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FORMOSA TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, ĐẦU TƯ 
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG SẢN XUẤT, NỖ LỰC 
CAO TRONG VIỆC KHẮC PHỤC CÁC LỖI VI PHẠM

Đến cuối tháng 10/2016, các hạng 
mục công trình xử lý nước thải, 
khí thải, quản lý chất thải rắn và 

quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 
phục vụ Lò cao số 01 của FHS đã cơ bản hoàn 
thành, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất thải theo quy định. 

Thực hiện Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT 
ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc phê duyệt nguyên tắc, lộ 
trình khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ 
môi trường và kế hoạch giám sát môi trường, 
FHS đã phối hợp với các cơ quan khoa học và kỹ 
thuật, các chuyên gia về môi trường trong nước 

DươNg TấT THắNg
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Trung ương kiểm tra việc đảm bảo môi trường 
tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) ngày 24.7

Sau sự cố môi trường biển tại 04 
tỉnh miền Trung. Dưới sự chỉ đạo của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hà 
Tĩnh, Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) 
đã khẩn trương bổ sung hoàn thiện 

khắc phục xong 52/53 lỗi vi phạm. 
Riêng lỗi chuyển đổi phương pháp 

làm nguội cốc từ ướt sang khô sẽ hoàn 
thành vào tháng 6/2019 (theo cam 

kết của Công ty). Do nhà thầu Neisui 
Nhật Bản làm tổng thầu.
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và quốc tế khẩn trương thực hiện kế hoạch 
xây dựng bổ sung các hạng mục cải thiện tốt 
hơn công trình xử lý chất thải theo tiêu chuẩn 
quốc tế. Đến nay, các hạng mục công trình 
bảo vệ môi trường cải thiện, bổ sung của FHS 
đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu bảo vệ 
môi trường.

Công ty FHS cũng đã phối hợp với 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam lấy các không khí xung quanh 
khu vực hoạt động của Dự án theo Kế 
hoạch giám sát môi trường đã được phê 
duyệt. Kết quả đo đạc và phân tích mẫu 
môi trường không khí xung quanh tại 11 
vị trí bên trong FHS và 11 vị trí bên ngoài 
FHS cho thấy môi trường không khí xung 
quanh bên trong và ngoài khu vực dự án 
chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

Để thực hiện việc bảo vệ môi trường tốt 
hơn, Công ty FHS đã tăng vốn đầu tư thêm 
346 triệu USD để đầu tư và xây dựng các 
hạng mục công trình bảo vệ môi trường.

Được sự chấp thuận của Chính phủ, 
ngày 29/5/2017, Công ty Formosa đã tiến 
hành chạy thử lò cao số 1. Trong quá trình 
vận hành thử nghiệm có xảy ra một số lỗi kỹ 
thuật. Tuy nhiên, đến nay đều đã khắc phục 
xong và đưa vào vận hành ổn định. Trong 
tháng 7/2017, Lò cao số 1 của Công ty FHS 
đã tạo ra 945 nghìn tấn sản phẩm, đến thời 
điểm này đã có 497.675 tấn gang lỏng và 
431.820 tấn phôi, các sản phẩm thép cuộn, 
thép dây đã được xuất khẩu.

Ngày 24/7/2017, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc cùng với các bộ ngành 
liên quan, Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm 
tra thực tế tại Công ty FHS và đã đánh giá 
dự án Khu liên hợp gang thép của Công ty 
FHS là dự án có quy mô lớn nhất từ trước 
tới nay về đầu tư tại Việt Nam, có ý nghĩa 

quan trọng trong việc phát triển ngành 
công nghiệp thép, đáp ứng mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo 
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 
toàn diện và đảm quốc phòng an ninh. Thủ 
tướng Chính phủ đánh giá cao nhà đầu tư 
đã nhận trách nhiệm về sự cố môi trường 
và đã xin lỗi người dân và Nhà nước Việt 
Nam, đã bồi thường, hỗ trợ cho người dân 
4 tỉnh miền Trung; chủ động tích cục khắc 
phục các lỗi vi phạm, nỗ lực quan tâm đầu 
tư kinh phí đổi mới công nghệ, cải tạo, 
nâng cấp các công trình xử lý môi trường, 
ứng phó và phòng ngừa sự cố; đặc biệt đã 
đầu tư bổ sung hệ thống hồ chỉ thị sinh học 
và ứng phó sự cố.

Hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học này 
được xây dựng trên diện tích 10ha, đảm bảo 
ứng phó được các sự cố về nước thải có thể 
xảy ra và tiếp tục xử lý nước đạt chất lượng 
tốt hơn đối với 02 dòng nước thải sau xử lý 
đạt quy chuẩn quy định tại Trạm XLNT sinh 
hóa và Trạm XLNT công nghiệp. Hệ thống 
hồ FHS là hệ thống hồ sinh học kết hợp với 
bãi lọc trồng cây quy mô lớn đầu tiên ở Việt 
Nam được thiết kế với đầy đủ chức năng 
kiểm soát sự cố, chỉ thị sinh học và xử lý bổ 
sung nước thải, với các hạng mục công trình 
và thiết bị hiện đại, cho phép hệ thống hoạt 
động linh hoạt: hệ thống hồ chứa nước thải 
sự cố và các tổ máy bơm tuần hoàn nước thải 
để xử lý lại, hệ thống quan trắc tự động, hệ 
thống Scada và camera giám sát, điều khiển 
từ xa, hệ thống đường ống chảy vòng (by-
pass), các bể cá chỉ thị sinh học… 

Hệ thống hồ được thiết kế với 4 cấp độ 
ứng phó sự cố:

Cấp độ ứng phó sự cố thứ 1: Phần mềm 
giám sát sẽ có cảnh bảo khi dữ liệu từ hệ 
thống quan trắc tự động sau Trạm XLNT 



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng 3
Số 55 (Tháng 9/2017)

sinh hóa và Trạm XLNT công nghiệp chỉ bất 
kỳ một chỉ tiêu đạt 80% giá trị kiểm soát, để 
người điều hành kiểm tra, xác nhận sự cố và 
nguyên nhân.

Khi dữ liệu chỉ giá trị chất lượng nước 
đạt 90% giá trị kiểm soát, sẽ ngừng dẫn nước 
thải vào hệ thống hồ, nước sau xử lý được 
trở lại về bể sự cố trong Trạm XLNT đó để 
xử lý lại. Khi khắc phục được sự cố thì chuỗi 
hồ trở lại hoạt động bình thường.

Cấp độ ứng phó sự cố thứ 2: Sau khi 
kích hoạt cấp độ ứng phó sự cố 1, nếu 
nước hồi lưu về đầu trạm xử lý nhiều, 
dung tích chứa của bể sự cố không đủ, sẽ 
khởi động biện pháp ứng phó sự cố cấp 2. 
Lượng nước thải công nghiệp nhiễm bẩn 
được đưa đến chứa trong bể sự cố CN1, 
nước thải sinh hóa nhiễm bẩn được đến bể 
sự cố SH1. Sau khi Trạm XLNT sinh hóa 
hay công nghiệp khắc phục xong sự cố, 
nước thải đầu ra đạt chuẩn cho phép, sẽ 
khởi động Trạm bơm tuần hoàn. Nước thải 
sau xử lý đã đạt quy chuẩn được đưa vào 
hồ SH3 hay CN3. Chu trình hoạt động của 
2 chuỗi hồ bắt đầu từ hồ SH3 và CN3.

Cấp độ ứng phó sự cố thứ 3: Biện pháp 
ứng phó sự cố cấp 2 đã được kích hoạt, 
lượng nước thải nhiễm bẩn được đưa đến 
chứa trong bể SH1 (hay CN1) nhưng dung 
tích của các bể trên không đủ. Chuyển từ cấp 
độ 2 sang cấp độ 3: Nước thải sự cố được 
chứa cả trong SH2 hay CN2, và được bơm 
dần về Trạm XLNT tương ứng (sinh hóa hay 
công nghiệp) để xử lý lại, rồi được đưa vào 
chuỗi hồ từ SH3 (hay CN3).

Cấp độ ứng phó sự cố thứ 4: Cấp độ 
ứng phó sự cố thứ 4 tính đến trường hợp 
chất lượng nước trong toàn bộ hệ thống hồ 
không đạt chuẩn. Khi đó nước thải từ hệ 
thống hồ sẽ ngừng xả ra biển. Bằng đường 

ống D350, nước được đưa từ Trạm bơm 
1C ngược về hồ sự cố CN1. Từ đây nước 
được bơm dần về Trạm XLNT thải công 
nghiệp để xử lý lại. 

Nhóm thiết kế sử dụng mô hình thủy 
lực để mô phỏng các chế độ làm việc của 
hệ thống hồ, để lựa chọn các thông số thiết 
kế tối ưu, đồng thời để đảm bảo hồ không 
bị tràn nước với trận mưa cực đại 630mm/2 
ngày. Nhóm cũng sử dụng mô hình tính toán 
mô phỏng, cho phép dự báo được chất lượng 
nước sau xử lý qua chuỗi hồ - bãi lọc trồng 
cây theo các kịch bản khác nhau.

Công trình hồ sinh học là một trong những 
hạng mục quan trọng để đảm bảo an toàn về 
môi trường do nước thải tại Công ty FHS, đã 
nhận được sự đánh giá cao, sự tin tưởng của 
lãnh đạo Bộ TNMT, chính quyền địa phương, 
doanh nghiệp và của cộng đồng. Công trình đã 
góp phần quan trọng, làm cơ sở để Chính phủ 
cho phép Công ty FHS đưa vào vận hành thử 
nghiệm lò cao số 1 từ ngày 29/5/2017.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã mời 
các tổ chức tư vấn nước ngoài có uy tín (như 
Atkins của Anh và Veolia của Pháp) tiến 
hành khảo sát thực tế tại FHS và đều nhận 
định công nghệ sản xuất và công nghệ xử lý 
chất thải đã được FHS đầu tư bài bản, quy 
mô, sử dụng các thiết bị, công nghệ hiện đại, 
tiên tiến trên thế giới. 

Sắp tới Bộ Tài nguyên và Môi trường và 
tỉnh Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn trên cơ sở số liệu nền hiện trạng 
tại Khu kinh tế Vũng Áng và có thể ban hành 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kiểm soát môi 
trường không khí, nước thải, chất thải... tiệm 
cận với tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường 
của các nước tiên tiến trên thế giới nhằm 
đảm bảo phát triển bền vững./.

D.T.T
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Trong thời gian qua, tình hình an 
ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh có nhiều diễn biến phức tạp, 

nhất là những tác động, ảnh hưởng của sự cố 
môi trường biển; các thế lực thù địch, phản 
động, đối tượng cực đoan, chống đối gia tăng 
hoạt động chống phá, lợi dụng sự cố môi 
trường biển để kích động, tổ chức người dân 
gây ra hàng chục cuộc tuần hành, biểu tình, 
gây rối an ninh, trật tự, làm ách tắc giao thông, 
cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước...; 
hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp 
luật trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, 
môi trường, tình hình trật tự an toàn giao thông 
vẫn còn tiềm ẩn phức tạp... 

Trước tình hình trên, lực lượng Công an Hà 
Tĩnh đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà 
nước, Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền, cụ 
thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác đề 
ra; quán triệt tư tưởng “An ninh chủ động”, 
tập trung triển khai quyết liệt nhiều phương án, 
kế hoạch, giải quyết những vấn đề phức tạp 
nảy sinh về an ninh, trật tự; kịp thời tham mưu 
cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải 
pháp bảo đảm an ninh, trật tự; không để xảy ra 
đột xuất, bất ngờ; góp phần giữ vững ổn định 
chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục 
vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh nhà. 

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 

Ra quân

Không để bị động, bất ngờ trong đảm bảo 
an ninh, trật tự trên địa bàn

Đại TÁ Lê VăN SAo
UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Công an Hà Tĩnh:
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an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an Hà tĩnh 
rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, chủ động nắm, phân tích, đánh 
giá và dự báo tình hình từ xa, từ cơ sở, luôn tạo 
thế chủ động trong triển khai các biện pháp 
công tác phòng ngừa, đấu tranh với các thế 
lực thù địch, phản động, số cực đoan, chống 
đối, các loại tội phạm. Quán triệt tinh thần đó,  
Công an tỉnh thường xuyên tăng cường lực 
lượng, bám sát địa bàn cơ sở, nhất là các địa 
bàn trọng điểm, phức tạp liên quan đến vấn đề 
tôn giáo và an ninh nông thôn; tuyến, địa bàn 
có nhiều tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, 
ma túy, tệ nạn; chủ động nắm chắc mọi diễn 
biến tình hình liên quan, quản lý chặt hoạt 
động của các hệ loại đối tượng, kịp thời phát 
hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc phức tạp liên 
quan an ninh, trật tự ngay từ khi mới phát sinh 
tại cơ sở. Nổi bật là đã chủ động nắm, kịp thời 
tham mưu xử lý, ngăn chặn hàng chục cuộc 
tập trung đông người kéo đến trụ sở UBND 
các cấp, nhà lãnh đạo tỉnh khiếu kiện về bồi 
thường sự cố môi trường biển; khiếu kiện thu 
phí BoT cầu Bến Thủy, cầu Rác; chuyển đổi 
mô hình chợ thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà 
Tĩnh; giải quyết 23 vụ việc khiếu nại, tố cáo 
liên quan đến công tác đảm bảo an ninh nông 
thôn - đô thị;  Tập trung triển khai có hiệu quả 
các mặt công tác nghiệp của lực lượng Công 
an trong nắm, quản lý địa bàn, đối tượng, nhất 
là các đối tượng phản động, hội nhóm chống 
đối, số cực đoan trong tôn giáo, các hệ loại đối 
tượng hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các 
tuyến, địa bàn phức tạp về tai nạn giao thông, 
cháy nổ…

Thứ hai, tham mưu cấp ủy, chính quyền 
các cấp chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị, chủ động giải quyết các vấn đề 
phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự. Trong 
đó: Tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện có 
hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, nhất là chính sách bồi thường 
thiệt hại sau sự cố môi trường biển; giải quyết 

thấu đáo các kiến nghị của nhân dân, khắc phục 
kịp thời các sơ hở, thiếu sót trong thực hiện các 
chính sách kinh tế - xã hội, không để lây lan, 
kéo dài, không để đối tượng phản động, cực 
đoan tôn giáo lợi dụng kích động; Củng cố, 
kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vùng 
giáo, vùng trọng điểm phức tạp về an ninh, trật 
tự, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ 
cán bộ cơ sở để đủ sức quán xuyến địa bàn, xử 
lý tại chỗ khi có tình hình phức tạp xảy ra.

Thứ ba, tập trung triển khai công tác đấu 
tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật của 
số đối tượng phản động, số cực đoan trong tôn 
giáo. 

 Đối với số đối tượng phản động, chống 
đối bên ngoài, lực lượng Công an Hà Tĩnh 
đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp 
vụ của Bộ, Công an các địa phương tập trung 
quản lý hoạt động; qua đó đấu tranh, bóc gỡ, 
vô hiệu hóa nhiều tổ chức, hội nhóm chống 
đối. Thời gian qua, đã khởi tố, bắt tạm giam 
01 bị can thuộc tổ chức phản động, khởi tố, 
ra quyết định truy nã 01 đối tượng hội nhóm 
chống đối… Đối với số đối tượng phản động, 
cực đoan bên trong, lực lượng Công an đã tập 
trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để 
quản lý chặt chẽ các đối tượng theo phương 
châm “địa phương nào giữ chắc đối tượng địa 
phương đó”; đồng thời chủ động tham mưu 
xây dựng nhiều phóng sự, bài viết để phản 
bác, tấn công chính trị, hạ uy tín của các đối 
tượng cầm đầu, cốt cán trong các tổ chức phản 
động, số cực đoan trong tôn giáo, qua đó tuyên 
truyền để nhân dân hiểu được bản chất của các 
đối tượng, tạo làn sóng lên án đối tượng ngay 
tại cơ sở, không để số đối tượng phản động, 
chống đối trong tỉnh có điều kiện hoạt động. 
6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an đã 
giải quyết 15 vụ việc tập trung đông giáo dân 
tuần hành, biểu tình, gây rối trật tự, qua đó 
khởi tố điều tra 6 vụ án.

Thứ tư, chủ động triển khai các mặt công 
tác để quản lý địa bàn và các hệ loại đối tượng.  
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Thường xuyên phối hợp tổ chức quản lý, giáo 
dục, cảm hóa đối tượng tại cộng đồng dân cư, 
trọng tâm là huy động sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị, gia đình, dòng tộc, cơ 
quan, tổ chức xã hội trong quản lý, giáo dục, 
cảm hóa đối tượng, đặc biệt là số đối tượng 
chấp hành xong án phạt tù về địa phương, số 
đối tượng thuộc diện quản lý tại nơi cư trú; 
qua đó, làm giảm tình trạng tái phạm tội, vi 
phạm pháp luật của các đối tượng, nhất là các 
đối tượng hình sự, kinh tế… Chủ động rà soát, 
xác định các địa bàn trọng điểm, phức tạp để 
tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tổ chức 
quản lý, nắm tình hình, đồng thời đánh giá 
chính xác các yếu tố, điều kiện xã hội mà địch 
lợi dụng để kích động chống phá; các nguyên 
nhân, điều kiện của tình hình tội phạm… để 
đấu tranh, giải quyết. Do vậy, trong một số thời 
điểm, có những vụ việc diễn biến phức tạp, tuy 
nhiên đều được giải quyết hiệu quả, không để 
hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Thứ năm, chủ động làm tốt công tác 
quần chúng làm cơ sở cho việc giải quyết ổn 
định tình hình an ninh, trật tự phát sinh ở cơ 
sở.  Tăng cường công tác vận động, tranh thủ 
người có uy tín trong tôn giáo tại các địa bàn; 6 
tháng đầu năm 2017, đã tổ chức tiếp xúc, tranh 
thủ trên 1.000 lượt người có uy tín trong tôn 
giáo, phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo 
an ninh, trật tự tại địa phương;  tổ chức hơn 
3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn 
trọng yếu, thực hiện 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, 
cùng làm” với nhân dân, tham gia xây dựng 
Nông thôn mới; bảo vệ môi trường; tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật, phòng, chống tai tệ 
nạn xã hội; giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, gia đình chính sách… góp phần thắt 
chặt hơn nữa sự gắn bó giữa lực lượng Công 
an với nhân dân, góp phần chủ động trong đảm 
bảo ANTT tại cơ sở.  Chủ động phối hợp các 
ngành, các cấp, các lực lượng, đặc biệt là các tổ 
chức Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, 
Hội phụ nữ tham đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ 

sở. Chính vì vậy, thời gian qua đã chủ động giữ 
vững ổn định chính trị tại các địa bàn, không 
để các đối tượng lợi dụng kích động biểu tình, 
gây rối, nhất là từ sau 30/4, 01/5/2017.

Thứ sáu, chủ động các phương án phòng 
ngừa, đấu tranh, xử lý các tình huống phức 
tạp ngay tại cơ sở. Thường xuyên tiến hành 
rà soát, đánh giá, củng cố và phối hợp diễn tập 
các phương án, kế hoạch phòng chống biểu 
tình, gây rối an ninh, trật tự ở các cấp; từ năm 
2016 đến nay đã tổ chức, hướng dẫn diễn tập 
thành công phương án A2 cho 3 huyện, 54 xã, 
phường, thị trấn, từ đó tạo thế chủ động cả về 
lực lượng, phương tiện và biện pháp giải quyết 
khi có tình huống phức tạp xảy ra.

Mặc có nhiều nỗ lực, nhưng tình hình an 
ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh còn diễn biến 
phức tạp, do nhiều nguyên nhân, trong đó 
nguyên nhân chủ quan phải nhắc đến, đó là: 
Công tác nắm tình hình của các lực lượng chức 
năng có lúc, có nơi chưa thật sự sâu sát, kịp 
thời. Nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấp chưa nhận thức đúng, 
đủ tính phức tạp, nguy hiểm của tình hình, còn 
mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, phương 
thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản 
động. Hệ thống chính trị cơ sở, nhất là cấp 
xã, thôn có nơi không nắm được dân. Công 
tác truyền thông đấu tranh phản bác các luận 
điệu sai trái, vạch mặt các đối tượng vi phạm 
pháp luật còn hạn chế; vận động quần chúng 
còn nặng về hình thức. Bố trí lực lượng, tăng 
cường phương tiện, điều kiện đảm bảo cho lực 
lượng Công an còn hạn chế.

