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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC  
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HÀ TĨNH

1.  Chiều ngày 23/7, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn 
công tác đã đến thăm, tặng quà các gia 
đình chính sách và tham quan xã nông 
thôn mới Tượng Sơn (Thạch Hà). 

Tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà 
cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, một 
số bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh đã đến thăm 
và tặng quà gia đình ông Văn Ngọc Chung 
- thương binh hạng 1/4 và gia đình ông Trần 
Văn Báu - thân nhân 2 liệt sỹ ở thôn Hà 
Thanh, xã Tượng Sơn. Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước và 
nhân dân luôn ghi nhận công lao của các gia 
đình có công với cách mạng, trong đó có các 
thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sỹ đã 
hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do 
của Tổ quốc. Thủ tướng chúc các gia đình 
chính sách luôn mạnh khỏe và mong rằng 

mỗi thành viên gia đình chính sách luôn giữ 
vững, phát huy truyền thống cách mạng, 
sống gương mẫu, tiếp tục có những đóng 
góp cụ thể, thiết thực, cùng cấp ủy, chính 
quyền, nhân dân địa phương xây dựng, phát 
triển quê hương, đồng thời đề nghị cấp ủy 
Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan 
tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho các gia đình chính sách, người 
có công ở địa phương.

Tham quan các khu dân cư kiểu mẫu, vườn 
mẫu ở xã Tượng Sơn, Thủ tướng đánh giá cao 
tinh thần, nỗ lực của nhân dân địa phương 
trong xây dựng NTM. Thủ tướng khẳng định, 
khu dân cư mẫu, vườn mẫu là yếu tố, là mục 
tiêu quan trọng trong xây dựng NTM. Tiếp đó, 
Thủ tướng cùng đoàn đã tham quan mô hình 
Tổ tư vấn chính sách vay vốn xã Tượng Sơn. 
Thông qua Tổ tư vấn vay vốn, người dân được 
tư vấn trực tiếp tại trụ sở UBND xã và trực 
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tuyến qua điện thoại, qua website tư vấn chính 
sách về: điều kiện, cách thức xây dựng các mô 
hình, trình tự, thủ tục, hồ sơ để được hưởng 
chính sách, vay vốn... Thủ tướng mong muốn 
cấp ủy, chính quyền và cán bộ tổ tư vấn không 
ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhất là 
vai trò của người đứng đầu. Coi xây dựng 
NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, 
lâu dài. Phải thực sự hành động vì dân với tinh 
thần của Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục 
vụ người dân và doanh nghiệp.

2. Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các ban, 
bộ, ngành trung ương, tỉnh đã đến dâng 
hương, dâng hoa tại Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, 
Thủ tướng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô 
hạn, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng 
liệt sỹ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì 
nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc 
của nhân dân.

3. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí 
Lãnh đạo Trung ương, tỉnh đã dự Chương 
trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” 
tại Ngã ba Đồng Lộc nhân kỷ niệm 70 năm 
ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 
- 27/7/2017), 67 năm ngày thành lập lực 
lượng thanh niên xung phong (15/7/1950-
15/7/2017), 49 năm Ngày chiến thắng 
Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2017). 
Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp 
với tỉnh tổ chức. 

Chương trình Cõi thiêng Đồng Lộc được 
thực hiện với tấm lòng thành kính và biết ơn 
sâu nặng, ghi nhớ công lao to lớn của các 
anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và 
những người có công với nước là hoạt động 
“uống nước nhớ nguồn”, kêu gọi sự quyên 
góp, ủng hộ, giúp đỡ tới các cựu chiến binh, 
cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sỹ có 
hoàn cảnh khó khăn hiện sống trên địa bàn 
tỉnh Hà Tĩnh và hàng vạn người nói chung 
trên cả nước.

4. Sáng ngày 24/7, Thủ tướng dẫn đầu 
đoàn công tác kiểm tra Công ty TNHH 
gang thép Hưng Nghiệp Formosa (FHS) 
Hà Tĩnh. 

Đoàn đã đến kiểm tra hạng mục hồ sự 
cố và hồ chỉ thị sinh học của FHS. Theo báo 
cáo, đây là hạng mục vừa được FHS hoàn 
thành và đưa vào vận hành, với tổng diện tích 
khoảng 10ha, được giám sát bằng 11 camera. 
Hệ thống đi vào vận hành sẽ nâng cao khả 
năng kiểm soát, đảm bảo hiệu quả xử lý, ngay 
cả khi xảy ra sự cố tại các trạm xử lý nước 
thải, giảm thiểu rủi ro ô nhiễm bởi nước thải, 
giúp FHS, ngành chức năng và người dân 
giám sát một cách chặt chẽ nguồn nước thải 
ra môi trường.

Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra quá trình 
vận hành của lò cao và xưởng luyện thép. Lò 
cao số 1 được FHS đưa vào vận hành vào 
29/5/2017, qua đó hoàn thành và đưa vào vận 
hành dây chuyền sản xuất gang thép khép 
kín. Tính đến 20/7, FHS đã cho ra 32 vạn tấn 
gang lỏng, 26 vạn tấn phôi thép, từ đó sản 
xuất ra 20 vạn tấn thép thương phẩm các loại, 
gồm: thép cuộn cán nóng, thép dây cuộn...

Thủ tướng đã đến kiểm tra thực tế quy 
mô, tình hình hoạt động của Cảng nước sâu 
Sơn Dương. Đến nay, FHS đã hoàn thành 
việc xây dựng 11 bến tàu, với 5 bến nguyên 
liệu và 6 bến tàu thành. Độ sâu của luồng 
tàu và bến tàu đạt 21 - 23,5m, đáp ứng được 
tàu trọng tải 20 vạn tấn vào cảng bốc dỡ 
hàng hóa. 

Theo đánh giá tổng thể của Bộ TN&MT, 
đến nay FHS đã khắc phục được 52/53 lỗi vi 
phạm. Riêng hạng mục chuyển đổi từ dập cốc 
ướt sang dập cốc khô sẽ được hoàn thành vào 
năm giữa năm 2019.

5. Sau khi trực tiếp kiểm tra tại Công 
ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa 
Hà Tĩnh (FHS) về công tác đảm bảo môi 
trường, Thủ tướng tiếp tục làm việc với 
các bộ, ngành, địa phương và FHS về một 
số nội dung liên quan.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo FHS 
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thông tin về tình hình thực hiện công tác bảo 
vệ môi trường, khắc phục sự cố, Bộ trưởng 
Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trình bày báo 
cáo thẩm tra kết quả giám sát môi trường 
của FHS và hiện trạng môi trường các tỉnh 
miền Trung. Theo đó, từ tháng 6/2016 đến 
nay, các nguồn thải phát sinh từ quá trình vận 
hành thử nghiệm của FHS được kiểm soát 
chặt chẽ, đảm bảo đạt quy chuẩn Việt Nam 
trước khi thải ra môi trường. FHS đã hoàn 
toàn kiểm soát được các nguồn thải ô nhiễm, 
an toàn môi trường, đầu tư bổ sung và đưa 
vào vận hành nhiều hạng mục cải thiện, bảo 
vệ môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế theo 
cam kết với Chính phủ Việt Nam. Cũng theo 
Bộ trưởng Bộ TN&MT để tiếp tục kiểm soát 
chặt chẽ quá trình vận hành của FHS, các cơ 
quan chức năng của tỉnh tăng cường nhân lực, 
chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các biện 
pháp giám sát chặt chẽ quá trình vận hành 
thử nghiệm của FHS, trong đó chú trọng tổ 
chức cho người dân giám sát theo quy định 
của pháp luật. Các bộ, ngành và cơ quan liên 
quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Công văn số 2222/VPCP-NN 
theo chức năng, nhiệm vụ (Bộ Xây dựng 
ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn tái chế 
tro bay, xỉ đáy… làm vật liệu xây dựng; Bộ 
Công thương chủ trì đánh giá công nghệ làm 
nguội than khô của FHS…; Bộ NN&PTNT 
đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án xác định 
thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, khôi 
phục sản xuất…)

Tại buổi làm việc, một số bộ, ngành theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao đã trình bày 
một số nội dung liên quan. Theo đó, lãnh 
đạo Bộ Y tế cho hay: Đến tháng 6/2017, kết 
quả kiểm tra mẫu hải sản khu vực biển 4 tỉnh 
miền Trung không có sự khác biệt với các 
vùng khác như Hải Phòng, Nha Trang, Vũng 
Tàu… Do vậy, đề nghị Chính phủ cho công 
bố thông tin hải sản tầng đáy 20 km trở vào 
ở 4 tỉnh miền Trung đã an toàn để nhân dân 
yên tâm khai thác và sử dụng. Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT đề nghị các đơn vị liên quan và 

FHS rà soát lại kịch bản về xử lý nước thải 
để đảm bảo hiệu quả của hồ sinh học, tính 
toán kỹ hệ thống chứa để đảm bảo an toàn tối 
ưu trong điều kiện thời tiết địa phương, quan 
tâm hơn về phát triển thảm cây xanh trong 
nhà máy và có biện pháp phát triển rừng xung 
quanh khu vực nhà máy…

Tham gia phát biểu tại buổi làm việc, Bí 
thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề xuất Chính phủ 
xem xét cho vận hành chính thức lò cao số 1 
của FHS; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ để đưa lò cao số 2 đi vào vận 
hành thử; có chính sách phát triển kinh tế-xã 
hội các tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng sự cố 
môi trường biển, tăng cường chỉ đạo quảng 
bá, xúc tiến đầu tư vào KKT Vũng Áng; Bộ 
Xây dựng sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật để tái chế, tái sử dụng tro 
bay, xi đáy lò, thạch cao làm nguyên liệu sản 
xuất vật liệu; Bộ TN&MT phối hợp với tỉnh 
tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị giám 
sát chặt chẽ hoạt động của FHS; Bộ Y tế, Bộ 
NN&PTNT công bố chính thức về sản phẩm 
thủy, hải sản tầng đáy…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu 
cầu FHS tiếp tục hoàn thiện, áp dụng công 
nghệ hiện đại trong sản xuất để khắc phục 
100 % vi phạm; nâng công suất nhà máy phải 
đi liền với kịch bản môi trường; coi vấn đề 
môi trường là vấn đề sống còn của dự án và ý 
thức này phải được quán triệt trong toàn công 
ty với tinh thần “không an toàn, không sản 
xuất, nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa”. 
Đồng thời, Bộ TN&MT phải trực tiếp chịu 
trách nhiệm đặt các thiết bị quan trắc, tăng 
cường năng lực cán bộ để đảm bảo nhiệm vụ 
giám sát; công khai chất lượng môi trường 
cho nhân dân nắm bắt; Hà Tĩnh cần phối 
hợp với các bộ, ngành để làm tốt tách nhiệm 
cũng như chỉ đạo đảm bảo ANTT, tiếp tục 
tạo môi trường đầu tư tốt hơn; các tỉnh Nghệ 
An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
Huế tuyên truyền cho nhân dân hiểu được sự 
khắc phục nghiêm túc của FHS; Bộ Y tế gấp 
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rút kiểm nghiệm, sau 15 ngày công bố chỉ 
tiêu chất lượng hải sản tầng đáy tại thôn Hải 
Thanh - xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh); 
Bộ NN&PTNT ban hành kế hoạch sinh kế 
đối với vùng ven biển các tỉnh miền Trung. 
Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ 
TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường 
công tác tuyên truyền; Bộ Công an phối hợp 
đảm bảo an ninh, an toàn trong toàn hệ thống, 
xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm 
pháp luật...

4. Chiều 24/7, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc có buổi làm việc với Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành 
đã chia sẻ những khó khăn, đồng thời ghi 
nhận, đánh giá cao nỗ lực khắc phục của 
Hà Tĩnh; đồng tình cao với việc điều chỉnh 
quy hoạch KT-XH của tỉnh. Tuy nhiên, Hà 
Tĩnh cần điều chỉnh phù hợp với điều kiện 
thực tiễn của địa phương cũng như tình hình 
chung của cả nước. Đặc biệt, cần xây dựng 
Vũng Áng trở thành khu kinh tế động lực, 
phát triển công nghiệp đảm bảo yếu tố môi 
trường bền vững. Đại biểu cũng cho rằng, 
cùng với phát triển công nghiệp, thương mại 
du lịch, Hà Tĩnh cần tiếp tục dồn sức phát 
triển cho nông nghiệp, nhất là khai thác tiềm 
năng, lợi thế các vùng miền gắn với tái cơ cấu 
nền nông nghiệp phát triển kinh tế hàng hóa.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng cho 
rằng, dự án của FHS tại Hà Tĩnh có quy mô 
lớn nhất từ trước đến nay về đầu tư tại Việt 
Nam (trên 11 tỷ USD) nhưng cũng gây sự cố 
môi trường lớn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, 
trước sự cố này, được sự lãnh đạo của Bộ 
Chính trị, sự chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, các bộ, ngành, địa phương, trước hết là 
tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng 
Trị, Thừa Thiên-Huế, việc khắc phục sự cố 
được triển khai nghiêm túc, quyết liệt.

Thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng 
khắc phục nghiêm túc của Formosa, như 
nhận lỗi trước nhân dân Việt Nam, khắc 

phục 52/53 lỗi và đang lắp đặt thiết bị hiện 
đại nhất để chuyển từ công nghệ dập cốc 
ướt sang dập cốc khô. Đến nay, những mẻ 
thép chất lượng cao đầu tiên được sản xuất, 
xuất khẩu với điều kiện môi trường cơ bản 
được khắc phục.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng yêu cầu 
Formosa tiếp tục hoàn thiện công nghệ, áp 
dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại 
trong dây chuyền sản xuất để khắc phục 
100% lỗi vi phạm. FHS tiếp tục coi môi 
trường là vấn đề sống còn với nhà máy, 
với dự án quy mô lớn này. Ý thức về môi 
trường phải được quán triệt đến mọi cán bộ 
lãnh đạo, công nhân, người lao động của 
FHS và FHS cần coi sự cố vừa qua là bài 
học cho hoạt động xây dựng, đầu tư những 
dự án lớn ở vùng biển như vị trí mà công 
ty đã chọn. 

Thủ tướng đề nghị FHS đã đầu tư rất lớn, 
công nghệ hiện đại thì nâng công suất nhà 
máy đi liền với kịch bản môi trường, kể cả 
môi trường nước, không khí, xử lý vấn đề 
nước thải, chất thải.

Đối với các bộ, ngành, cơ quan nghiên 
cứu khoa học, Thủ tướng nêu rõ Bộ Tài 
nguyên và Môi trường trực tiếp chịu trách 
nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính 
phủ, lắp các thiết bị quan trắc và giám sát 
trực tiếp để bảo đảm các chỉ tiêu về môi 
trường, trong đó có việc tăng cường cán bộ 
khoa học công nghệ để đảm nhận việc này. 
Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên 
kiểm tra, công khai các kết quả môi trường 
cho nhân dân biết.

Với tỉnh Hà Tĩnh, giám sát, quan trắc trực 
tiếp, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và 
Môi trường và các cơ quan; tăng cường năng 
lực cán bộ và các thiết bị cần thiết để làm tốt 
trách nhiệm được phân công.

Tỉnh trực tiếp chỉ đạo bảo đảm an ninh 
trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn nhà 
máy, không để kẻ xấu phá hoại, bảo đảm an 
toàn cho nhà đầu tư và tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư.

T.L (Tổng hợp)
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…Cách đây 72 năm, trong những 
ngày mùa  Thu lịch sử, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân 
ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám 
vĩ đại. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba 
Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn 
Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân 
đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có 
quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thực 
đã thành một nước tự do và độc lập”, khai sinh 
nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước 
dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay 
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Đây là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Cách mạng Tháng Tám thành công, 
đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của 
chế độ thực dân, phong kiến, giành chính 
quyền về tay nhân dân. Nước ta từ một xứ 
thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một 
nước độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân 
phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, 
làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của 
mình. Đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ 
nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám 
là sự kiện có tầm vóc thời đại và ý nghĩa 
quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ, động viên 
to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân 
dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng 
lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội.

TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 ĐỜI ĐỜI BẤT DIỆT! 

Tinh thần Quốc khánh 2-9
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72 năm qua, thực hiện lời thề thiêng 
liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập “Toàn thể 
dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và 
lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững 
quyền tự do và độc lập ấy”, Nhân dân ta đã đổ 
biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh xương máu 
để giữ vững thành quả và thực hiện các mục 
tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám: độc 
lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho Nhân 
dân. Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đã đập tan 
mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù 
địch, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ; 
tiến hành cuộc kháng chiến chín năm trường 
kỳ, đầy gian khổ, hy sinh, làm nên Chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu”. Tiếp đó, trải qua 
hai mươi mốt năm chiến đấu anh dũng, kiên 
cường đánh bại các chiến lược chiến tranh 
của địch, giành toàn thắng trong Cuộc Tổng 
tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà 
đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
đất nước. Ngay sau đó, Nhân dân ta lại phải 
tiếp tục tiến hành các cuộc chiến đấu bảo vệ 
Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía 
Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chỉ đến 
khi đó, Nhân dân ta mới thực sự được sống 
trong hòa bình, kiến thiết lại đất nước. Thật 
đúng như lời Nguyễn Trãi viết trong Đại Cáo 
Bình Ngô: “Xã tắc từ đây vững bền, giang 
sơn từ đây đổi mới”.

Đường lối đổi mới được Đại hội lần thứ 
VI của Đảng ta đề ra đáp ứng đòi hỏi cấp 
bách của thực tiễn, được nhân dân đồng tình, 
ủng hộ và tích cực thực hiện, đã mở ra một 
thời kỳ phát triển mới của đất nước ta. Qua 
hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành 
được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt 
Nam đã vươn lên, ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế-xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém 
phát triển, trở thành nước đang phát triển 

có thu nhập trung bình; đời sống Nhân dân 
được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày 
càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên 
trường quốc tế không ngừng được nâng cao. 
Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, 
tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục 
phát triển. Thắng lợi vĩ đại và những thành 
tựu to lớn của Nhân dân ta trong 72 năm qua 
được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm 
phục, đánh giá cao, trở thành hành trang 
quý báu của dân tộc ta trong công cuộc đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế.

Ngày nay, đất nước ta đang đứng trước 
thời cơ, vận hội lớn, đồng thời cũng phải đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình 
hình thế giới và khu vực thay đổi sâu sắc, 
nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường. 
Chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo khủng 
bố, bạo loạn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ 
diễn ra ở nhiều nơi; đặc biệt là sự tranh chấp 
chủ quyền biển, đảo ngày càng gia tăng trên 
biển Đông và những âm mưu, hoạt động của 
các thế lực thù địch chống phá Nhà nước, 
chế độ ta, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn 
định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 
nước ta. Ở trong nước, những thành quả đạt 
được trong những năm qua là rất quan trọng 
nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa 
bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và 
môi trường. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ 
ra vẫn tồn tại, có mặt biểu hiện ngày càng 
nghiêm trọng hơn, diễn biến phức tạp hơn, 
nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế 
và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống phai nhạt lý tưởng, giảm sút 
ý chí chiến đấu; tệ quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng 
viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức 
xúc trong xã hội, bất bình trong Nhân dân, 
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làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước.

