284.175 tấn, bằng 86,46% (giảm 44.502 tấn) so với 
cùng kỳ năm trước.

Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ 
năm trước: Đàn trâu 82.786 con, bằng 101,92%, tăng 
1.563 con; đàn bò 210.473 con, bằng 93,3%, giảm 
15.126 con; đàn lợn 457.053 con, bằng 95,51%, giảm 
21.492 con. 

Tổng sản lượng thủy, hải sản nuôi trồng và khai 
thác thủy hải sản đạt 4.305 tấn, bằng 118,23% (tăng 
664 tấn), trong đó: Sản lượng nuôi trồng đạt 825 tấn, 
bằng 94,44% (giảm 49 tấn), sản lượng khai thác đạt 
3.480 tấn, bằng 125,75% (tăng 713 tấn) so với cùng 
kỳ năm trước. 

Lâm nghiệp: Trồng được 2.534 ha rừng tập 
trung, bằng 102,43% (tăng 60 ha) và 2.608 ngàn cây 
phân tán, bằng 100,31% (tăng 8 ngàn cây) so với 
cùng kỳ năm trước.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Chỉ số phát 
triển sản xuất công nghiệp bằng 132,8% (tăng 
32,8%) so với cùng kỳ năm trước.

- Thương mại, dịch vụ và hoạt động xuất, nhập 
khẩu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa 11.410 tỷ đồng, 
giảm 13,26% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số chung giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu 
dùng giảm 0,46% so với tháng trước (khu vực thành 
thị giảm 0,55% và khu vực nông thôn giảm 0,39%) 
và tăng 3,32% so với cùng kỳ năm 2016. 

Doanh thu hoạt động dịch vụ l ưu trú, ăn uống 
và du lịch lữ hành trong tháng 5 đạt 384,46 tỷ đồng, 
tăng 6,62% (tăng 23,86 tỷ đồng) so với tháng trước 
và tăng 20,07% (tăng 64,26 tỷ đồng) so với cùng kỳ 
năm trước. Doanh thu hoạt động dịch vụ khác đạt 
80,28 tỷ đồng, tăng 2,06% so với tháng trước. 

- Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 
đạt 1.135,81 tỷ đồng, tăng 11,84% so với cùng 
kỳ năm trước.

4.2. Về văn hóa - xã hội
- Tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển năm 

2017 tại Khu Du lịch Xuân Thành, huyện Nghi Xuân. 
Thanh tra, kiểm tra, về các hoạt động văn hóa, dịch 
vụ văn hóa, nhà nghỉ, khách sạn... Chỉ đạo thực hiện 
tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội. 

- Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức kỳ thi Trung học phổ 
thông Quốc gia năm 2017. Tổ chức Lễ tuyên dương 
học sinh giỏi năm học 2016 - 2017. Đẩy mạnh phong 
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị 
văn minh. Thực hiện chi trả kịp thời các chế độ, chính 
sách cho các đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh, nhất là vi rút Zika và sốt 
xuất huyết, dịch bệnh ở trẻ em. Tiếp tục đẩy mạnh 
phong trào phòng chống các bệnh tệ nạn xã hội, 
đặc biệt là công tác phòng chống HIV/AIDS. Phát 
động và triển khai Tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm năm 2017 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và 
tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát 
rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”. 

4.3. Về quốc phòng - an ninh
Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh phòng, 

chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường 
các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, 
nổ. Chỉ đạo rà soát, xử lý các vụ việc tồn đọng, nhất 
là tại các địa bàn trọng điểm. Duy trì nghiêm chế độ 
sẵn sàng chiến đấu, nắm và dự báo chính xác tình 
hình; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý 
các tình huống phát sinh. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 
thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017.

4.4. Công tác xây dựng Đảng
- Về công tác chính trị, tư tưởng: Đã chỉ đạo tuyên 

truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 
năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 10 năm thành 
lập thành phố Hà Tĩnh; Tổ chức Hội nghị triển khai 
chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái 
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
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chuyển hóa” trong nội bộ” cho đội ngũ cán bộ cốt 
cán toàn tỉnh. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 
phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 
của Bộ Chính trị.