Thời gian tới, dự báo tình hình an ninh, trật 
tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến 
khó lường. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, 
trật tự đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng 
Công an phải không ngừng đổi mới về nhận 
thức, tư duy nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả các 
mặt công tác Công an, đáp ứng tốt nhất yêu 
cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

L.V.S
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Với phương châm giúp bạn chính 
là giúp mình, thời gian qua, 
BĐBP Hà Tĩnh đã quán triệt và 

thực hiện đồng bộ tích cực, hiệu quả công 
tác đối ngoại biên phòng. Qua đó, thắt chặt 
thêm mối đoàn kết hữu nghị đặc biệt gắn bó 
mật thiết với chính quyền, nhân dân, các lực 
lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Bôlykhamxay, 
Khăm Muộn (Lào).

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xác định 
công tác đối ngoại biên phòng là một nhiệm 
vụ  quan trọng, góp phần giữ vững an ninh 
chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã 
hội của mỗi quốc gia. Với Việt Nam và Lào 

Đại TÁ Võ TRọNg Hải
TUV, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh

Xây dỰNG bIêN GIớI HòA bìNH, HữU NGHị, 
ĐặC bIỆT VIỆT - LÀO

Lễ ký kết và bàn giao bản ghi nhớ giữa Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh 
(BĐBP) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 

145 km đường biên giới tiếp giáp với 
tỉnh Bôlykhamxay và Khăm Muộn 

(Lào). Những năm qua đường biên 
giới  do BĐBP Hà Tĩnh quản lý và bảo 
vệ được cấp trên đánh giá là ổn định 

nhất trên toàn tuyến biên giới Việt 
Nam - Lào. Đồng thời công tác đối 

ngoại của BĐBP Hà Tĩnh được đánh giá 
là điểm sáng trong công tác đối ngoại 

Biên phòng cả nước. 
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nhiệm vụ này còn mang lại ý nghĩa to lớn 
nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị đặc 
biệt được hai Đảng, hai Nhà nước thiết lập 
từ nhiều năm qua.

Tiêu biểu nhất là công tác phối hợp 
đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội 
phạm ma túy. Từ năm 2015 đến nay, BĐBP 
Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức 
năng của bạn Lào đấu tranh thắng lợi nhiều 
chuyên án, vụ án. Tiêu biểu là các chuyên 
án: 466 - LV bắt 11 đối tượng, tang vật thu 
2 tấn Cần sa khô ép bánh, 3,5 tấn tiền chất 
ma túy; 469 - LV bắt 5 đối tượng, thu giữ 91 
bánh hêrôin, 35.800 viên ma túy tổng hợp; 
916 - LV bắt 1đối tượng buôn bán vũ khí vào 
vùng địch phỉ, thu 9 khẩu súng AK; 063-AV, 
bắt 3 đối tượng, thu 97 bánh heroin; 473-LV 
bắt 2 đối tượng, thu 1 tấn cần sa khô;  phối 
hợp với Công an hai tỉnh Bôlykhămxay và 
Khăm Muộn kiểm tra, rà soát, phân loại hơn 
1.310 đối tượng bất mãn chế độ, cán bộ thoái 
hóa biến chất tham gia các hoạt động dạng 
phỉ ở Nam Lào. 

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã kết 
nghĩa giữa 3 đồn Biên phòng với Đồn 
công an và Đại đội bảo vệ biên giới của 
bạn Lào. Đồng thời tham mưu Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 30- CT/TU; 
KH 381- KH/UBND về “Tổ chức phong 
trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên 
giới giữa tỉnh Hà Tĩnh với hai tỉnh nước 
bạn Lào”. Mới đây 2 cặp thôn, bản, cụm 
dân cư hai bên biên giới (Xã Sơn Kim 2, 
Hương Sơn với bản Na Pê, huyện Khăm 
Cợt; thôn 11 xã Sơn Hồng với bản Xốp 
Tơng, huyện Xaychămphon) đã tiến hành 
ký kết nghĩa. Đây là bước tiến quan trọng 
trong việc xây dựng biên giới chung hoà 
bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 

Các đơn vị thuộc BĐBP Hà Tĩnh cũng đã 

phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới 
của bạn Lào đẩy mạnh các hoạt động giao 
lưu, tọa đàm, tổ chức tuần tra song phương 
và làm tốt việc phối hợp trong công tác đấu 
tranh, phòng chống các loại tội phạm, xâm 
phạm an ninh biên giới. Đồng thời duy trì tốt 
phương thức quan hệ đối ngoại biên phòng, 
năm 2017 hai bên đã phối hợp tổ chức 5 đợt 
tuần tra song phương bảo vệ đường biên, 
mốc quốc giới với 60 lượt CBCS tham gia. 
Tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã làm thủ 
tục cho 613.441 lượt người, 102.193 lượt 
phương tiện XNC; tiếp nhận, bàn giao 34 
đợt/880 cán bộ Quân đội Lào sang học tập, 
công tác tại Việt Nam; phối hợp với các 
ngành, địa phương đón nhận qua Cửa khẩu 
Quốc tế Cầu Treo 19 hài cốt Liệt sỹ quân 
tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh 
tại Lào về nước đảm bảo trang nghiêm. 3 
năm liên tục 2014, 2015, 2016 BĐBP tỉnh 
còn tổ chức tập huấn công tác quản lý bảo vệ 
biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm 
cho 150 cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự 
và Công an tỉnh Bôlykhămxay, được các 
ngành và chính quyền địa phương hai bên 
ghi nhận, đánh giá cao. Khảo sát, xây dựng 
và bàn giao 03 nhà hữu nghị tại bản Thoọng 
Pẹ; Nai Kai và Xốp Tương;  tặng Công an 
tỉnh và BCH quân sự Bôlykhămxay 22 bộ 
máy vi tính; hỗ trợ, giúp đỡ các thôn, bản 
bên kia biên giới một số trang bị, vật chất, 
thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm, 
cây giống… với tổng trị giá khoảng 300 
triệu đồng. 

Riêng Trạm xá Thoọng Pẹ, đứng chân 
trên đất nước bạn Lào, tựa như một bệnh viện 
thu nhỏ, các y bác sỹ nơi đây tất cả vì người 
bệnh, làm việc với cái tâm của người thầy 
thuốc biên phòng. Đến hẹn, nếu không thấy 
bệnh nhân đến tái khám thì các bác sỹ BĐBP 
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lại phải thay nhau tìm đến từng nhà bệnh nhân 
để kiểm tra, thăm hỏi sức khỏe và khám lại. 
Những lần xuống bản cũng là dịp để các anh 
tuyên truyền thêm những kiến thức về sức 
khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường, thực hiện 
nếp sống văn minh. Tính riêng năm 2016 - 
2017 Trạm xá Thoọng Pẹ đã khám, chữa bệnh 
cho hơn 3.472 lượt người, cấp cứu 36 ca; điều 
trị và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.879 lượt 
người với tổng trị giá khoảng 160,5 triệu 
đồng, tham mưu cho UBND tỉnh nhận đào 
tạo cho 02 học sinh của tỉnh Bôlykhamxay ở 
trường Trung cấp y Hà Tĩnh.

 Những người chiến sỹ biên phòng Hà 
Tĩnh và người dân bản Thoọng Pẹ tuy không 
máu mủ ruột rà, không cùng quê hương xứ 
sở, nhưng họ yêu thương giúp đỡ nhau bằng 
một tình cảm trong sáng, thuỷ chung. Từng 
việc làm cụ thể thay cho lời nói của màu áo 
xanh biên phòng, lòng dân Thoọng Pẹ tin 
Bộ đội Biên phòng Việt Nam nói được, làm 

được, nên ngày nay bản Thoọng Pẹ như là 
một chốt tiền tiêu ngoài biên cương, nhằm 
bảo vệ vững chắc một vùng biên ải của Tổ 
quốc. 

Sự giúp đỡ của BĐBP Hà Tĩnh đã được 
chính quyền và nhân dân của Bạn đánh giá 
cao. Như đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh 
Bôlykhamxay đã khẳng định với Tổng bí 
thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm 
tỉnh Bôlykhamxay tháng 12 năm 2016: 
“Công tác phối hợp phát triển kinh tế, an 
ninh quốc phòng giữa hai nước ở Hà Tĩnh và 
Bôlykhămxay rất tốt. Trong đó, BĐBP Hà 
Tĩnh là một điểm sáng giúp nhân dân các 
bản, huyện biên giới từng bước cải thiện 
được đời sống kinh tế, đấu tranh ngăn chăn, 
bắt giữ nhiều đường dây Ma túy lớn, đập tan 
nhiều tổ chức phản động chống phá nhà nước 
Lào….giá như tỉnh nào cũng làm được như 
BĐBP Hà Tĩnh thì tốt biết mấy”./.

V.T.H

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

cộng tác viên: Lê Văn Tùng, Hoàng Xuân Quyến, Lê Văn Sao, Bùi Ngọc Hồng, Dương Xuân Thâu,  Trương 
Ngọc Ánh, Trần Đình Hưng, Minh Tư, Phạm Bích Liên, Phan Thế Cải, Đặng Giang, Hữu Nhân, Đặng Quốc 
Thiện, Nguyễn Tiến Thái, Lê Hồng Việt, Võ Minh Châu... Do khuôn khổ có hạn, trong số này, Tạp chí chỉ 
đăng một số bài, những bài viết còn lại Ban Biên tập sẽ lựa chọn đăng vào các số tiếp theo.

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

BAN BIÊN TẬP
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Ấn tượng Vientiane

Xe nhà, đường quen, chỉ gần một 
ngày đường, xe chúng tôi đã tới 
Thủ đô Vientiane (Viêng Chăn). 

Cảm nhận mọi thứ diễn ra bình lặng, yên 
ả, ngay cả tên gọi Vientiane, gốc tiếng Lào 
-Thái nghĩa là “Thành đàn hương” vẫn được 
giữ nguyên. Mới 16 giờ hầu hết các chợ và 
cửa hàng đã đóng cửa. Tối Vientiane nghỉ 
sớm. Đặt chuông báo thức, 4h30 chúng 
tôi dậy bách bộ ra đường nhựa ven sông 

Mekong. Mới tờ mờ sáng, chúng tôi đã 
chứng kiến hừng đông và người đi bộ thể 
dục. Thì ra Vientiane đi ngủ sớm để sang 
mai dậy sớm. Nằm bên đại lộ chính dẫn vào 
Thủ đô, chợ Talat Sao mở cửa trước 4h, nên 
bà con Việt kiều còn gọi là chợ Sáng. Tháng 
12/2011, lần thứ 5 chúng tôi sang Lào, bấy 
giờ có hơn 6.000 Việt kiều cư trú làm ăn 
trên địa bàn Thủ đô Vientiane, trong đó 
phần lớn doanh nhân Việt kiều làm ăn tại 
chợ Talat Sao. 

 Coá möåt nûúác Laâo
trong loâng ngûúâi Viïåt

giAo HưởNg - KHắC HiểN

1 góc nhỏ Cố đô Luang Prabang
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Chúng tôi đến Tượng đài Anouvong 
(1767-1829) - vị Vua cuối cùng của vương 
quốc Vạn Tượng.  vua đứng lẫm liệt uy 
nghi, tay cầm gươm, tay kia chỉ ra dòng 
Mekong trước mặt. Sử gia triều Nguyễn 
Việt Nam gọi ông là A Nỗ, ông sinh tại 
kinh đô Vientiane, con trai thứ tư của vua 
Bunsan. Năm 1779 người Xiêm lật đổ vua 
cha Bunsan, bắt nội các Vạn Tượng làm tù 
binh, Anouvong và các anh bị quản thúc 16 
năm tại Bangkok.Tháng 02/1795, triều đình 
Xiêm đưa intharavong Setthathirath iii lên 
ngôi vua, đưa Anouvong làm Phó vương 
giúp vua anh trị vì vương quốc Vientiane. 
Năm 1805, vua anh băng hà, Anouvong 
kế ngôi lấy hiệu là Xaiya Setthathirath IV. 
Trong cuộc chiến Vạn Tượng Miến Điện, 
Anouvong chọn Xiêm làm đồng minh 
nhưng ông vẫn nuôi hoài bão giải phóng 
đất nước khỏi ách đô hộ của Xiêm. Tháng 
02/1827 Anouvong cho rằng người Anh tại 
Miến Điện sẽ tấn công Xiêm, ông mang 
quân sang đánh Xiêm tại Korat (nay là tỉnh 
Nakhon Ratchasima, Thái Lan); Đại Nam 
thực lục triều Nguyễn, Việt Nam chép: 
Đinh hợi, năm Minh Mệnh thứ 8 (1827), 
nước Vạn Tượng cùng nước Xiêm động binh 
đánh nhau… Vua thấy thượng đạo Cam Lộ 
thông với nước Xiêm, sai Quản đạo Tống 
Văn Uyển đến ngay chỗ biên giới dò hỏi 
việc ấy, dặn sau có việc biên khẩn cấp cần 
báo ngay thì cho được làm tờ tâu đệ thẳng.

Kết cho Anouvong “tội” làm phản, 
vua Xiêm Rama iii lệnh cho quân vây 
hãm tàn phá thành Vientiane, cưỡng 
bức dân Vạn Tượng sang vùng đất phía 
nam sông Mêkong đã bị Xiêm chiếm giữ, 
kinh thành Vientiane bị tàn phá chỉ sót lại 
ngôi chùa Wat Si Saket. Vua Anouvong 
bị truy lùng ráo riết phải rút sang Lakhon 
(nay là tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan), 
tháng 6/1827 lại phải chạy sang Mahaxay-
Koongkeo, nay là Mahaxay, tỉnh Khăm 
Muộn, Lào. 

Mục đích giải phóng Vạn Tượng khỏi 
vòng áp chế của Xiêm, vua Anouvong được 

triều Nguyễn-Việt Nam giúp đỡ, ông mang 
quân giao chiến với Xiêm tại Lakhon song 
bị thất bại. Để rảnh tay lo đại sự và được 
triều Nguyễn Việt Nam chấp thuận, ngày 
29/9/1827 ông mang bầu đoàn sang lánh 
nạn tại Nghệ An - nơi mà Danh sỹ Nguyễn 
Thiếp khi được vua Quang Trung hỏi ý kiến 
đã tâu rằng “Thanh-Nghệ là đất thượng 
võ xưa nay, anh hùng nhiều mà hảo hán 
cũng nhiều”. Trên đường trở về Mahaxay-
Koongkeo để mộ binh chống xâm lăng, 
ngày 19/12/1828 khi ngang qua Muang 
Phuan (nay là Xiêng Khoảng, Lào), ông bị 
Chao Noi tù trưởng Trấn Ninh bắt nộp cho 
Xiêm. Bị giải đến Bangkok giam trong cũi 
sắt, Anouvong bị chết sau 1 năm trong cá 
chậu chim lồng, thọ 61 tuổi.  

Bên tượng Anouvong tôi ngộ ra: Tấm 
lòng của nhân dân các bộ tộc Lào dành cho 
ông vững bền hơn lũy thép không gì công 
phá nổi. Ông không cứu được Vạn Tượng 
khỏi thất bại, không cứu được kinh thành 
Vientiane khỏi bị tàn phá, không dành lại 
được phần lãnh thổ rộng lớn phía nam sông 
Mekong đã bị Xiêm thôn tính, dù vậy người 
dân các bộ tộc Lào vẫn truy phong ông là 
Anh hùng giải phóng dân tộc. 

Nỗi nhớ Luang Prabang…!
Hôm sau chúng tôi tiếp tục chặng thứ 

hai Vientiane-Luang Prabang. Hai chiếc xe 
được coi là “nồi đồng cối đá” chuyên dụng 
đường trường, sang đây qua mỗi chặng 
quốc lộ xuyên Lào lại phải dừng nghỉ lấy 
sức để tiếp tục leo lên điệp trùng núi, điệp 
trùng đèo và cua tay áo. Hun hút giữa đại 
ngàn, qua gương phản chiếu chúng  tôi thấy 
sắc mặt của “tay lái lụa” căng thẳng như 
dây đàn, càng lên phía Bắc không gian càng 
vắng lặng, cảm giác như đang lạc giữa bảo 
tồn thiên nhiên huyền bí. Xe đang xuyên 
qua vùng đất mà dăm bảy chục cây số mới 
gặp vài nóc nhà, vài xe cơ giới lưu thông. 
Người giàu trí tưởng tượng cũng khó hình 
dung từ 50 đến 70 năm trước, vùng thượng 
Lào muôn trùng hiểm trở, nổi tiếng rừng 
thiêng nước độc, hầu hết chưa có đường 
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mòn, bằng cách nào quân tình nguyện và 
chuyên gia Việt Nam vẫn băng đèo lội suối, 
vẫn bám trụ chiến đấu hàng chục năm trời 
trong núi thẳm rừng sâu, xua đuổi được hai 
đối thủ vượt trội về nhiều mặt? Hun hút 
giữa đại ngàn ta càng thấm hiểu vì sao đã 40 
năm hưởng hạnh phúc hòa bình, nhân dân 
các bộ tộc Lào và núi rừng xứ Triệu Voi vẫn 
nghẹn ngào trước sự hy sinh vô bờ của quân 
tình nguyện Việt Nam, càng thấm hiểu vì 
sao trong 10.804 phần mộ Liệt sĩ quân tình 
nguyện đã quy tập vào Nghĩa trang Liệt sĩ 
Việt-Lào tại huyện Anh Sơn, Nghệ An, thì 
có tới 7.015 Liệt sĩ chưa biết tuổi tên. Còn 
tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm, huyện 
Hương Sơn, Hà Tĩnh đã có 1.200 hài cốt 
liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào được tìm 
kiếm và đưa về an táng tại đây, khá đông 
trong đó vẫn không biết được tên tuổi.

Tiếng động cơ vẫn mệt nhọc gầm gào, 
mọi người cố nhắm mắt ngủ để không phải 
nhìn xuống vực sâu hun hút dưới bánh xe 
qua. Chúng tôi vào tới Luang Prabang - kinh 
đô của vương quốc Lan Xang thế kỷ thứ 14. 
Về diện tích tự nhiên thì tỉnh Luang Prabang 
rộng hơn chút xíu, về dân số chỉ bằng 1/6 
tỉnh Nghệ An, cố đô Luang Prabang được 
UNESCo công nhận Di tích lịch sử văn 
hóa thế giới năm 1995, hằng năm đón nửa 
triệu khách thập phương, xứng đáng là điểm 
sáng về phát triển hội nhập quốc tế của Lào. 
Đang giữa chiều, chúng tôi tranh thủ tham 
quan thác nước Tát Khoangxi “viên ngọc 
xanh giữa rừng nhiệt đới” đúng như báo chí 
phương Tây ca ngợi. 

Nghe tin có khách bên nhà sang, tối 
ấy vợ chồng Việt kiều Nguyễn Văn Tuấn-
Lê Thị Như Ý đến nhà hàng giao lưu dùng 
cơm thân mật với các bác các anh. Qua 
trò chuyện, chúng tôi biết Tuấn, sinh năm 
1969, Như Ý - sinh năm 1971, đều quê tỉnh 
Quảng Bình. Tuấn sinh lớn lên tại Thành 
phố  Đà Nẵng, trong khi Như Ý sinh lớn 
lên tại Thành phố Hà Tĩnh, bố Như Ý là 
Việt kiều Thái Lan về nước năm 1961, từng 
lập hiệu ảnh hành nghề “phó nháy” tại khu 

vực Bến xe Tp Hà Tĩnh hiện nay. Sinh ra 
từ miền Trung không được thiên nhiên ưu 
đãi, lớn lên trong lam lũ nhọc nhằn, 30 năm 
trước Tuấn đã nhận giấy báo nhập trường 
Đại học, không muốn bố mẹ tiếp tục 5 năm 
vay ngân hàng để mua chữ cho con, Tuấn 
vào TP HCM tự thân kiếm sống để vài năm 
sau hiện thực giấc mơ giảng đường. Mê 
mải lao theo thương trường, khi có chút của 
ăn của để, nhìn lại Tuấn thấy bạn bè cùng 
lứa đã yên ấm mọi bề, còn mình “tam thập 
chưa lập”, đành gác giấc mơ giảng đường 
để cho 2 con thực hiện, Tuấn tiếp tục lao 
vào nghiệp kinh doanh. 

Loáng đã 20 năm sống làm ăn tại Luang 
Prabang, ngần ấy năm đủ cho Tuấn-Ý cảm 
nhận tình sâu nghĩa nặng trong khái niệm 
đồng bào, đồng hương. Làm ăn ở đâu cũng 
cần có tâm, có vốn tài chính sinh lời để mà 
tích tiểu thành đại, nhưng với người Việt 
xa quê, trong cuộc sống và trong làm ăn 
họ còn tự nguyện tôn đắp giá trị đồng bào, 
đồng hương trên cơ sở bình đẳng-thương 
yêu-giúp đỡ nhau. Quan hệ quần cư trên 
xứ người đã thành tài sản vô giá, là truyền 
thống tốt đẹp quyết định thành công của 
người Việt với người Việt, và của cộng 
đồng người Việt với cộng đồng cư dân 
nước sở tại. Tuấn thích câu “bám anh em 
xa níu láng giềng gần”, cũng bởi tình nghĩa 
con người là một trong mấy thứ không mua 
được bằng tiền! Nghe Tuấn trải lòng mà 
chúng tôi bỗng chột dạ! 