Để khắc phục những khó khăn đó, thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cách mạng 
và lời căn dặn của Bác Hồ: “Nếu nước độc 
lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì 
độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”, Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta phải phát huy cao 
nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết 
hợp với sức mạnh của thời đại; tiếp tục đẩy 
mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng để phát triển đất nước 
nhanh và bền vững. Phát triển toàn diện các 
lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ và 
công bằng xã hội. Lấy mục tiêu xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương 
đồng, xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến về quá 
khứ, chấp nhận những điểm khác nhau không 
trái với lợi ích chung của dân tộc để đoàn kết 
mọi người Việt Nam yêu nước; Tăng cường 
tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng thế 
trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh 
nhân dân vững chắc, đặc biệt là tiềm lực và 
thế trận lòng dân, thường xuyên nêu cao cảnh 
giác, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động chống 
phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc 
sống bình yên của nhân dân, bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 
thiêng liêng của Tổ quốc, không để bị động, 
bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện nhất 
quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa 
bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa 
dạng hóa quan hệ. Nhiệm vụ then chốt có ý 
nghĩa quyết định là xây dựng Đảng ta thật sự 
trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu cao; có đường lối đúng đắn, 

phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn 
đất nước, không giáo điều, bảo thủ, chủ quan, 
duy ý chí. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là nạn tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu. Có như vậy, mới 
củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng và Nhà nước. Tiếp tục đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều 
kiện Đảng cầm quyền ở một Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…
Hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải thấm 
nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Một dân tộc, một 
đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ 
đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm 
nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu 
mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong 
sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” .

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và ngày 
Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực 
phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách 
thức, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ 
vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện 
các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng 
Tám và Lời thề Độc lập khắc sâu trong tim 
mỗi người Việt Nam; thực hiện thắng lợi hai 
nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc; rút ngắn khoảng cách phát triển 
với các nước; phấn đấu sớm đưa nước ta trở 
thành nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích 
quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ 
vững môi trường hòa bình, ổn định để phát 
triển đất nước; nâng cao vị thế đất nước trên 
trường quốc tế; đem lại cuộc sống thực sự tự 
do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, như Bác 
Hồ đã căn dặn.

T.H
(Tổng hợp từ Ban Tuyên giáo Trung ương)
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Thời gian qua, các thế lực thù địch 
trong và ngoài nước đã và đang 
sử dụng các phương tiện thông tin 

truyền thông, nhất là mạng Internet để đăng 
nhiều tin, bài, hình ảnh phủ nhận Chủ nghĩa 
Mác  - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên 
tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ, 
phủ nhận lịch sử và thành quả cách mạng. 
Chúng lập các trang facebook, fanpage, 
blog… thường xuyên đưa các thông tin, gán 
ghép hình ảnh có nội dung xuyên tạc, kích 
động cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng 
thời kêu gọi nhân dân xuống đường tụ tập, 
biểu tình, gây rối an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội.

Thông tin xấu độc trên internet, mạng 
xã hội do các thế lực thù địch và một số đối 
tượng cực đoan tạo lập đã và đang ảnh hưởng 
tới nhận thức, hành động, vai trò lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền 

các cấp; ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, lối 
sống, nhân cách của các cá nhân và cộng đồng 
xã hội.  Theo đó, đạo đức xã hội xuống cấp, 
các giá trị văn hóa bị mai một, niềm tin của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút, trong 
đó giới trẻ là đối tượng bị ảnh hưởng nhất, vì 
đây là đối tượng thường xuyên tiếp cận với 
facebook, youtube và các trang mạng…

Ở Hà Tĩnh, lợi dụng sự cố môi trường 
biển, các thế lực thù địch, nhất là tổ chức 
phản động Việt Tân đã và đang cấu kết với 
các đối tượng cực đoan lôi kéo, kích động 
người dân, gây rối an ninh trật tự trên địa 
bàn; sử dụng các trang mạng xã hội phát tán 
những luận điệu sai trái, thù địch. Có những 
cán bộ, đảng viên do nhìn nhận các vấn đề 
chưa toàn diện nên đã đưa ra những quan 
điểm bất mãn đối với Đảng, với chế độ; chia 
sẻ, bình luận những thông tin thiếu chính xác, 
tạo dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến sự ổn định, phát triển chung của tỉnh 

HoàNg TRUNg DũNg
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC  ĐẤU TRANH PHẢN BÁC 
THÔNG TIN XẤU ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH 

TRÊN INTENET VÀ CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI
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và của đất nước. Không ít cán bộ, đảng viên 
núp dưới danh nghĩa trí thức, văn nghệ sỹ, 
nhà từ thiện... đưa nhiều thông tin ảnh hưởng 
lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
của các địa phương, đơn vị;  tạo cớ cho các 
thế lực thù địch có thêm chất liệu thổi phồng, 
xuyên tạc sự thật… Khi có một người nào đó 
dám lên án những thủ đoạn, mưu mô của các 
đối tượng, chúng đã dùng lực lượng “đánh 
hội đồng” lăng mạ, chửi bới, đe dọa các cá 
nhân, mục đích để triệt tiêu người tốt, người 
dám thể hiện chính kiến. 

 Để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin 
xấu độc trên internet và mạng xã hội, trước 
hết mỗi tổ chức Đảng, chính quyền các cấp 
cần đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục để mỗi 
cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ tính 
hai mặt của internet và mạng xã hội; nhận 
diện cụ thể, toàn diện các thủ đoạn, tính chất 
nguy hại của các nội dung thông tin xấu độc 
đối với  xã hội. Qua đó để mỗi người tự sàng 
lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, 
đồng thời “miễn dịch” với những thông tin 
xấu độc. 

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các 
ngành chức năng đẩy mạnh công tác quản lý, 
định hướng hoạt động báo chí, xuất bản; chỉ 
đạo các cơ quan thông tấn báo chí biên tập 
kỹ các tin bài, không đăng phát các thông tin, 
hình ảnh có nội dung thiếu kiểm chứng. Các 
ngành chủ quản và ngành Công an cần xử lý 
nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm 
trong việc phát tán các tài liệu, thông tin xấu 
độc; kịp thời phát hiện và ngăn chặn những 
sơ hở, bất cập, yếu kém trong quản lý kinh 
tế, văn hóa - xã hội của các cấp, các ngành, 
các cá nhân…, củng cố mối đoàn kết trong nội 
bộ, đoàn kết trong nhân dân, không để kẻ xấu 
thừa cơ kích động, chống phá.

Chủ động xây dựng các phương án đối 
phó với sự cố truyền thông; kịp thời phát 
hiện những vấn đề phức tạp mà dư luận quan 
tâm; nắm chắc tình hình ngay tại cơ sở;  có 

các bài viết phản biện thuyết phục, đúng thời 
điểm đưa lên các phương tiện truyền thông 
và trang mạng xã hội, nhằm định hướng dư 
luận, ổn định tình hình. Triển khai đồng bộ 
các biện pháp để thu thập tài liệu vạch trần 
âm mưu, thủ đoạn, bản chất của các thế lực 
thù địch.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, đoàn viên, hội viên nhận thức đúng đắn 
và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc 
chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Thể hiện 
rõ bản lĩnh, dám bảo vệ cái đúng, lên án cái 
sai. Tăng cường chia sẻ, bình luận, nhân rộng 
những nội dung về gương người tốt, việc tốt, 
điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay 
tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. 

Không tham gia chia sẻ, bình luận những 
thông tin có nội dung gây phương hại đến uy 
tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá 
nhân. Khi đưa các thông tin thể hiện quan điểm 
riêng của mình cần suy xét mình đang ở vị trí 
nào, nhìn nhận vấn đề đã khách quan chưa, 
đưa những thông tin như thế có ảnh hưởng  tới 
cộng đồng hay không? Hay chọn một phương 
án khác sẽ có lợi hơn cho cộng đồng. Đối với 
các cơ quan, đơn vị, xử lý nghiêm các cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường 
xuyên có những hành vi vi phạm; lợi dụng dân 
chủ để thể hiện mưu đồ của cá nhân.  

Tiếp tục tranh thủ những người có uy tín 
trong cộng đồng để tham gia phản bác các 
luận điệu sai trái, phê phán các hoạt động vi 
phạm pháp luật, đi ngược đường hướng tích 
cực. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần chú 
trọng nâng cao năng lực bộ máy quản lý; 
nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán 
bộ làm công tác tuyên truyền, vận động, bảo 
đảm triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu 
tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình 
các thế lực thù địch, nhằm đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ  trong tình hình mới…

H.T.D
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Hay là: tự tin, tự trọng, tự tôn, tự 
hào, tự lập, tự lực tự cường, tự 
nguyện, tự giác...

Dở là: tự đắc, tự ti, tự tư tự lợi, tự phụ tự 
mãn, tự cao tự đại...

Liên hệ đến Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4 khóa XII mới đây về “tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, thấy có hai cái 
tự không chỉ dở mà còn rất nguy hại: “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hơn 3 thập niên trước, thời còn Chiến 
tranh lạnh giữa hai hệ thống thế giới, chúng 
ta từng nghe nói đến âm mưu “diễn biến hòa 
bình” của các thế lực thù địch đế quốc chủ 
nghĩa nhằm phá hoại các nước xã hội chủ 

nghĩa từ bên trong, không qua chiến tranh 
và súng đạn... Đáp lại, phe ta tiến hành cuộc 
đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Ở nước ta, 8 năm sau đổi mới, năm 1994, 
tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm 
kỳ khóa VII, Đảng ta cảnh báo bốn nguy cơ 
trước mắt của sự nghiệp đổi mới, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, trong đó, “diễn biến hòa 
bình” là một. 

Hơn 30 năm đổi mới, mặc dù đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, Đại 
hội XII của Đảng vẫn nhận định: bốn nguy cơ 
mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ 
tụt hậu xa hơn về kinh tế và nguy cơ “diễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống 
phá nước ta. 

hai cái “tự” nguy hại
Hà ĐăNg

Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương

…Tình cờ tôi giở Đại 
từ điển tiếng Việt ra đọc. 

Ở mục từ TỰ, với định 
nghĩa là từ biểu thị hoạt 

động do chủ thể tiến 
hành chứ không phải 

nhờ đến người khác, tôi 
bỗng cảm thấy có điều 

đáng suy ngẫm. Có nhiều 
cái tự rất hay, cũng 

không ít cái tự không thể 
nói là không dở.

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh
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Vậy trong cuộc chiến giữa “diễn biến 
hòa bình” và “chống diễn biến hòa bình”, 
phải chăng các thế lực thù địch ở thế tiến 
công, còn ta trong thế bị động? Không hoàn 
toàn như vậy. Nhưng cũng cần thấy, trận 
địa tư tưởng của ta còn nhiều khoảng trống, 
có lúc bị buông lơi. Thực tế là, tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ đang làm giảm 
lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân 
vào Đảng và Nhà nước. 

Về những biểu hiện của suy thoái, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 khóa XII đã đưa ra sự 
nhận diện khá đầy đủ. Và chỉ rõ: sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn 
tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một 
bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm 
khôn lường. 

Xin hãy thử xem.
Có những cán bộ, đảng viên mới ngày 

nào còn thề trung thành với Đảng, với cách 
mạng nay bỗng quay ngoắt lại, trở thành con 
người khác. Họ lên tiếng phản bác, phủ nhận 
những gì trước đây họ từng ủng hộ, cho là 
đúng, là phải. Những biểu hiện cụ thể là: 
phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ 
chức của Đảng. Phản bác, phủ nhận nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa... Phủ nhận vai trò 
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của 
Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi “phi 
chính trị hóa” quân đội và công an... Phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo 
chí và văn học - nghệ thuật, cổ súy cho tư 
tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng mặt trái 
của xã hội.

Đó còn là: nói, viết và làm trái quan 
điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích 
động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, 
chống đối trong nội bộ. Câu kết với các thế 
lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội, 
bất mãn chính trị để truyền bá quan điểm đối 
lập, thậm chí vận động, tổ chức, tập hợp lực 
lượng để chống phá.

Về sự nhận diện này, có câu hỏi đặt ra 
là: liệu nhận diện như vậy có quá khắt khe, 
cứng nhắc và cường điệu? Có làm cho những 
người có ý kiến phản biện cảm thấy bị quy 
chụp chăng?

Ai chẳng biết, phản biện xã hội, tự do 
tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến là những 
quyền đã được luật pháp công nhận. Nhưng 
phản biện là để tìm ra lẽ phải, ủng hộ cái 
đúng, phê phán cái sai nhằm xây dựng chế 
độ chứ đâu phải để phản bác, phủ nhận, phá 
bỏ sạch trơn? Chắt lọc, tiếp thu có chọn lựa 
cái hay, cái tốt của các nền dân chủ Đông - 
Tây không có nghĩa là bê nguyên xi mô hình 
của nước này hay nước khác vào nước ta. 

Bản nhận diện không chỉ đích danh cá 
nhân hay tổ chức cụ thể nào, nhưng qua đó, 
mỗi người, mỗi tổ chức có thể tự liên hệ, 
tự kiểm điểm để phòng, tránh và khắc phục.
Suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
đều là biểu hiện của sự thoái hóa, nhưng ở 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sự thoái 
hóa đã đến mức thành biến chất. 

Phương thuốc hữu hiệu là gì? Là thực 
hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả bốn 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị 
Trung ương 4 khóa XII nêu lên.Đối với mỗi 
cá nhân, tổ chức, việc trước hết là phải tự 
học tập, rèn luyện. Không ai từ xấu trở thành 
tốt mà không qua rèn luyện. Còn nếu buông 
thả theo những dục vọng cá nhân thì tốt trở 
nên xấu chỉ là trong gang tấc (...)

H.Đ
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Trải qua gần một thế kỷ, mối quan 
hệ hữu nghị truyền thống, tình 
đoàn kết đặc biệt giữa hai nước 

Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đặt 
nền móng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước và nhân nhân dân hai nước dày 
công vun đắp, bao biến cố lịch sử, vượt lên 
mọi chông gai, thử thách, trở thành mối quan 
hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có. Mối quan 

hệ đặc biệt, quý báu và thiêng liêng này đã 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết trong 
những câu thơ bất hủ: “Thương nhau mấy 
núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo 
cũng qua/Việt - Lào, hai nước chúng ta/ Tình 
sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Chủ 
tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cũng đã khẳng 
định:“Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song 
tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền 
hơn núi, hơn sông”.

Thùæm tònh àoaân kïët hûäu nghõ
vúái caác tónh cuãa nûúác baån Laâo

Hồ QUANg MINH
Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đầm ấm Tết Bunpimay của sinh viên Lào tại Trường Cao đẳng Việt Đức Hà Tĩnh
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Được thiết lập trên nền móng vững chắc 
từ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai 
nước, tình đoàn kết hữa nghị giữa Hà Tĩnh 
và các tỉnh của nước bạn Lào ngày càng 
được vun đắp và phát triển không ngừng, trở 
thành hình mẫu quan hệ hợp tác hữu nghị 
đặc biệt, góp phần xây dựng một khu vực ổn 
định, phát triển và nâng cao tình đoàn kết, 
hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước 
Việt Nam - Lào.

Hà Tĩnh tích cực triển khai nhiều hoạt 
động nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị 
đặc biệt với các tỉnh, địa phương của  Lào, 
đưa các mối quan hệ hợp tác hữu nghị tiếp 
tục đi vào chiều sâu và tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh và đất nước. Hà Tĩnh đã tổ chức tiếp 
đón và làm việc với nhiều đoàn công tác của 
lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và 
Chính phủ Lào, luôn duy trì hoạt động trao 
đổi đoàn cấp cao song phương với hai tỉnh 
Bolykhămxay, Khăm Muộn có chung đường 
biên giới. Qua các hoạt động trao đổi đoàn, 
tỉnh Hà Tĩnh đã ngày càng làm sâu sắc thêm 
các mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt 
với các tỉnh, các đối tác của nước bạn Lào, 
đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan 
hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, 
hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Công tác hợp tác về quốc phòng - an 
ninh được Hà Tĩnh và hai tỉnh Bolykhămxay, 
Khăm Muộn(Lào) luôn được chú trọng và 
có tầm quan trọng đặc biệt. Mối quan hệ 
hợp tác này luôn được duy trì hết sức chặt 
chẽ, không ngừng được nâng cao trên mọi 
phương diện. Hai bên thường xuyên phối 
hợp các hoạt động nhằm duy trì và đảm bảo 
vững chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội tại khu vực biên giới; ngăn 
chặn hiệu quả âm mưu và hoạt động chống 
phá của các lực lượng thù địch. Đây là sự 

kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết của 
liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, thể hiện 
tình đoàn kết hữu nghị và góp phần vun đắp 
mối quan hệ đặc biệt lên tầm cao mới. 

Bên cạnh đó, các hoạt động đối ngoại 
nhân dân, hợp tác qua biên giới giữa các đơn 
vị trong tỉnh với các đơn vị của các tỉnh của 
nước bạn Lào đã góp phần xây dựng được 
một tuyến biên giới ổn định, đảm bảo môi 
trường thuận lợi để phát triển. 