- Về Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên: Thống 
nhất chủ trương thực hiện quy trình nhân sự bổ 
nhiệm 9 đồng chí, bổ nhiệm lại 01 đồng chí diện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Chỉ đạo, hướng dẫn các 
huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, 
ngành đoàn thể cấp tỉnh nghiêm túc chấn chỉnh 
việc bổ nhiệm lại cán bộ, thống nhất một số điểm 
trong thực hiện quy trình nhân sự theo Kết luận số 
12-KL/TW, ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị về sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác 
cán bộ. Đồng ý chủ trương để Liên đoàn Lao động 
tỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ một số cơ 
quan trực thuộc; Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận 
hồ sơ và hướng dẫn một số nội dung về công tác sơ 
tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp 
huyện năm 2017; Chỉ đạo nắm tình hình chính trị nội 
bộ, nhất là những vùng trọng điểm. Tiếp nhận, đôn 
đốc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán 
bộ, đảng viên của các đơn vị.

- Về công tác kiểm tra, giám sát: Tiến hành kiểm 
tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 04/11/2008 và Kết luận số 
05-KL/TU, ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 
trang; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội đối với Ban Thường 
vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Giám sát việc lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công bố Quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban 
Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cá nhân liên quan Ban 
Cán sự Đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2004-2011, 
2011-2016; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 
10 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ quản lý tại các cơ quan có liên quan trong việc 
tham mưu, tổ chức thực hiện Dự án Formosa Hà Tĩnh.

- Về công tác nội chính và phòng, chống tham 
nhũng: Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, 
đôn đốc về công tác phòng chống tham nhũng, 
lãng phí tại một số địa phương, đơn vị; Kiểm tra, 

soát xét việc xét xử và tổ chức thi hành các bản án 
dân sự phức tạp, kéo dài. Chỉ đạo nắm và dự báo 
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất 
là an ninh nông thôn. Tiếp công dân định kỳ, đột 
xuất; tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư của công 
dân.

- Về công tác vận động quần chúng và hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội: 
Đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường 
tham gia sinh hoạt chi đoàn, chi hội, nắm bắt tư 
tưởng, tâm tư, nguyện vọng nhân dân, giúp dân thu 
hoạch kịp thời vụ Xuân, chuẩn bị lực lượng tuyên 
truyền, vận động, thuyết phục nhân dân một số 
vùng trọng điểm khi có tụ tập đông người xảy ra. Tổ 
chức thăm hỏi, động viên, chúc mừng các chùa, ban 
trị sự phật giáo trong tỉnh nhân Ðại lễ Phật Đản năm 
PL 2561 - DL 2017.

4.5. Các hoạt động nổi bật 
- Sáng 11/6, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức kỷ 

niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 10 năm 
thành lập TP Hà Tĩnh. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng 
- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư đảng, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương; Vương Đình Huệ - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh 
Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ 
tịch Quốc hội; Uông Chu Lưu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó 
Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, 
ngành trung ương, tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn 
(Lào), Nakhonphanon (Thái-Lan).

Trước đó, ngày 10/6, Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 
1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; tuyên dương 60 điển hình tập 
thể và cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo tư 
tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Sáng 15/6, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn 
(nước CHDCND Lào) diễn ra hội nghị cấp cao thường 
niên 2 tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Uỷ 
viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê 
Đình Sơn làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp 
cao tỉnh Khăm Muộn do Ủy viên BCH Trung 
ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào - Bí thư 
kiêm Tỉnh trưởng Ô Đay Xủ Đa Phon làm trưởng 
đoàn tiến hành hội đàm song phương. 

Tại hội nghị quan trọng này, lãnh đạo cấp cao 
hai tỉnh đã hội đàm và ký kết các nội dung hợp tác 
để cùng nhau thực hiện. 

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp đảm 
bảo an ninh trật tự tuyến biên giới, củng cố, tăng 
cường lòng tin chiến lược giữa Đảng bộ, chính 
quyền, MTTQ, các đoàn thể và lực lượng vũ trang 
giữa hai tỉnh; tiếp tục hợp tác phát triển trên các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quan hệ hữu 
nghị giữa hai bên.
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5. Về hoạt động khắc phục các lỗi của Công ty 
Fomorsa (FHS)

Hiện nay FHS đã khắc phục 52/53 lỗi vi phạm 
hành chính về bảo vệ môi trường, hiện đã cơ bản 
khắc phục 52 lỗi vi phạm và hoàn thành xây lắp bổ 
sung 7 hạng mục cải thiện bảo vệ môi trường.

 Hiện các công trình xử lý nước thải, khí thải và 
chất thải rắn đều đã và đang hoạt động ổn định, các 
thông số xả thải đều phù hợp với Quy chuẩn xả thải 
Việt Nam. 

Theo đánh giá của các công ty quốc tế có danh 
tiếng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như Atkins 
của Anh và Veolia của Pháp, FHS sử dụng các thiết 
bị và công nghệ tiên tiến, các công trình bảo vệ môi 
trường đều phù hợp tiêu chuẩn nhà máy gang thép 
hiện đại. 