Bươn chải thương trường ngoài lãnh 
thổ, Tuấn luôn ý thức về trách nhiệm gắn 
bó với cộng đồng người Việt tại Luang 
Prabang, luôn tôn đắp ý thức hướng về cội 
nguồn. Vợ chồng Tuấn-Ý luôn tự nguyện 
làm “sứ giả” để góp phần cùng cộng đồng 
Việt kiều tại Luang Prabang phát huy tôn 
vinh văn hóa truyền thống Việt Nam. Bà 
chủ Như Ý “khoe”, được anh Tuấn động 
viên tạo điều kiện, mươi năm nay Ý lao vào 
công việc từ thiện. Ý luôn cập nhật thông tin 
về tai nạn lao động, tai nạn giao thông xẩy 
ra trên đất Lào, hễ liên quan đến người Việt 

(Xem tiếp trang 12)
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Dù đã bước qua tuổi 84, nhưng khi kể về cuộc 
tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, cụ Nguyễn Thị 
Hảo ở khối phố Lâm Phước Thọ (nay là tổ dân 

phố 6, phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh) vẫn sôi nổi lạ thường. 
Cụ kể: Ngày ấy vui và khí thế lắm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng 
nhờ có năng khiếu văn nghệ nên tôi được các anh chị thanh 
niên cho vào luyện tập ở đội văn nghệ chuẩn bị chào đón  
chính quyền cách mạng. Những ngày đầu tháng 8, khẩu 
hiệu “Đánh đổ phát xít Nhật và Chính phủ bù nhìn tay sai” 
được giăng kín các ngả đường. Ban đêm, trống giục liên 
hồi, nhà nào cũng chuẩn bị cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu, gậy 
gộc, giáo mác. Thanh niên tập trung thành từng nhóm có vũ 
trang tập dượt khắp các khối phố. ở các xã phụ cận, việc 
chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa  cũng được tổ chức rầm rộ. 
Không khí hết sức khẩn trương, sôi sục càng làm cho bọn 
địch hoang mang, lo sợ. Ai cũng trông chờ từng giờ, từng 
phút. 

Từ mờ sáng ngày 18/8/1945, nhân dân thị xã từ khắp 
các ngả đường ở các xã Đại Nài, Trung Tiết, Đại Tiết và các 
xã lân cận thuộc huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên phối hợp 
tổ chức biểu tình với hàng vạn người gương cao cờ đỏ sao 
vàng, vừa đi vừa hô vang: “Chính quyền về tay Việt Minh”, 

Bùi MiNH HUệ
Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh

Cứ mỗi độ Thu về, đất 
trời thay áo là lúc lòng 
người Hà Tĩnh lại bâng 

khuâng xao xuyến nhớ về 
những ngày tháng hào 

hùng của cuộc Tổng Khởi 
nghĩa 19/8 và Quốc khánh 

2/9/1945. 72 năm, thời 
gian có thể xóa nhòa nhiều 

thứ, nhưng những thước 
phim tư liệu trong ký ức của 
những người từng sống qua 

ba chế độ và luôn trân quý 
thành quả cách mạng thì 

không thể phai mờ. 

Haâ Tônh vaâo Thu
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“Việt Nam độc lập muôn năm”... Dòng người 
từ khắp các ngả đường tập trung về sân vận 
động thị xã để đón chào sự ra mắt của chính 
quyền cách mạng tỉnh nhà. Thị xã đỏ rực cờ 
hoa và rạng ngời những khuôn mặt. 

“Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc 
đời của tôi. Mặc dù còn trẻ nhưng lúc đó tôi 
đã hiểu được giá trị của độc lập, tự do.Chúng 
tôi tay trong tay cùng hát vang lời ca: Yêu hòa  
bình Tổ quốc chúng ta” . Cụ Hảo tâm sự.

Đến cuối tháng 5/1945, phong trào kháng 
Nhật cứu nước ở Hà Tĩnh phát triển mạnh 
mẽ, lan rộng ra toàn tỉnh, góp phần vào việc 
chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền đang đến gần. Tầng lớp thanh niên, trí 
thức đã tiếp thu và kịp thời tuyên truyền các 
chỉ thị của cấp trên cho quần chúng. Những 
cuộc mít tinh, biểu tình, thị uy, diễu hành, 
biểu dương lực lượng diễn ra khắp các nơi ở 
tỉnh lỵ và vùng phụ cận. 

Trước sự diễn biến nhanh chóng của tình 
hình, căn cứ vào chỉ thị của Trung ương, ngày 
8/8/1945, Việt Minh liên tỉnh Nghệ Tĩnh tổ 
chức đại hội đại biểu 2 tỉnh Nghệ An và Hà 
Tĩnh kiểm điểm tình hình, bàn nhiệm vụ, kế 
hoạch tổng khởi nghĩa. Hai tỉnh được chia làm 
6 phân khu. Phân khu 5 gồm các huyện Nghi 
Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê. Phân 
khu 6 (phân khu Nam Hà) gồm các huyện Can 
Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và Thị xã 
Hà Tĩnh. Ủy ban khởi nghĩa Phân khu Nam Hà 
do đồng chí Lê Lộc làm Chủ tịch. Can Lộc là 
huyện nhận được lệnh tổng khởi nghĩa và giành 
chính quyền sóm nhất toàn tỉnh trong ngày 
16/8, tiếp đó ngày 17/8 và 18/8 là các huyện 
Thạch Hà, Cẩm Xuyên. 

Trước khí thế ào ạt của cách mạng, kẻ địch 
hết sức hoảng loạn. 5 giờ sáng ngày 18/8/1945, 
UB Khởi nghĩa phân khu Nam Hà gửi tối hậu 
thư cho quân Nhật đóng tại thị xã Hà Tĩnh yêu 
cầu không được can thiệp vào nội bộ của địa 
phương, đồng thời huy động hàng nghìn người 

dân thị xã và các vùng phụ cận chuẩn bị biểu 
tình kéo vào dinh tỉnh trưởng.

Tỉnh trưởng Hà Tĩnh lúc này là ông Hà 
Văn Đại, là quan chức trong chính phủ Trần 
Trọng Kim nhưng lại là người có lòng yêu 
nước thương dân, sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ 
những người chống Nhật, ghét Pháp. Được 
lãnh đạo Việt Minh cảm hóa, Hà Văn Đại ngỏ 
ý muốn tiếp xúc với cán bộ Việt Minh ở Hà 
Tĩnh. Buổi tiếp xúc lịch sử ấy diễn ra trong 
hơn 1 giờ đồng hồ vào sáng ngày 18/8/1945 
tại tỉnh đường giữa tỉnh trưởng Hà Văn Đại 
và đại diện Việt Minh Nam Hà đã thu được 
kết quả tốt đẹp. Tỉnh trường Hà Văn Đại rút 
lui và ký vào biên bản bàn giao sổ sách, giấy 
tờ, súng đạn, tiền bạc cho Mặt trận Việt Minh 
Nam Hà. ở phân khu 5, các huyện Hương 
Sơn, Nghi Xuân, Đức Thọ… giành chính 
quyền trong ngày 19, chỉ có Hương Khê là 
huyện cuối cùng giành chính quyền vào ngày 
21. Như vậy, từ ngày 16 đến 21, chỉ trong 
5 ngày, Hà Tĩnh đã hoàn thành Tổng khởi 
nghĩa trong toàn tỉnh. Khởi nghĩa giành chính 
quyền  Hà Tĩnh nhanh, gọn và là một trong 
những địa phương giành được chính quyền 
sớm nhất trong toàn quốc. 

Cũng những ngày ấy, trong nắng vàng 
Thu dìu dịu  chan hòa, hàng triệu trái tim Hà 
Tĩnh đã cùng hướng về quảng trường Ba Đình. 
Hàng triệu trái tim đã cùng vang lên nhịp đập 
của Tự Do, hàng triệu đôi mắt đã cùng ngước 
lên  bầu trời Hòa Bình và cảm nhận sâu sắc 
niềm hạnh phúc của người làm chủ đất nước. 
Cùng là bầu trời, mặt đất, núi sông ấy nhưng 
trong cảm nhận của mỗi người, một mùa Thu 
mới đã khai sinh với: 

     Mây của ta trời thắm của ta. 
     Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
     Đã tan tác những bóng thù hắc ám
     Đã sáng lại trời Thu Tháng Tám
                               (Tố Hữu)

(Xem tiếp trang 17)
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Cải cách hành chính - một trong những nhiệm 
vụ đột phá

Nhận thức rõ vai trò của CCHC đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XViii, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định: “thực hiện đồng bộ 
cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột 
phá”. Tiếp đó, ngày 29/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy ban hành Kết luận số 05-KL/TU về một số chủ 
trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh được 
thành lập theo Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 
23/02/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 13/7/2017, 

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh khai trương Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh

Sau hơn1 tháng đi vào hoạt động, 
Trung tâm Hành chính công (TTHCC) 

tỉnh Hà Tĩnh đã bước đầu phát huy hiệu 
quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các tổ chức, người dân trong giải 
quyết các thủ tục hành chính (TTHC). 

Đây là một trong những nhiệm vụ 
đột phá về cải cách hành chính (CCHC) 

trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 

2020 đã đề ra.

TRUNG TâM HÀNH CHíNH CÔNG TỉNH HÀ TĩNH LẤy SỰ 
HÀI LòNG CủA NGƯờI dâN LÀM THƯớC ĐO HOẠT ĐộNG 

NgUyễN THANH ĐiệN
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm 

Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh
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Trung tâm HCC tỉnh chính thức khai trương, 
đi vào hoạt động. Đây được xem là một 
trong những nỗ lực của Hà Tĩnh nhằm hướng 
đến một nền hành chính phục vụ, hiện đại, 
chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo thuận lợi tối 
đa phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Trung tâm HCC tỉnh chịu sự chỉ đạo, 
điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND 
tỉnh và sự quản lý về tổ chức, nhân sự, hành 
chính của Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm 
là đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành 
thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương 
đóng trên địa bàn tỉnh bố trí công chức, viên 
chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng 
dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC và 
trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức. 
Đến nay, số TTHC đã đưa vào thực hiện tại 
Trung tâm Hành chính công tỉnh là 1.070 thủ 
tục, trên 100 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải 
quyết của 18 đơn vị. 

Để Trung tâm hoạt động đạt hiệu quả như 
yêu cầu cũng như phương châm đề ra, Trung 
tâm được đầu tư xây dựng hệ thống mạng 
máy tính và các trang thiết bị đồng bộ, hiện 
đại, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân 
và doanh nghiệp, như: Hệ thống phần mềm 
dịch vụ công cấp độ 3, 4; hệ thống thông tin 
hướng dẫn, các kiot màn hình cảm ứng tra 
cứu thông tin, TTHC thuận tiện; hệ thống lấy 
số tự động, wifi liên thông… Hệ thống phần 
mềm Dịch vụ công được xây dựng đồng bộ, 
kết nối quản lý hồ sơ từ Trung tâm HCC tỉnh 
về các sở, ngành và ngược lại cũng như có 
các module để người dân mở tài khoản giao 
dịch các mức độ 3, 4. 

Lấy sự hài lòng của người dân làm 
thước đo hoạt động

Phát biểu tại buổi khai trương Trung 
tâm HCC tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng 
Quốc Khánh đã nhấn mạnh: Trung tâm HCC 
tỉnh hoạt động theo phương châm “Lấy sự 

hài lòng của người dân làm thước đo hoạt 
động”. Nhận thức được vị trí vai trò và tầm 
quan trọng đó, mỗi công chức viên chức làm 
việc tại Trung tâm phải luôn có ý thức trách 
nhiệm cao, xác định mình là người đại diện 
trước tiên cho hình ảnh của người công chức 
chuyên nghiệp, của chính quyền Hà Tĩnh 
thân thiện và của nền hành chính phục vụ, 
minh bạch đối với người dân, doanh nghiệp.

Đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo tỉnh, đặc 
biệt là sự kỳ vọng của cá nhân, tổ chức đến 
giao dịch, ngay sau khi đi vào hoạt động, cán 
bộ, nhân viên Trung tâm HCC tỉnh đã quán 
triệt, nghiêm túc thực hiện tốt Quyết định số 
1833/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về Quy 
chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm HCC 
tỉnh. Sau hơn 1 tháng hoạt động (từ 13/7 đến 
nay), Trung tâm HCC tỉnh đã tiếp nhận 6.229 
hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết 4.952 
TTHC, số còn lại đang trong thời hạn giải 
quyết 1.277 hồ sơ; đặc biệt trong số hồ sơ đã 
giải quyết và trả cho khách hàng, có 1.958 
hồ sơ trả trước hạn chiếm 39,54%, 2.952 hồ 
sơ đúng hạn chiếm 59,61%; chỉ có 10 hồ sơ 
trả quá hạn chiếm 0,20% và 32 hồ sơ không 
đủ điều kiện giải quyết chiếm 0,65%; đã có 
1.039 hồ sơ thủ tục được chuyển trả qua dịch 
vụ bưu điện. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các 
sở, ban, ngành và trung tâm.

Tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC 
tại Trung tâm được cán bộ, công chức hướng 
dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
theo đúng quy định. Tổ chức, cá nhân cũng 
có quyền phản ánh, kiến nghị với giám đốc 
Trung tâm hoặc các cơ quan có thẩm quyền 
về những bất hợp lý của TTHC hoặc các 
hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong 
thực hiện TTHC; được tham gia đánh giá 
trực tiếp trên hệ thống phần mềm về thái độ 
phục vụ của từng công chức; được khiếu nại, 
tố cáo cán bộ, công chức về việc giải quyết 
TTHC không đúng quy định... Qua đó, lãnh 
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đạo Trung tâm trực tiếp nghe và tiếp thu 
những phản ánh, kiến nghị của người dân 
để kịp thời điều chỉnh hoạt động của Trung 
tâm. 

Để phục vụ tốt nhất và đảm bảo được 
sự hài lòng của người dân, Trung tâm Hành 
chính công được giao trách nhiệm kiểm 
tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải 
quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị qua 
Trung tâm đảm bảo đúng quy trình và thời 
gian quy định. Chủ động trao đổi với các 
cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết 
TTHC nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá 
trình thực hiện quy trình giải quyết TTHC; 
phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường 
hợp giải quyết chậm so với quy định; theo 
dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức 
làm việc tại Trung tâm thực hiện đúng chức 
trách, nhiệm vụ. Kết quả thống kê đánh giá 
sự hài lòng của người dân trên Cổng thông 
tin điện tử Dịch vụ công trực tuyến cho thấy 
có 92,8% đánh giá hài lòng và rất hài lòng.

Trung tâm HCC tỉnh là mô hình khá mới, 
chưa có quy định cụ thể nên trong quá trình 
hoạt động sẽ có những bất cập. Vì vậy, để 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm 
HCC tỉnh,các sở, ban, ngành, địa phương cần 
phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong việc 
giải quyết TTHC; lắng nghe, ghi nhận, hướng 
dẫn, trả lời kịp thời những thắc mắc, kiến nghị 
liên quan đến TTHC của người dân và doanh 
nghiệp đảm bảo chính xác, đúng pháp luật.

Cùng với xây dựng chính quyền điện tử, 
việc đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà 
Tĩnh vào hoạt động và đạt được những hiệu 
quả bước đầu là minh chứng cho quyết tâm 
của tỉnh về xây dựng một nền hành chính 
phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu 
quả, tạo thuận lợi tối đa phục vụ cá nhân, tổ 
chức, doanh nghiệp.

N.T.Đ

Hơn bảy thập niên đã qua đi mà trong 
trái tim của mỗi người con mang dòng 
máu Lạc Hồng hôm nay vẫn như còn vẹn 
nguyên cảm xúc hồi hộp, phấp phỏng, vui 
sướng đợi chờ thời khắc tột đỉnh  nghe 
lời Bác ấm áp và dõng dạc vang lên, xóa 
tan bao tủi nhục tối tăm của 80 năm nô lệ, 
khẳng định quyền tự do và độc lập thiêng 
liêng của dân tộc Việt Nam: “ Nước Việt 
Nam có quyền tự do và độc lập và sự thật 
đã trở thành một nước tự do và độc lập”. 
Những lý lẽ sắc sảo, thấm đẫm nhân văn, 
đầy cuốn hút của bản Tuyên ngôn đã mở ra 
những luồng sáng trong lương tri của mỗi 
người, thức tỉnh “ quyền được sống, quyền 
được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” 
bao nhiêu năm bị đè nén, bị lãng quên và 
bị làm phai nhạt. Lời Bác hay lời của cha 
ông ngàn xưa vọng về, lời của hàng triệu 
trái tim đang vang lên tiếng gọi tha thiết, 
hay là lời của muôn sau nhắc nhở về quyền 
và nghĩa vụ thiêng liêng của những người 
được làm chủ đất nước, làm chủ cuộc đời, 
làm chủ xã hội? 

Đáp lời vị Cha già kính yêu của dân 
tộc: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem 
tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và 
của cải để giữ vững quyền tự do độc lập 
ấy”, vẫn vang vọng cho đến hôm nay lời 
thề của toàn dân dưới nắng Ba Đình: “Xin 
thề! Xin thề. Xin thề!”…

72 năm ấy, hồn thiêng đất nước mãi 
còn trong mùa Thu Tháng Tám hôm nay!

Tháng 8/2017
B.M.H

(Bài viết có sử dụng tư liệu 
lịch sử Đảng bộ tỉnh  Hà Tĩnh)

(Tiếp theo trang 14)

HÀ TĩNH VÀO THU
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Trước những yêu cầu, đòi hỏi của lý 
luận và thực tiễn, Ban Thường vụ 
Huyện ủy Thạch Hà xác định, đối 

thoại trực tiếp với Nhân dân là nhiệm vụ trọng 
tâm, thường xuyên. Đây chính là diễn đàn rất 
quan trọng nhằm các mục tiêu: (1) Tạo diễn đàn 
cho người dân trực tiếp trao đổi tâm tư, nguyện 
vọng và kiến nghị, phản ánh những khó khăn, 
vướng mắc, hạn chế tại cơ sở; (2) Đánh giá sát 
đúng “năng lực, trách nhiệm” của cán bộ công 

chức tại cơ sở; (3) Đánh giá, chỉ đạo các phòng, 
ngành cấp huyện trong quan hệ công tác với 
cơ sở, người dân; (4) Xử lý, giải quyết kịp thời 
những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, 
tránh tạo ra các điểm nóng, đơn thư, khiếu kiện 
đông người, gây mất an ninh trật tự ngay tại cơ 
sở; (5) Lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở phát triển toàn 
diện; xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với 
cán bộ, công chức có biểu hiện suy thoái.

gắn với thực hiện Chương trình hành động 

Thaåch Haâ töí chûác töët
àöëi thoaåi trûåc tiïëp vúái nhê n dên

Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đối thoại với nhân dân xã Thạch Văn 

TRầN NHậT TâN
TUV, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

Đối thoại trực tiếp với Nhân dân là một kênh phản ánh “trung thực, đầy đủ” về trách nhiệm của 
cán bộ cơ sở; là kênh để tìm đúng địa chỉ của những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn và giải quyết cụ thể 
những vướng mắc cho Nhân dân. Đây cũng là “dân vận khéo”, tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện 
giữa cán bộ các cấp với Nhân dân; là một trong những nhiệm vụ cần làm nhằm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chính đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết 02-NQ/TU về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần quan 
trọng ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội. 
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thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa Xii, phát huy 
vai trò của người đứng đầu, Ban Thường vụ 
Huyện ủy Thạch Hà đã tiến hành nhiều cuộc 
đối thoại trực tiếp với cán bộ và Nhân dân các 
xã, thị trấn với phương châm “gần dân, sát dân, 
trọng dân, lắng nghe và kịp thời xử lý cơ bản 
vướng mắc cho Nhân dân”, “cán bộ không 
được đứng trên dân, ngoài dân mà phải ở trong 
dân, trong lòng dân” để xây dựng “ý Đảng, 
lòng dân” trong cuộc sống.

Từ cuối năm 2016 đến tháng 8/2017, 
Thạch Hà đã tổ chức 19 cuộc đối thoại trực tiếp 
với cán bộ và Nhân dân các xã, thị trấn. Các 
cuộc đối thoại có sự tham gia trực tiếp của các 
đồng chí trong Thường trực (do đồng chí Bí 
thư Huyện ủy trực tiếp chủ trì), Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Trưởng các phòng, ban, ngành cấp 
huyện; cán bộ, công chức cấp xã, đồng chí Bí 
thư, thôn trưởng, các chi đoàn, chi hội và đặc 
biệt có sự tham gia của 2.168 Tổ trưởng, Tổ 
phó tổ liên gia đại diện cho người dân.