Quan hệ Việt Nam - Lào thật sự đặc biệt, 
thật sự anh em, thật sự máu thịt. “Bát cơm 
sẻ nửa, hạt muối cắn đôi” đã trở thành hình 
tượng bất tử, ngợi ca tình hữu nghị cao đẹp, 
chia sẻ sâu sắc cả về vật chất lẫn tinh thần 
mà nhân dân hai nước đã dành cho nhau 
trong những năm tháng khó khăn, gian khổ 
nhất. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, mặc 
dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức trong tiến trình phát triển, Hà Tĩnh luôn 
dành một sự quan tâm đặc biệt trong việc 
hỗ trợ các nguồn lực giúp các tỉnh của nước 
bạn Lào phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt 
là tại hai tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn có 
chung đường biên giới Việt Nam - Lào. Hà 
Tĩnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
các địa phương, doanh nghiệp tại Lào tổ 
chức hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh; việc xuất nhập khẩu hàng hóa, vật 
tư thông qua Cảng VũngÁng và Cửa khẩu 
Quốc tế Cầu Treo ngày càng thuận lợi. Tỉnh 
có chính sách để các doanh nghiệp trong tỉnh 
đầu tư, kinh doanh tại Lào. Từ năm 2004, 
Tổng Công ty Thương mại và Khoáng sản 
Hà Tĩnh đã thành lập Công ty TNHH Việt - 
Lào (Vilaco) có trụ sở tại tỉnh Khăm Muộn 
với ngành nghề khai thác và chế biến thạch 
cao. Mỗi năm Công ty Vilaco đã đóng góp 
vào ngân sách cho nước Lào hơn 1 triệuUSD 
và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao 
động Lào. Công ty Vilaco được tỉnh Khăm 
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Muộn đánh giá cao trong việc thực hiện trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với địa 
phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho nhân dân địa phương…

 Thực hiện“Đề án Nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh 
vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực 
giai đoạn 2011-2020”, tỉnh Hà Tĩnh đã 
quan tâm đưa sinh viên Lào sang theo học 
tại Đại học Hà Tĩnh và các trường cao đẳng, 
trung cấp trên địa bàn tỉnh. Hà Tĩnh hiện là 
tỉnh đào tạo lưu học sinh cho nước bạn Lào 
nhiều nhất trong cả nước. Hiện nay đang có 
2.587học sinh, sinh viên Lào đang theo học 
tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa 
bàn tỉnh. Hàng năm, tỉnh trích ngân sách để 
hỗ trợ học phí, chỗ ở và phụ cấp hàng tháng 
cho lưu học sinh Lào trong chỉ tiêu học bổng 
của tỉnh. Nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm 
của nước bạn Lào, tỉnh đã tổ chức Tết “té 
nước“ cho lưu học sinh và kiều bào Lào 
đang học tập, công tác, sinh sống trên địa 
bàn tỉnh. Quan tâm tổ chức Lễ hội Festival 
Việt - Lào nhằm tăng cường giao lưu, trao 
đổi văn hóa Việt Nam - Lào; tổ chức các 
chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, 
thể dục - thể thao. Các sở, ban, ngành, đoàn 
thể và địa phương trong tỉnh tích cực triển 
khai các chương trình hợp tác, kết nghĩa với 
các địa phương của nước bạn Lào và từng 
bước đã đạt được những kết quả đáng ghi 
nhận như các chương trình hợp tác giữa 
thành phố Hà Tĩnh và Thị xã Pạc Xăn(tỉnh 
Bolykhămxay); huyện Cẩm Xuyên và huyện 
Thả Phả Bat (tỉnh Bolykhămxay); huyện 
Hương Sơn, Vũ Quang và huyện Khăm Cợt, 
(tỉnh Bolykhămxay); huyện Hương Khê và 
huyện Na Kai (tỉnh Khăm Muộn)… 

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chúng 
ta có thể tự hào về những nỗ lực to lớn của 

nhiều thế hệ trong việc xây dựng, vun đắp 
cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 
không ngừng đơm hoa, kết trái; đưa mối 
quan hệ này trở nên hết sức gắn bó, thủy 
chung, trong sáng. 

Trong giai đoạn phát triển mới, việc 
củng cố, tăng cường vun đắp mối quan hệ 
đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - 
Lào là nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng 
của mỗi người dân hai nước. Nhân kỷ niệm 
55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và 
Hợp tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã phát 
động“Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - 
Lào, Lào - Việt Nam 2017”. Hà Tĩnh cần 
đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan 
hệ đặc biệt này trên mọi lĩnh vực, xác định 
việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu 
nghị với Lào là nhiệm vụ của cả hệ thống 
chính trị, tuyên truyền phổ biến trong nhân 
dân và giáo dục thế hệ trẻ có nhận thức đúng 
đắn về mối quan hệ giữa hai nước. Tổ chức 
nhiều hoạt động kỷ niệm đặc biệt là Lễ mít 
tinh kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu 
nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 
- 18/7/2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan 
hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962- 
05/9/2017); triển khai có hiệu quả cuộc thi 
“Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam 
– Lào, Lào - Việt Nam năm 2017”. Thể hiện 
sự gắn bó mật thiết, truyền thống mẫu mực, 
thủy chung, trong sáng và quan hệ đặc biệt, 
hợp tác toàn diện do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đặt nền 
móng đã được các thế hệ lãnh đạo của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân hai nước dày công 
vun đắp và trở thành tài sản vô giá của cả hai 
dân tộc./.

 H.Q.M
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Những đêm Lăm bờ bắc

Cứ mỗi lần theo quốc lộ 8A vượt cửa khẩu Cầu Treo - Nậm 
Phào, qua thị xã Lạc Xao chạm đến quốc lộ 13 của nước 
bạn Lào, trong tôi lại cồn cào cảm giác muốn được thoả 

mắt ngắm nhìn Mê Công cuộn chảy. Với một diện tích lưu vực 800 
ngàn km2, một lượng nước khổng lồ trên 400 tỷ m3/năm, Mê Công 
là con sông đứng hàng thứ 8 trên thế giới, có chiều dài 4.350km, bắt 
nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua Miến Điện, Thái Lan, Lào, 
Campuchia, Việt Nam và đổ ra Biển Đông... Đâu chỉ là dòng riêng 
của đất Lào, nhưng có lẽ với 1.875km chảy dọc đất nước từ Bắc 
xuống Nam với hai hệ thống phụ lưu lớn, người Lào từ xưa đến nay 
đã coi Mê Công như Người Mẹ lớn cùng với sự chở che hoành tráng 
của Người Cha sừng sững Trường Sơn (tiếng Lào gọi là Phù Luống).

Đang ở cuối mùa mưa, Mê Công duềnh lên đỏ quạch. Tôi đã 
từng đi và từng đọc khá nhiều tài liệu về những con sông lớn, nhưng 
cứ thấy Mê Công ở Lào có những đặc điểm rất lạ kỳ... Phía Bắc từ 
Huội-sai đến Luôngphabăng, dòng sông mang thuần tuý đặc điểm 
của miền núi: lòng hẹp từ 100 - 300m, nước chảy xiết, độ dốc cao, 
nhiều thác gềnh. Đoạn từ Luôngphabăng về Viêng Chăn, bờ sông 
gồ ghề, lòng sông như một chuỗi thác gềnh lởm chởm với nhiều 
phiến đá lớn. Từ Viêng Chăn trở đi, sau một khúc uốn vòng về phía 
nam, Mê Công lại êm đềm mở chiều rộng lòng ra khoảng 800 - 
1.000m hướng về phía Savannakhet. Nhưng cũng chỉ sau 450km 

Ký sự: Võ HồNg HảI

Hướng tới Kỷ niệm 
55 năm Ngày thiết lập 

quan hệ Ngoại giao 
Việt Nam - Lào và 50 

năm Ngày ký hiệp ước 
Hữu nghị, Hợp tác Việt 
Nam - Lào, mỗi chúng 

ta lại bồi hồi nhớ về 
mảnh đất, những con 

người thân thương 
bên mái Tây Trường 
Sơn. Đó là những ký 
ức không thể quên, 

tuy thời gian đã qua 
mười năm về trước.

Àöi búâ Mï Köng...
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này, từ Savannakhet đến Khemmarat, sông 
lại đột nhiên thay đổi với những thác, những 
ghềnh và xoáy nước rất dữ dội. Rồi thoát khỏi 
quãng này, dòng sông lại yên bình mở lòng 
trên dưới 2km thông thương cho đến Khổng... 
Một điều lạ nữa là hầu hết các tỉnh của Lào đều 
được kẹp giữa dãy Trường Sơn ở phía Đông 
và sông Mê Công ở phía Tây, và dòng sông 
hầu như cũng thành đường biên giới tự nhiên 
giữa Lào và Thái Lan (chỉ có tỉnh Sayabury và 
một phần của tỉnh Chămpasăc nằm ở hữu ngạn 
Mê Công).

Bôlykhămxay - tỉnh kết nghĩa với Hà 
Tĩnh chỉ có 6 huyện với hơn 40 xã và 516 bản 
nhưng lại có khá đủ các tộc người Lào: Nhóm 
tộc người thuộc ngữ hệ Môn -Khơme (thường 
gọi là Lào Thong), nhóm thuộc ngữ hệ Lào - 
Thay (thường gọi là Lào Lùm), nhóm thuộc 
ngữ hệ Tạng - Miến, Mẹo-Dao, Hán (thường 
gọi là Lào Xủng); ngoài ra còn có ngoại kiều 
mà số đông nhất có lẽ là người Việt...

Anh Thong Xớm Ba Vi Khăm, trước là Bí 
thư Huyện uỷ Pakading, từng du học nhiều lần 
ở Việt Nam, thời điểm ấy anh đang là giám 
đốc Sở Thông tin Văn hoá tỉnh đã nhiệt tình 
cử người ra tận cửa khẩu đón đoàn chúng 
tôi dẫn về tận Paksan. Cán bộ và nguời dân 
Bôlykhămxay tuy còn vất vả nhưng đặc biệt 
hiếu khách. Khi tôi nói điều này, anh Thong 
Xớm cười: có lẽ đó cũng là đặc điểm chung 
của những người cùng uống nước sông Mẹ... 
Qua những giây phút trò chuyện bên nhau, 
chúng tôi càng khâm phục anh hơn bởi sự hiểu 
biết toàn diện, sâu sắc và lối ứng xử, làm việc 
rất khoa học, văn hoá. Dù điều kiện kinh tế 
còn khó khăn, trang thiết bị phục vụ cho hoạt 
động thông tin, văn hoá đang hết sức nghèo 
nàn, nhưng với đội ngũ cán bộ thuộc thế hệ 
như anh Thong Xớm, chắc chắn đất nước Lào 
nói chung và tỉnh Bôlykhămxay nói riêng sẽ 
sớm vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới...

Dân tộc Lào vốn nổi tiếng yêu thích ca, 
múa, hát và mang đậm tính dân tộc, quần 
chúng. Ngày cuới xin đã đành, ngay cả những 
ngày lễ tang theo phong tục tôn giáo, họ cũng 
ca hát, vui chơi. Ca hát của Lào có nhiều làn 

điệu, nhưng tựu trung lại nguời ta thường phân 
ra “Lăm” và “Khắp”. Lăm vừa có nghĩa là 
hát dân ca nói chung đồng thời cũng chỉ một 
loại dân ca Lăm. Có nhiều loại Lăm như Lăm 
vay, Lăm loọng, Lăm tợi, Lăm nữa... Các loại 
Lăm này thường được một hoặc hai người hát 
đối đáp nhau về những chuyện thời sự, châm 
biếm và đặc biệt phổ biến hơn là tỏ tình giao 
duyên. Nội dung Lăm có thể là những vần thơ 
đã có trước, cũng có thể được ứng tác theo tình 
huống; có khi hát không và cũng có khi làm 
theo điệu múa:

Anh ở trên sông, em ở dưới sông
Đóng chiếc thuyền đồng, đón nàng về anh
Thuyền kia sao cứ quẩn quanh
Anh lại làm bè, bè vẫn không trôi
Đã nguyện rồi, nông sâu anh vẫn lội, có sá 

gì em ơi...
(Noọng dù pạc nạm, ại cò dù pạc khoỏng
Phi dạc phăn hưa thoong loọng lôông âu 

noọng
Hưa cà bò nhắp bò nhải, dạc phăn phe 

cò cai
Phe bò nhắp bò nhải
Tua ại, xì loòng êng, noọng ơi)
Khắp cũng có nghĩa là hát dân ca nhưng 

thường là điệu hát riêng của địa phương hoặc 
tộc người, như Khắp Ngừm, Khắp Phù Thay, 
Tăng vải... Khắp đối đáp giữa con trai và con 
gái, có khèn đệm, vừa khắp vừa múa. Cũng có 
khắp tập thể nam và nữ…

Khác với múa cung đình, múa lăm vông 
(vòng tròn) là loại múa tập thể của dân gian 
trong các bản làng những dịp vui chơi, lễ hội… 
nó thường được diễn ra ở giữa sân chùa. Ở đô 
thị, cũng tổ chức lăm vông nhưng trang trọng 
hơn vì thường có quan khách và nghi lễ cũng 
khác hơn, có khoảng cách giữa vũ nữ và quan 
khách thông qua vòng Phumalay (vòng hoa 
danh dự). Còn ở sân chùa, mọi người thường 
kết lại thành một vòng tròn và bao giờ khèn 
cũng là khúc nhạc dạo đầu, kèm theo là tiếng 
trống nhịp 2/4 hoặc 4/4.

Trong những cuộc trò chuyện về quan 
điểm nghệ thuật, anh Thong Xớm thường 
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hay dẫn một vài câu ca dao, tục ngữ của Lào. 
Không hiểu sao nghe anh nói dù chỉ một lần, 
tôi cứ như nhập tâm:

- Quả sung chín tràn trề mà lòng chả ngọt,
Quả mít trông không đẹp mà ngon lạ 

thường
(Mặc đừa xúc hựa hặn bò ván
Mạc mị mạc tá can xẹp xọi);
- Đừng được mới quên cũ
Được rùa quên chó
Được cá quên chài
Được vải quên khăn
Được sau quên trước...
 Làng Việt ở bờ Nam
Sau khi có bài ghi chép về chuyến biểu 

diễn của đoàn nghệ thuật Hà Tĩnh tại tỉnh bạn 
(Nakhon Phanôm không xa, đăng hai kỳ trên 
Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh, năm 2004), tôi nghĩ 
mình đã hiểu khá cơ bản về đời sống của bà 
con Việt kiều ở vùng Đông Bắc Thái Lan. 
Nhưng với chuyến đi lần này, tôi mới biết 
mình đã nhầm. Dù đã bao người, bao lần cũng 
với hành trình gửi xe ở Thà - Khẹt, lên đò qua 
Mê Kông sang Nakhon Phanôm, gặp gỡ bà 
con Việt kiều... nhưng tôi tin rằng để thấu hiểu 
được cuộc sống của bà con mình ở đó không 
thể chỉ là ngày một, ngày hai.

Ở ngay thành phố Nakhon Phanôm, cộng 
đồng người Việt quây quần lại thành 3 làng: 
Làng Cạt, làng Mương (tiếng Thái mương 
cũng có nghĩa là thị xã, thị trấn) và làng Pà. Pà 
là rừng, làng rừng ở giữa thành phố và cũng 
là làng có đông người Việt nhất. Nhân lễ trăm 
ngày và đốt mả cho một bà cụ Việt kiều, cộng 
đồng người Việt quây tụ lại, cùng chia sẻ với 
gia đình và cũng là dịp để gặp gỡ, hàn huyên. 
Chỉ là việc riêng của một gia đình nhưng có 
đến hơn 500 người tới dự, ngồi kín cả một sân 
rộng được che 3 rạp vải rất đẹp. Rạp, bàn ghế 
và cả khoảng sân cũng là tài sản chung của 
cộng đồng người Việt ở đây, hễ gia đình nào 
có việc là mọi người lại xắn tay vào... Trong 
đoàn chúng tôi có chị Bình, người đã theo gia 
đình hồi hương từ năm 1960 lúc 9 tuổi, 50 
năm đằng đẵng bây giờ chị mới có dịp trở lại 

nơi chôn rau cắt rốn. Suốt mấy ngày chị đã cố 
gắng hỏi thăm về anh em bà con nhưng không 
ai còn nhớ, tình cờ tối hôm đó lại gặp được. 
Chị em tay bắt mặt mừng, rủ nhau về thăm 
làng cũ, nước mắt lưng tròng...

Làng Pà cũng là nơi có một nghĩa trang 
rất lớn của cộng đồng người Việt ở Nakhon 
Phanôm. Sau bao công sức tự nguyện của 
mọi người, năm 2003 (Phật lịch là năm 2546) 
nghĩa trang chính thức được khánh thành với 
diện tích hơn 10 ngàn mét vuông. Khu nghĩa 
trang được xây dựng rất đẹp, khắc, treo rất 
nhiều câu đối, vế thơ, đọc đến là ứa nước mắt... 
Người xa xứ nhớ về xứ sở/ Kẻ tha hương hoài 
vọng cố hương; Chim bay xa luôn quay về tổ 
ấm/ Người cuối đời vẫn nhớ tới quê hương; 
Đất sỏi xi măng ôm hài cốt/ Tình chung nghĩa 
trọn giữ hồn son... Có câu đối do một Việt kiều 
sáng tác có lẽ nói được đầy đủ nhất ý nghĩa 
của khu nghĩa trang làng Pà nơi đất bạn: Nơi 
tụ họp tiễn đưa người về cõi thọ/ Chốn quây 
quần tâm sự kẻ nhớ quê hương. Công trình 
do cộng đồng Việt kiều, người góp công, kẻ 
chung tiền dựng lên. Những người đóng góp 
nhiều được ghi danh rất trang trọng. Tôi tranh 
thủ chép được mấy dòng: ông Cương Anh chị 
Sáu Nuôi: 108.000 bạt; ông bà Đỏ - Tuyến: 
100.000 bạt; ông bà Quỳnh: 45.000 bạt...

Làng cũ của chị Bình nằm cạnh bờ sông, 
trên đường từ Thạt Phanôm (một ngôi chùa 
lớn và đẹp nhất của vùng Đông Bắc Thái Lan) 
về Nakhonphanôm. 50 năm quay lại, làng đã 
không còn vì dòng sông bên lở bên bồi theo 
lẽ tự nhiên. Chị đã khóc, rất nhiều lần, không 
phải vì cảnh bãi biển nương dâu, dòng Mê 
Công vẫn cuộn chảy trong lòng chị, trào dâng 
bao ký ức, như những lớp phù sa theo gợn 
nước mênh mang xuôi về biển cả... Tôi chỉ 
trong số những người thỉnh thoảng có dịp đến 
ngắm đôi bờ Mê Công, bất chợt nhớ, nghĩ ngợi 
những điều nông cạn, nhưng với anh Thong 
Xớm, chị Bình và bao nguời khác đã từng sinh 
ra, lớn lên cùng dòng sông Mẹ - Mê Công hẳn 
là điều gì đó linh thiêng, cao cả như định mệnh 
của mỗi con người, mỗi dân tộc...

V.H.H
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Xác định được vai trò quan trọng của 
công tác tham mưu, chỉ đạo nên 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham 

mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ 
thị số 12 CT-TU, ngày 25/10/2016 về việc lãnh 
đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần 

thứ XVII (nhiệm kỳ 2017 - 2022); tham mưu 
cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành văn bản 
chỉ đạo các đơn vị, kèm theo danh sách cán bộ 
Đoàn đến tuổi trưởng thành theo Quy định 289. 
Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trên 
địa bàn toàn tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ 
đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cấp bộ 
Đoàn làm tốt công tác cán bộ và tổ chức thành 
công Đại hội. Cụ thể, đã tham mưu bố trí trưởng 
thành cho 01 đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh, 03 
cán bộ Đoàn cấp huyện và 13 cán bộ Đoàn cấp 
xã quá tuổi theo quy định 289; đối với các đồng 
chí chưa được bố trí trưởng thành trong đợt này, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã làm việc với cấp 
ủy và đã có lộ trình bố trí trong thời gian tới. 