- FHS đã hoàn thành xây lắp bổ sung 7 hạng 
mục cải thiện các công trình bảo vệ môi trường, 
bao gồm hệ thống tiền xử lý keo tụ, thiết bị châm 
hóa chất khử màu và hệ thống lọc nước thải sau xử 
lý của Trạm xử lý nước thải sinh hóa, bồn lọc nước 
của Trạm xử lý nước thải công nghiệp, hệ thống xử 
lý nước tuần hoàn dập cốc của Xưởng luyện cốc, hệ 
thống xử lý nước mưa chảy tràn trong bãi chứa phế 
liệu, hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học và hệ 
thống quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải 
(đã truyền dữ liệu đến Cơ quan nhà nước theo dõi, 
quản lý). 

Bên cạnh đó, FHS tiếp tục hoàn thành xây dựng 
hệ thống hồ sinh học (hồ sự cố, hồ sau xử lý và hồ chỉ 
thị sinh học), sau khi hoàn thiện có thể đưa nước thải 
đã đạt tiêu chuẩn sau xử lý từ các trạm xử lý nước thải 
tiếp tục lắng, phân giải, để chất lượng nước xả thải 
càng tốt hơn.

- Công ty FHS dự định sẽ hoàn thành xây lắp 
thêm một số công trình bảo vệ môi trường như:

+ Đã lắp đặt màn hình giám sát ngoài cổng 
công ty, kịp thời công khai tình hình nuôi cá, số liệu 
quan trắc nước thải, khí thải, các thông tin về giới 
thiệu sản phẩm, tinh thần tương thân tương ái, để 
nhân dân cùng tham gia giám sát;

+ Lắp đặt 3 cửa chắn nước mưa (van điện) tại 
cửa thoát nước mưa, ngày thường đóng cửa van 
để thu gom nước mưa, và quy hoạch sẽ thu hồi 
tái sử dụng; 

+ Formosa đã và đang tích cực phối hợp các 
chuyên gia, các nhà khoa học bàn về phương án thi 
công và đánh giá phạm vi ảnh hưởng đối với phương 
án chuyển đổi sang xả mặt.

- Xây dựng hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh 
học để xử lý hai dòng nước thải công nghiệp và nước 
thải sinh hóa.

Chức năng hệ thống: Xây dựng bổ sung hệ 
thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học để xử lý riêng 
biệt 02 dòng nước thải sinh hóa và công nghiệp: 

tổng diện tích sử dụng 10 ha, bao gồm hồ sự cố, hồ 
hoàn thiện, bãi lọc trồng cây ngập nước, hồ chỉ thị 
sinh học (nuôi cá).

- Ngày 29/5/2017 Lò cao số 1 đã đi vào đốt lửa 
vận hành thử nghiệm, ngày 01 tháng 6 Xưởng luyện 
thép sản xuất ra phôi thép dẹt và ngày 12/6 Xưởng 
cán nóng sản xuất ra cuộn cán nóng, nhà máy gang 
thép khép kín của FHS đã chính thức đồng loạt vận 
hành. Dự kiến từ tháng 6-12 sẽ sản xuất 1.740.000 
tấn, ước tính lượng thép thành phẩm được sản xuất 
cả năm là 1.850.000 tấn.

6. Nội dung Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ 
Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng 
cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

(1)- Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, 
liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau 
mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, 
kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng 
hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, 
thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công 
tác,... để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà, với 
động cơ vụ lợi.

(2)- Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh 
nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm 
nếp sống văn hoá mới theo đúng quy định của Đảng 
và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản 
sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Nghiêm cấm việc 
lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ 
vụ lợi, không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng 
ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm 
trong dư luận xã hội.

(3)- Khi có đoàn công tác đến, địa phương, cơ 
quan, đơn vị, cơ sở phải thực hiện nghiêm các quy 
định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ 
công tác; không tổ chức đoàn xe đưa đón, khẩu hiệu, 
trải thảm, tặng quà và tổ chức ăn uống lãng phí.

(4)- Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo làm tốt 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tính 
tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong 
việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị. Từng đồng 
chí Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, từng đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền 
các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo 
thực hiện Quy định này.

(5)- Phát huy vai trò tích cực của nhân dân, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các 
cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến, 
giám sát thực hiện quy định này; kịp thời biểu dương 
gương người tốt, việc tốt, phê phán những tập thể, 
cá nhân vi phạm.

(6)- Giao cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo 
thực hiện nghiêm Quy định này. Quy định này được 
phổ biến đến chi bộ.

T.L
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