Các cuộc đối thoại đều được thông báo 
rộng rãi trước để Nhân dân chuẩn bị ý kiến. 
Quá trình đối thoại được phát thanh trực tiếp. 
Không khí đối thoại nghiêm túc, cởi mở, thẳng 
thắn, cầu thị, thân thiện, tạo được tâm lý thoải 
mái cho Nhân dân khi tiếp xúc. Tại các buổi đối 
thoại, đã có 503 ý kiến thẳng thắn bày tỏ, phản 
ánh những việc làm được, những bức xúc, tồn 
tại, nổi cộm tại cơ sở. Các kiến nghị, phản ảnh 
chủ yếu tập trung vào: xây dựng nông thôn mới, 
sản xuất nông nghiệp, việc làm, môi trường, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải 
phóng mặt bằng, đền bù thiệt hại sự cố môi 
trường biển, chế độ chính sách người có công, 
bất cập của một số chính sách; an ninh trật tự 
nông thôn; tinh thần, ý thức, trách nhiệm thực 
thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở, phòng 
ngành cấp huyện.... 

Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm và tôn 
trọng Nhân dân, chủ trì đối thoại lắng nghe và 
tiếp thu một cách nghiêm túc tất cả các ý kiến 
phản ánh; đồng thời chỉ đạo cơ sở, các phòng 
ngành liên quan trả lời cụ thể, trực tiếp tại cuộc 
đối thoại; truy trách nhiệm các đơn vị, cá nhân 

trước những những tồn tại, vướng mắc. Đối 
với những vấn đề cần có thời gian xử lý, BTV 
Huyện ủy giao các cơ quan liên quan nghiên 
cứu, có thời hạn trả lời cho người dân. Cơ bản 
các kiến nghị, đề xuất (trên 90%) đã được trả 
lời, giải quyết thỏa đáng, được Nhân dân đồng 
tình. Kết luận cuộc đối thoại, giao các cơ quan 
liên quan kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân 
có biểu hiện về ý thức, thái độ, trách nhiệm 
trong thực thi công vụ (đã kiểm điểm 01 Ban 
Thường vụ đảng ủy xã, 01 lãnh đạo phòng cấp 
huyện, kỷ luật 01 công chức, đình chỉ công việc 
01 công chức xã). Sau đối thoại, các vấn đề liên 
quan được Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn 
đốc, tổng hợp, báo cáo đầy đủ với Ban Thường 
vụ Huyện ủy.

Những chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, cụ 
thể trong đối thoại, xác định được trách nhiệm 
của các tổ chức, cá nhân liên quan, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, tạo được sự đồng 
tình, đồng thuận rất cao của Nhân dân và cán bộ 
cơ sở. Chỉ số niềm tin của Nhân dân thông qua 
đối thoại cũng là thước đo đối với uy tín, năng 
lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức, cá nhân 
theo chức năng, nhiệm vụ; là kênh để huyện 
đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ của cơ sở, của tập thể, cá nhân trong huyện.

Sau đối thoại, một số xã, thị trấn đã chủ 
động kiểm điểm từ Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành và cá nhân các đồng chí trong Ban 
Thường vụ để đánh giá, phân tích, xác định rõ 
trách nhiệm tập thể, cá nhân, từ đó điều chỉnh 
phương thức, phong cách lãnh đạo, điều hành; 
điều chỉnh chỉ tiêu phát triển KTXH; tạo được 
sự thống nhất, đoàn kết và quyết tâm cao hơn 
trong Đảng bộ và Nhân dân.

Qua đánh giá của BTV Huyện ủy, việc tổ 
chức đối thoại trực tiếp Nhân dân thời gian qua, 
bước đầu đã mang lại hiệu ứng rất tích cực, tạo 
chuyển biến mạnh mẽ. Nhân dân tin tưởng, 
phấn khởi, quyết tâm, đồng thuận, nỗ lực trong 
phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, nhất là 
thực hiện Chương trình MTQg xây dựng nông 
thôn mới. Từ đó, đã củng cố niềm tin của Nhân 
dân vào Đảng, nhà nước; xây dựng hình ảnh 
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người cán bộ “gần dân, sát dân, lắng nghe dân” 
theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thời gian tới, để đối thoại với Nhân dân 
tiếp tục là một diễn đàn sâu rộng, hiệu quả hơn, 
Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tiếp tục 
thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục xác định đây là một chủ 
trương quan trọng cần tiếp tục triển khai, là 
nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy từ huyện 
đến cơ sở trong thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa Xii. Đối thoại phải được đưa vào 
chương trình, kế hoạch thực hiện hàng tháng, 
hàng quý, hàng năm của cấp ủy và của người 
đứng đầu cấp ủy từ huyện đến xã, thị trấn; xem 
đây là việc làm định kỳ, thường xuyên tới tận 
các thôn xóm (đối với xã).

Thứ hai, lựa chọn địa bàn/lĩnh vực đối 
thoại. Cần ưu tiên tập trung vào những đơn vị/
địa bàn khó khăn, chậm phát triển; địa bàn có 
các vụ việc nhạy cảm, phức tạp; xã phấn đấu 
đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới hay địa bàn 
có nhiều ý kiến về trách nhiệm, năng lực cán bộ 
cơ sở… để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 
Nhân dân, của đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời 
giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn trong quá 
trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ngoài tổ chức đối thoại tại cơ sở, BTV 
Huyện ủy sẽ xem xét tổ chức đối thoại trực tiếp 
(mang tính chuyên đề) trên một số lĩnh vực cụ 
thể như: Đối thoại với doanh nghiệp, Đối thoại 
Nhân dân ở địa bàn ảnh hưởng bởi sự cố môi 
trường, mỏ sắt Thạch Khê, địa bàn khó khăn 
trong gPMB hay đối thoại với viên chức trong 
các lĩnh vực sự nghiệp như giáo dục, y tế… 

Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 
quả tổ chức đối thoại để đáp ứng tốt hơn sự 
mong chờ, kỳ vọng của Nhân dân. Công tác 
chuẩn bị phải thực sự kỹ càng, chu đáo. Bên 
cạnh lấy ý kiến Nhân dân tại buổi đối thoại, 
BTV Huyện ủy phải nắm được cơ bản các khó 
khăn, vướng mắc của cơ sở. 

Thành phần dự đối thoại phải đảm bảo đủ 
đại diện của Nhân dân (phải đảm bảo mời đến 
Tổ trưởng, Tổ phó Tổ liên gia/Cụm dân cư - 
khoảng 10% số hộ trên địa bàn). Nội dung cuộc 

đối thoại được địa phương thông báo trước để 
Nhân dân có phản ánh qua Tổ liên gia/Cụm dân 
cư. Trong đối thoại, cần ưu tiên phát thanh trực 
tiếp để Nhân dân theo dõi, tiếp tục có kiến nghị 
bổ sung. 

Thứ tư, người chủ trì đối thoại phải nắm 
chắc các vấn đề liên quan, tiếp nhận thông tin 
phải đa chiều, tránh phiến diện; Luôn thể hiện 
thái độ tôn trọng Nhân dân, cầu thị, cởi mở, tạo 
không khí gần gũi, để từ đó người dân thẳng 
thắn/mạnh dạn bộc bạch những tâm tư, nguyện 
vọng, băn khoăn, suy nghĩ với những vấn đề 
còn hạn chế, bức xúc tại cơ sở.

Thứ năm, việc trực tiếp trả lời hoặc chỉ đạo/
giao trả lời, giải quyết các phản ánh, kiến nghị 
của Nhân dân, cơ sở phải cụ thể, có địa chỉ rõ 
ràng có tình và hợp lý, được Nhân dân đồng 
tình. Kết quả thực hiện những kết luận chỉ đạo 
phải được các cơ quan tham mưu, giúp việc 
của cấp ủy huyện theo dõi, đôn đốc, đánh giá, 
báo cáo cụ thể theo thời gian đã giao. Những 
tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, những tiêu cực, 
nhũng nhiễu trong thực thi công vụ qua phản 
ánh của Nhân dân được kiểm tra, làm rõ và xử 
lý nghiêm túc, công khai, đúng quy định và báo 
cáo cho Nhân dân biết. Những tồn tại chủ quan 
phải được kiểm điểm nghiêm túc trong tập thể 
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Các 
đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy 
chỉ đạo cơ sở tiếp tục theo dõi, nắm bắt những 
chuyển biến của cơ sở và chỉ đạo thường xuyên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 
Muốn cách mạng thành công thì Đảng phải 
vững mạnh, phải biết dựa vào dân, tổ chức vận 
động Nhân dân tham gia và lãnh đạo Nhân dân 
thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực 
cho Nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. gốc 
có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền 
Nhân dân. Do đó, bài học gần dân, tăng cường 
đối thoại với Nhân dân không bao giờ cũ và 
ngày càng phải thực hiện hiệu quả hơn, gần cơ 
sở hơn để đưa lý luận “gần dân” vào thực tiễn 
trong điều kiện an ninh trật tự, tình hình ở cơ sở 
ngày càng đặt ra yêu cầu bức thiết.

T.N.T
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Là một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề 
dày truyền thống văn hóa, cách mạng, trải 
qua bao thăng trầm của lịch sử, Can Lộc đã 

trở thành một bộ phận không thể tách rời của dải đất 
miền Trung anh dũng, kiên cường. Trong suốt chiều dài 
lịch sử dựng nước và giữ nước, mảnh đất và con người 
Can Lộc luôn giữ được bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân 
tộc Việt Nam, nhưng vẫn mang đậm khí phách, cốt cách 
riêng có của con người Can Lộc - Hà Tĩnh được lưu 
truyền qua bao thế hệ: đó là lòng yêu nước, tinh thần 
đoàn kết, kiên cường, bất khuất; cần cù lao động, sống 
thủy chung có nghĩa, có tình; không cam chịu đói nghèo, 
luôn tiên phong đi trước trong mọi phong trào hành động 
cách mạng. Truyền thống này được nhân lên và tỏa sáng 
trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh những năm ba mươi 

Viết tiếp truyền thống
72 NăM TRêN qUê HƯơNG XÔ VIẾT ANH HùNG

72 năm qua, sức mạnh 
truyền thống cách mạng của quê 

hương Xô viết và chiến công đi 
đầu dậy trước, làm nên kỳ tích 

giành chính quyền sớm nhất; 
trở thành nguồn động viên tinh 

thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh 
cho Đảng bộ, chính quyền và 

nhân dân Can Lộc giành được 
những thành tựu có ý nghĩa lịch 

sử trong những chặng đường 
cách mạng tiếp theo.

Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh tại ngã ba Nghèn

PHạM BíCH LiêN



nghiên cứu - trao đổi

tạp chí thông tin - tư tưởng22
Số 55 (Tháng 9/2017)

của thế kỷ XX. Đặc biệt, từ khi có Đảng lãnh 
đạo, truyền thống ấy đã được nâng lên ở tầm 
cao mới, đánh dấu bằng sự kiện lịch sử ngày 
16/8/1945 - Can Lộc tự hào là huyện đầu tiên 
của tỉnh giành chính quyền về tay nhân dân, 
cùng với các địa phương trong tỉnh đưa Hà 
Tĩnh trở thành một trong những tỉnh giành 
chính quyền sớm nhất trong cách mạng tháng 
Tám/1945. Thực hiện Lệnh khởi nghĩa, lời kêu 
gọi của Ban lãnh đạo Việt Minh liên tỉnh Nghệ 
Tĩnh và Ban lãnh đạo Việt Minh huyện Can 
Lộc, nhóm  thanh niên cứu quốc đã huy động 
lực lượng, tước vũ khí bọn bảo an, bắt giữ tri 
huyện và chiếm huyện đường, treo cờ đỏ sao 
vàng. Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang 
phấp phới bay trên huyện đường Can Lộc mà 
không sức mạnh nào ngăn cản được, tiếp theo 
sau đó, một lá cờ đỏ sao vàng nữa được kéo 
lên cột cờ đồn  binh ở Nghèn - Sự kiện này 
đã mở đầu cho cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền cách mạng ở huyện Can Lộc và tỉnh Hà 
Tĩnh. Ngày 17/8, Ủy ban khởi nghĩa huyện đã 
quyết định huy động lực lượng quần chúng 
biểu tình vũ trang tại huyện lỵ; Việt Minh các 
tổng, xã, làng đã dồn sức vận động toàn dân 
nổi dậy giành chính quyền và sang hết ngày 
18/8/1945, tất cả các tổng, xã, làng trong toàn 
huyện đã giành chính quyền thắng lợi và thành 
lập được UBND cách mạng lâm thời. Đây là 
cuộc khởi nghĩa sáng tạo, táo bạo và trọn vẹn 
- Can Lộc vinh dự là huyện đầu tiên của tỉnh 
Hà Tĩnh khởi nghĩa giành chính quyền về tay 
nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi 
của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập 
nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 
16/8/1945 đã trở thành mốc son chói lọi trong 
lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê 
hương Xô Viết trong hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Can 
Lộc vừa là căn cứ địa vững chắc, vừa là hậu 
phương lớn của tiền tuyến lớn. Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân Can Lộc luôn phát huy tinh 

thần yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc sâu 
sắc, dũng cảm trước mưa bom bão đạn của kẻ 
thù, chống chọi với thiên tai khắc nghiệt. Trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp, Can Lộc có 
13.006 thanh niên tham gia quân đội, 91.392 
lượt người đi dân công, hàng vạn tấn thóc, gạo 
cung cấp cho các chiến trường. Trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Can Lộc 
luôn bám đường, bám trận địa chiến đấu ngoan 
cường với kẻ thù, các địa danh như Cầu già, 
Cổ Ngựa, Cầu Nhe, Ngã ba Đồng Lộc, Khe 
giao, Làng K130 đã đi vào trang sử vàng chói 
lọi của dân tộc. Đó là khí phách hiên ngang, 
cần cù sáng tạo của quần chúng nhân dân “tay 
cày tay súng, tay búa tay súng”, “xe chưa qua 
nhà không tiếc”, “thóc không thiếu một cân, 
quân không thiếu một người” là sự hy sinh anh 
dũng, đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân 
Can Lộc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. 
Thời kỳ cao điểm, Can Lộc có trên 26 ngàn 
thanh niên (bằng 1/3 dân số toàn huyện) tham 
gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu. ghi nhận 
những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân Can Lộc trong các cuộc 
kháng chiến và trong công cuộc xây dựng quê 
hương, đất nước, 100% số xã, thị trấn và huyện 
Can Lộc được phong tặng danh hiệu Anh hùng 
LLVTND; có 179 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 
được Nhà nước truy tặng, phong tặng (hiện 3 
mẹ còn sống); có 2.346 liệt sỹ, 597 người đang 
hưởng tuất liệt sỹ và 1.888 người thờ cúng liệt 
sỹ; 2.596 thương binh và người hưởng chính 
sách như thương binh, 626 bệnh binh, 412 
người tham gia kháng chiến và  con đẻ của họ 
bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng...

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta 
khởi xướng và lãnh đạo, mặc dù còn  gặp nhiều 
khó khăn, thách thức lớn, nhưng dưới sự lãnh 
đạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
Can Lộc đã kế thừa và phát huy truyền thống 
cách mạng, đoàn kết, chủ động, tích cực, phấn 
đấu giành được nhiều thắng lợi đáng phấn 
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khởi. Nền kinh tế tăng trưởng ổn định, giá trị 
sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 15%, 
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 
2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7% so với 2015; 
có thêm 50 thôn, khối phố văn hóa/40 thôn kế 
hoạch; quân sự địa phương – an ninh trật tự 
được giữ vững.

Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng định 
hướng và trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XXXV đề ra, nền nông nghiệp 
của Can Lộc tiếp tục đạt những kết quả quan 
trọng. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm trên 
22.000 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 9,7 
vạn tấn, chiếm 1/5 sản lượng lương thực toàn 
tỉnh; giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích 
năm 2016 đạt trên 82 triệu đồng/ha/năm. Toàn 
huyện có 812 Mô hình có doanh thu trên 100 
triệu đồng/năm. Can Lộc đã tập trung khai thác 
tiềm năng lợi thế của từng vùng, chuyển dịch 
mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, 
ứng dụng các tiến bộ KHKT, đưa cơ giới hóa 
vào sản xuất, từng bước tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững. Thương mại, du lịch, dịch 
vụ phát triển đa dạng cả về quy mô và ngành 
nghề, thị trường hàng hóa phong phú, dồi dào, 
đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của 
nhân dân. Nhiều khu, điểm du lịch lớn được 
nâng cấp và triển khai xây dựng, tạo điều kiện 
thuận lợi trong khai thác và phát huy các giá trị 
văn hóa tinh thần của địa phương.

Các lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội có bước 
tiến bộ mới, từng bước được xã hội hóa sâu 
rộng, với phương châm Nhà nước và nhân dân 
cùng làm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển và đi 
vào chiều sâu. Tổ chức tốt lễ hội Chùa Hương, 
lễ hội Đồng Lộc và các lễ hội truyền thống của 
địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng 
thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và thông 
qua đó, cũng góp phần quảng bá hình ảnh, con 
người Can Lộc với du khách trong và ngoài 
nước. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt được kết 

quả toàn diện cả về quy mô, chất lượng, cơ sở 
vật chất trường học được tăng cường, tiếp tục 
giữ vững vị trí tốp đầu của giáo dục - đào tạo 
Hà Tĩnh. Thực hiện có hiệu quả chương trình 
quốc gia về giải quyết việc làm, xóa đói giảm 
nghèo, các chính sách xã hội đối với người có 
công, đảm bảo an sinh xã hội

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
ủy đảng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của chính quyền các cấp ngày càng 
được nâng lên; hệ thống chính trị được củng 
cố ngày càng vững mạnh; an ninh chính trị, 
trật tự an toàn được giữ  vững, quốc phòng 
địa phương được tăng cường. Việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo ra 
hiệu ứng làm chuyển biến tích cực trên lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Bộ mặt nông thôn 
ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. 
Đặc biệt, thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong 
những năm qua, đã vận động nhân dân hiến 
hàng ngàn m2 đất, ngày công lao động và 
huy động được hàng trăm tỷ đồng xây dựng 
kết cấu hạ tầng nông thôn. Với những nỗ lực 
của mình, đến thời điểm hiện tại, Can Lộc có 
9 xã về đích nông thôn mới; phấn đấu đến 
cuối năm 2017, có thêm 5 xã về đích NTM, 
nâng tổng số xã về đích NTM của huyện lên 
14 xã. 

Phát huy truyền thống anh hùng, với tinh 
thần và hào khí của Cách mạng tháng Tám trên 
quê hương Xô Viết anh hùng, tin tưởng rằng, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Can Lộc sẽ 
đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 35 đã 
đề ra, đưa Can Lộc đạt huyện nông thôn mới 
trước năm 2020./

P.B.L
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Vũ Quang là huyện miền núi có 
địa hình khá phức tạp, diện 
tích đồi núi chiếm tỷ lệ lớn, 

đời sống nhân dân hết sức khó khăn. Tổng 
diện tích tự nhiên 638,21 km2, gồm có 
12 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; lao 
động nông nghiệp chiếm trên 80% tổng số 
lao động. Là một huyện miền núi nghèo 
nhất của tỉnh nên khi tiếp cận với Chương 
trình MTQg xây dựng nông thôn mới theo 
Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 
của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực 

hiện Nghị quyết 26 của BCH Trung ương 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Vũ 
Quang xác định đây là cơ hội lớn để vươn 
lên thoát nghèo, nâng cao đời sống cho 
nhân dân, xây dựng một diện mạo mới trên 
vùng đất thánh địa cụ Phan Đình Phùng.

Thực hiện Chương trình MTQg xây 
dựng nông thôn mới Vũ Quang triển khai 
trên địa bàn 11 xã. Sau hơn 6 năm triển 
khai bước đầu đã đạt được một số kết 
quả tích cực. Đến nay tổng số tiêu chí đạt 
chuẩn có 173/212 tiêu chí, bằng 82% KH; 

PHạM HữU BìNH
Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện  

Trưởng BCĐ chương trình xây dựng NTM huyện 

Mötå söë kinh nghiïåm trong xêy dûång NTM
   úã huyïån Vuä Quang

Sau hơn 6 năm 
triển khai thực hiện 

chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, với sự 
nỗ lực, quyết tâm cao 
của cả hệ thống chính 

trị từ huyện đến cơ 
sở, Vũ Quang đã tạo 

bước chuyển biến tích 
cực, đạt nhiều kết quả 

quan trọng.