Để tạo sự đồng bộ, toàn diện trong công tác 
tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội 
dung Đại hội theo đúng Điều lệ Đoàn và Hướng 
dẫn Đại hội Đoàn các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã thành lập 02 tổ công tác chỉ đạo Đại hội 

Sûác lan toãa tûâ Àaåi höåi Àoaân caác cêëp, 
nhiïåm kyâ 2017-2022

 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thạch Hà lần thứ XXIII

NgUYễN THế HoàN
TUV, Bí thư Tỉnh đoàn

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp là 
đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp 

bộ Đoàn nhằm tổng kết, đánh giá công tác 
Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong một 

nhiệm kỳ 5 năm. Đây là dịp quan trọng để các 
cấp bộ Đoàn củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy, 

đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi trên 
các lĩnh vực, lập thành tích chào mừng Đại hội 

Đoàn trong tuổi trẻ toàn tỉnh.
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Đoàn khối huyện, thị, thành phố và khối Đoàn 
trực thuộc. Đồng thời, lựa chọn, chỉ đạo Đại hội 
điểm cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 1/2017; 
Đại hội điểm cấp huyện hoàn thành giữa tháng 
4/2017 (đến hết ngày 25/7, có 21/21 huyện, thị, 
Đoàn trực thuộc tổ chức thành công Đại hội 
Đoàn cấp huyện và tương đương).

Để Đại hội tổ chức có chiều sâu, các cấp 
bộ Đoàn đã tiến hành tổ chức được 597 buổi 
sinh hoạt chính trị để góp ý vào các dự thảo văn 
kiện Đại hội Đoàn các cấp, góp ý sửa đổi Điều 
lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 
- 2022 với hơn 80.000 lượt ĐVTN tham gia. 
Cùng với đó là các phong trào hoạt động có ý 
nghĩa thiết thực của tuổi trẻ tỉnh nhà chào mừng 
Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn 
tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần 
thứ XI. 

Qua đánh giá chất lượng, nhìn chung Đại 
hội Đoàn các cấp đã được chuẩn bị tốt về mọi 
mặt. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, 
đúng tiến độ, đảm bảo có tính kế thừa, phát 
triển, trẻ hoá  Nội dung văn kiện Đại hội ngắn 
gọn, súc tích, phản ánh đầy đủ kết quả công tác 
Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của các địa 
phương, đơn vị. Tham luận trình bày tại Đại hội 
có chất lượng, thiết thực. Các Đại hội đã đi sâu 
đánh giá việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn 
chế, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể Ban 
chấp hành và của từng cá nhân theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác 
tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được 
quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức...

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, năng 
động, sáng tạo, các cấp bộ Đoàn đã kêu gọi xã 
hội hóa nguồn lực hàng chục tỷ đồng, huy động 
hàng vạn ngày công thanh niên tình nguyện, 
đảm nhận, thực hiện 518 công trình, phần việc 
thanh niên cấp xã, thị trấn; 46 công trình, phần 
việc thanh niên cấp huyện, cấp tỉnh. Các công 
trình đa dạng về cách làm, khá đồng đều trên 
các lĩnh vực, gắn với chào mừng kỷ niệm các 
ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của quê hương 
đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm Ngày Bác 
Hồ về thăm Hà Tĩnh, 10 năm thành lập thành 

phố Hà Tĩnh. Nhìn chung, các công trình đều 
tập trung hướng về cơ sở, hỗ trợ các địa phương 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham 
gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, vì cuộc 
sống cộng đồng… đã thu hút đông đảo đoàn 
viên, thanh niên tham gia. Cụ thể, đã xây dựng 
mới 29 mô hình kinh tế thanh niên cho thu nhập 
trên 200 triệu đồng/năm; hỗ trợ xây dựng được 
111 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng 
làng quê” với tổng chiều dài hơn 135 km tổng 
trị giá hơn 1,6 tỷ đồng; chỉnh trang 428 vườn hộ, 
38 khu dân cư mẫu, 06 nhà văn hóa thôn... Tiêu 
biểu trong đó là các hoạt động đỡ đầu hiệu quả 
của Tỉnh đoàn đối với xã Việt Xuyên (Thạch 
Hà) và xã Thượng Lộc (Can Lộc). Từ thực tiễn 
hoạt động đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, 
cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực được các 
cấp bộ Đoàn, các địa phương, ngành tôn vinh. 
Tiêu biểu như 11 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh 
thiếu nhi được vinh danh, khen thưởng tại Hội 
nghị tuyên dương điển hình tiên tiến học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Có thể khẳng định rằng, Đại hội Đoàn các 
cấp đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cộng 
đồng tuổi trẻ. Bên cạnh thành công của các Đại 
hội thì các hoạt động chào mừng đã và đang 
được đẩy mạnh, trở thành phong trào rộng khắp 
trong đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Tuổi 
trẻ Hà Tĩnh đã thực sự để lại dấu ấn sâu đậm, 
khó quên trong đông đảo bà con nhân dân và 
toàn xã hội. Điều này đã được khẳng định qua 
việc đề cử của Trung ương Đoàn đối với tuổi trẻ 
thanh niên tỉnh nhà: là đơn vị duy nhất đại diện 
Việt Nam nhận giải thưởng “Tổ chức thanh niên 
xuất sắc ASEAN” (ASEAN TAYo). Đây sẽ là 
động lực quan trọng cổ vũ tuổi trẻ tỉnh nhà đoàn 
kết, thống nhất, vững bước dưới lá cờ Đảng, 
đem bầu nhiệt huyết, trí tuệ, sức trẻ đóng góp 
tích cực vào công cuộc xây dựng, phát  triển quê 
hương, đất nước, làm cho hình Hà Tĩnh nổi bật 
lên như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn./.

N.T.H
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Hiện nay chúng ta đang ra sức thi 
đua thực hiện cuộc vận động 
“Đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”, một cuộc vận động lớn đã và đang 
mang lại nhiều thành tựu đáng kể.

Riêng về phong cách Hồ Chí Minh chúng 
ta thấy luôn được thể hiện trong mọi lĩnh vực 
sống và hoạt động của Người, những nét 
phong cách ấy đã tạo thành một chỉnh thể 
nhất quán, có giá trị khoa học đạo đức và thẩm 
mỹ, bao gồm một số nội dung chính là: Phong 
cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách 
lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách 
ứng xử và phong cách sinh hoạt....

Trong phạm vi bài viết này xin được nói 
đôi điều về phong cách diễn đạt (nói và viết) 
của Bác Hồ.

Viết ngắn, nói gọn, đó là nét phong cách 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu 
của chúng ta.

Lúc sinh thời Bác thường nhắc nhở mỗi 
khi cầm bút là phải luôn luôn nhớ: Viết cái gì, 
viết cho ai, viết như thế nào.

Có thể hiểu nói, viết tức là chuyển tải 
đến đối tượng (người nghe, người đọc) một 
lượng thông tin cần thiết. Thông tin đó phải 
vừa đủ nhưng đồng thời cũng phải dễ hiểu, 
dễ nhớ và cổ vũ được mọi người hăng hái thi 
đua thực hiện.

 Noái, viïët ngùæn goån
theo phong caách Baác Höì

 Ảnh: T.L

Lê VăN TùNg
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Nghiên cứu cách nói và viết của Bác 
Hồ chúng ta dễ dàng nhận thấy nổi lên bốn 
nét đặc trưng trong phong cách diễn đạt 
của Người:

Một là, cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, 
thiết thực và luôn giữ gìn sự trong sáng của 
tiếng Việt. Mục đích của nói và viết Hồ Chí 
Minh cốt làm cho lý luận trở nên gần gũi, dễ 
hiểu với tất cả mọi người. Bác không nói “Nữ 
dân quân” mà nói “Dân quân gái”, không nói 
“Hồng thập tự” mà nói “Chữ thập đỏ”......

Hai là, diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm 
súc và sinh động, có lượng thông tin rất cao. 
Bác Hồ thường viết ngắn, có khi rất ngắn: 
“Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái 
vị”, chỉ có 9 chữ mà khái quát được cả ba giai 
đoạn đầy biến động của đất nước. Nhiều câu 
đúc kết lại như châm ngôn: “Nước lấy dân 
làm gốc”, “Không có gì quý hơn độc lập tự 
do”, “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/ 
vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”....

Ba là, sinh động, gắn với những hình ảnh 
ví von, gần gũi với lối cảm, lối nghĩ của quần 
chúng. Người dùng hình ảnh “con đỉa hai vòi” 
để nói về bản chất của chủ nghĩa đế quốc, “có 
kinh nghiệm mà không có lý luận cũng như 
một mắt sáng, một mắt mờ”, người đọc nhiều 
lý luận mà không biết đem thực hành, vận 
dụng, chỉ là “cái hòm đựng sách”.......

Bốn là, phong cách diễn đạt luôn biến 
hóa, nhất quán mà đa dạng. Đó là sự đanh 
thép vớí những số liệu rõ ràng khi tố cáo, sự 
sôi nổi trong tranh luận, thiết tha trong kêu 
gọi, ân cần trong giảng giải, thu hút trong 
thuyết phục..... Nhưng tất cả đều ngắn gọn 
mà đầy đủ, làm cho người nghe, người đọc 
không mất nhiều thì giờ mà vẫn hiểu được, 
nhớ được, thấm nhuần được

Không hiểu vì sao, ngày nay nhiều cuộc 
hội họp, nào là  hội nghị tổng kết, họp triển 
khai, họp kỷ niệm và cả những cuộc hội thảo 
, tọa đàm nữa…người dự luôn luôn phải nhọc 
nhằn tiếp thu những văn bản quá dài.  Một 
diễn văn khai mạc đã dài, một báo cáo dằng 

dặc không tài nào nghe xuể…, lại một bài 
tổng kết nữa, bài nào cũng tràng giang đại hải 
mà nội dung có khác gì nhau mấy. Đó là chưa 
kể những bài thảo luận, khi nào cũng mở đầu 
bằng một câu khiêm tốn: “ xin có vài ý kiến 
ngắn” nhưng rồi cũng đọc đến bốn năm trang 
chưa dứt, hoặc “ nói vo” cũng đến chín mười 
phút mà nội dung thì cứ trùng lặp, nhàm chán.

Ta hãy đọc lại những bài phát biểu của 
Bác trong những thời điểm lịch sử cực kỳ 
quan trọng.

Đập tan mọi âm mưu gây rối, phá hoại 
điên cuồng của bọn phản động, kỳ họp thứ 
nhất Quốc hội khóa I vẫn được khai mạc vào 
ngày 02/3/1946 tại Nhà hát lớn thành phố Hà 
Nội.  Sau khi Quốc hội bầu được Chính phủ 
liên hiệp, Kháng chiến ủy viên hội và Cố vấn 
đoàn, một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn; 
Bác Hồ với tư cách Chủ tịch Chính phủ đã 
đọc lời tuyên thệ với tiêu đề “ Thề quyết lãnh 
đạo nhân dân kháng chiến “:

“Chúng tôi Chính phủ kháng chiến nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tối cao Cố vấn 
đoàn, Ủy viên kháng chiến hội, trước bàn 
thờ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội 
thề xin kiên quyết lãnh đạo nhân dân kháng 
chiến, thực hiện nền dân chủ cộng hòa Việt 
Nam, mang lại tự do hạnh phúc cho dân tộc. 
Trong công cuộc giữ gìn nền độc lập, chúng 
tôi quyết vượt mọi nỗi khó khăn dù phải hy 
sinh tính mạng cũng không từ” (Chủ tịch Hồ Chí 
Minh với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Nxb Chính 
trị quốc gia 1996, tr20).

Và đây là lời phát biểu của Hồ Chủ Tịch 
trước khi bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội 
khóa I dưới đầu đề “Đoàn kết kháng chiến 
kiến quốc, nhất định thành công”  

“Thưa các đại biểu:
Bây giờ Quốc hội tạm thời bế mạc để cho 

tất cả anh em chúng ta đem một không khí 
đoàn kết, một cái không khí kháng chiến, một 
cái không khí kiên quyết, một cái không khí 
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nhất định thành công về các địa phương và 
công tác.

Trước khi bế mạc, tôi xin thay mặt Chính 
phủ cảm ơn các đại biểu. Đồng thời chúng ta 
cũng hứa với nhau rằng: Quốc hội họp lần này 
là Quốc hội kháng chiến, mà Chính phủ cử 
ra là Chính phủ kháng chiến. Tôi mong rằng 
Quốc hội họp lần sau sẽ là Quốc hội thắng lợi, 
mà Chính phủ cũng sẽ là Chính phủ thắng lợi.

Vậy tôi đề nghị hô khẩu hiệu:
- Kháng chiến thắng lợi!
- Kiến quốc thành công!
- Việt Nam độc lập muôn năm!

(Sđd trang 28)

Nếu không tính phần hô khẩu hiệu thì lời 
phát biểu cũng chỉ có năm câu với 121 chữ.

Ngắn gọn đơn giản là thế mà nhiều cán 
bộ lão thành nay nhắc lại vẫn thấm thía từng 
lời, vẫn nhớ từng cử chỉ gần gũi, thân mật khi 
Người đứng trên bục nói chuyện.

Chúng ta biết các tác phẩm của Bác từ 
“Đường Kách Mệnh” đến “Sửa đổi lề lối làm 
việc”, từ lời kêu gọi gửi quốc dân đồng bào 
đến những bức thư chúc tết gửi quân dân cả 
nước…bao giờ cũng ngắn gọn, gần gũi, trong 

sáng và giản dị.
Để lại lời dạy cho một thế hệ “măng non” 

mà cũng chỉ có năm dòng  -Năm điều Bác Hồ 
dạy-  mà mỗi cháu dù mới vào lớp một cũng 
dễ thuộc lòng, rồi năm điều ấy vẫn đi suốt 
cuộc đời của mỗi con người cho đến khi về 
già vẫn tâm niệm cùng con cùng cháu.

Có một câu chuyện vui kể rằng tại một 
cuộc họp nào đó có một đồng chí cán bộ phụ 
trách việc tổ chức hội nghị đến hơi chậm được 
Bác nhắc nhẹ, đồng chí cán bộ nhìn đồng hồ 
rồi thưa Bác cháu có chậm vài phút. Bác nói “ 
vài phút “ nhưng cả hội trường này bao nhiêu 
người chờ chú, thử nhân lên xem lãng phí 
mất mấy thời gian?”.  Cứ cách tính lảng phí 
như thế thì riêng cái việc viết, nói rông dài 
bắt hàng trăm người phải ngồi chờ đợi cũng 
phung phí đi nhiều thứ lắm.  “Quý hồ tinh bất 
quý hồ đa” lời dạy của cổ nhân thật là chí  lý. 

Câu chuyện nói, viết kể ra vẫn còn nhiều 
điều hay…Nhưng xin được kết thúc bài viết 
tại đây, nếu không người viết bài này lại 
phạm phải cái khuyết điểm mà chính mình 
đang nói đến.

L.V.T

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN
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(Xem tiếp trang 24)

Được đến với các đảo và nhà giàn trong 
quần đảo Trường Sa đối với tôi là một 
vinh dự, được hun đúc thêm những tình 

cảm sâu sắc về Tổ quốc nói chung và biển đảo nói 
riêng, thêm những hiểu biết, trải nghiệm ý nghĩa và 
các cảm xúc khó tả.

Hành trình của đoàn chúng tôi được đặt chân lên 
10 đảo: Đá Lớn A, Đá Lớn B, Đá Lớn C, Sơn Ca, 
Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Phan Vinh A, 
Đá Tây B, Trường Sa lớn, cùng 2 nhà giàn DK1/8 và 
DK1/19. Một số đảo có diện tích khá hẹp nên phải 
chia đoàn thành các nhóm nhỏ, vì thế các thành viên 

Không xa đâu trường Sa ơi!...
TRúC gIANg

Trong tháng tư vừa qua, 
tôi may mắn được theo tham 
gia đoàn đại biểu của thủ đô 

Hà Nội đến với đảo Trường Sa, 
hòn đảo thiêng liêng của Tổ 

quốc. Con người, phong cảnh 
nơi đây sẽ mãi là những ký ức 

không phai mờ...

Niềm vui từ những cánh thư
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đều không thể đến đủ các đảo và nhà giàn. 
Hầu hết chúng tôi được lên 6 đảo và 1 nhà 
giàn.

Dù trong đoàn chúng tôi có rất ít người 
từng đến Trường Sa trước đây, nhưng các 
thành viên khác đều có chung cảm giác thân 
thuộc khi đặt chân lên các đảo, khác hẳn với 
cảm giác lạ lẫm trước đó. Đảo đầu tiên đoàn 
đến là đảo cụm đảo Đá Lớn, nằm trên một 
rạn san hô lớn, vốn vẫn được quen gọi là  
Đá Lớn. Những năm 1988 - 1994, lực lượng 
công binh hải quân Việt Nam chúng ta đã 
xây dựng 3 điểm đóng quân trên rạn san hô 
này là hình thành các đảo Đá Lớn A, B, C. 
Ở hòn đảo B mà tôi đến, cảm giác đầu tiên 
là thấy hai khối nhà xây cách xa nhau chừng 
trăm thước sao mà chơ vơ quá. Thế nhưng 
đặt chân lên đảo, sau những cái siết tay thật 
chặt với các CBCS Hải quân, đã xua tan 
cảm giác lo lắng của những người đến từ đất 
liền. Hóa ra chính chúng tôi đang được các 
anh tiếp lửa, hun đúc, chứ không phải người 
từ đất liền đang tiếp sức cho người nơi đầu 
sóng ngọn gió... Thành ra, giữa đảo và đất 
liền đang ở rất gần nhau, hoàn toàn có thể 
chia sẻ cho nhau.

Điều rất đáng nhớ khi đến hòn đảo này là 
chúng tôi đã có dịp thắp hương trên bàn thờ 
Bác Hồ, tuy khá khiêm tốn trong gian phòng 
khá hẹp nhưng được đặt trang trọng, với 
khẩu hiệu “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí 
Minh”. Ai cũng thấy xúc động trước khoảnh 
khắc thiêng liêng đó. Bác Hồ vẫn luôn trong 
tâm tưởng của mỗi người dân Việt, lại càng 
rõ ràng, hiển hiện hơn với các chiến sĩ nơi 
tuyến đầu Tổ quốc... Trong sự thành kính, 
còn là lời hứa quyết tâm học tập theo gương 
Bác đầy đủ, thiết thực hơn.

Ngày thứ hai, chúng tôi đến với đảo Sơn 
Ca, hòn đảo rất đẹp mang tên một loài chim 
vốn trước đây có nhiều trên đảo này. Ở Sơn 

Ca, hầu như nơi nơi đều rợp bóng cây xanh, 
nhiều nhất là dừa, bàng vuông, bão táp... Với 
những tán dừa cao cùng một vườn dừa mới 
được trồng, Sơn Ca như một khu vườn nào 
đó ở đất liền chứ không phải là một hòn đảo 
chỉ có hơn 6 ha. Lại có một cây mù u cổ thụ 
trên 50 tuổi, loại cây vốn có khá nhiều ở các 
làng quê của miền Nam. Sơn Ca là hình ảnh 
thân thuộc của một vùng đất nào đó của Tổ 
quốc, chứ không phải là một hòn đảo xa xôi 
giữa biển Đông...

Đến với Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Phan 
Vinh A, Trường Sa lớn trong những ngày sau 
đó..., cảnh những chú heo đi ăn rong, bầy vịt 
tao tác kiếm ăn dưới những tán cây xanh mát, 
rồi vườn chuối, gốc đu đủ, giậu mồng tơi, 
luống rau muống... khiến các hòn đảo giữa 
biển khơi không còn xa xôi nữa, mà thanh 
bình đến nên thơ. Có lẽ vì khác với tưởng 
tượng ban đầu nên nhiều thành viên ngắm 
nghía, trầm trồ rồi liên tục chụp ảnh các cảnh 
vật đó, để rồi dần dần thấm rằng “Không xa 
đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa 
ơi. Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên 
anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên 
em” như lời bài hát gần lắm Trường Sa của 
nhạc sĩ Hình Phước Long.

Nhiều thành viên trong đoàn như đứng 
ngây ra khi nhìn thấy mái chùa cong vút trên 
đảo Sơn Ca, Nam Yết, Trường Sa lớn, kể cả 
mái chùa đang xây ở đảo Phan Vinh A... Có 
lẽ trong tâm thức của rất nhiều người, mái 
chùa gắn bó rất thân thương, gần gũi không 
chỉ ở nông thôn mà còn ở thành thị, không 
chỉ với người theo đạo Phật mà còn những 
người khác. Tiếng chuông chùa bất chợt 
ngân lên, hương trầm đâu đây phảng phất, 
tượng Phật uy nghiêm, tiếng tụng niệm cùng 
tiếng mõ tại chùa Trường Sa... gieo vào lòng 
mỗi người một cảm giác yên bình, ngoài kia 

(Xem tiếp trang 31)
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Với quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ 

thống chính trị. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh 
đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát 
huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong 
quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa.

Mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu hoàn thiện một bước 
đồng bộ hơn hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa theo các chuẩn mực phổ biến của nền kinh tế thị 
trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Cơ bản bảo đảm tính đồng 
bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và 
thị trường; sự hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển 
văn hoá, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã 
hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã 
hội bền vững. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn 
với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Và đến năm 2030 sẽ 
hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Trong quá trình triển 
khai các nội dung của Nghị 
quyết Trung ương 5 (khóa 

XII), nhất là nội dung Nghị 
quyết số 11-NQ/TW về ”Hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội 
Chủ nghĩa” và tổng hợp ý 

kiến thảo luận của hội nghị 
học tập triển khai nghị quyết 

các cấp thì vẫn còn nhiều ý 
kiến băn khoăn, chưa rõ của 
một số cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về vấn đề “Kinh tế 

thì trường định hướng xã hội 
Chủ nghĩa ở nước ta trong 

giai đoạn hiện nay”?

HoàNg THANH

CẦN NHậN THứC ĐÚNG Về VẤN Đề “NềN KINH TẾ 
THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ở NƯỚC TA 

TRoNG GIAI ĐọAN HIỆN NAY”

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 5 khóa 12
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Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đã đề ra, 
nhất là mục tiêu cụ thể của nội dung Nghị quyết 
số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội Chủ nghĩa” nêu 
trên. Trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền, 
cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từ 
tỉnh đến cơ sở cần thống nhất nhận thức về nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta trong giai đoạn hiện nay với các nội 
dung sau:

(1) Nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh 
tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật 
của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định 
hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai 
đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị 
trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản 
lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm 
mục tiêu ”dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”.

(2) Tính hiện đại và hội nhập quốc tế của 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta thể hiện ở chỗ kế thừa có 
chọn lọc những thành tựu phát triển kinh tế 
thị trường của nhân loại, kinh nghiệm tổng kết 
từ thực tiễn hơn 30 năm đổi mới; có hệ thống 
pháp luật, cơ chế, chính sách và các yếu tố thị 
trường, các loại thị trường đầy đủ, đồng bộ, 
vận hành thông suốt, gắn kết chặt chẽ với các 
nền kinh tế trên thế giới; vai trò, chức năng của 
Nhà nước và thị trường được xác định và thực 
hiện phù hợp với thông lệ, nguyên tắc, chuẩn 
mực quốc tế phổ biến. Định hướng xã hội chủ 
nghĩa của nền kinh tế được nhất quán xác lập 
và tăng cường thông qua sự lãnh đạo của Đảng 
và sự quản lý của Nhà nước, lấy con người làm 
trung tâm, vì mọi người và do con người; phát 
huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân, thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong 
từng bước và từng chính sách phát triển.

(3) Nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất 
tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực 

lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, 
nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một 
động lực quan trọng của nền kinh tế. DNNN 
giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất 
quan trọng của kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà 
nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân 
là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc 
lập, tự chủ. Các chủ thể thuộc các thành phần 
kinh tế bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh cùng 
phát triển theo pháp luật. Khuyến khích làm 
giàu hợp pháp. Thực hiện phân phối chủ yếu 
theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng 
thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn 
lực khác và phân phối thông qua hệ thống an 
sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

(4) Trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước đóng vai 
trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế 
kinh tế; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, 
minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công 
cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước 
để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ tài nguyên, 
môi trường; phát triển các lĩnh vực văn hoá, 
xã hội. Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong 
huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn 
lực, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản 
xuất; các nguồn lực nhà nước được phân bổ 
theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp 
với cơ chế thị trường. 

Trong thời gian tới, để góp phần nâng 
cao nhận thức về nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa một cách đầy đủ và 
toàn diện; từng bước xác định rõ hơn về các 
định hướng lớn để tiếp tục hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thì việc 
nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 
các cấp trong quán triệt học tập các nội dung 
nghị quyết, chỉ thị; phát huy vai trò tiên phong, 
gương mẫu của cán bộ, đảng viên triển khai 
thực hiện sẽ là một trong những yếu tố có tính 
chất quyết định để đưa “Đưa nghị quyết đi vào 
cuộc sống”./.

H.T                                           
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Nhiễu loạn thông tin bởi những phát 
ngôn không chính xác, thiếu thống nhất

Thời gian qua, trong khi phần 
đông cán bộ, đảng viên một 
lòng kiên định với lý tưởng, sự 

nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tự 
giác gương mẫu chấp hành cương lĩnh, điều 
lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thì một bộ 
phận cán bộ, đảng viên có những phát ngôn 
không đúng với quan điểm, đường lối của 
Đảng. Điều này đã được Đại hội XII của 
Đảng cảnh báo: “Đã xuất hiện những việc 
làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với 
cương lĩnh, đường lối, điều lệ Đảng ở một 

số cán bộ, đảng viên”. Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ rõ hơn: 
“Nói và viết không đúng với quan điểm, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; 
hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một 
nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội 
nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa 
khi đương chức với lúc về nghỉ hưu”. 

Những cán bộ, đảng viên nói và viết 
không đúng quan điểm, đường lối của Đảng 
thường có chung đặc điểm là “tiền hậu bất 
nhất”. Trên diễn đàn, trong hội nghị, khi 
sinh hoạt Đảng thì họ nói đúng tinh thần, 

THIệN VăN
Báo Quân đội nhân dân

Ngùn ngûâa tònh traång noái vaâ viïët
khöng àuáng quan àiïím, àûúâng löëi cuãa Àaãng

“Nói và viết không đúng với 
quan điểm, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà 
nước” là một trong những biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng chính 
trị của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên được Đảng chỉ rõ trong Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII). 
Muốn xây dựng tổ chức đảng 

trong sạch, vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, 
nhất thiết phải kiên quyết, kiên 

trì đấu tranh phòng, chống, ngăn 
chặn biểu hiện suy thoái nghiêm 

trọng này.
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nội dung, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng 
của các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, không 
“nghĩ vênh, hiểu sai, nói trái” với quan điểm, 
đường lối của Đảng, thậm chí có người tỏ 
vẻ “tiền hô hậu ủng” mọi chủ trương, quyết 
sách của Đảng, của cấp ủy và tổ chức đảng 
cấp mình. Thế nhưng, phía sau diễn đàn, 
bên ngoài hội nghị, khi xa cuộc họp, chính 
họ lại có những ý kiến nửa vời, trái chiều, 
thậm chí lệch lạc với tinh thần nghị quyết. 
Có những đảng viên dù đã được quán triệt, 
học tập, phổ biến về nghị quyết của Đảng, 
nhưng do thái độ lơ là, chểnh mảng, nên chỉ 
ít lâu sau đã không nhớ nội dung nghị quyết 
nói gì, thế nên họ đã nghĩ sai, hiểu không 
đúng về tinh thần nghị quyết. Ví như thời 
gian gần đây, một số ít người làm báo cố 
ý thông tin, tuyên truyền, cổ vũ cho quan 
niệm “quân đội không được làm kinh tế” 
là trái với tinh thần các văn kiện Đại hội 
của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được 
thông qua tại Đại hội lần thứ XI của Đảng 
năm 2011.

Đáng nói hơn, một số ít đảng viên là nhà 
khoa học, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nghệ 
sĩ (trong đó có người có học hàm, học vị), 
tức là những người có trình độ học vấn cao 
so với mặt bằng chung của xã hội, nhưng 
đã có những phát ngôn, quan niệm trái với 
quan điểm, đường lối của Đảng. Lợi dụng 
internet, facebook, blog, một số đảng viên 
là trí thức đã tán phát những thông tin, bài 
viết, bình luận các vấn đề xã hội dưới góc 
nhìn chủ quan. Họ xem xét vấn đề theo 
kiểu “thầy bói xem voi”, lấy hiện tượng rồi 
quy chụp thành bản chất, thực chất là thổi 
phồng khuyết điểm, khoét sâu những mặt 
trái, tiêu cực của xã hội để bôi đen hình ảnh 
đất nước.

Theo Thiếu tướng, PgS, TS Nguyễn Bá 
Dương, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội 
Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng: Những 
lời nói, thông tin của đảng viên không phù 
hợp với tinh thần đường lối, quan điểm của 
Đảng sẽ tác động không tốt đến việc giữ gìn 
khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, từ đó 
ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của nhân 
dân đối với Đảng và chế độ. Còn những 
thông tin, phát ngôn sai trái, lệch lạc với 
chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà 
nước không chỉ gây nhiễu thông tin xã hội, 
mà còn phương hại đến an ninh tư tưởng-
văn hóa của quốc gia, từ đó tạo thêm cớ cho 
các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược 
“diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng 
nước ta ngày càng ráo riết, xảo quyệt hơn.

Đảng viên cần chấp hành nghiêm kỷ 
luật phát ngôn

Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 
trước hết phải có suy nghĩ, nhận thức đúng 
về quan điểm, đường lối của Đảng, làm cơ 
sở cho những hành vi đúng đắn, ứng xử 
chuẩn mực và việc làm phù hợp với cương 
lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 

Từ góc nhìn của một người nghiên cứu 
pháp luật, Đại tá, TS Nguyễn Hữu Phúc, 
Chủ nhiệm Khoa Nhà nước và Pháp luật 
(Học viện Chính trị) cho rằng, cán bộ, đảng 
viên của Đảng là con người và có rất nhiều 
mối quan hệ xã hội. Trước một vấn đề xã 
hội, cán bộ, đảng viên có quyền nhận định, 
xem xét, phân tích, bình luận, đánh giá, 
nhưng những thông tin đó cần phải được 
thẩm định qua “lăng kính chính trị” và soi 
chiếu qua “góc nhìn văn hóa” của cán bộ, 
đảng viên để góp phần làm lành mạnh môi 
trường thông tin xã hội. Những quan điểm, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước ta được xây dựng, ban hành 
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bởi tập thể những người có trình độ hiểu 
biết cao, kiến thức sâu rộng và theo một quy 
trình chặt chẽ, khoa học. Đây là những “sản 
phẩm” tập hợp tinh hoa trí tuệ xã hội và có 
giá trị như “cẩm nang” để góp phần định 
hướng và thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của 
xã hội. Do vậy, đối với cán bộ, đảng viên 
nói, viết và làm theo quan điểm, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước không chỉ thể hiện thái độ chuẩn mực 
về chính trị, mà còn là hành vi ứng xử văn 
hóa của người công dân. Nếu tùy tiện nói 
trái, viết lệch hay phê phán chủ trương, 
đường lối của Đảng là sai cả về lý và tình.   

Theo ông Nguyễn Quang Dung, Vụ 
trưởng Vụ Đảng viên (Ban Tổ chức Trung 
ương), thì với tư cách chiến sĩ cách mạng 
trong đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt 
Nam, đảng viên nhất thiết phải tự giác học 
tập, thấm nhuần quan điểm, đường lối của 
Đảng. Vì một trong những nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu của đảng viên đã được quy 
định tại Điều 2, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt 
Nam khóa XII, là: “Tuyệt đối trung thành 
với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, 
chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính 
trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước” và: “Tham 
gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách 
và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, 
giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”. 
Mặt khác, “Tổ chức đảng và đảng viên phải 
chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số 
phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp 
trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức 
trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu 
toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương” 
như quy định tại Điều 9, Điều lệ Đảng.

Nói như thế không có nghĩa là Đảng 

ta hạn chế quyền tự do thông tin của đảng 
viên. Về quyền thông tin, thảo luận của 
đảng viên đã được quy định tại Điều 3 và 
khẳng định tại Điều 9, Điều lệ Đảng: “Đảng 
viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền 
bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho 
đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải 
chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không 
được truyền bá ý kiến trái với Nghị quyết 
của Đảng”. Sở dĩ quy định như vậy, vì theo 
ông Hà Hữu Đức, nguyên Phó Vụ trưởng 
Vụ Nghiên cứu (Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương), không riêng đảng viên, mà bất cứ 
thành viên trong một tổ chức chính trị-xã 
hội nào khi tham gia tổ chức đó cũng phải 
tự giác tuân thủ điều lệ, quy định mà tổ 
chức đã ban hành. Tổ chức đảng là tổ chức 
có tính chất chặt chẽ cao nhất, thì đương 
nhiên đảng viên phải chấp hành những quy 
định của Điều lệ Đảng. Bên cạnh đó, đảng 
viên không được “nói, làm trái hoặc không 
thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 
Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết 
định, kết luận của Đảng; làm những việc 
mà pháp luật không cho phép”. Thế nên, 
đối với những đảng viên cố tình vi phạm 
kỷ luật phát ngôn, phải xử lý nghiêm minh, 
công khai…

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, sự 
thống nhất về mặt ý chí và hành động trong 
toàn Đảng là cơ sở tạo sự thống nhất về suy 
nghĩ và việc làm, thái độ và hành vi của 
đội ngũ đảng viên. Do đó, việc nói, viết và 
làm theo quan điểm, đường lối của Đảng 
không chỉ là yêu cầu đòi hỏi để góp phần 
giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, mà 
còn góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết 
thống nhất trong Đảng-cội nguồn tạo nên 
sức mạnh trường tồn của Đảng ta.

T.V
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Hơn một năm trôi qua, môi trường 
biển ở 4 tỉnh miền Trung đã 
trong lành trở lại. Người dân nơi 

đây đã được hưởng các chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước, họ yên tâm ra khơi bám biển. Nhịp 
sống ở các cảng cá thuộc 4 tỉnh miền Trung đã 
sôi động trở lại.

Trong nỗ lực chung của Chính phủ, các 
cơ quan Trung ương và các tỉnh, sự đồng 
thuận của nhân dân đã góp phần ổn định tình 
hình, khôi phục sản xuất và đời sống. Bên 
cạnh đó, có những kẻ với dã tâm xấu xa đưa 
ra những lời sáo rỗng, mị dân, xuyên tạc sự 
thật, kích động một bộ phận giáo dân biểu 
tình vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đây là 
hành động sai trái cần phải lên án mạnh mẽ và 
những kẻ vi phạm pháp luật phải bị trừng trị 
thích đáng nhằm ổn định tình hình, thúc đẩy 
sản xuất phát triển. 

Để vạch rõ bộ mặt thật của những kẻ cơ 
hội, hãy cùng nhau tìm câu trả lời cho các vấn 
đề sau: Môi trường biển Bắc miền Trung hiện 
nay ra sao? Người dân Bắc miền Trung lao 
động sản xuất như thế nào để phát triển sản 
xuất trong mùa hè năm 2017? 

Điều thứ nhất có thể khẳng định, môi 
trường biển miền Trung đã trong sạch trở lại. 
Cá, tôm và các loài sinh vật biển đang sinh sôi 
phát triển bình thường. Các hoạt động du lịch 
được khôi phục. Các bãi biển Lăng Cô của 
Thừa Thiên-Huế, Cửa Tùng của tỉnh Quảng 
Trị, Nhật Lệ của tỉnh Quảng Bình; cảng Vũng 
Áng, khu nghỉ dưỡng Thiên Cầm, Lộc Hà hay 
trên bãi biển Xuân Thành của tỉnh Hà Tĩnh… 
đã nhộn nhịp những dòng người và phương 
tiện, nhất là vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và những 
ngày cuối tuần.

Trong dòng chảy bình yên của cuộc sống 
đó, vẫn có những kẻ vừa công khai, vừa ngấm 
ngầm tung lời xuyên tạc. Linh mục Nguyễn 
Thái Hợp trong trả lời một cuộc phỏng vấn đã 
nói rằng: “Hành động tắm biển và thưởng thức 
thủy, hải sản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường trên bãi biển Nhật Lệ là hành 
động đóng kịch, giả tạo”. Họ còn tuyên truyền 
là “cá đang chết nhiều trên biển”... nhằm hạn 
chế sự trao đổi, tiêu dùng các sản phẩm từ 
biển, gây khó khăn cho ngư dân. Đây là chiêu 
bài nguy hiểm, dụng ý tuyên truyền xuyên tạc, 
xấu xa của những kẻ mang danh “đạo đức”. Vì 
vậy, hãy tỉnh táo khi nghe những lời nói tưởng 
như vì người dân, nhưng thực chất đang thực 
hiện âm mưu thâm độc nhằm chống phá cuộc 
sống bình yên của người dân. 