 Mô hình trồng cam chất lượng cao tại xã Đức Lĩnh (Vũ Quang)
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bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã; có 6/11 xã 
đạt chuẩn NTM, chiếm 55%, cơ bản không 
có xã dưới 10 tiêu chí. Thu nhập bình quân 
đầu người đạt 28,9 triệu đồng, tăng 14,9 
triệu so với 2010. Với chủ trương chọn mũi 
đột phá phát triển sản xuất, đến nay toàn 
huyện đã quy hoạch được 35 vùng sản xuất 
chăn nuôi tập trung, với diện tích 1.178 ha. 
Thành lập được 1.721 mô hình sản xuất 
kinh doanh các loại cho doanh thu từ 100 
triệu đồng trở lên, đặc biệt hình thành nhiều 
mô hình liên kết với doanh nghiệp cho hiệu 
quả kinh tế cao như mô hình tổ hợp tác 
chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ và 19 trang 
trại chăn nuôi quy mô lớn từ 300-1.200 
con, đặc biệt có 4 trại lợn nái ngoại quy mô 
400-1.200 con liên kết với doanh nghiệp... 
Toàn huyện có 65 HTX, 152 THT, 72 DN; 
phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 
vườn mẫu được quan tâm tập trung chỉ 
đạo, tạo được diện mạo mới, nâng cao đời 
sống khu vực nông thôn; đến nay đã có 60 
vườn mẫu đạt chuẩn quy định, 305 vườn 
mẫu cơ bản đạt chuẩn. Năm 2017, huyện 
tiếp tục phát động xây dựng thêm 12 khu 
dân cư kiểu mẫu, 2 tổ dân phố văn mình, 
289 vườn mẫu đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí 
của tỉnh quy định.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM và những kết quả đạt được, huyện 
Vũ Quang rút ra một số kinh nghiệm đó là:

Thứ nhất, xác định chương trình xây 
dựng nông thôn mới là nhằm nâng cao đời 
sống của người dân nên huyện đặc biệt chú 
trọng đến phát triển sản xuất thông qua việc 
ban hành và thực hiện đồng bộ các Nghị 
quyết chuyên đề, Đề án, chính sách, nguồn 
lực hỗ trợ phát triển chăn nuôi, cây ăn quả 
có múi trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 

như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
giai đoạn 2015-2020 theo hướng bền vững 
nâng cao chuỗi giá trị gắn với xây dựng 
nông thôn mới; Đề án về phát triển cây 
ăn có múi và Đề án phát triển chăn nuôi 
giai đoạn 2016-2020; Đề án phát triển CN-
TTCN-TMDV; Đề án phát triển đô thị thị 
trấn Vũ Quang... Cùng với việc ban hành 
các chủ trương, chính sách huyện tập trung 
rà soát, lựa chọn các sản phẩm chủ lực phù 
hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện để tập 
trung chỉ đạo như chỉ đạo phát triển cây ăn 
quả có múi đến nay toàn huyện có 2.835 
ha cây ăn quả tăng 1.686 ha so với 2010 
(năm 2010 là 1149ha), trong đó tổng diện 
tích cam là 2.186 ha tăng 1913 ha so với 
2010 (năm 2010 là 273 ha); đến nay tổng 
đàn lợn 36.000 con tăng  29.700 con so với 
2010 (2010 là 6230 con). 

Thứ hai, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo 
thường xuyên sâu sát, quyết liệt của các 
cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực 
và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, 
đoàn thể. Trong đó, người đứng đầu cấp 
ủy và chính quyền có vai trò quan trọng 
nhất. Thực tiễn cho thấy nơi nào các cấp 
ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự quan tâm 
vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì trong 
cùng hoàn cảnh còn nhiều khó khăn vẫn 
tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Xây dựng mô 
hình Thường trực BCĐ xây dựng NTM; kịp 
thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc 
ngay tại cơ sở để tham mưu cho thường 
trực ban chỉ đạo có giải pháp để tháo gỡ. 
BCĐ xây dựng NTM hàng năm phải xây 
dựng chương trình và quy chế làm việc cụ 
thể, khoa học, phân công, phân nhiệm rõ 
ràng và từng cá nhân phải chịu trách nhiệm 
trước tập thể BTV, BCH đối với các nhiệm 
vụ được phân công. 
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Thứ ba, Trong quá trình lãnh đạo, cấp 
ủy phải luôn xác định phương châm “kiên 
trì, kiên nhẫn”, không lùi bước trước các 
khó khăn, vướng mắc; tổ chức giao ban 
định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá những 
thuận lợi, khó khăn và tìm giải pháp tháo 
gỡ; phải có cách làm phù hợp với điều kiện 
của từng địa phương thông qua lựa chọn 
nội dung, nhiệm vụ ưu tiên, vận dụng sáng 
tạo cơ chế chính sách, có phương thức huy 
động các nguồn lực phù hợp. Đồng thời 
phải tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát để có sự chấn chỉnh kịp thời.

Thứ tư, chú trọng khâu lập và thực 
hiện kế hoạch. Để chủ động trong quá trình 
thực hiện chương trình, Vũ Quang đã lập 
kế hoạch khung cụ thể cho từng tuần, từng 
tháng, quý, từng giai đoạn và chỉ đạo điều 
hành theo khung kế hoạch. Huyện đã tiến 
hành điều tra, nắm chắc tình hình cơ bản 
của các xã trong huyện. Từ đó phân ra 
nhóm xã có hiện trạng cơ sở hạ tầng tốt, 
có điều kiện thuận lợi thì giao kế hoạch để 
các địa phương triển khai và phấn đấu hoàn 
thành sớm. Với quan điểm dễ làm trước 
khó làm sau, trong quá trình làm cũng có 
sự ưu tiên, đặc biệt là những đơn vị làm 
điểm, đơn vị khó khăn nhằm tạo cho 11 xã 
của huyện đều có điều kiện để thực hiện và 
hoàn thành chương trình.

Thứ năm, Cùng với việc tập trung chỉ 
đạo xây dựng NTM ở các xã, Ban Thường 
vụ Huyện ủy đã có nghị quyết chuyên đề, 
HĐND huyện đã thông qua Đề án phát triển 
đô thị thị trấn giai đoạn 2016- 2020 và định 
hướng đến năm 2025, xây dựng kế hoạch 
khung cụ thể cho từng tuần, từng tháng, 
quý, từng giai đoạn để tổ chức thực hiện, 
từ một thị trấn được hình thành từ một xã 
khó khăn nay đã vươn lên trở thành trung 

tâm hành chính của huyện.
Thứ sáu, gắn việc thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với 
việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của 
Bộ chính trị về thực hiện việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh và Quy định 101-QĐ/TW của Bộ 
Chính trị nhằm phát huy vai trò nêu gương, 
gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên 
trong thực hiện phong trào xây dựng nông 
thôn mới như: Cán bộ, đảng viên gương 
mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, hiến 
đất, hiến công sức, của cải vật chất xây 
dựng NTM… nhằm tạo sức lan tỏa, xây 
dựng niềm tin của người dân vào vai trò 
của cán bộ, đảng viên để nhân dân noi theo.

Thứ bảy, Kịp thời sơ kết, tổng kết đánh 
giá, bồi dưỡng, khen thưởng các tập thể, cá 
nhân, địa phương, đơn vị triển khai thực 
hiện có hiệu quả chương trình từ đó rút 
kinh nghiệm, bổ sung, đề ra các giải pháp 
thực hiện kế hoạch 6 tháng, 1 năm, hàng 
năm. Thông qua sơ kết, tổng kết đánh giá 
một cách nghiêm túc, khách quan thường 
trực ban chỉ đạo kịp thời đề ra các giải pháp 
thực hiện công việc có hiệu quả.

Có thể khẳng định rằng, Chương trình 
Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã thực 
sự mang lại diện mạo mới, đời sống vật chất 
và tinh thần của người dân ngày càng được 
nâng cao, nhiều nét đẹp văn hóa được phát 
huy, cơ sở hạ tầng ngày được đầu tư hoàn 
thiện, chúng ta có thể tin tưởng rằng với 
với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cả hệ 
thống chính trị, đặc biệt là sự vào cuộc tích 
cực, có hiệu quả của quần chúng nhân dân, 
Vũ Quang sẽ vững tin về đích NTM theo kế 
hoạch đã đề ra./. 

P.H.B
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Những ngày này, người dân Hương 
Sơn ở 32/32 xã, thị trấn đang nô nức 
chuẩn bị tham gia cuộc thi “Tìm 

hiểu, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” dưới hình thức “Sân khấu hóa”. 
Đây là một trong hai phần thi chính của Cuộc 
thi “Tìm hiểu, tuyên truyền xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh” do Ban Thường 
vụ Huyện ủy phát động từ tháng 3 đến tháng 
8/2017. Kết quả bước đầu của Cuộc thi không 
chỉ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, hiệu ứng tích cực 
trong các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư 
mà còn khơi dậy và phát huy truyền thống văn 
hóa, tình yêu quê hương, sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân trong thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện (nhiệm kỳ 2015-2020) về công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn. Chỉ sau một thời gian thực hiện, đến nay, 
Hương Sơn đã có 8 xã đạt tiêu chí nông thôn 
mới, 9 khu dân cư đạt tiêu chí khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu; có 324 tổ hợp tác, 155 hợp 
tác xã, 485 doanh nghiệp; trên 2.200 mô hình 
kinh tế cho thu nhập cao; hiện có 115 thôn, 
242 vườn đang triển khai xây dựng khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Dự kiến, 
đến cuối năm 2017, có thêm 3 xã về đích, phấn 
đấu đến năm 2020 có trên 70% số xã/toàn 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới (21/30 xã). 

Song song công tác chỉ đạo xây dựng nông 
thôn mới, công tác xây dựng đô thị văn minh 

cũng được cấp ủy, chính quyền đặc biệt chú 
trọng. Trong năm nay, các tuyến đường tại các 
thị trấn Phố Châu và Tây Sơn đều đã được tổ 
chức cắm biển tên đường, đánh số nhà ngăn 
nắp, quy cũ… Tất cả đã tạo nên hình hài, dáng 
vóc một làng quê Hương Sơn giàu đẹp trong 
tương lai gần.

Ngày 15/02/2017, Ban Thường vụ Huyện 
ủy ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và tổ 
chức Cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh huyện. Cuộc 
thi triển khai trong toàn Đảng bộ, với hình thức 
thi viết và thi sân khấu hóa; Được chia làm 2 
giai đoạn (giai đoạn 1 từ 15/3 đến 31/5/2017: 
thi viết; giai đoạn 2 từ 01/6 đến 19/8/2017: thi 
sân khấu hóa). Đối tượng cuộc thi nhắm đến 
toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ 
chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên 
địa bàn huyện mà trọng tâm là nông dân - chủ 
thể xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Xác định cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt trong 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tìm 
hiểu và đồng lòng chung tay xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh nên cấp ủy huyện 
đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, giao 2/3 đồng 
chí trong Thường trực Huyện ủy làm Trưởng, 
Phó ban, các đồng chí UVBTV và lãnh đạo, 
chuyên viên các phòng, ban, ngành là thành 
viên Ban Chỉ đạo. Tại cơ sở, giao đồng chí Bí 
thư Đảng ủy làm trưởng ban. Sau gần 6 tháng 
triển khai, đã ban hành 21 văn bản chỉ đạo, 20 
cuộc họp, giao ban, hội ý, hội nghị, hàng trăm 
lượt đi cơ sở chỉ đạo và tham dự hội thi, hàng 

 Thành công từ Cuộc thi “Tìm hiểu, 
tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” năm 2017 ở Hương Sơn
NgUyễN DUy TRiNH

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
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trăm tin, bài đã phát đăng qua hệ thống truyền 
thanh và trang điện tử xã, thị trấn, Đài Truyền 
hình và Cổng Thông tin điện tử huyện… Có 
những đơn vị truyền thanh trực tiếp hội thi. 
Ngoài ra, huyện đã trích kinh phí tổ chức cuộc 
thi, tổng kết, trao giải cấp huyện và hỗ trợ giải 
thưởng ở hội thi sân khấu hóa ở cấp cơ sở với 
tổng số tiền là 130 triệu đồng. Vì vậy, đã góp 
phần nâng cao tác dụng và tính lan tỏa của 
cuộc thi. Kết quả đạt được của cuộc thi hết sức 
đáng mừng. 

Phần thi viết đã có 15.011 bài dự thi. Trong 
đó có 2.106 bài thi tìm hiểu ĐTVM, 98 bài thi 
lựa chọn qua vòng sơ khảo cấp xã vào vòng 
chung khảo huyện. Một số đơn vị nhiều bài 
dự thi đầu tư rất công phu về nội dung, hình 
thức, sưu tầm nhiều tư liệu, hình ảnh đẹp, liên 
hệ thực tiễn sâu sắc và cập nhật, có đĩa CVD 
minh họa, nhiều bài dự thi  đưa ra những giải 
pháp, ý tưởng hay, có tính khả thi cao trong áp 
dụng vào thực tiễn.

Đặc biệt, có trên 40 bài dự thi từ 90 trang 
đến 260 trang. Nhiều bài viết tay nắn nót, nhiều 
ảnh đẹp xưa và nay, hoặc có chùm thơ, vè, tổ 
khúc dân ca,… minh  họa. Đặc biệt, có người 
dự thi cao tuổi nhất cụ Nguyễn Văn Mười - 

101 tuổi, ở xã Sơn Kim 1. 
Tiếp nối thành công phần thi viết, ở phần 

thi Sân khấu hóa có 272/272 thôn, khối phố 
tham gia Hội thi. Với trên 5.000 diễn viên quần 
chúng là những người nông dân, hội viên, đoàn 
viên, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức… 
Diễn viên nhỏ nhất là các cháu bé 3,4 tuổi (xã 
Sơn Phúc, thị trấn Phố Châu,…), diễn viên 
nhiều tuổi nhất là các cụ ông cụ bà 82, 83 tuổi 
(xã Sơn Diệm,…). 

 Cả 3 phần thi (màn chào hỏi, kiến thức, và 
năng khiếu) ở hội thi các xã, thị trấn được đầu 
tư, dàn dựng và tập luyện, biểu diễn rất chu 
đáo, công phu, bài bản, chủ yếu là các phần 
tự biên tự diễn, mang âm hưởng chủ đạo là 
dân ca xứ Nghệ đã tạo sân chơi văn hóa văn 
nghệ bổ ích và hấp dẫn. Nhiều đơn vị có thể 
lệ  chặt chẽ, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa, 
tính tuyên truyền rộng rãi như các đội tuyển 
của thôn phải có cấp ủy hoặc cán bộ thôn tham 
gia, tổ chức diễn ở thôn trước hội thi ở xã, sắp 
xếp phần thi Kiến thức một cách đồng loạt, tạo 
tranh đua giữa các đội, sử dụng hiệu quả công 
nghệ thông tin vào tổ chức hội thi… Đặc biệt, 
mỗi phần thi của thôn, khối phố đều có sự kết 
tinh trí tuệ dân gian, với những mẩu chuyện dí 

Ban Giám khảo Cuộc thi cấp huyện đánh giá bài thi chung khảo
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dỏm, hài hước, gần gũi đời thường đã đem đến 
niềm vui cho khán giả...

Cũng trong thời gian này, hưởng ứng Cuộc 
thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào 
do Trung ương, tỉnh triển khai, huyện Hương 
Sơn đã tổ chức chỉ đạo tổ chức cuộc thi nghiêm 
túc, bài bản, đạt kết quả cao. Đã có 59/59 tổ 
chức cơ sở đảng triển khai cuộc thi với tổng 
số 10.081 bài dự thi. Được biết Hương Sơn 
là đơn vị có số lượng bài thi nhiều nhất tỉnh. 
Tại Hội nghị biểu dương điển hình học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh và Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu tuyên 
truyền nông thôn mới, đô thị văn minh, Cuộc 
thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào 
ngày 30/8/2017, Huyện ủy Hương Sơn đã biểu 
dương 55 điển hình “Học tập và làm theo” và 
trao tặng 43 giải cá nhân và 12 giải tập thể. Từ 
thực tế tổ chức các cuộc thi trong năm 2017, 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã rút ra một số bài 
học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo như sau:

Một là, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc thi 
của cấp ủy từ huyện đến cơ sở phải toàn diện, 
sâu sát, cụ thể bằng hệ thống văn bản, phân 
công thành viên ban chỉ đạo, duy trì nghiêm 
túc chế độ giao ban, hội họp, thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, điều chỉnh, bổ 
sung kế hoạch phù hợp thực tiễn. 

Hai là, gắn trách nhiệm giữa Ban Chỉ đạo 
cuộc thi  cấp huyện với các đoàn công tác cơ 
sở, vai trò, trách nhiệm cá nhân đồng chí Uỷ 
viên thường vụ và cấp ủy viên phụ trách vùng 
và địa phương. Phối hợp nhuần nhuyễn, chặt 
chẽ các cơ quan chuyên môn trong các bước, 
các khâu triển khai cuộc thi. Lấy kết quả của 
cuộc thi ở địa phương làm cơ sở ghi nhận, 
đánh giá kết quả hoạt động chỉ đạo của đoàn 
công tác.

Ba là, Nội dung thi bám sát kế hoạch, thể 
lệ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cuộc thi, các 
văn bản tỉnh huyện và gắn với liên hệ thực 
tiễn; Hình thức thi cần đa dạng, phong phú để 
thu hút đông nhất đối tượng tham gia là chủ thể 
người dân ở cộng đồng dân cư.

Bốn là, Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh 

nghiệm, biểu dương, phê bình kịp thời, nghiêm 
túc, trách nhiệm trong Ban Chỉ đạo - Tổ chức 
cuộc thi và trao giải thưởng, biểu dương tập 
thể, cá nhân xuất sắc cấp huyện để ghi nhận và 
khích lệ phong trào.

Năm là, Huy động cả hệ thống chính trị vào 
cuộc, giao trách nhiệm chỉ đạo vừa cấp ủy, vừa 
chính quyền, vừa tổ chức hội: tạo ra tính toàn 
diện trong lãnh đạo, chỉ đạo; gắn trách nhiệm 
các phòng ban chuyên môn trong xác định, lựa 
chọn từ câu hỏi, đề cương, đáp án đến kết quả 
cuộc thi và công tác thông tin tuyên truyền,…

Cuộc thi “Tìm hiểu, tuyên truyền nông 
thôn mới, đô thị văn minh năm 2017” là cuộc 
thi lớn nhất về quy mô, nhiều nội dung, lĩnh 
vực, nhiều đối tượng tham gia nhất và có thời 
gian dự thi dài nhất từ trước đến nay ở Hương 
Sơn. Về dự Hội thi sân khấu hóa xã Sơn Hòa 
(đêm 03/8/2017), đồng chí Hoàng Trung Dũng 
- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã 
đánh giá, nhận xét: “Đây là cuộc thi có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền 
về thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh do Đảng, Nhà nước các 
cấp phát động. Kết quả của cuộc thi đã có sức 
lan tỏa lớn, tính giáo dục cao, thể hiện chân 
thực bức tranh về cuộc sống thường ngày, về 
tình làng nghĩa xóm của bà con nhân dân, cao 
hơn nữa là vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ, 
chính quyền trong xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh. Đề nghị Hương Sơn tổng kết, 
rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tốt hơn các 
phong trào của huyện”. 

Đó cũng là sự ghi nhận và chỉ đạo công tác 
tuyên truyền nói chung, công tác tổ chức các 
cuộc thi nói riêng của đồng chí Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với Hương Sơn. Sự 
lan tỏa cả bề rộng và chiều sâu của Cuộc thi 
“Tìm hiểu, tuyên truyền nông thôn mới, đô thị 
văn minh năm 2017” đã khẳng định sự đúng 
đắn trong việc ra chủ trương và tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị 
huyện và cơ sở, là hoạt động ý nghĩa, kết tinh 
ý Đảng lòng dân, Hương Sơn ngày mới đầy 
niềm tin và quyết tâm thắng lợi./.

   N.D.T
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Trong những năm qua, tình hình dịch 
bệnh trên thế giới diễn biến hết sức 
phức tạp, mô hình bệnh tật thay đổi, 

nhiều dịch bệnh mới nổi và nguy hiểm phát 
sinh, gia tăng đột biến tại nhiều nước trên thế 
giới. Năm 2016, dịch bệnh Ebola ghi nhận tại 
10 quốc gia với 28.634 trường hợp mắc, 11.314 
trường hợp tử vong, Cúm A(H7N9) ghi nhận 
tại Trung Quốc với 1230 trường hợp mắc trong 
đó 428 trường hợp tử vong, dịch MERS-CoV 
ghi nhận tại 26 quốc gia với 1.698 trường hợp 

mắc, trong đó 609 trường hợp tử vong, dịch 
bệnh do vi rút Zika ghi nhận tại 148 quốc gia 
vùng lãnh thổ, khu vực Châu Mỹ với số mắc 
tăng cao như Brasil (56.318 trường hợp mắc, 
Colombia với 20.297 trường hợp mắc, ngoài 
ra có 26 quốc gia khác ghi nhận 7.081 trường 
hợp mắc.