Điều thứ hai cần nhận thức rõ, người 

Hơn một năm về trước, sự cố ô nhiễm 
môi trường biển tại miền Trung do Công 

ty Formosa làm cho nhiều gia đình lao 
đao, khổ sở vì mất kế sinh nhai. Tuy 

nhiên, có những kẻ “đục nước béo cò”, lợi 
dụng sự cố, biến bà con nhân dân thành 

công cụ để kích động, chống phá Đảng, 
Nhà nước. Chúng đâu biết rằng: người 

dân Miền Trung bao đời nay luôn yêu 
biển, bám biển vươn khơi trong hành 

trình giữ đất và luôn mưu cầu cuộc sống 
bình yên, ấm no; họ tin tưởng vào Đảng, 

chính quyền, giữ vững sự ổn định, tiếp tục 
ra khơi khi biển sạch…

HoàI LINH

Cêìn nghiïm trõ nhûäng keã lúåi duång sûå cöë möi trûúâng biïín
Àïí gêy röëi trêåt tûå vaâ Sûå öíN ÀõNH Àúâi SöëNg xaä Höåi
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dân Bắc miền Trung vốn lam lũ, cần cù, chịu 
thương chịu khó, giàu lòng vị tha, luôn có khát 
vọng vươn lên, nhưng rất tỉnh táo trước mọi 
âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. 
Riêng Hà Tĩnh có khoảng 263.000 lao động 
nghề biển, trong đó có 100.000 lao động trực 
tiếp. Sau sự cố Formosa, người dân nơi đây đã 
được Chính phủ, các cấp chính quyền quan 
tâm thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, giúp 
đỡ, tiến hành đền bù, khắc phục khó khăn, 
cuộc sống đang dần trở lại sản xuất bình 
thường. Nhiều tàu, thuyền của ngư dân ở các 
huyện Lộc Hà, Thạch Hà... đã đánh bắt được 
hàng tấn cá, thu về từ 200 đến 400 triệu đồng 
chỉ sau một chuyến đi biển. Bên cạnh nghề 
biển, người dân nơi đây đang đẩy mạnh áp 
dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển sản 
xuất toàn diện, đời sống của từng gia đình đang 
không ngừng được cải thiện. 

Lợi dụng sự cố Formosa, các thế lực thù 
địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc bôi nhọ sự 
lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ các cấp chính 
quyền, kích động một số giáo dân biểu tình, 
tấn công người thi hành công vụ, đập phá trụ sở 
chính quyền, ngăn chặn gây ách tắc giao thông 
vì cho rằng “các cấp chính quyền không quan 
tâm đến dân, không đền bù thỏa đáng cho 
người dân, mặc dù đã được Công ty Formosa 
đền bù 500 triệu USD”. Thực tế, hàng nghìn tỷ 
đồng tiền hỗ trợ đã được các cấp chính quyền 
chuyển đến tay người dân Bắc miền Trung, giúp 
họ đầu tư mua sắm thêm trang, thiết bị để tiếp 
tục ra khơi bám biển. Riêng số tiền đền bù đợt 
2 là 1.680 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh nhận 560 
tỷ đồng, Quảng Bình nhận 760 tỷ đồng, 
Quảng Trị nhận 160 tỷ đồng và Thừa Thiên-
Huế nhận 200 tỷ đồng. Trước những hành vi 
vi phạm pháp luật của một số người, nhân dân 
cả nước nói chung, người dân Bắc miền Trung 
nói riêng, mong muốn các cấp chính quyền 
phải nghiêm khắc trừng trị theo đúng quy định 
của pháp luật.

H.L

tiếng sóng rì rầm như chỉ là tiếng gió đâu đó 
thổi qua chứ chẳng phải là tiếng trùng khơi 
xa thẳm...

Một trong những điểm mà những người 
đến với các đảo không thể bỏ qua là các cột 
mốc chủ quyền. Có thể mỗi người đều nghe 
nhắc đến, hiểu và có thể giải thích về chủ 
quyền lãnh thổ, biên giới của đất nước, của 
dân tộc, thế nhưng đứng trước các cột mốc 
ở đây, sự thấm thía về điều vô cùng thiêng 
liêng và đầy xúc cảm mới được thể hiện rõ 
ràng và trào dâng. 

Tên đảo được mạ vàng, ghi rõ tọa độ, 
bao nhiêu kinh độ Đông, vĩ độ Bắc, chính 
xác đến từng chỉ số phút, giây. Như Đảo 
Sơn Ca nằm ở tọa độ 10 độ 22 phút 36 giây 
Bắc và 114  độ 28 phút 42 giây Đông; đảo 
Trường Sa lớn có tọa độ 8 độ 38 phút 30 
giây Bắc và 111 độ 55 phút 55 giây Đông... 
Những con số đó có thể khô khan nhưng thể 
hiện chủ quyền thiêng liêng và bất khả xâm 
phạm của Tổ quốc.

Vui nhất vẫn là được gặp mặt các cán 
bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các 
đảo. Câu thường hỏi là “anh quê ở đâu” để 
xem có thể nhận đồng hương không. Nhưng 
dù không phải đồng hương, dù quê quán ở 
bất kỳ nơi nào trên đất nước Việt Nam, các 
chiến sĩ vẫn như người thân thuộc của các 
thành viên trong đoàn. Và trong sâu thẳm 
lòng mình chúng tôi đều biết rằng: khoảng 
cách của các đảo với đất liền trên dưới 500 
cây số chỉ là khoảng cách địa lý chứ không 
phải sự cách trở về mặt không gian, mà rất 
gần gũi, thân thuộc, thiêng liêng...

T.G

(Tiếp theo trang 24)

Không xa đâu Trường Sa ơi!...
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Nắng Ba Đình
                                  nguyễn phan hách

Nắng Ba Đình mùa thu 
Thắm vàng trên lăng Bác 
Vẫn trong vắt bầu trời 
Ngày Tuyên ngôn độc lập 

Ta đi trên quảng trường 
Bâng khuâng như vẫn thấy 
Nắng reo trên lễ đài 
Có bàn tay Bác vẫy 

Ấm lòng ta biết mấy 
Ánh mắt Bác nheo cười 
Lồng lộng một vòm trời 
Sau mái đầu của Bác...

Vầng dương
                                  nguyễn sinh

Bác đã buôn ba vạn dặm trường
Ngày về Pắc Bó rạng vầng dương
Núi cao Các Mác vờn mây gió
Suối mát Lê Nin gội tuyết sương
Vạch hướng đấu tranh bên hậu cứ
Mở đường giải phóng vững tiền phương
Muôn lòng rạo rực - ngời chân lý
Rạng rỡ non sông chí tự cường.

Rộc Cồn(*) Xô Viết
                                  nguyễn minh đường

Rộc Cồn Xô Viết thưở ba mươi
Chấn động núi sông lộng đất trời
Tiếng trống rền vang bừng khí thế
Dòng người tấp nập rộn muôn nơi
Kinh hoàng quân giặc bao đồn bốt

Khiếp sợ xâm lăng lắm rối bời
Trang sử vẻ vang còn thắm mãi
Sáng ngời Xô Viết đẹp hồng tươi.

------------------------------
* (Rộc Cồn - Đền Cơn Chay xã Phú Phong, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ghi dấu ấn của Phòng 
trào Xô Viết 1930-1931, là cuộc tập dượt đầu tiên của 
Chi bộ Đảng Hương Khê lãnh đạo quần chúng dành 
chính quyền về tay nhân dân).

Tổ quốc nhìn từ biển                              
        nguyễn việt chiến

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.

Một khúc ca
        Trích 
   tố hữu
...Tôi lại đi, như buổi đầu, tươi trẻ
Sức căng đầy máu thịt Việt Nam
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Như có cánh bay, lên rừng, xuống bể
A! Biết bao công việc phải làm!
Nổi trống lên! Ta hát bài ca Kẻ Gỗ.
Cho nước hồ dâng, đẹp nước Hồng Lam
Tội nghiệp ông cha truyền kiếp hãi hùng 
những quyền ma, oai hổ
Con cháu lớn rồi, sắp xếp lại giang san!
Chặn sông Đà, ta làm ra thác điện
Cho sáng núi rừng, sáng đến mai sau.
Sắt Thái Nguyên, hãy làm ra thép luyện
Cho tay ta vươn tới mạnh giàu!
Lại hành quân như năm nào đánh Mỹ
Những sư đoàn, không súng, lại xung phong
Ta sẽ thắng, như những chàng dũng sĩ
Biến hoang vu thành cơm áo, hoa hồng,
Và biển gọi… Đã bao giờ biển gọi?
Thương Nguyễn Du xưa mỏi mắt buồn trông
Ta sẽ ra giữa đại dương, đường đường bờ cõi
Cho con cá, con tôm được trở về với 

sóng biển Đông!
Ta sẽ xây, phải không nhà kiến trúc
Đất nước ta rất to đẹp, đàng hoàng.
Làng phố sáng như gương. Mặt trời 

soi hạnh phúc
Soi cả tâm hồn ta trong trẻo, nhẹ nhàng.
Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?
Bữa cơm dù dưa muối đầy vơi
Chân lý chẳng bao giờ đổi bán
Tình thương vô hạn để cho đời...

Viết trong ngày khai giảng
        võ minh châu

Hãy cho tôi về lại tuổi thơ các em
Để cùng được đi trong hàng ngũ Đội.
Giương cờ đỏ sao vàng phấp phới
Rước ảnh Bác Hồ dưới sắc thắm mùa thu.

Hãy cho tôi về dù chỉ một ngày thôi
Làm chú học trò đi trong ngày khai giảng.
Để được mặc quần xanh, áo trắng
Quàng khăn đỏ, đi giày và đội mũ calô.

Nhìn các em ca múa dưới sao cờ
Lòng se lại nghĩ thương thầy, thương bạn.
Chúng tôi lớn lên học dưới hầm trú ẩn
Khi nước nhà còn bị giặc cắt chia.

Nay giang sơn một dải đã thu về
Từ Lũng Cú - Hà Tuyên đến Rạch Tàu - 
        Minh Hải.
Mười hai triệu học trò phơi phới!
Hát mừng ngày khai giảng hôm nay.

Cờ trong tay triệu em nhỏ tung bay
Ôi sắc đỏ chưa bao giờ đỏ thế
Một dáng cờ qua trăm ngàn thế hệ
Thắng  Mỹ rồi cờ bỗng thắm ngời thêm.
Như có bác Hồ về với chúng em
Bác nhắc lại lời xưa, dặn trong ngày khai giảng. 
- Việt Nam có sánh vai cùng năm châu bè bạn
Nhờ một phần các cháu hôm nay.
 
Nghe âm vang tha thiết giữa đất trời
Lời Bác dặn thầy trò: “Dạy tốt và học tốt”.
Chúng con xin nguyện cùng non nước
Theo hướng Người đã chỉ, mãi đi lên.
                                  Tháng 9/1975
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Chuyến bay ATR72 kéo dài 45 phút đưa đoàn 
chúng tôi rời sân bay Tân Sân Nhất đến sân 
bay Côn Đảo vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 

5/7/2017. Trên đường về Trung tâm huyện đảo, qua những 
đoạn đường quanh co nằm lẫn giữa những vạt rừng xanh 
bạt ngàn, giữa cảnh núi non hùng vĩ, biển trời bao la, một 
cảm giác thư thái lâng lâng, ngập tràn niềm vui trong mỗi 
chúng tôi. Ngay sáng hôm đó, Đoàn chúng tôi bắt đầu 
chuyến đi đầy ý nghĩa của mình trong tâm trạng háo hức 
khôn tả. 

Điểm đầu tiên chúng tôi đến thăm là trại giam Phú 
Hải, một trong những trại giam thực dân Pháp xây dựng 
đầu tiên tại Côn Đảo. Dù đã tồn tại hơn 100 năm, những 
bức tường ngục đã xuống cấp, loang lổ nhưng không thể 
xóa hết được dấu tích về sự tàn khốc của chế độ nhà tù đế 
quốc. Các bậc tiền bối của cách mạng Việt Nam như Lê 
Hồng Phong, Tôn Đức Thắng,... đã từng bị giam cầm tại 
đây. Trại Phú Hải có 10 phòng giam tập thể, 20 xà lim, 1 
phòng giam tù đặc biệt, 1 phòng xay lúa và 1 khu đập đá 
khổ sai. Mặc dù khu vực này cũng được thực dân Pháp 
xây dựng thêm các công trình phụ như khu nhà ăn, câu 
lạc bộ, nhưng những người tù bị giam giữ tại đây chưa ai 

Ghi cheáp cuãa Àaåi taá 
nGuyïîn troånG thùænG

Möåt ngaây trïn vuâng àêët thiïng Cön Àaão

Những ngày đầu tháng 7/2017, 
vượt qua hơn ngàn cây số, đoàn cán bộ 
Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh chúng 
tôi đã tới vùng đất thiêng Côn Đảo, nơi 

được mệnh danh là “địa ngục trần gian” 
khi cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 70 
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Phần 

lớn anh em trong đoàn lần đầu tiên mới 
được đến thăm Côn Đảo. TRước đây, 

chúng tôi chỉ mường tượng “địa ngục 
trần gian” qua lời kể của các bậc cha, 
anh và trên sách báo. Đến đây chúng 

tôi không chỉ được tìm hiểu một địa chỉ 
còn cất giấu bao huyền thoại của lịch sử 

dân tộc mà còn được đắm mình trong 
một vùng thiên nhiên kỳ thú với vẻ đẹp 

hoang sơ miền biển và những bãi cát 
trắng trải dài, một hệ sinh thái biển đa 

dạng vào bậc nhất Việt Nam. 

Một góc Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo
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từng được sử dụng. Tại các buồng giam, những 
người tù ngày ngày phải chịu gông, cùm, sự tra 
tấn dã man...Trại Phú Hải là trại giam lớn và cổ 
nhất ở Côn Đảo, nơi đây mang đậm dấu tích của 
các thời kỳ lịch sử. Hầm xay lúa được xây dựng 
cuối thế kỷ 19 là một hình thức khổ sai để tận 
dụng sức lao động của tù nhân. Người tù phải 
lao động quần quật 12 tiếng một ngày trong căn 
hầm chật chội, bao phủ đầy bụi cám, trấu, cối 
xay quay. 6 người tù mới xay nổi một cối xay 
lúa. Trong khi xay, chân của hai người tù bị cột 
chung một sợi xích với quả tạ 5 kg. Nếu gọi nhà 
tù Côn Đảo là “địa ngục trần gian” thì hầm xay 
lúa là “địa ngục của địa ngục trần gian”. 

Không chỉ có Phú Hải, tại Côn Đảo còn có 
các trại Phú Thọ, Phú Tường, khu chuồng cọp, 
chuồng bò... đều ghi dấu ấn của những người tù 
cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh 
giải phóng dân tộc. Trong lịch sử 113 năm tồn 
tại (1862 - 1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
đã xây dựng tại Côn Đảo 127 phòng giam, 42 xà 
lim và 504 phòng biệt lập. Bên cạnh đó, chúng 
còn thiết lập các sở tù để đày ải người tù làm lao 
dịch khổ sai nhằm giết dần, giết mòn sinh lực, 
đồng thời phục vụ toàn diện các mặt đời sống 
cho bộ máy hành chính của chúng. Tuy nhiên, 
trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, những 
người tù cộng sản vẫn kiên gan, một lòng vì 
mục tiêu đấu tranh cho độc lập dân tộc. Những 
dòng chữ xiêu vẹo: “Máu ta quý cả hơn vàng. 
Tổ quốc cần đến sẵn sàng ta dâng!” của một 
người tù cách mạng trung kiên viết bằng máu 
trên bức tường đã nói lên tất cả.

Sự gian khổ, hy sinh của tù nhân tại Côn 
Đảo còn ghi dấu ấn tại di tích Cầu tàu 914. Chiều 
dài cầu chỉ khoảng 100m nhưng đã cướp đi sinh 
mạng của 914 người. Theo thời gian, hình ảnh 
còn đọng lại là những phiến đá to, nặng nhưng 
sâu thẳm dưới đó là lớp lớp xương máu của bao 
người. giờ đây, dù đã xa rồi cái thời đau thương 
ấy, song trong từng viên đá vẫn còn âm vang câu 
ca: “Côn Lôn ơi! Viên đá, mạng người...”. Hai 
mố cầu xây dựng dở dang vẫn còn hiện hữu là 
những bằng chứng rõ ràng nhất, sống động nhất. 
Nơi đây, để kiểm soát các tù nhân vượt ngục, 
bọn cai ngục ác ôn đã bắt người tù phải khiêng 

đá làm cầu. Do địa thế núi non hiểm trở, phải 
lao dịch nặng nề, nên đã có 356 người đã vĩnh 
viễn ra đi.

Nhà tù Côn Đảo là một phần trong lịch sử 
đấu tranh hào hùng của cách mạng nước ta. Nếu 
ai chưa một lần đặt chân đến sẽ không thấy hết 
sự anh dũng, gan dạ và kiên cường của những 
người tù cộng sản. Trong lời tựa cuốn sách Nhà 
tù Côn Đảo 1955-1975, giáo sư Sử học Trần 
Văn giàu đã viết: “Hành hạ người tù đau đớn 
tột cùng về thể xác, truy bức người tù căng 
thẳng tột độ về tâm lý, dai dẳng và trường kỳ, 
chúng đẩy người tù đến bên miệng hố của tử 
thần, để họ day dứt, trăn trở, chết dần chết mòn 
từng giờ, từng phút. Song cứ mỗi lần họ hấp 
hối, họ tỉnh dậy, họ thề với lương tâm một lần 
nữa quyết chết cho lý tưởng, chết để vẹn toàn 
khí tiết...Đó là thứ“Vàng trong lửa” là đỉnh cao 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của nhân 
cách Việt Nam và của khí tiết Cộng sản”.

Sau khi tham quan hệ thống nhà tù Côn 
Đảo, chúng tôi đến viếng thăm nghĩa trang Hàng 
Dương. Nơi đây hàng ngàn chiến sĩ yêu nước đã 
ngã xuống trước họng súng kẻ thù. Nghĩa trang 
nằm lặng lẽ sau cụm di tích nhà tù Côn Đảo, 
những ngôi mộ được xếp bằng đá và quay về 
các hướng không theo thứ tự nào. Đó chính là 
hướng mà các bác, các anh đã nằm sau khi mất 
trong thời gian bị lưu đày ở Côn Đảo. Sau khi 
bị xử tử, xác tù nhân được đưa qua lỗ thông ra 
nghĩa trang. Người tù chết do xử bắn, bị đánh 
đập đến chết, hoặc hy sinh khi bị bắt lao dịch 
khổ sai. Xác được trùm bằng 2 chiếc bao bàng, 
một từ trên đầu xuống và một từ dưới chân lên, 
được nuột bằng những sợi dây thừng và mang 
ra vùi xuống bãi cát ở Hàng Dương. Trên mỗi 
nấm đất chỉ ghi sơ sài số tù nhân và ngày mất. 
Nghĩa trang Hàng Dương lại nằm sát biển, chỉ 
nửa ngày là gió cát xóa hết dấu vết. Ngày 19-
12-1992, khi nghĩa trang Hàng Dương được 
khởi công tôn tạo, trong số hai vạn người đã ngã 
xuống ở Côn Đảo mới chỉ tìm được 1.912 ngôi 
mộ, trong đó 709 mộ có danh tính, quê quán 
người hy sinh, còn lại là chưa tìm được tên và 
có thể là mãi mãi sẽ không tìm ra tên tuổi. Đã có 
những câu thơ kể về nghĩa trang Hàng Dương  
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như thế này: “Nghĩa địa Hàng Dương vùi chôn 
bao số phận/ Hết lớp này lớp khác dập lên trên/ 
Mặt phẳng lỳ không mô đất nhô lên/  Không bia 
mộ không tên và không tuổi”. 

Rời nghĩa trang Hàng Dương, Đoàn tham 
quan Nhà Trưng bày Côn Đảo dưới sự hướng 
dẫn của Thuyết minh viên, chúng tôi được giới 
thiệu tổng quan về Côn đảo, về vị trí địa lý, đặc 
điểm, khí hậu, con người, lịch sử của mảnh đất 
này. Nơi đây cũng trưng bày các hình ảnh đấu 
tranh anh dũng của những người tù yêu nước 
qua các thời kỳ như bác Tôn Đức Thắng, bác Lê 
Duẩn, đồng chí Lê Hồng Phong, Nhà yêu nước 
Nguyễn An Ninh, Liệt sỹ anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân Lưu Chí Hiếu...

Thời gian cuối cùng của buổi sáng, Đoàn 
tiếp tục đến thăm đền thờ bà Phi Yến với tích xưa: 
“Gió đưa cây cải về trời / Rau răm ở lại chịu lời 
đắng cay”. Chuyện kể rằng, bà Phi Yến là một 
trong những người vợ của chúa Nguyễn Phúc 
Anh (tức Nguyễn Ánh). Năm 1783, để tránh 
lực lượng Tây Sơn, chúa Nguyễn Ánh đưa đoàn 
tùy tùng của mình trong đó có bà ra Côn Đảo. 
Cùng thời điểm này, chúa Nguyễn Ánh liên tục 
gặp thất bại và có ý định cầu viện Pháp. Bà Phi 
Yến không những không đồng ý với quyết định 
trên mà còn khuyên chúa Nguyễn Ánh không 
nên cõng rắn cắn gà nhà. Vì lời khuyên này mà 
bà đã bị biệt giam trong một động đá. Sau khi 
nghe tin quân Tây Sơn sắp tràn ra đảo, Nguyễn 
Ánh chạy ra đảo Phú Quốc. Thuyền sắp nhổ 
neo, hoàng tử Cải (con của bà Phi Yến và chúa 
Nguyễn Ánh) lúc bấy giờ mới chỉ vừa 5 tuổi, 
đòi mẹ khóc thảm thiết và bị Nguyễn Ánh chém 
chết. Sự trung trinh, ái quốc của đức bà Phi Yến 
cùng sự hiếu thảo của hoàng tử Cải đã được dân 
làng ở Côn Đảo ghi nhận và quý trọng, lập nên 
miếu Bà cùng miếu Cậu để thờ.

Buổi chiều Đoàn chúng tôi tiếp tục đến 
thăm Chùa Núi Một (Vân Sơn Tự). Chùa Núi 
Một tọa lạc trên Núi Một huyện Côn Đảo, do 
Mỹ ngụy xây dựng năm 1964. Nhằm phục vụ 
tín ngưỡng tâm linh cho các gia đình của những 
người làm việc trong bộ máy hành chính, các 
quan chức binh sỹ trên đảo, bên cạnh đó còn 
mục đích mỵ dân, trá hình che mắt báo chí và 

dư luận quốc tế về sự cai trị tù nhân tàn bạo của 
chế độ Mỹ ngụy.

Sau năm 1975, chùa là nơi thờ Phật của 
người dân trên đảo, là công trình văn hóa 
nằm trong quần thể khu di tích lịch sử, danh 
thắng của huyện Côn Đảo. Sau khi tham quan 
Chùa Núi Môt, đoàn tiếp tục đi tham quan 
Mũi Cá Mập..., Cảng Bến Đầm - cảng chính 
của Côn Đảo. 

Đoàn trở về nơi nghỉ khi bóng chiều đã 
khuất sau những hàng dương, chúng tôi quyết 
định nghỉ lại đây một đêm để cảm nhận thêm 
những điều bí ẩn tại vùng đất thiêng này. Đêm 
đó hầu như anh chị em trong đoàn đều không 
ngủ, cứ thấp thỏm chờ cho đến lúc nửa đêm để 
được trở lại nghĩa trang Hàng Dương thắp nén 
hương thơm cho các anh hùng liệt sỹ trước khi 
tạm biệt vùng đất Côn Đảo thân yêu. Đúng 11 
giờ đêm, chúng tôi đã có mặt tại nghĩa trang 
Hàng Dương, sau khi thắp hương ở Đài tưởng 
niệm, chúng tôi vào thắp hương tại ngôi mộ chị 
Võ Thị Sáu và các ngôi mộ trong nghĩa trang. 
Tại thời điểm này đã có trăm người về đây thăm 
viếng, không khí thận nhộn nhịp như những 
ngày đại lễ. Những người đến với nghĩa trang 
này, đều cảm thấy thiêng liêng và rất đỗi tự hào. 
Đứng lặng người trước những ngôi mộ, chúng 
tôi khâm phục về sức mạnh phi thường đã in sâu 
vào từng trái tim, khối óc của những con người 
anh hùng mà không một đòn tra tấn dã man nào 
có thể làm lung lay ý chí và có thể làm họ cúi 
đầu khuất phục. Trước cái chết, trước sự tra tấn 
tàn khốc dã man, những chiến sĩ kiên trung vẫn 
ung dung tự tại đối mặt với kẻ thù...Côn Đảo về 
đêm thật tĩnh lặng, sóng biển vẫn vỗ rì rào như 
ru cho những người con anh dũng, kiên trung 
của Tổ quốc chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày mai bình minh sẽ lại về với Côn Đảo. 
Còn những người thuộc thế hệ như chúng tôi, đã 
một lần đến đây, một lần cảm nhận sẽ giúp mình 
lớn thêm lên, lớn cả trong suy nghĩ, nhận thức, 
hành động và dám đương đầu với khó khăn, thử 
thách trong công việc cũng như trong cuộc sống 
đời thường. 

N.T.T
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Thời gian qua, Hội Nạn nhân 
CĐDC/Dioxin các cấp tỉnh Hà 
Tĩnh tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ trong điều kiện tỉnh nhà còn nhiều khó 
khăn do tác động của sự cố môi trường biển, 
lũ chồng lũ; đời sống của nhân dân, nhất là 
các gia đình nạn nhân gặp nhiều khó khăn…
Song, vượt lên khó khăn, tổ chức Hội các 
cấp đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
đề ra, trong đó có nhiều mặt công tác hoàn 
thành xuất sắc.

Tỉnh Hội đã tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh ban 
hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, 
ngành, đoàn thể phối hợp với Hội Nạn nhân 
CĐDC/Dioxin cùng cấp triển khai tuyên 
truyền kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở 
Việt Nam, kỷ niệm 10 năm thành lập Hội 
Nạn nhân CĐDC/Dioxin Hà Tĩnh, gắn với 
tổng kết phong trào thi đua “Vì nạn nhân 
chất độc da cam” toàn tỉnh lần thứ II giai 
đoạn 2011 - 2016, với những nội dung thiết 

NgUYễN QUANg TIếN
Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh

Höåi NaåN NHêN CÀDC/DiOxiN Haâ tôNH

vûúåt lïn tûâ nhûäng khoá khùn
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thực, hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo 
yêu cầu đề ra.

Các cấp Hội tập trung đẩy mạng công 
tác tuyên truyền để mọi người dân và cộng 
đồng xã hội thấu hiểu, chia sẻ trách nhiệm, 
chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da 
cam ngày càng tốt hơn. Theo đó, trong 
năm 2016 toàn Hội đã phối hợp đăng tải 
202 tin, bài, ảnh, phóng sự trên các phương 
tiện thông tin đại chúng; thông qua các buổi 
sinh hoạt, hội nghị sơ, tổng kết và qua hệ 
thống tuyền thanh ở huyện, ở cơ sở tổ chức 
tuyên truyền miệng gần 400 buổi, với 20 
ngàn lượt người nghe; làm và treo 586 khẩu 
hiệu, pa nô, bảng tin, bảng ảnh; phát hành 
trên 3.100 tập san, băng đĩa, thư ngõ, thư 
kêu gọi, đề cương tuyên truyền. Tỉnh hội và 
13/13 huyện hội tổ chức mít tinh kỷ niệm 
55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và 
kỷ niệm 10 năm thành lập Hội tỉnh gắn với 
tổng kết phong trào thi đua “Vì nạn nhân 
chất độc da cam” lần thứ II toàn tỉnh đạt 
kết quả tốt; 126/262 Hội cấp xã tổ chức tọa 
đạm, giao lưu, gặp mặt, tặng quà cho nạn 
nhân với hơn 7.000 người tham dự.

Công tác vận động nguồn lực và chăm 
sóc giúp đỡ nạn nhân được Hội các cấp tích 
cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các 
đoàn thể nhân dân tuyên truyền, vận động, 
kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp 
nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng 
phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc 
da cam ờ Việt Nam”. Toàn hội đã vận động 
được gần 9 tỷ đồng để trợ giúp các nạn nhân 
có hoàn cảnh khó khăn, bằng các việc làm cụ 
thể như: củng cố, mua sắm, sửa chữa trang 
thiết bị tại Trung tâm nuôi dưỡng bán trú; hỗ 
trợ sửa chữa và làm mới 25 nhà tình thương; 
tặng 46 suất học bổng; hỗ trợ nuôi dưỡng, 
phục hồi chức năng, khắm chữa bệnh, xông 
hơi giải độc 218 lượt nạn nhân; thăm hỏi, 

tặng quà lễ, tết trên 14 ngàn lượt nạn nhân; 
hỗ trợ vốn sản xuất, sự cố môi trường biển, 
lũ lụt hơn 710 suất… Trong điều kiện khó 
khăn chung của tỉnh, thì công tác vận động 
nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đạt 
được con số nêu trên rất đáng trân trọng, góp 
phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm 
nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã 
hội trên địa bàn, từng bước giúp đỡ, động 
viên các nạn nhân vơi bớt khó khăn, vượt 
lên chính mình, hòa nhập cộng đồng xã hội. 
Trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất 
độc da cam” giai đoạn 2011 - 2016, có trên 
200 tập thể, cá nhân được khen thưởng các 
hình thức. Điển hình như: Hội Nạn nhân 
CĐDC/Dioxin tỉnh được Chủ tịch Nước 
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
Ba; 2 tập thể và một cá nhân được Thủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen; 23 tập thể, cá 
nhân được Trung ương hội và UBND tỉnh 
tặng Bằng khen và kỷ niệm chương. Năm 
2016, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh là 
1 trong 16 đơn vị được UBND tỉnh Hà Tĩnh 
tặng Cờ xuất sắc “Đơn vị dẫn đầu phong trào 
thi đua năm 2016”.

Đạt được những kết quả đó, trước hết 
nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp 
tạo điều kiện thuận lợi của các ban, ngành, 
đoàn thể; sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm và sự chia sẻ của 
cộng đồng xã hội. Hoạt động của tổ chức 
Hội các cấp có nhiều đổi mới; đội ngũ cán 
bộ, hội viên các cấp đoàn kết, chủ động, 
sáng tạo, nhạy bén trong công tác tham 
mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các chương trình, nội dung, kế hoạch đề ra; 
tạo đà thuận lợi để các cấp Hội tiếp tục thực 
hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và 
những năm tiếp theo./.

N.Q.T
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Tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật - trách nhiệm của toàn xã hội

Tình thương và trách nhiệm
Hà Tĩnh có khoảng 53 nghìn người 

khuyết tật (NKT) với các biểu hiện như: 
thiểu năng trí tuệ, kém mắt, còi xương, câm 
điếc, dị tật chân tay... Các dạng khuyết tật 
đã nêu, phần lớn đều do di chứng của chiến 
tranh, trong đó có hơn 20 nghìn người bị 
nhiễm chất độc màu da cam. Hàng năm, trên 
địa bàn toàn tỉnh có hơn 10 nghìn NKT có 
nhu cầu học nghề và  giải quyết việc làm. 
Đòi hỏi các cấp chính quyền, các địa phương 
phải có những chính sách, đầu tư cụ thể. 

Những con số biết nói
Với chức năng nhiệm vụ của mình, Trung 

tâm Dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc 
làm người tàn tật Hà Tĩnh đã có những đóng 
góp hết sức hiệu quả. Kể từ khi thành lập năm 
2004 đến nay, Trung tâm đã đào tạo được 19 
khóa Dạy nghề ngắn hạn cho 2.150 học viên 
với các ngành nghề: Tin học văn phòng, Sửa 
chữa xe máy, Sửa chữa điện dân dụng, Mây 
tre đan, cắt may dân dụng và công nghiệp, 
Kỹ thuật trồng rừng…theo đánh giá của các 
đơn vị sử dụng lao động, các học viên được 
đào tạo tại Trung tâm phần lớn đều có tay 
nghề khá, luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm; 
vượt qua sự mặc cảm, tự ti, vươn lên hòa 
nhập cùng cộng đồng.

“Nhịp cầu nối những bờ vui” 
của người khuyết tật Hà Tĩnh

TRầN ĐìNH HưNg

Quan tâm công tác dạy nghề, 
giải quyết việc làm cho người 

khuyết tật là trách nhiệm của toàn 
xã hội. Ở tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm 

Dạy nghề, Giới thiệu và Giải quyết 
việc làm cho người tàn tật đã và 

đang trở thành điểm sáng. Với 
quan điểm không chỉ trao “cần câu” 

để người khuyết tật có nguồn thu 
nhập, mà qua đó còn góp phần tạo 

tâm lý lạc quan, vươn lên trong 
cuộc sống để họ hòa nhập với cộng 

đồng xã hội. Đây thực sự là một 
trong những chính sách an sinh xã 

hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 
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Trung tâm đã đa dạng hóa công tác tư 
vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm cho học 
viên. Thường xuyên phối hợp với các tổ 
chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa 
bàn tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An tổ chức 
tọa đàm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học 
viên sau các khóa đào tạo. Với mục đích 
nâng cao kỹ năng thực hành và tạo việc làm 
cho học viên, ngay tại Trung tâm, đã mở 
xưởng may, xưởng in lưới thường xuyên giải 
quyết việc làm cho 20 học viên với mức thu 
nhập ổn định.

Để tạo việc làm cho người khuyết tật 
trên địa bàn, Ban giám đốc Trung tâm đã có 
nhiều cách làm tranh thủ nguồn vốn từ các 
tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đầu 
tư các dự án; nhất là Dự án trồng rừng của tổ 
chức INKoTA nước CHLB Đức với quy mô 
70ha với tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng tại địa 
bàn xã Cương gián, huyện Nghi Xuân.

Không phụ công lao của tập thể cán bộ, 
giáo viên và các học viên, trong những năm 
gần đây, Trung tâm đã dành được nhiều kết 
quả nổi bật: Năm 2013, đạt giải 3 toàn quốc 
cuộc thi thiết bị dạy nghề; năm 2014, đạt 
01 giải vàng, 02 giải bạc và 01 giải khuyến 
khích Hội thi tiếng hát người khuyết tật khu 
vực miền Trung; năm 2015, đạt giải 3 của 
Ngành Lao động - Thương binh & Xã hội về 
cuộc thi Tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam... 

Còn đó những trăn trở...
Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng 

ghi nhận song vẫn còn đó những trăn trở, bởi 
đào tạo nghề cho người khuyết tật thường 
gặp khó khăn gấp bội. Công tác đào tạo 
nghề phải gắn chặt với quá trình giáo dục 
hòa nhập; đào tạo nghề cần phải đi đối với 
tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm; phục 
hồi chức năng. Qua đó hình thành cho các 
em lối sống trong sáng, tự tin, có hoài bão 

và ước mơ... Bên cạnh đó, không ít doanh 
nghiệp, chủ lao động, nhất là doanh nghiệp 
tư nhân nhìn chung còn có tâm lý e ngại khi 
sử dụng lao động là người khuyết tật; mặt 
khác, kỹ năng, năng suất lao động của người 
khuyết tật còn nhiều hạn chế dẫn đến cơ hội 
tìm kiếm việc làm càng trở ngại hơn.

Cần lắm sự chung tay của cộng đồng...
Trong thời gian tới, để tạo cơ hội hơn 

nữa cho NKT được học nghề và có việc 
làm, thiết nghĩ rất cần sự phối hợp đồng bộ, 
hiệu quả của các ngành liên quan. Trong đó, 
chú trọng tuyên truyền rộng rãi các chương 
trình dạy nghề, học nghề, việc làm để NKT 
có thêm thông tin và cơ hội tiếp cận các 
chính sách. 

Quan tâm hơn việc xây dựng và biên 
soạn các chương trình, giáo trình dạy nghề 
phù hợp với NKT. Thực tế hiện nay, chưa 
có chương trình đào tạo riêng cho người 
khuyết tật. Các đơn vị đào tạo tiếp tục chủ 
động phối hợp với doanh nghiệp có nhu cầu 
tuyển dụng lao động cùng tham gia đào tạo, 
để giúp NKT sau khi tốt nghiệp có cơ hội 
tìm được việc làm phù hợp. 

Theo ông Lê Đình Ý - giám đốc Trung 
tâm Dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc 
làm cho người tàn tật Hà Tĩnh: trình độ văn 
hóa và tay nghề của NKT không thể bằng 
người thường được nên các cấp chính quyền 
cần có những ưu tiên đối với các doanh 
nghiệp mạnh dạn sử dụng lao động là NKT. 
Để NKT có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, 
vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt 
động kinh tế - xã hội. Đó chính là “nhịp cầu 
nối những bờ vui” giúp người khuyết tật xóa 
đi mặc cảm, tự ti.

T.Đ.H
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TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế: 
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) Quý II năm 

2017, ước tăng 6,17% so với cùng kỳ năm 2016. So 
với các năm trước, năm 2017 mức độ bứt phá ở 
quý II so với quý I là mạnh nhất, cho thấy dấu hiệu 
khởi sắc rõ rệt của nền kinh tế nước ta. Tính chung 
6 tháng đầu năm 2017, GDP ước tăng 5,73% so với 
cùng kỳ năm 2016.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2017, ước 
giảm 0,17% so với tháng 5/2017, tăng 0,20% so 
với tháng 12/2016 và tăng 2,54% so với cùng kỳ 
năm 2016. Tính chung, CPI bình quân 6 tháng đầu 
năm tăng 4,15% so với bình quân cùng kỳ năm 
2016, tiệm cận với mục tiêu năm 2017 được Quốc 
hội thông qua (khoảng 4%); lạm phát cơ bản bình 
quân 6 tháng đầu năm 2017, tăng 1,52% so với 
bình quân cùng kỳ năm 2016. 

- Tín dụng cho nền kinh tế tăng trưởng ngay từ 
đầu năm, tính chung 6 tháng đầu năm đạt 7,54% so 
với cuối năm 2016, là mức tăng cao so với các năm 
gần đây. Mặt bằng lãi suất vẫn được giữ ổn định, 
lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở 
mức 4,5 - 7,2%; lãi suất cho vay khoảng 6 - 11%.