Việt Nam, một số bệnh dịch lưu hành có 
nguy cơ bùng phát mạnh nếu không có biện 
pháp ngăn chặn kịp thời. Năm 2016, ghi nhận 
110.876 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHòNG, CHốNG 
MộT Số bỆNH TRUyềN NHIễM HIỆN NAy

NgUyễN LươNg TâM
Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh

Lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh kiểm tra
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đó có 36 trường hợp tử vong. Về bệnh do vi rút 
Zika ghi nhận 212 trường hợp tại 11 tỉnh, thành 
phố. Trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có số 
trường hợp mắc nhiều nhất; khu vực miền 
Bắc chưa ghi nhận trường hợp nào. Với bệnh 
tay chân miệng, năm 2016, ghi nhận 50.032 
trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong đó 
có 1 trường hơp tử vong. Đối với bệnh cúm, 
năm 2016, ghi nhận lưu hành của cúm A và 
cúm B, trong đó cúm A(H3) chiếm ưu thế. Cụ 
thể: cúm A(H3) chiếm 46,1%, cúm B chiếm 
35,8%, cúm A(H1N1) chiếm 18,2%.. Nguyên 
nhân là do sự biến đổi của các tác nhân gây 
bệnh, vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh cá 
nhân, vệ sinh môi trường yếu kém, đô thị hóa, 
biến đổi khí hậu và vẫn còn nhiều tập quán lạc 
hậu … đặc biệt sự giao lưu đi lại của người 
dân ngày càng rộng rãi tạo điều kiện cho dịch 
bệnh nhanh chóng lan truyền từ vùng này sang 
vùng khác.

Hà Tĩnh, từ 2012 đến cuối tháng 7/2017 
ghi nhận 8 trường hợp tử vong do bệnh dại và 
có liên quan đến bệnh dại tại Cẩm Xuyên (4ca), 
Can Lộc (1ca); Vũ Quang ( 2 ca) và Hương 
Sơn (1ca). Đặc biệt từ 2010 - 2016  toàn tỉnh 
đã ghi nhận các ổ sốt xuất huyết với 1.360 ca 
mắc, không có tử vong. Trong 7 tháng đầu năm 
2017 đã ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết tại xã 
Thịnh Lộc - huyện Lộc Hà với 44 trường hợp 
mắc, theo đó 12/13 huyện, thị xã, thành phố 
cũng đã ghi nhận 52 ca sốt xuất huyết vảng 
lai, tích lũy toàn tỉnh có 96 trường hợp mắc, 
chưa có trường hợp tử vong. Trước tình hình 
trên ngành y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh 
chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức 
chính trị xã hội triển khai các biện pháp cụ thể 
với sự tham gia tích cực của cộng đồng nhân 
dân đó là:

 Xã hội hóa công tác phòng chống dịch 
bệnh: Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc 
một cách mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả. Trong 
đó vai trò Ban chỉ đạo phòng chống dịch các 
cấp làm nòng cốt.

 Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên quan tâm 
chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh triển 
khai các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách 
đến tận cơ sở. Phối hợp triển khai công tác 
phòng, chống dịch hiệu quả.Hàng năm bố trí 
ngân sách cho việc triển khai hoạt động phòng 
chống dịch.

 Ngành y tế chỉ đạo điều hành các cơ 
quan chuyên môn Trung tâm y tế dự phòng 
tỉnh làm đầu mối trong việc tham mưu, chỉ đạo 
tuyến dưới, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, nắm 
bắt thông tin kịp thời, phát hiện ca bệnh đầu 
tiên tiến hành điều tra, khoanh vùng và xử lý 
ngay để dịch không lan ra diện rộng;  Trung 
tâm Truyền thông Sở y tế phối hợp các cơ 
quan truyền thông như Báo, đài tuyên tuyền 
các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn 
tỉnh một cách hiệu quả; các cơ sở khám chữa 
bệnh phối hợp Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, 
huyện trong việc khai báo trường hợp mắc 
bệnh truyền nhiễm gây dịch, nguy hiểm theo 
quy định của Bộ y tế. Sẵn sàng thiết bị cấp 
cứu, thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân 
tránh biến chứng và tử vong.

Các cơ quan truyền thông, thông tấn báo 
chí trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin 
dịch bệnh trên địa bàn để truyền tải các thông 
điệp hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, 
chống dịch hiệu quả.

Đặc biệt sự vào cuộc của chính quyền 
các cấp trong việc chỉ đạo, điều hành cũng 
như đảm bảo đủ kinh phí cho công tác phòng 
chống dịch bệnh tại địa phương đóng vai trò 
rất quan trọng. Cộng đồng nhân dân phải nâng 
cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia việc 
vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn 
thực phẩm, và đưa trẻ đi tiêm chủng phòng 
bệnh đầy đủ, đúng lịch từ đó góp phần quan 
trọng trong việc loại trừ các yếu tố nguy cơ gây 
bệnh cũng như không để bùng phát dịch trong 
cộng đồng./.

 N.L.T
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Dự báo mùa mưa bão năm nay, Hà 
Tĩnh sẽ có những diễn biến bất 
thường với các hiện tượng thời 

tiết như: tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh,... 
gây thiệt hại về người và tài sản. Ban chỉ 
huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh đã triển khai nhiều phương án nhằm 
giảm thiểu thiệt hại.

Tỉnh đã ban hành kế hoạch phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương 
châm “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực 
lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần 
tại chỗ và nguyên tắc phòng ngừa chủ động, 
ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương. 
Củng cố, kiện toàn và phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện, các 
phòng, ban, các xã, thị trấn để thống nhất 
công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm 
vụ phòng, chống thiên tai. Tổ chức diễn tập 
ứng cứu tai nạn, sự cố và tìm kiếm cứu nạn 
tại các địa bàn trọng điểm xảy ra thiên tai. 
Lập kế hoạch đầu tư, mua sắm các phương 
tiện, trang thiết bị thông dụng và chuyên 
dụng cho các đơn vị chuyên trách, các địa 
phương để thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra 
thiên tai. Thường xuyên tổ chức tập huấn, 
hướng dẫn, tuyên truyền để nâng cao nhận 

thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai đến 
cấp thôn, nhất là các hộ dân đang sinh sống 
ở khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai…

Trước mùa mưa bão, lãnh đạo tỉnh và 
các địa phương cùng các cơ quan chức năng 
đã tiến hành kiểm tra các công trình hồ chứa, 
các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, các 
tuyến giao thông xung yếu để có biện pháp 
xử lý khi cần thiết. Đồng thời chủ động sử 
dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ 
các gia đình bị thiên tai, khắc phục các công 
trình cơ sở hạ tầng, đảm bảo thông tin kịp 
thời tình hình mưa lũ, thiệt hại. Ngoài ra, 
tổ chức tốt công tác trực ban phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nắm chắc diễn 
biến thời tiết, kịp thời dự báo và cảnh báo 
nhân dân chủ động phòng tránh. Thường 
xuyên nắm chắc diễn biến các cơn bão, chủ 
động triển khai biện pháp phòng tránh, khắc 
phục hậu quả do lũ, bão gây ra, giữ vững an 
ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Chính quyền các cấp và nhân dân các địa 
phương cần chuẩn bị kỹ lưỡng các phương 
án, phương tiện, thiết bị, lực lượng để phòng, 
chống thiên tai hiệu quả.

T.H

HÀ TĩNH CHủ ĐộNG PHòNG, CHốNG 
THIêN TAI MùA MƯA bãO
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Bác Hồ kính yêu
                                  Trương minh chính

Bác dạy năm điều với thiếu nhi,
Yêu cha yêu mẹ, kính cô thầy.
Chăm ngoan, học tập nên trò giỏi,
Việc xấu xa lìa, quý việc hay.

Bác từng nhắc nhở với thanh niên,
Một dạ, một lòng, vững tiến lên.
Lấp biển, dời non, không quản ngại,
Xây thành, đắp lũy, quyết làm nên.

Bác đã dặn dò chiến sĩ ta,
Luôn luôn cảnh giác lũ gian tà.
Trau dồi đạo đức, nâng tay súng, 
Dù phải hy sinh, chẳng nề hà.

Bác dặn bao lần các đảng viên,
Những điều cần tránh, những điều nên.
Phê bình, góp ý, luôn tu dưỡng,
Giữ vững lập trường, chớ ngả nghiêng.

Vì tương lai, ta phải rèn người,
Đô thị, nông thôn, khắp mọi nơi.
Đẹp đẽ, khang trang hơn hẳn trước,
Công trường, nhà máy rộn vui tươi.

Trọn cuộc đời, yêu nước, thương dân,
Trong công việc, Bác rất chuyên cần.
Lo cho dân trước, phần mình nhẹ,
Chính trực, vô tư, vẹn nghĩa nhân.

Vọng Tuyên ngôn
                                  đặng quốc Thiệu

Mùa thu nắng đẹp dưới trời trong
Lời Bác ngân vang triệu triệu lòng
Độc lập kỳ đài nâng Tổ quốc
Tự do gấm vóc trải non sông
Tuyên ngôn nước Việt xây thành thép
Tiếng hịch dân Nam kết lũy đồng
Thiên cổ hùng văn ghi lịch sử
Rạng danh hậu thế giống tiên rồng.

Đượm mốc son
        bùi ngọc hồng

Xô Viết ba mươi tiếng trống dồn
Nhất tề thành thị tới nông thôn
Phất cờ liềm búa, cùng xung trận
Vung giáo, tầm vong, hạ bốt đồn
Quan lại, cường hào… xin thú tội
Thực dân, đế quốc mãi kinh hồn
Chưa đầy một tuổi lừng thanh thế
Trang sử hào hùng đượm mốc son.

Thu đến Thành Sen
                                  hữu nhân

Mùa thu về giữa lòng ta
Lay phay mưa bụi thướt tha Cầu Vồng
Núi Nài một nét mi cong
Tóc buông sông Phủ một dòng về xuôi
Hàm Nghi vừa rẽ đường ngôi
Lung linh phố mới chọc trời mà lên
Sao sa ánh điện trời đêm
Thiết tha như mắt em nhìn miền yêu
Thành Sen đẹp biết bao nhiêu
Tay mềm đan giữa bao điều ái ân
Mắt em thu chín trong ngần
Thu về đầy cả muôn lần đổi thay.
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Bên cạnh mặt tích cực, MXH cũng 
tồn tại không ít những yếu tố tiêu 
cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi 

trường xã hội, lợi ích cộng đồng, thậm chí cả 
an ninh quốc gia, đang là những khó khăn, 
thách thức to lớn mà rất nhiều nước đang 
phải đối mặt trong quá trình xây dựng và 
phát triển internet tại mỗi quốc gia.

1. Tình hình MXH và công tác quản lý 
MXH của Việt Nam trong thời gian qua

MXH ở Việt Nam có thể phân thành hai 
loại, thứ nhất là MXH do các doanh nghiệp 
trong nước cung cấp và chịu sự điều chỉnh 
của pháp luật Việt Nam. Thứ hai là MXH 
do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp 

xuyên biên giới vào Việt Nam, điển hình 
như: Facebook, google, youtube, Twitter, 
Microsoft...

Trước tháng 8-2013, MXH tại Việt 
Nam được quản lý dưới phương thức đăng 
ký cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, do sự phát 
triển nhanh của MXH, Việt Nam đã thay 
đổi phương thức quản lý từ đăng ký cung 
cấp dịch vụ sang phương thức cấp giấy phép 
hoạt động. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam 
đã có 270 MXH được cấp giấy phép hoạt 
động.

Các MXH do doanh nghiệp Việt Nam 
cung cấp, đặc biệt là các trang đã được cấp 
phép hoạt động phần lớn đều tuân thủ quy 

Cöng taác quaãn lyá maång xaä höåi 
trong tònh hònh múái

Trong các loại 
hình truyền thông 

trên internet, mạng xã hội 
(MXH) đã và đang phát triển 

một cách nhanh chóng, 
hiệu quả, được nhiều người 
sử dụng. Hiện nay, trên thế 

giới có đến gần 2 tỷ người 
sử dụng MXH. Ở Việt Nam, 

ước tính có khoảng 35 triệu 
người dùng MXH, chiếm 

37% dân số. Trung bình mỗi 
ngày người Việt Nam vào 

MXH khoảng 2 giờ 18 phút.

Lê QUANg Tự Do
Ban Tuyên giáo Trung ương
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định của pháp luật hiện hành. Số ít trường 
hợp để xảy ra sai phạm và nội dung vi phạm 
chủ yếu là do thành viên chia sẻ, trao đổi các 
nội dung vi phạm về thuần phong mỹ tục, 
dung tục và phản cảm.

Các MXH của nước ngoài cung cấp 
xuyên biên giới vào Việt Nam được người 
Việt Nam lựa chọn sử dụng nhiều nhất hiện 
nay là Facebook và youtube. Theo báo cáo 
của google, Việt Nam là một trong nhóm 10 
nước có lượng người dùng youtube cao nhất 
trên thế giới.

Trong thời gian qua, các hành vi tiêu cực 
như: tung tin giả mạo, phát tán tin xấu độc, 
xuyên tạc, bịa đặt, phát ngôn gây thù ghét... 
chủ yếu tồn tại trên các MXH nước ngoài 
do nhận thức của người sử dụng cho rằng 
MXH là môi trường ảo nên có thể tự do phát 
ngôn, tự do thông tin mà không phải chịu 
trách nhiệm.

Để quản lý hoạt động của MXH, trong 
những năm qua, Việt Nam đã từng bước 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính 
sách, văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh 
hoạt động internet nói chung và MXH nói 
riêng, đảm bảo môi trường pháp lý bình 
đẳng, minh bạch, phù hợp với yêu cầu thực 
tiễn (1).

Các cơ quan quản lý nhà nước của Việt 
Nam cũng đã ban hành một số văn bản mang 
tính chỉ đạo, điều hành. Trong đó, tập trung 
yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ MXH chủ động rà soát toàn bộ hoạt 
động cung cấp dịch vụ của mình, nâng cao 
trách nhiệm quản lý thông tin trên MXH 
do mình cung cấp. Ngoài ra, Bộ Thông tin 
và Truyền thông thường xuyên chủ trì tổ 
chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất với các 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ MXH nhằm 
tìm hiểu, nắm bắt xu hướng phát triển của 
loại hình này, cũng như trao đổi, tìm kiếm 
các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện 

phát huy khả năng để cạnh tranh với MXH 
nước ngoài.

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động 
MXH được Bộ Thông tin và Truyền thông 
triển khai thường xuyên, quyết liệt. Trong 
trường hợp xác định được nhân thân của 
đối tượng cung cấp thông tin vi phạm các 
quy định hiện hành trên MXH, thì tùy theo 
tính chất mức độ, Việt Nam sẽ áp dụng hình 
thức xử lý phù hợp. Trường hợp vi phạm 
mức độ nhẹ thì nhắc nhở, rút kinh nghiệm, 
trường hợp vi phạm ở mức độ nặng có thể 
xem xét xử phạt vi phạm hành chính, thu 
hồi giấy phép, thu hồi tên miền, v.v.. Trong 
trường hợp không xác định được nhân thân 
của đối tượng vi phạm, hoặc đối tượng vi 
phạm ở nước ngoài, Việt Nam sẽ áp dụng 
biện pháp yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ 
MXH phối hợp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin 
sai phạm. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã 
thiết lập được cơ chế phối hợp với google 
và Facebook - hai dịch vụ của nước ngoài có 
khá đông người Việt Nam sử dụng.

Bên cạnh việc tăng cường công tác quản 
lý MXH, Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh 
tuyên truyền nâng cao nhận thức, văn hóa 
của người sử dụng MXH, nhất là giới trẻ, để 
từng người sử dụng có ý thức, trách nhiệm 
hơn khi phát ngôn trên MXH. Đồng thời, 
đẩy mạnh cung cấp thông tin, công khai, 
minh bạch thông tin trên các phương tiện 
truyền thông chính thống góp phần hạn chế 
cơ hội phát triển của các phát ngôn vi phạm 
pháp luật trên MXH. Huy động sức mạnh 
của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến 
địa phương, phối hợp trách nhiệm giữa các 
cơ quan chức năng với các tổ chức, đoàn 
thể, giữa gia đình và nhà trường, giữa ý thức 
cá nhân với các phong trào mang tính cộng 
đồng, hướng tới mục tiêu cùng chung tay 
xây dựng MXH tại Việt Nam lành mạnh, an 
toàn, đóng góp ngày càng tích cực và hiệu 
quả vào sự phát triển của toàn xã hội.
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2. Những vấn đề đặt ra đối với công 
tác quản lý MXH trong thời gian tới

Qua nghiên cứu, theo dõi sự phát triển 
của MXH tại Việt Nam trong những năm 
gần đây, có thể dự báo xu thế phát triển của 
loại hình này trong các năm tới như sau:

Thứ nhất, MXH sẽ trở thành kênh thông 
tin chính quan trọng trong đời sống xã hội 
đối với người dân.

Với việc liên tục cập nhật những tiến bộ 
mới nhất trong nghiên cứu về trí tuệ nhân 
tạo cho việc phát triển nền tảng công nghệ, 
các MXH đang ngày càng thông minh hơn 
và mang lại nhiều tiện ích lớn hơn cho người 
sử dụng. Không dừng lại ở việc cung cấp 
thông tin từ người dùng, MXH đang thực sự 
lớn mạnh và bước vào mọi ngóc ngách của 
cuộc sống, từ việc liên lạc, kết nối đến việc 
trở thành một công cụ hữu ích cho việc học 
tập, phát triển kinh doanh của tất cả các cá 
nhân và tổ chức.

Bên cạnh đó, với số lượng người dùng 
tăng nhanh chóng, sự lan truyền hay “lây 
nhiễm” của MXH đang khiến cho bất kỳ cá 
nhân nào, đặc biệt là những người trẻ buộc 
phải tham gia vào MXH nếu không muốn 
đứng lại hay lạc hậu so với xã hội. Chính 
vì vậy, sự phát triển của các MXH sẽ ngày 
càng phát triển và ảnh hưởng tới hành vi của 
con người và sự phát triển của xã hội.

Thứ hai, MXH trở thành môi trường 
thuận lợi để thông tin xấu độc, gây hại, 
những phát ngôn thù ghét tràn lan; mức độ 
tác động đến xã hội ngày càng nghiêm trọng.

Tại hội nghị triển khai công tác hằng 
năm, Chính phủ Việt Nam đều đánh giá: 
Nhiều thông tin không chính thống trên 
MXH đã làm nhiễu loạn, ảnh hưởng rất 
nhiều đến công tác chỉ đạo, điều hành. Tuy 
nhiên, không thể chỉ ngăn cấm MXH bằng 
những mệnh lệnh hành chính, mà phải biết 
tận dụng mặt tích cực của nó để định hướng 

dư luận đến với cái đúng, cái tốt, đấu tranh 
với cái sai, cái xấu. Điều đó chỉ có thể được 
thực hiện khi cơ quan chức năng chủ động 
cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến 
với người dân.        

Tại Việt Nam, các MXH đang trở thành 
một kênh thông tin thiết yếu của người dân. 
Với độ mở cao, thông tin trên các MXH có 
sức lan truyền rất nhanh và diện bao phủ 
cũng vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, độ trung 
thực, tính chính xác, tích cực của thông tin 
trên MXH lại phụ thuộc chủ yếu vào ý thức, 
trách nhiệm và mục đích của cá nhân người 
đăng tải.

Trong môi trường phát triển số hóa 
mạnh mẽ như ngày nay, MXH cũng như 
“con dao hai lưỡi”. Nhiều người rất khó để 
phân biệt được đâu là thực tế (tin thật), đâu 
là màn kịch được dựng lên (tin giả). Vì thế, 
thời gian qua đã xuất hiện không ít thông tin 
trên MXH hoàn toàn bịa đặt, vu khống, sai 
sự thật, xúc phạm danh dự của tổ chức và cá 
nhân, gây hoang mang và bất bình trong dư 
luận xã hội. Loại thông tin độc hại này đã 
và đang trực tiếp làm MXH trở thành “thế 
giới ảo” theo đúng nghĩa đen, và làm cho sự 
thiện chí, lương thiện của hàng triệu người 
lành mạnh, tử tế dùng MXH như bị chìm lấp 
trong “trận đồ bát quái” giữa thật và giả, giữa 
trắng và đen, giữa tích cực và tiêu cực…

Thứ ba, MXH trở thành “cánh tay nối 
dài” của báo chí truyền thống.

MXH đáp ứng một nhu cầu quan trọng 
của cuộc sống con người là tạo lập các mối 
tương tác, tạo điều kiện để mỗi người có thể 
thể hiện suy nghĩ, tâm tư, sở thích, biểu lộ 
tình cảm, trao đổi, chia sẻ trải nghiệm, tham 
khảo ý kiến, trình bày quan niệm về vấn đề 
nào đó của xã hội hoặc của cá nhân... Tính 
kết nối, chia sẻ gắn liền với mỗi cá nhân đã 
làm cho thông tin trên MXH hết sức phong 
phú.
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Các tiện ích của MXH ngày càng thu hút 
nhiều người, tạo ra môi trường mở giúp giao 
lưu, liên kết. Từ các tiện ích đó, nhiều cơ quan 
báo chí truyền thống lập trang Facebook của 
báo để mở rộng thông tin đến bạn đọc. Có thể 
nói, MXH đang đóng góp vào hoạt động của 
các nhà báo một cách quan trọng trên 3 khía 
cạnh sau đây. Một là, nguồn cung cấp thông 
tin rộng lớn cho các nhà báo, với nhiều tiếng 
nói khác nhau, từ chính trị gia cho đến người 
dân bình thường, từ miền xuôi cho đến miền 
ngược, người giàu người nghèo đều có thể 
đưa thông tin, và trở thành nguồn tin của 
nhà báo. Hai là, sự tham gia tích cực của các 
nhà báo, với vai trò là những người sử dụng 
MXH, sẽ góp phần đưa ra các vấn đề, thảo 
luận, đưa ra chính kiến cá nhân. Ba là, sự 
truyền tải thông tin rộng khắp của MXH 
giúp các nhà báo đưa thông tin đến người 
đọc, và thu hút người đọc đến các trang báo 
mạng của mình. Chính vì thế, MXH trở 
thành “cánh tay nối dài” của báo chí.

Thứ tư, MXH tạo điều kiện cho loại hình 
“báo chí công dân” phát triển

Nhờ những công cụ hấp dẫn và tiện ích 
mà MXH cung cấp cho người sử dụng, ví 
dụ như chức năng live stream của Facebook 
cùng với những tiện ích khác trong việc post 
hình ảnh, lời thoại…, bất kỳ người dùng 
MXH nào cũng có thể tạo ra một “cơ quan 
truyền thông” của cá nhân mình, sản xuất 
tin, bài như một “tòa soạn thu nhỏ” với đầy 
đủ các loại hình tích hợp “báo in”, “báo nói” 
và “báo hình”.

Mặc dù đa số người tham gia MXH thiếu 
kỹ năng hoặc không được đào tạo về nghề 
báo, song chính internet lại giúp họ được 
hoạt động với cơ chế như một phóng viên, 
biên tập viên. Điểm khác biệt là việc biên 
tập được thực hiện từ nhiều phía, và thường 
là sau khi sự việc đã diễn ra chứ không phải 
là trước đó. Trong hệ thống thông tin này, 
người dân dựa vào nhau để đưa tin, truyền 

tải và hiệu chỉnh một câu chuyện khi nó tiếp 
diễn. Từ đó, hình thành nên một bộ phận 
“nhà báo công dân” có sức ảnh hưởng nhất 
định đến đời sống xã hội, trực tiếp cạnh tranh 
với các cơ quan báo chí, truyền thông truyền 
thống và cả những nhà báo làm việc cho các 
cơ quan này. Điều này đặt ra nhiều khó khăn 
và thách thức cho Chính phủ Việt Nam trong 
công tác quản lý báo chí hiện nay.

3. Định hướng quản lý MXH trong 
thời gian tới

Từ những dự báo nêu trên, Chính phủ 
Việt Nam đã đưa ra một số định hướng quản 
lý hoạt động MXH trong những năm tới như 
sau:

Thứ nhất, chú trọng xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật phù hợp với sự phát 
triển nhanh và mạnh của internet nói chung 
và MXH nói riêng.

Hiện nay, Việt Nam đã xây dựng hành 
lang pháp lý để quản lý internet và thông tin 
trên mạng. Tuy nhiên, do tính chất thay đổi 
thường xuyên, phát triển liên tục của internet 
nên một số quy định, chính sách hiện hành 
đã trở nên bất cập; nhiều vấn đề mới xuất 
hiện đặt ra các yêu cầu quản lý mới, đòi hỏi 
Chính phủ phải nhanh chóng điều chỉnh, bổ 
sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, 
chính sách nhằm quản lý hiệu quả hơn đối 
với lĩnh vực này. Một số định hướng lớn 
trong thời gian tới gồm:

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định về 
quản lý hoạt động thông tin trên mạng nói 
chung và MXH nói riêng, tập trung nghiên 
cứu xây dựng Luật về quản lý thông tin trên 
mạng để có thể tạo ra hàng lang pháp lý đầy 
đủ, phù hợp.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Báo 
chí 2016, trong đó chú trọng việc nâng cao 
vai trò định hướng thông tin của các cơ quan 
báo chí truyền thống, tích cực, chủ động phê 
phán, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng 
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để góp phần khắc phục những mặt trái của 
MXH.

- Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng 
xử trên MXH cho các nhà cung cấp dịch vụ 
và người sử dụng MXH tại Việt Nam, hướng 
tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, 
an toàn tại Việt Nam.

- Triển khai hiệu quả “10 điều quy định 
đạo đức nghề nghiệp người làm báo” của 
Hội Nhà báo Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 
1-1-2017). Đặc biệt là quy định về việc nhà 
báo phải chuẩn mực và trách nhiệm khi tham 
gia MXH và các phương tiện truyền thông 
khác. Quy định này sẽ thúc đẩy nhà báo 
hướng tới và bảo vệ những giá trị có tính phổ 
quát, nền tảng nhân văn phát sinh trên MXH. 

- Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến 
khích hình thành các trang MXH lớn, mạnh 
của các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng 
thay thế hoặc cạnh tranh được với các trang 
MXH nước ngoài đang cung cấp dịch vụ 
xuyên biên giới vào Việt Nam.

Thứ hai, xây dựng các giải pháp kỹ thuật 
nhằm tăng cường tính chủ động, kịp thời 
trong công tác quản lý internet và MXH.

Để có thể bảo vệ chủ quyền quốc gia trên 
không gian mạng trong bối cảnh các trang 
MXH nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên 
biên giới vào Việt Nam đang thu hút được 
một lượng lớn người sử dụng trong nước 
như hiện nay, Chính phủ Việt Nam sẽ tập 
trung nghiên cứu, xây dựng một số giải pháp 
kỹ thuật sau:

- Xây dựng công cụ quản lý, thu thập, 
phòng ngừa và cảnh báo; công cụ đánh giá 
định lượng truy cập website để làm căn cứ 
thực hiện các chính sách quản lý nhà nước 
về thông tin trên internet.

- Xây dựng công cụ lọc và phát hiện tin 
giả, tin sai sự thật, công cụ đo lường theo thời 
gian thực mức độ lan truyền, phát tán những 
thông tin này trên MXH và các phương tiện 

truyền thông trực tuyến khác, nhằm chủ 
động ngăn chặn sự lan truyền và cảnh báo 
sớm tin giả ngay khi nó xuất hiện trên MXH.

- Xây dựng phương án hành động khi 
xảy ra tình huống khẩn cấp.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn 
vị quản lý và doanh nghiệp trong việc ngăn 
chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc trên MXH.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng 
cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật 
cho người dân khi sử dụng MXH.

Chủ động, tích cực tuyên truyền, giáo 
dục chính trị tư tưởng, làm cho nhân dân 
thấy rõ tính hai mặt của MXH, nhất là mặt 
tiêu cực, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các 
thế lực thù địch lợi dụng MXH để chống 
phá; tránh tình trạng vô tình tiếp tay cho các 
hoạt động chống phá và các hành vi tiêu cực, 
phản cảm, thiếu văn hóa trên MXH. Đồng 
thời, tăng cường giám sát, phát hiện thông 
tin sai phạm từ cộng đồng.

Đổi mới phương thức tuyên truyền của 
các cơ quan truyền thông, phát huy hơn nữa 
lợi thế của mạng internet, cung cấp, cập nhật 
thường xuyên hệ thống văn bản pháp luật, 
quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước 
trên các phương tiện truyền thông đại chúng 
nhằm định hướng người sử dụng trước 
những thông tin nhạy cảm; xây dựng ý thức 
và phong cách văn hóa khi tham gia MXH.

Tăng cường quản lý báo chí để bảo đảm 
việc xây dựng và gìn giữ uy tín cho báo chí 
chính thống, tạothành kênh thông tin chuẩn 
mực nhằm xác thực những thông tin lan 
truyền trên MXH, tạo cơ chế để báo chí lớn 
mạnh và tồn tại song hành với MXH.

Khuyến khích các cơ quan nhà nước bên 
cạnh website của mình cần mở thêm một 
kênh thông tin giới thiệu về chuyên ngành 
và lĩnh vực mình quản lý qua đó tiếp cận và 
đưa thông tin dễ dàng đến người dân.

Khuyến khích thành lập và xây dựng 
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những tài khoản trên MXH có sự đầu tư thích 
đáng từ Nhà nước để tạo thành những kênh 
truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho 
chính người sử dụng MXH. Trong hoạt động 
này, cần đặc biệt chú ý tới việc sử dụng và lôi 
kéo những KoL - key opinion leader, là những 
người nắm giữ các tài khoản MXH có ảnh 
hưởng tới người dùng khác về hành vi sử dụng 
MXH.

Thứ tư, tăng cường phối hợp quản lý giữa 
các bộ, ngành trong nước và giữa các nước 
trên toàn thế giới.

Công tác quản lý MXH liên quan đến lĩnh 
vực quản lý của nhiều bộ, ngành tại Việt Nam 
như: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Công an, 
Ngân hàng Nhà nước … Do đó, để có thể quản lý 
hiệu quả, cần có sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ 
giữa các bộ, ngành có liên quan.

Bên cạnh đó, do đặc điểm “không có biên 
giới rõ ràng” của môi trường mạng internet, rất 
cần có sự phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam 
với các nước trên thế giới và với các nhà cung 
cấp dịch MXH nước ngoài lớn như Facebook, 
google, youtube, Twitter… trong việc ngăn 
chặn, xử lý và loại trừ những nguy cơ mà MXH 
có thể mang lại./.

 -------------------------
 (1) Các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Luật 

An toàn thông tin mạng được Quốc hội ban hành 
ngày 19/11/2015; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 
15-7-2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung 
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 
Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và 
tần số vô tuyến điện; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT 
ngày 19-8-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử 
dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng 
xã hội; Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26-12-
2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về 
việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

 L.Q.T.D

thì ở đâu Như Ý cũng có mặt chia sẻ, 
thăm hỏi, động viên ở đó. “Hành trình 
về nguồn” đã thành hoạt động định kỳ 
mùa hè của gia đình Tuấn-Ý. Năm nào 
vợ chồng con cái cũng về xứ Quảng, 
xứ Nghệ tri ân tiên Tổ, tri ân các Anh 
hùng Liệt sỹ. Những ngày vui trên đất 
nước quê hương, Tuấn-Ý cất công tìm 
lại những tên đất tên người trong ký ức 
thẳm sâu, tìm lại những hữu thể và phi 
thể từng gắn bó suốt chặng đầu lam lũ 
không thể phai nhòa. 

Chúng tôi đồng thuận với quan 
niệm của Tuấn con người ta có tướng 
số. “Tướng” do “tâm” sinh, là cái 
biểu hiện bên ngoài của “tâm”; “tâm” 
là hoạt động-vận động bên trong của 
“tướng”. Nói cách khác “tâm” là nhân 
của “tướng”, “tướng” là quả của “tâm”, 
dù vậy cũng không nên đóng khung 
đời người trong đáp số chỉ dựa trên lý 
thuyết.

Nhìn rộng ra, “tâm” của người 
Việt xa quê là hướng về đất nước, 
là tôn đắp ý thức cộng đồng dân tộc, 
để nếu đất nước trước hiểm nguy thì 
người Việt ở trong và ngoài nước hỗ 
trợ nhau làm tròn nghĩa vụ-quyền 
lợi cao cả thiêng liêng: Bảo vệ xây 
dựng Tổ quốc Việt Nam bề dày truyền 
thống yêu chuộng hòa bình.“Tâm” của 
người Việt xa quê được biểu hiện qua 
những việc mang ý nghĩa nhân văn 
sâu sắc, tỷ như lập nhà tưởng niệm 
các Vua Hùng, từ miền viễn xứ đến 
ngày giỗ Tổ, người Việt xa quê cũng 
được thành kính dâng hương nhớ về 
cội nguồn dân tộc, cũng được sưởi ấm 
lòng thành bằng các nghi lễ cổ truyền 
như bao người Việt ở bên nhà.  

G.H-K.H

(Tiếp theo trang 12)

Có MộT NƯớC LÀO...
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1. Một số hoạt động của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hai 
tuần cuối tháng 7/2017.

1.1. Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về:
- Tình hình triển khai khoan thăm dò, thẩm lượng 

dầu khí tại Lô 136/3 vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa 
phía Nam.

- Về việc bổ sung, sửa đổi các Quy định về phân cấp 
quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Chủ trương, định hướng xây dựng Đề án “Kiện toàn 
tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”.

- Về việc đàm phán khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển 
Đông giữa ASEAN và Trung Quốc.

1.2. Ban Bí thư đã họp cho ý kiến về:
Chỉ thị của Ban Bí thư về chỉ đạo triển khai thực hiện 

Đề án “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào, Việt 
Nam - Cam-pu-chia đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Chủ trương xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tại xã 
Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực 
thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương 
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy 
vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy 
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Xem xét, giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng.
1.3. Một số quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 

nhân sự:
- Trong thời gian đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên 

Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí 
thư điều trị bệnh, phân công đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ 
ban Kiểm tra Trung ương tham gia Thường trực Ban Bí thư 
từ ngày 01/8/2017.

- Chỉ định đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung 
ương Đảng, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao tham 
gia Ban cán sự đảng và giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng 
Toà án nhân dân tối cao.

- Chuẩn y các chức danh cán bộ tại một số tỉnh, thành 
phố trong cả nước. 

2. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng của 
năm 2017

Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định; chỉ số giá tiêu 
dùng (CPI) tháng 7 tăng nhẹ so với tháng trước, CPI bình 
quân vẫn trong phạm vi mục tiêu của Quôc hội; các cân đối 
lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm; lãi 
suất cho vay giảm nhẹ và ổn định. Sản xuất công nghiệp, 

nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà 
tăng trưởng. Dịch vụ phát triển khá ổn định; du lịch tiếp tục 
tăng cao hơn so với cùng kỳ do thời điểm này là mùa hè, các 
hoạt động du lịch và dịch vụ diễn ra khá sôi nổi. Môi trường 
kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hoạt động thu hút đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đăng ký kinh doanh vẫn 
diễn ra sôi động. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, 
chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được 
đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh thực hiện, nhất là tháng 7 là 
dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Công tác đối 
ngoại, ngoại giao kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh 
chính trị được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản được bảo đảm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, thách thức cần tiếp 
tục được quan tâm, giải quyết như: Nguy cơ dịch bệnh trong 
nông nghiệp vẫn còn; giá cả nông sản trong nước chưa 
phục hồi hoàn toàn; Ngành khai khoáng vẫn ở mức giảm 
sâu; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có tăng trưởng 
nhưng còn chậm so với yêu cầu; chỉ số tồn kho toàn Ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn còn ở mức cao; nhập 
siêu đã có cải thiện nhưng vẫn còn cao so với mục tiêu đề 
ra; giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là vốn FDI, ODA 
và vay ưu đãi còn thấp so với yêu cầu; tình hình dịch bệnh 
đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết; 
bão, lũ lụt gây thiệt hại nặng về người và tài sản, ảnh hưởng 
tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản 
xuất nông nghiệp và đời sống một bộ phận người dân.

3. Một số nét đáng chú ý về tình hình kinh tế 
thế giới

- Tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi tích 
cực nhưng vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, rủi ro. Kinh tế 
toàn cầu tiếp tục đà phục hồi theo chu kỳ, trong đó nhóm 
nước phát triển và các nền kinh tế đang nổi đều tăng trưởng 
tích cực. Giá dầu tương đối ổn định ở mức thấp, khoảng 50 
USD/thùng.

Mặc dù kinh tế thế giới đang phục hồi tích cực, song 
tăng trưởng còn chậm và đối phó đồng thời nhiều thách 
thức, rủi ro đan xen lẫn nhau như xu hướng biệt lập, chống 
toàn cầu hoá, bất bình đẳng, khủng bố, di cư, biến đổi khí 
hậu, dịch bệnh...

- Điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Tổng 
thống Donal Trump trong 6 tháng đầu cầm quyền đã có 
nhiều tác động đến kinh tế Mỹ và thế giới. Trong 6 tháng 
đầu cầm quyền của Tống thống Trăm, các chỉ số kinh tế vĩ 
mô của Mỹ tiếp tục cải thiện . Tăng trưởng tích cực của kinh 
tế Mỹ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 
Tuy nhiên, chính sách thực dụng của chính quyền Mỹ thúc 
đẩy nhiều nước chú trọng hơn lợi ích quốc gia, tăng cường 
tập hợp lực lượng. EU, nhất là Đức và Pháp, có xu hướng mở 
rộng liên kết với bên ngoài đi đôi với tăng cường thực lực 

THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9/2017
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nhằm giảm thiểu tác động của việc Anh rời EU. 
Trung Quốc và một số nền kinh tế đang nổi lớn (Nga, 

Ấn Độ...) nỗ lực hơn thúc đẩy cải cách các thể chế kinh tế 
đa phương theo hướng cân bằng hơn, đồng thời đẩy mạnh 
các sáng kiến liên kết kinh tế toàn cầu và khu vực nhằm 
củng cố vị thế, gia tăng tầm ảnh hưởng.

Cục diện liên kết kinh tế - thương mại toàn cầu và khu 
vực đang có biến chuyển phức tạp. Các chủ trương, chính 
sách mang tính bảo hộ và thực dụng của Mỹ đang gây khó 
khăn cho một số tiến trình liên kết kinh tế - thương mại 
toàn cầu và khu vực.

4. Một số kết quả chủ yếu công tác phòng, chống 
tham nhũng 06 tháng đầu năm 2017; phương hướng, 
nhiệm vụ thời gian tới

4.1. Kết quả đạt được
- Đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 

trong toàn hệ thống chính trị nhiều quy định quan 
trọng của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng.

Thứ hai, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 
để phát hiện và xử lý tham nhũng, nhất là ở các lĩnh 
vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, 
lãng phí đã được triển khai tích cực và đạt nhiều 
kết quả quan trọng:

Uỷ ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm đối với gần 1.000 tổ chức đảng và trên 
3.500 đảng viên; tập trung vào các tổ chức đảng, 
đảng viên trong các Tập đoàn, Tổng công ty nhà 
nước gây thất thoát, thua lỗ lớn và những vụ việc 
có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí mà dư luận xã 
hội quan tâm.

Ngành Thanh tra đã triển khai 3.847 cuộc 
thanh tra hành chính và 136.096 cuộc thanh tra, 
kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh 
vực: Quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước; cổ 
phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu các doanh nghiệp 
nhà nước; thực hiện các dự án BOT, BT; đầu tư xây 
dựng... Qua thanh tra phát hiện vi phạm 29.510 tỷ 
đồng, 4.978 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành 
chính đối với 724 tập thể, 22 cá nhân; phát hiện 47 
vụ, 66 đối tượng có hành vi tham nhũng, liến quan 
đến tham nhũng...

Kiểm toán Nhà nước đã triển khai 130/250 
cuộc kiểm toán, đã kết thúc kiểm toán 93 cuộc, tập 
trung vào các lĩnh vực: Thu, chi ngân sách; các dự 
án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT; quản lý, 
sử dụng đất tại khu đô thị, tài nguyên khoáng sản...

Thứ ba, đã tập trung đẩy nhanh tiến độ, xử lý 
nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Về án 
tham nhũng, trong 06 tháng đầu năm 2017. Cơ 
quan điều tra các cấp trong ngành Công an nhân 
dân đã thụ lý, điều tra 285 vụ/579 bị can, trong 

đó khởi tố mới 115 vụ/233 bị can; Viện kiểm sát 
nhân dân các cấp đã thụ lý 140 vụ/298 bị can, ra 
cáo trạng truy tố 101 vụ/203 bị can; Tòa án nhân 
dân các cấp thụ lý 184 vụ/491 bị cáo, đã xét xử 106 
vụ/248 bị cáo. Đặc biệt, đã xét xử sơ thẩm 04/06 vụ 
án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ 
đạo; kết thúc điều tra và điều tra bổ sung 08 vụ án.

Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc 
công tác phòng, chống tham nhũng tại các bộ, 
ngành, địa phương được triển khai đồng bộ; công 
tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham 
nhũng được đẩy mạnh, đậm nét hơn: Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
đã thành lập 08 Đoàn công tác để kiểm tra, giám 
sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy 
tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa 
phương; trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan 
thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã có 
hơn 1.976 tin, bài phản ánh về công tác nội chính 
và phòng, chông tham nhũng.

4.2. Một số tồn tại, hạn chế: Tiến độ điều tra, 
xử lý một số vụ việc, vụ án vẫn còn chậm so với kế 
hoạch; công tác phát hiện, điều tra, giám định tuy 
có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu; thu hồi 
tài sản tham nhũng đã được chú ý nhưng tỷ lệ còn 
thấp; so với cấp Trung ương, công tác phát hiện, xử 
lý tham nhũng ở địa phương chưa có chuyển biến 
mạnh mẽ và quyết liệt; trong một số trường hợp 
xử lý kỷ luật hành chính còn chậm, chưa kịp thời, 
chưa đồng bộ, chưa tương xứng với xử lý kỷ luật 
của Đảng; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng 
trong một số trường hợp vẫn chưa tốt.

4.3. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các 

quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống 
tham nhũng, nhất là các quy định mới được ban 
hành; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội 
và phòng, chống tham nhũng; sửa đổi, bổ sung 
Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật về giám định 
tư pháp.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham 
nhũng, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư 
luận về tham nhũng, lãng phí; tập trung đẩy nhanh 
tiến độ xác minh vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp.

- Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc 
thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét 
xử các vụ án tham nhũng tại 20 địa phương, Kiểm 
tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và 
việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 
tại một số bộ, ngành, địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
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truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham 
nhũng; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí 
để đưa tin đúng, chính xác, kịp thời; phản bác, xử lý 
nghiêm việc đưa tin sai trái, xuyên tạc, không đúng 
sự thật, thiếu tính xây dựng, ảnh hưởng đến uy tín 
của Đảng, Nhà nước.

5. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam; những kết quả 
chủ yếu qua tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương khoá IX về công tác tôn giáo.

5.1. Khái quát tình hình tôn giáo ở Việt Nam 
Hiện nay, Nhà nước đã công nhận 41 tổ chức tôn giáo 

thuộc 15 tôn giáo, với khoảng 25,3 triệu tín đồ chiếm 27% 
tổng dân số, có 60.799 chức sắc), 133.662 chức việc); 27.916 
cơ sở thờ tự). 

Trong đó:
Phật giáo có hơn 14 triệu tín đồ (tăng 4,7 triệu), 

30.566 chức sắc (tăng 10 nghìn), nghìn cơ sở thờ tự (tăng 
trên 5 nghìn), 44 cơ sở đào tạo Phật học; 

Công giáo khoảng 7 triệu tín đồ (tăng khoảng 1,1 
triệu), 7.434 chức sắc (tăng gần 4 nghìn), hơn 18 nghìn tu sĩ, 
khoảng 7.700 nhà thờ (tăng 2 nghìn), 7 đại chủng viện, 130 
tu viện và trên 1.100 cơ sở từ thiện; 

Tin Lành có hơn 1 triệu tín đồ (tăng 600 nghìn), 90 tổ 
chức, nhóm, hệ phái Tin Lành, trong đó có 10 tổ chức, hệ 
phái Tin Lành được Nhà nước công nhận (tăng 8 hệ phái), 
khoảng 1,7 nghìn mục sư và truyền đạo; 600 nhà thờ, nhà 
nguyện; 546 chi hội, 2.470/4.742 điểm nhóm Tin Lành được 
cấp đăng ký sinh hoạt; 

Cao Đài có trên 1,1 triệu tín đồ, 10 tổ chức, hệ phái 
và 1 pháp môn, hơn 13 nghìn chức sắc, 23 nghìn chức việc, 
1.265 cơ sở thờ tự; 

Phật giáo Hoà Hảo có gần 1,4 triệu tín đồ (tăng 
khoảng 200 nghìn), 24 chức sắc, khoảng 1.600 chức việc, 
60 chùa; 

Hồi giáo có trên 80 nghìn tín đồ (tăng 25 nghìn), 4 Ban 
đại diện cộng đồng Hồi giáo và 2 Hội đồng Sư cả Hồi giáo 
Bà-ni, khoảng 500 chức sắc, 200 chức việc, 90 cơ sở thờ tự. 
Ngoài ra, có 9 tôn giáo khác với gần 2 triệu tín đồ.

- Các tổ chức tôn giáo đã được công nhận đều có 
đường hướng, phương châm hành đạo gắn bó, đồng hành 
với dân tộc, sinh hoạt tôn giáo ổn định, chấp hành tốt chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, số 
đông chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các 
cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động 
nhân đạo, từ thiện, xoá đói, giảm nghèo, giúp đỡ người khó 
khăn trong cuộc sống... đóng góp tích cực vào phát triển 
kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, góp phần 
xây dựng và bảo vệ Tố quốc.

- Tuy vậy, vẫn tồn tại một số vấn đề phức tạp, như: 
+ Việc khiếu kiện để xin lại, đòi lại đất cơ sở thờ tự có 

nguồn gốc tôn giáo (chủ yếu là Công giáo, Tin Lành, Cao 
Đài);

Tình trạng lấn chiếm, hiến tặng, chuyển nhượng đất 
trái pháp luật cho các cơ sở tôn giáo có chiều hướng gia 
tăng, một số vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

+ Tình trạng một số tổ chức tôn giáo khi thuyên 
chuyển, bổ nhiệm chức sắc tôn giáo, chia tách tổ chức tôn 
giáo và xây, sửa cơ sở thờ tự, đặt các biểu tượng tôn giáo, 
tổ chức các hoạt động tôn giáo ngoài khuôn viên cơ sở thờ 
tự... không thông báo cho chính quyền còn diễn ra phổ 
biến.

+ Nội bộ một số tổ chức tôn giáo có sự phân hoá.
+ Một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong cơ 

quan lãnh đạo của các tôn giáo có sa sút đạo hạnh, không 
giữ được uy tín trong đội ngũ chức sắc, tín đồ.

+ Các thế lực thù địch và đối tượng phản động lợi 
dụng tôn giáo để kích động, gây rối, phá hoại khối đoàn 
kết toàn dân tộc. Một số tổ chức ở nước ngoài viện trợ cho 
một số tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong nước, trong đó có 
nhiều nhóm tôn giáo chưa được Nhà nước công nhận, nhất 
là ở vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới, nơi có đông đồng 
bào các dân tộc thiểu số, gây khó khăn trong công tác quản 
lý tôn giáo...

52. Kết quả chủ yếu sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 khoá IX về công tác tôn giáo

Mặt tích cực:
- Đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các 

cấp uỷ, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ 
thống chính trị đối với vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo. 
Tâm lý định kiến, sự phân biệt giữa tín đồ tôn giáo với người 
không theo tôn giáo giảm dần, coi tôn giáo là nhu cầu tinh 
thần của một bộ phận nhân dân. Quan tâm hơn việc phát 
huy những giá trị văn hoá, đạo đức tôn giáo tốt đẹp trong 
đời sống xã hội, bảo đảm tốt hơn sự bình đẳng giữa các tôn 
giáo. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm 
quyền tự do tôn giáo, khẳng định đồng bào có đạo là một 
bộ phận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng 
cường, các hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, từng bước 
đi vào nền nếp, tuân thủ pháp luật. 

Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn 
giáo (năm 2004), Luật Tín ngưỡng tôn giáo (năm 2016); 

Chính phủ ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật 
trực tiếp điều chỉnh lĩnh vực tôn giáo; 

Các địa phương ban hành 166 quyết định của uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh, nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành 
về dân sự, hình sự, đất đai, xây dựng, di sản văn hoá, xuất 
bản... cũng điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến 
tôn giáo. 

Từ năm 2003 đến nay, đã công nhận 25 tổ chức tôn 
giáo, thuộc 9 tôn giáo. Các địa phương đã giao đất, công 
nhận quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng mới cho 
9.048 cơ sở tôn giáo. Đến ngày 31/12/2015, cả nước có 
18.071 ha đất tín ngưỡng, tôn giáo (trong đó đất tôn giáo là 
11.720 ha), đã cấp 19.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng 
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đất, đạt 81,1%. Các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo 
được quan tâm chỉ đạo giải quyết, những bức xúc trong 
sinh hoạt tôn giáo của tín đồ giảm dần, quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo được bảo đảm tốt hơn.

Công tác vận động quần chúng tôn giáo được quan 
tâm, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trong công tác vận 
động quần chúng tín đồ, chức sắc, tổ chức tôn giáo như: 
“Phong trào xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến ”, “Phát huy giá trị 
đạo đức tôn giáo vào thực tiễn xây dựng khu dân cư”, phong 
trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu”, “Chùa Khơ-
me văn hoá”, “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương 
mẫu”... Các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo 
được phát huy, hoạt động từ thiện nhân đạo của chức sắc, 
tín đồ, tổ chức tôn giáo, các nguồn lực được phát huy trong 
việc tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội, góp phần vào 
sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

- Hệ thống chính trị cơ sở ở vùng có đông đồng bào 
tôn giáo được quan tâm củng cố. Đến năm 2016, có 82.751 
đảng viên là người có đạo (tăng 45.766 đảng viên so với 
năm 2004), chiếm 1,74% so với tổng số đảng viên trong 
toàn Đảng.

- Công tác đối ngoại tôn giáo đạt được những kết quả 
quan trọng, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ 
của dư luận trong và ngoài nước, khẳng định chính sách tôn 
trọng và bảo đảm tự do tôn giáo ở nước ta, cải thiện rõ rệt 
hình ảnh của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

- Công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn 
giáo của các thế lực thù địch đã đạt được những kết quả 
quan trọng, thông qua công tác vận động, tranh thủ, các 
cơ quan, tổ chức, các địa phương đã tác động tổ chức giáo 
hội đưa hàng trăm chức sắc cao cấp, có đường hướng hoạt 
động tiến bộ, thái độ chính trị tích cực, tuân thủ pháp luật 
vào các vị trí chủ chốt của các tổ chức tôn giáo.

Một số hạn chế, yếu kém:
- Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 25-NQ/TW của một số cấp uỷ, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở 
còn hạn chế, chưa sâu sắc, toàn diện; vẫn còn nhận thức 
khác nhau giữa một số cấp, ngành và địa phương trong xử 
lý một số vấn đề cụ thể, gây bức xúc đối với chức sắc, tín đồ 
tôn giáo, tạo cớ cho các thể lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên 
tạc chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.

- Hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở những nơi có vấn 
đề tôn giáo phức tạp chưa được quan tâm củng cố. Công 
tác phát triển đảng viên có đạo (nhất là trong Công giáo, 
Tin Lành) còn nhiều khó khăn. Tỉ lệ đảng viên là người có 
tôn giáo so với tổng số đảng viên ở nhiều nơi còn rất thấp. 
Vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở tại các 
địa bàn vùng Công giáo, đặc biệt là ở một số vùng Công 
giáo toàn tòng còn yếu, nhất là khi có vụ việc phức tạp phát 
sinh, đảng viên không phát huy được vai trò, thậm chí bị vô 
hiệu hoá.

- Đời sống tại các vùng có đông đồng bào có đạo là 
người dân tộc thiểu số còn khó khăn, kinh tế - xã hội phát 

triển chậm; hạ tầng cơ sở còn yếu kém, việc triển khai một 
số chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội chậm 
và chưa hiệu quả; một số công trình đầu tư cho vùng dân 
tộc, miền núi còn thất thoát, lãng phí, làm giảm lòng tin của 
nhân dân...

- Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo chưa theo kịp 
diễn biến trong tình hình mới. Một số địa phương, cơ sở 
còn buông lỏng công tác quản lý nhà nước. Nhiều nơi, hoạt 
động tôn giáo “lấn lướt” chính quyền cơ sở, vi phạm các quỵ 
định của pháp luật, chưa được xử lý nghiêm. Công tác quản 
lý và sử dụng đất đai tôn giáo còn khó khăn, vướng mắc; 
tình trạng khiếu kiện xin, đòi lại đất có liên quan đến tôn 
giáo, hiện tượng lấn chiếm, tranh chấp, hiến tặng đất đai 
trái pháp luật gia tăng, một số vụ việc kéo dài, chậm được 
giải quyết, ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xã hội ở cơ sở.

6. Nhận diện và đấu tranh với các thế lực thù địch 
lợi dụng các trang mạng xã hội để chống phá đảng, nhà 
nước ta

6.1 Nhận diện một số thủ đoạn của các thế lực 
thù địch lợi dụng trang mạng xã hội Facebook và 
Youtube để chống phá ta.

(1) Trên kênh Youtube do Google quản lý, các 
thế lực thù địch đang cấu kết, móc nối với một số 
phần tử cơ hội ở trong nước sản xuất nhiều kênh, 
video clip phản động, chống phá trực diện. Chủ đề 
chính mà các đối tượng này đăng lên mạng xã hội 
là vấn đề được cho là “chia bè, kết cánh” trong nội 
bộ của ta; chúng đưa thông tin dày đặc, tràn lan, 
với thủ đoạn quen thuộc là cắt ghép hình ảnh từ 
các báo chí chính thống và lồng ghép nội dung 
xuyên tạc, bịa đặt để đánh lừa, kích động người 
xem, người đọc.

(2) Lợi dụng tính năng nhận tiền từ quảng cáo 
trong chính sách kinh doanh của Youtube để kiếm 
tiền. Những nội dung thông tin xuyên tạc, xấu độc 
dễ gây tò mò thường thu hút lượng người xem lớn, 
các đối tượng xấu này vừa thực hiện được ý đồ của 
mình, nhưng lại “sống khỏe” từ tiền quảng cáo của 
các doanh nghiệp trong nước khi phát quảng cáo 
trên Youtube. Hàng loạt các nhãn hiệu lớn, như: 
Unilever, Vinamilk, Vietnam Airlines, Viettel... khi 
đăng quảng cáo trên Youtube đều bị Youtube dán 
kèm các video clip phản động. Chính sách kinh 
doanh này của Youtube đã khuyến khích một bộ 
phận không phải là đối tượng chống phá nhưng lại 
tham gia vào mặt trận tuyên truyền những thông 
tin bịa đặt, xuyên tạc để kiếm tiền trên Youtube.

(3) Trên trang Facebook: Các đối tượng xấu 
lập ra một loạt tài khoản giả mạo các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đúng tên, đúng ảnh, 
nội dung đúng đến hơn 90%, chủ yếu lấy từ các 
hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước đã được các báo chí chính thống đưa tin để 
đan cài các thông tin với dụng ý xấu, đánh lừa, 
kích động người xem, người đọc, gây phân tâm 
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lớn trong xã hội.
(4) Các thế lực thù địch lập ra nhiều trang, 

tài khoản, fanpage... để đăng tải những thông 
tin xuyên tạc, bịa đặt về tình hình chính trị ở Việt 
Nam, nhưng núp dưới những tên gọi nghiêm túc, 
chính thống, đây là một trong những thủ đoạn 
mới rất nguy hiểm, thâm độc của các thế lực 
thù địch, những trang này khiến người đọc lầm 
tưởng là trang của những người yêu nước, bảo vệ 
chế độ, bảo vệ đất nước; như vậy, mức độ tuyên 
truyền, thâm nhập vào suy nghĩ của người đọc 
rất nhanh, vì người đọc không đề phòng bởi tên 
gọi rất chính thống.

(5) Lợi dụng tính năng chạy quảng cáo của 
Facebook để đăng những tin bài tập trung vào một 
sự kiện nhất định, những sự kiện chính trị quan 
trọng của đất nước, như: Đại hội Đảng, bầu cử 
Quôc hội, Hội nghị Trung ương... trên trang cá nhân 
của người dùng Facebook lập tức hiện lên những 
bài viết chống phá Đảng, Nhà nước và người sử 
dụng Facebook dễ dàng tiếp cận những thông tin, 
bài viết này.

(6) Tạo ra làn sóng bình luận tiêu cực dưới 
các bài viết chống phá Đảng, Nhà nước cũng như 
những bài viết tích cực trên các báo chí chính thống 
khi được chia sẻ trên Facebook.

(7) Ngoài hai nền tảng Facebook và Youtube, 
các đối tượng còn sử dụng nhiều trang Blog để nói 
xấu, chống phá Đảng, Nhà nước. Blog tự nó không 
có sức lan tỏa nhiều, tuy nhiên, khi nó kết hợp với 
mạng xã hội, tức là viết bài trên Blog rồi chia sẻ lên 
mạng xã hội thì sức lan tỏa của nó rất lớn. Chính 
vì vậy, hiện nay, rất nhiều người thường xuyên vào 
đọc một số Blog như: “Ba Sàm”, “Dân làm báo”, trang 
mới nhất là “Tin tức hàng ngày Online.com” rồi chia 
sẻ trên Facebook. Thậm chí, chúng sử dụng một số 

Website, đặc biệt là Website có đuôi (.org) để mạo 
danh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mạo 
danh các cơ quan, tổ chức nhà nước để đăng thông 
tin xấu độc.

6.2. Một số giải pháp trong thời gian tới:
Một là, các ban, bộ, ngành, địa phương cần 

chủ động làm tốt công tác cung cấp thông tin cho 
báo chí chính thống, đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên để họ làm tốt công tác cung cấp thông 
tin cho người dân qua các kênh tuyên truyền của 
Đảng và trên mạng xã hội.

Hai là, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp 
kỹ thuật để nắm quyền chủ động trong những 
trường hợp cần thiết, ngăn chặn những thông tin 
xấu độc liên quan đến an ninh quốc gia.

Ba là, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 
người dân khi sử dụng mạng xã hội, để mỗi người 
dân trở thành người có trách nhiệm khi tham gia sử 
dụng mạng xã hội: Trách nhiệm chia sẻ thông tin 
cá nhân lên trang mạng cá nhân mình; trách nhiệm 
chia sẻ lại thông tin của người khác; trách nhiệm 
phản bác lại thông tin xuyên tạc, bịa đặt gây hại 
cho cộng đồng trên môi trường mạng.

Bốn là, các cơ quan chức năng cần chủ động tổ 
chức viểt bài đấu tranh trên mạng xã hội, làm chủ 
được luồng dư luận chính thống trên mạng.

Năm là, tiếp tục đàm phán với 2 trang mạng 
Facebook và Youtube (lớn nhất thế giới hiện nay và 
cũng là lớn nhất tại Việt Nam với 35 triệu lượt người 
tham gia) để thiết lập được các cơ chế riêng với 
Google trong việc ngăn chặn và hạn chế phát tán 
các thông tin xấu độc và phản động nhằm chống 
phá Đảng, Nhà nước ta.

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)

ĐÍNH CHÍNH
Tạp chí Thông tin - Tư tưởng số 54 (tháng 8/2017) ở bìa 3-4 có đăng bài “Lê Thước - Phẩm chất cao quý của một 

nhà khoa học chân chính” của tác giả Nguyễn Phan Thọ có đoạn viết: “…Tháng 7-1927, Nha học chính Đông Dương 
quyết định cử ông ra Hà Nội dạy tiếng Việt ở trường Anbe Xaro (Albert Sarraut).

Tháng 3-1951, ông được bầu vào Ban Chấp hành Ủy ban Mặt trận Liên Việt toàn quốc.
Sau một thời gian, ông bị đổi lên Lạng Sơn, rồi vào Thanh Hóa và đến tháng 5-1943, ông bị nhà nước bảo hộ cách 

chức vì có lòng yêu nước.
Đến năm 1946, khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông được cử làm Chủ tịch Ủy ban Tăng gia sản xuất tỉnh Thanh 

Hóa.
Tháng 9-1935, ông đổi đến dạy tại Trường Trung học Bảo hộ (còn gọi là Trường Bưởi)…”
Do sơ suất trong khâu biên tập, BBT xin cáo lỗi cùng bạn đọc và xin được đính chính như sau: “…Tháng 7-1927, 

Nha học chính Đông Dương quyết định cử ông ra Hà Nội dạy tiếng Việt ở trường Anbe Xaro (Albert Sarraut).Tháng 
9-1935, ông đổi đến dạy tại Trường Trung học Bảo hộ (còn gọi là Trường Bưởi). Sau một thời gian, ông bị đổi lên Lạng 
Sơn, rồi vào Thanh Hóa và đến tháng 5-1943, ông bị nhà nước bảo hộ cách chức vì có lòng yêu nước. Đến năm 1946, 
khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông được cử làm Chủ tịch Ủy ban Tăng gia sản xuất tỉnh Thanh Hóa. Tháng 
3-1951, ông được bầu vào Ban Chấp hành Ủy ban Mặt trận Liên Việt toàn quốc…”

Trân trọng!           BBT
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