- Nhìn chung, tình hình thu chi ngân sách nhà 
nước đáp ứng được tiến độ dự toán đề ra. Tính đến 
hết tháng 6/2017, tổng số thu cân đối ngân sách 
nhà nước (NSNN) ước thực hiện đạt khoảng 563,5 
nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán năm, tăng 
13,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng chi cân đối 
NSNN ước đạt 582,965 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 
41,9% dự toán năm, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

- Tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân 
sách nhà nước vẫn gặp nhiều khó khăn, tốc độ 
giải ngân vẫn thấp so với yêu câu. Vốn đầu tư 
phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch 
năm 2017 ước giải ngân (đến hết tháng 6) đạt 
khoảng 29,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính 
phủ giao, tương đương với 25,6% dự toán Quốc 
hội thông qua.

- Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng cao 
hơn cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, 
xuất khẩu ước đạt 97,78 tỷ USD, tăng 18,9% so với 

cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu ước đạt 100,47 tỷ 
USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2016.

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có 
thêm 61.276 doanh nghiệp thành lập mới với số 
vốn đăng ký là 596.196 tỷ đồng, tăng 12,4% về số 
doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký 
so với cùng kỳ năm 2016, đây là mức cao nhất từ 
năm 2014 trở lại đây. Ngoài ra còn có 15.379 doanh 
nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,2% so với 
cùng kỳ năm 2016), nâng tổng số doanh nghiệp 
gia nhập thị trường trong 6 tháng đầu năm 2017 
lên 76.655 doanh nghiệp.

Về các lĩnh vực xã hội:
Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học - công 

nghệ, an sinh - xã hội, y tế, văn hóa, thể dục - thể 
thao, thông tin - truyền thông cũng đều có những 
chuyển biến tích cực.

Về lao động, việc làm: Tính chung 6 tháng đầu 
năm 2017, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ 
tuổi là 2,28%, trong đó khu vực thành thị là 3,22%; 
khu vực nông thôn là 1,81%. Trong 6 tháng đầu 
năm 2017 có khoảng 790 nghìn người có việc làm, 
tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và phòng, 
chống cháy nổ: 6 tháng đầu năm 2017 đã phát hiện 
9.520 vụ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, 
trong đó xử lý 7.920 vụ với tổng số tiền phạt gần 
114 tỷ đồng; đã xảy ra 9.593 vụ tai nạn giao thông, 
làm 4.134 người chết, 7.935 người bị thương, so với 
cùng kỳ năm 2016, giảm cả về số vụ, số người chết 
và số người bị thương; cả nước đã xảy ra 2.359 vụ 
cháy, nổ, làm 49 người chết và 129 người bị thương, 
thiệt hại ước tính khoảng 1 nghìn tỷ đồng.

Chỉ đạo của Chính phủ:
Thứ nhất, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 

soát lạm phát, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế. 
Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô là yêu cầu tiên quyết 
để vừa giải quyết mục tiêu ngắn hạn thúc đẩy tăng 
trưởng trong năm 2017, vừa bảo đảm mục tiêu dài 
hạn phát triển bền vững, cũng như đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai 
đoạn 2016 - 2020.

Thứ hai, thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành, 
lĩnh vực: (1) Trong sản xuất nông, lâm nghiệp và 
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thủy sản: chú trọng công tác thông tin cho người 
dân về tình hình cung cầu, giá cả thị trường; thúc 
đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản phục vụ xuất khẩu. (2) Trong sản xuất 
công nghiệp: khuyến khích các doanh nghiệp chủ 
động lựa chọn phương án phù hợp trong đổi mới 
công nghệ sản xuất, chủ động nâng cao năng lực 
quản trị, chủ động tiếp cận và mở rộng thị trường. 
(3) Trong xây dựng, chú trọng đẩy nhanh tiên độ 
xây dựng công trình dân sinh, dịch vụ, du lịch. (4) 
Trong khu vực dịch vụ: đẩy mạnh xúc tiến, quảng 
bá du lịch, phấn đấu đạt mục tiêu 13 - 15 triệu lượt 
khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017; làm 
tốt công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa đối 
ngoại phục vụ Hội nghị APEC 2017.

Thứ ba, mở rộng thị trường xuất khẩu và thị 
trường trong nước, kiểm soát nhập khẩu phù hợp, 
tiến tới cân bằng thương mại bền vững.

Thứ tư, huy động các nguồn vốn đầu tư trong 
nền kinh tế, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân nguồn vốn đầu tư công, huy động các 
nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiêp nước 
ngoài (FDI).

Thứ năm, tăng cường công tác thông tin, 
tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, 
nhất là cộng đông doanh nghiệp, tạo sự hứng khởi 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng hành 
cùng Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng của cả năm 2017.

MỘT SỐ NÉT CHÍNH TRONG QUAN HỆ ĐỐI 
NGOẠI CỦA VIỆT NAM

 - Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính 
thức Bê-la-rút (từ ngày 26/6 đến 28/6/2017) và 
Liên bang Nga (từ ngày 28/6 đến ngày 01/7/2017). 
Chuyến thăm đạt được nhiều kết quả quan trọng, 
thể hiện trên nhiều phương điện, cụ thể là:

Về quan hệ chính trị, đối với Liên bang Nga, tại 
các cuộc tiếp xúc, các nhà Lãnh đạo Nga đều khẳng 
định Nga luôn coi Việt Nam là một trong những ưu 
tiên đối ngoại ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương 
và quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên 
mọi lĩnh vực. Đối với Bê-la-rút, Lãnh đạo Bê-la-rút 
đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống với 
Việt Nam, khẳng định coi Việt Nam là đối tác tin cậy 
đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư: Các 
nhà Lãnh đạo nhất trí cần tranh thủ tối đa những 
lợi thế mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam 
- Liên minh Kinh tế Á - Âu đem lại, nâng cao kim 

ngạch thương mại và phấn đấu đạt 10 tỷ USD vào 
năm 2020 (đối với Nga) và 500 triệu USD (đối với 
Bê-la-rút) ngay trong thời gian tới. Trong khuôn 
khổ chuyến thăm, Tọa đàm kinh tế Việt Nam - Nga 
và Tọa đàm kinh tế Việt Nam - Bê-la-rút đã được tổ 
chức, với sự hưởng ứng và tham gia tích cực của 
đông đảo doanh nghiệp các bên.

Trên các lĩnh vực khác, Việt Nam - Liên bang 
Nga nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác năng lượng 
nguyên tử, giáo dục - đào tạo, hợp tác giữa các địa 
phương hai nước. Việt Nam và Bê-la-rút nhất trí đẩy 
mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khoa học - công 
nghệ, văn hóa, giáo đục - đào tạo, thông tin - truyền 
thông, hợp tác giữa các địa phương hai nước. Các 
bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ 
và phối hợp lập trường tại các cơ chế đa phương.

Sau chuyến thăm, Việt Nam - Liên bang Nga đã 
ra Tuyên bố chung và ký kết 14 văn kiện; Việt Nam 
- Bê-la-rút đã ký Tuyên bố chung về phát triển toàn 
diện và sâu rộng quan hệ đối tác giữa Việt Nam và 
Bê-la-rút và ký kết 9 văn kiện trên các lĩnh vực kinh 
tế, quốc phòng, an ninh, thể dục thể thao và du 
lịch, tài nguyên - môi trường, khoa học - công nghệ, 
hợp tác địa phương...

Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga 
và Bê-la-rút lần đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại 
Quang trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt 
Nam. Những kết quả đạt được trong chuyến thăm 
đã đưa quan hệ Việt Nam với Liên bang Nga và Bê-
la-rút ngày càng phát triển toàn diện, đi vào chiều 
sâu, hiệu quả; là bước chuyển mạnh mẽ trong mối 
quan hệ ngày càng thực chất với hai đối tác truyền 
thống và giàu tiềm năng.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm 
chỉnh thức Cộng hòa Liên bang Đức, dự Hội nghị cấp 
cao Nhóm 20 nền kinh tế thế giới (G20) (từ ngày 05 
- 08/7/2017) và thăm chính thức Hà Lan (từ ngày 08 
- 11/7/2017). Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và 
đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Tại Đức, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và phát 
huy các cơ chế hợp tác hiện có; ủng hộ, hỗ trợ thúc 
đẩy việc giảng dạy tiếng Đức vầ tiếng Việt ở bậc phổ 
thông tại Việt Nam và Đức; xem xét khả năng đàm 
phán Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về: chuyển 
giao người bị kết án phạt tù... Về vấn đề quốc tế và 
khu vực, Đức khẳng định ủng hộ tự do hàng hải, 
hàng không trên Biển Đông, ủng hộ lập trường 
chính nghĩa của Việt Nam và ASEAN giải quyết các 
tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên tinh thần 
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thượng tôn luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước 
Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và thể 
hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển 
Đông (DOC), sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển 
Đông (COC). Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh 
nghiệp Việt - Đức, hai bên đã ký 36 văn bản hợp 
tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước với 
tổng giá trị gần 4 tỷ USD.

Tại Hội nghị G20 diễn ra ở Hamburg (CHLB 
Đức), với chủ đề ‘‘Định hình một thế giới kết nối ”, là 
diễn giả chính tại Phiên thảo luận về phát triển bền 
vững, biến đổi khí hậu và năng lượng, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ 
về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác ứng 
phó biến đổi khí hậu và nêu rõ, với vai trò Chủ nhà 
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
APEC 2017, Việt Nam thúc đẩy những chủ đề ưu 
tiên, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu 
và sử dụng hiệu quả năng lượng.

Tại Hà Lan, hai bên cam kết tiếp tục duy trì 
tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường hợp 
tác về biến đổi khí hậu, an ninh, quốc phòng, đối 
ngoại...; nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức thành 
công các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan 
hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan vào năm 2018; Hà 
Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cập nhật, hoàn thiện 
Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long.

Hai bên ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến 
thăm chính thức Hà Lan; ký Bản ghi nhớ về hợp tác 
Quản lý an toàn thực phẩm, Ý định thư về các dự 
án chuyển đổi quy mô lớn thích ứng với biến đổi 
khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long và nhiều văn 
kiện hợp tác khác. Trong khuôn khổ chuyến thăm, 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các 
hoạt động về xúc tiến đầu tư, gặp gỡ, đối thoại, tọa 
đàm với các doanh nghiệp Hà Lan, thăm Đại học 
Wageningen, thăm, cắt băng khánh thành trụ sở 
mới của Đại sứ quán Việt Nam tại La Hay.

Chuyến thăm chính thức CHLB Đức, dự Hội 
nghị G20 và thăm chính thức Vương quốc Hà Lan 
của Thủ tướng Nguỳên Xuân Phúc đã tạo thêm 
động lực thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác 
hữu nghị truyền thống Việt Nam - Đức; Việt Nam 
- Hà Lan; tiếp tục là điển hình của mối quan hệ 
hợp tác năng động và hiệu quả giữa Việt Nam 
- một quốc gia đang phát triển trên con đường 
đổi mới, hội nhập và phát triển với một quốc gia 
châu Âu có trình độ phát triển cao và thân thiện 
với môi trường.

MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý 
THỜI GIAN GẦN ĐÂY 

Tình hình kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2017
Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù phải đối 

mặt với nhiều biến động, thách thức nhưng kinh 
tế thế giới tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thương 
mại toàn cầu có dấu hiệu hồi phục. Nổi bật là: Kinh 
tế Mỹ duy trì đà tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu nội 
địa tăng mạnh, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 
thấp nhất trong vòng 10 năm, ở mức 4,3% (tháng 
4/2017). Kinh tế châu Âu tiếp tục phục hồi, tốc độ 
tăng trưởng và lạm phát có xu hướng tăng lên, 
đồng thời tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống. Tại khu 
vực châu Á, kinh tế Trung Quốc dù đạt mức tăng 
trưởng cao nhất (6,9%... trong quý I/2017) song 
chưa bền vững do tác động của các biện pháp kích 
thích tăng trưởng của Chính phủ Trung Quốc. IMF 
(tháng 4/2017) và Tổ chức OECD (tháng 6/2017) 
cùng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 
2017 đạt 6,6%, cao hơn mục tiêu tăng trưởng 6,5% 
của Chính phủ Trung Quốc nhờ sự phát triển của 
sản xuất sản phẩm công nghệ cao và sự mở rộng 
của ngành dịch vụ.

Theo WB dự báo, tăng trưởng kinh tế thế giới 
năm 2017 đạt mức 3,5% so với năm 2016, cao hơn 
mức đã dự báo hồi tháng 3/2017 là 3,3%. Thương 
mại toàn cầu phục hồi và tăng trưởng khá, dự báo 
có thể tăng từ mức 2,2% năm 2016 lên 4% trong 
năm 2017.

- Về việc Triều Tiên phóng thử tên lửa và sở 
hữu hạt nhân

Thời gian qưa, Triều Tiên đã liên tiếp thực hiện 
các vụ phóng thử tên lửa, bất chấp việc Liên hợp 
quốc siết chặt các lệnh trừng phạt. Gần đây nhất, 
sau khi phóng thử hai tên lửa đạn đạo tầm trung 
mang tên Musudan (ngày 22/6 và ngày 04/7/2017) 
Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công tên lửa đạn 
đạo liên lục địa (có thể mang theo được đầu đạn 
hạt nhân).

Phản ứng của các nước trước vụ việc trên: Hàn 
Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung (bên lề 
Hội nghị cấp cao G20 tại Đức), hôi thúc cộng đồng 
quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều 
Tiên, kêu gọi Trung Quôc đóng vai trò lớn hơn trong 
việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, 
đồng thời nhấn mạnh vai trò của Nga trong các nỗ 
lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên; thúc đẩy 
để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sớm thông qua 
nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Riêng 
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đối với Mỹ, Tổng thống Đô-nan Trăm đã phê duyệt 
kế hoạch chính sách 4 điểm để giải quyết vấn đề 
Triều Tiên: (1) Không công nhận Triều Tiên là quốc 
gia hạt nhân; (2) Gây mọi sức ép, áp đặt mọi lệnh 
trừng phạt có thể với Triều Tiên; (3) Không thay đổi 
chế độ ở Triều Tiên; (4) Giải quyết vấn đề thông qua 
đối thoại. Nga lên tiếng phản đối Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc ra tuyên bố áp đặt những biện pháp 
mạnh tay với Triều Tiên.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 
thông qua Lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên (ngày 
02/6/2017) bổ sung 4 tổ chức và 14 cá nhân Triều 
Tiến vào danh sách cấm vận. Triều Tiên bác bỏ hoàn 
toàn lệnh trừng phạt từ Liên Họp Quốc đối với Triều 
Tiên, gọi đây là “hành động thù địch”. Triều Tiên “sẽ 
không từ bỏ con đường xây đựng lực lượng hạt 
nhân, được chọn để bảo vệ chủ quyền quốc gia, 
và quyền tồn tại quốc gia, sẽ hướng đến thắng lợị 
cuối cùng”. Trung Quốc cho rằng, việc Triều Tiên 
sở hữu hạt nhân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á, làm tổn hại đến 
lợi ích quốc gia to lớn của Trung Quốc, ngăn chặn 
Triều Tiên sở hữu hạt nhân đã nằm ở vị trí ưu tiên 
của Trung Quốc khi xử lý các vấn đề phức tạp ở khu 
vực này.

Về phía Việt Nam: Việt Nam hết sức quan ngại 
trước việc CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng thử 
tên lửa đạn đạo liên lục địa, vi phạm nghiêm trọng 
các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên 
hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực; ủng 
hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa 
bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên; kêu gọi các 
bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan 
của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và có những 
hành động mang tính xây dựng, thiết thực đóng 
góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định 
của khu vực và trên thế giới.

NHỮNG ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC ĐẾN VIỆT 
NAM TRONG VAI TRÒ NƯỚC CHỦ NHÀ NĂM 
APEC 2017

Năm 2017, Việt Nam lần thứ 2 (lần thứ nhất 
là năm 2006) vinh dự đảm nhận vai trò chủ nhà 
tổ chức các hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Sự kiện quan 
trọng này, không những thể hiện sự tín nhiệm cao 
của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam sau gần 20 
năm gia nhập mà còn mang lại cho Việt Nam nhiều 
ảnh hưởng tích cực, đó là:

Nâng cao vị thế của Việt Nam: Trong vai trò chủ 

nhà, Việt Nam đã đề xuất chủ đề hoạt động cho 
năm APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun 
đắp tương lai chung”, với mục đích thúc đẩy tăng 
trưởng thông qua hợp tác kinh tế sâu rộng hơn và 
tăng cường hội nhập trong khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. Cụ thể, Việt Nam đã xây dựng và được 
các nước ủng hộ, thống nhất 4 ưu tiên hợp tác của 
năm APEC 2017 bao gồm: Thúc đẩy tăng trưởng 
bền vững, sáng tạo và bao trùm; Thúc đẩy liên kết 
kinh tế khu vực sâu rộng; Nâng cao năng lực cạnh 
tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa; Tăng cường an ninh lương thực và nông 
nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nâng tầm quan hệ song phương: APEC là diễn 
đàn khu vực hội tụ các nền kinh tế hàng đầu trên 
thế giới với 39% dân số thế giới, 59% GDP toàn 
cầu, 48% thương mại quốc tế và chiếm khoảng 
53% tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) của thế giới. Xác định được tầm quan trong 
của APEC, Việt Nam đã và đang tham gia tích cực: 
có 13/15 các hiệp định thương mại tự do của Việt 
Nam được ký kết với 18 nền kinh tế thành viên 
APEC. Bảy nền kinh tế thành viên APEC hiện nằm 
trong top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của 
Việt Nam bao gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ma-lai-xi-a và 
Xinh-ga-po. Bên cạnh đó, ngoài việc đóng góp vào 
thành công chung của hợp tác đa phương APEC 
2017, Việt Nam sẽ có cơ hội đưa mối quan hệ song 
phương với các nền kinh tế thành viên APEC lên 
một tầm cao mới với chiều sâu và hiệu quả hơn và 
nâng tầm ảnh hưởng của nhau tại: các diễn đàn đa 
phương ở khu vực và quốc tế, trong đó có APEC, 
ASEAN, ASEM, WTO...

Tạo cơ hội “vàng” cho doanh nghiệp Việt Nam: 
Năm APEC 2017 sẽ có hơn 200 sự kiện lớn nhỏ, 8 
Hội nghị Bộ trưởng, cấp Bộ trưởng, tương đương 
Bộ trưởng và đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh 
Doanh nghiệp APEC tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, sự 
hội tụ củạ các nền kinh tế năng động hàng đầu 
khu vực và thế giới như Mỹ, Nhật, Hàn Quấc, Úc..., 
cùng hơn 1000 doanh nghiệp quốc tế thuộc các 
thành viên APEC đến Việt Nam trong dịp diễn ra 
sự kiện APEC 2017 sẽ mang lại nhiều cơ hội để 
kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh 
nghiệp hàng đầu thế giới và tìm kiếm cơ hội hợp 
tác làm ăn.

T.H
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