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b̧ o ®¶ng céng s¶n viÖt nam 
Thø hai, ngµy 27.6.2011. 

Hà Tĩnh – Khăm Muộn (Lào) chia sẻ kinh nghiệm xây 
dựng và phát triển các khu kinh tế  
 
 
Trong 2 ngày 25 và 26/6, Đoàn cán bộ tỉnh Khăm Muộn, nước 
CHDCND Lào do Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Khămxay Đămlat dẫn đầu 
đã sang thăm, học tập kinh nghiệm xây dựng và phát triển các khu 
kinh tế tại Hà Tĩnh.  

  

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu  
Cầu Treo đang giới thiệu về các công trình trọng điểm với Đoàn  

(Ảnh: Báo Hà Tĩnh) 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Hà Tĩnh cùng các lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành đã đón tiếp và làm 
việc với Đoàn. 

Đoàn đã đến tham quan các công trình trọng điểm tại Khu Kinh tế Cửa 
khẩu quốc tế Cầu Treo, nghe lãnh đạo Ban Quản lý báo cáo tổng quan về 
khu kinh tế và những bài học kinh nghiệm trong sự phát triển Khu kinh tế 
Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. 

Làm việc với đoàn bạn, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc 
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tế Cầu Treo đã trao đổi một số kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển 
như: sớm triển khai công tác quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế, tạo 
định hướng phát triển để hoàn thành quy chế chi tiết các khu chức năng, 
tạo cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển và thu hút các nguồn lực để tập 
trung xây dựng hạ tầng. Ngoài ra, cần kêu gọi sự tham gia tích cực của 
cộng đồng dân cư để tạo hiệu quả cao, xây dựng mục tiêu phát triển bền 
vững; tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách đảm bảo ổn 
định, đồng bộ phù hợp với điều kiện của từng khu vực… 

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã chia sẻ những khó khăn, vướng 
mắc  trong thu hút đầu tư, thu hút nguồn vốn; cũng như một số bất cập 
trong các chính sách dành cho khu kinh tế./. 

 
Khánh Lan   
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PHÁP LUẬT&XÃ HỘI 
Thứ ba, ngày 7.6.2011 

Hà Tĩnh: Sẵn sàng cho thành công Hội nghị CG 

(PL&XH)-Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (viết tắt 
là CG) sẽ được tổ chức tại TP Hà Tĩnh từ ngày 8 đến 9/6/2011. 

 Hội nghị là dịp để Chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ cho Việt Nam bàn thảo 
các vấn đề liên quan đến việc thực hiện kế hoạch phát triển KT -XH và đánh giá 
thực trạng, tính hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn ODA. 
  
Trong buổi họp kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị CG, Chủ tịch UBND tỉnh 
Hà Tĩnh- ông Võ Kim Cự khẳng định: Hội nghị CG được tổ chức tại Hà Tĩnh là sự 
kiện hết sức quan trọng, là niềm vinh dự đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách 
nhiệm của địa phương đối với hội nghị. Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương, 
khách sạn đã tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo tối đa về anh 
ninh, an toàn và thành công cho hội nghị.  
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Khách sạn BMC-Nơi tổ chức Hội nghị CG 

           
 Trong nhiều năm qua, Hội nghị CG được xem là một kênh đối thoại giữa Chính 
phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm xây dựng một môi 
trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư ở Việt Nam.  
  
Thông thường, Hội nghị CG chính thức được tổ chức vào tháng 12 hàng năm tại Hà 
Nội, còn các cuộc giữa kỳ được tổ chức vào tháng 6 hằng năm tại các địa phương 
trong toàn quốc. Công tác tổ chức Hội nghị CG lần này đã được Thủ tướng Chính 
phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với 
Ngân hàng Thế giới và các cơ quan liên quan chuẩn bị.  
  
Đối với Hà Tĩnh, đây là cơ hội quan trọng để tỉnh trao đổi ý kiến với Chính phủ và 
cộng đồng các nhà tài trợ về tình hình phát triển KT -XH trên địa bàn trong những 
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năm vừa qua đồng thời, đánh giá lại việc thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác 
tài trợ cho các dự án trên địa bàn. 

 
Công tác an ninh chuẩn bị cho hội nghị CG 

  
 Hội nghị năm nay diễn ra vào từ ngày 8 đến 9-6-2011 tại TP Hà Tĩnh. Nhằm tổ 
chức thành công sự kiện quan trọng này, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo 
chuẩn bị các nội dung cũng như mọi nguồn lực phục vụ hội nghị.  
  
Mặt khác, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân 
hàng Thế giới (WB), thống nhất một số nội dung liên quan, các điều kiện đảm bảo 
cho Hội nghị. 
  
Ngoài ra, Ban tổ chức còn lên phương án tuyến thực địa trong quá trình diễn ra Hội 
nghị. Theo đó, ngoài việc khảo sát các dự án ODA, Ban tổ chức cũng đã chọn một 
điểm di tích lịch sử, văn hóa cách mạng nổi tiếng, sản xuất đĩa hình giới thiệu về 
lịch sử, văn hóa ... cũng như những thành quả phát triển KT -XH của tỉnh nhằm 
giới thiệu, quảng bá về quê hương, con người Hà Tĩnh với các đại biểu tham dự 
Hội nghị. 
  
Cùng với các công tác chuẩn bị mọi nguồn lực phục vụ hội nghị, các phương án, kế 
hoạch đón tiếp đại biểu, công tác tuyên truyền, đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh 
trang đô thị, bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực diễn ra hội nghị… được Ban chỉ 
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đạo chuẩn bị chu đáo. Đến thời điểm này, có thể nói tất cả đã sẵn sàng cho ngày 
khai cuộc. 

  Hải Nguyễn 
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tuæi trÎ 
Thø n̈m, ngµy 9.6.2011 

Các nhà tài trợ và Chính phủ gặp gỡ tại Hà Tĩnh 
TT - Trong khuôn khổ hội nghị tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ, đại diện 
cộng đồng tài trợ quốc tế và Chính phủ Việt Nam sẽ gặp nhau hôm 
nay 9-6 tại Hà Tĩnh với tâm điểm thảo luận là tình hình kinh tế vĩ mô 
của Việt Nam.  

Dự kiến các nội dung chính của hội nghị là cập nhật tình hình thực hiện 
nghị quyết 11 về khía cạnh tài chính, tiền tệ; minh bạch trong tài khóa và 
ngân sách; hiệu quả đầu tư công và hoạt động của doanh nghiệp nhà 
nước. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận làm thế nào để bảo vệ người nghèo 
trước sự bất ổn kinh tế vĩ mô và chống tham nhũng trong công nghiệp khai 
khoáng. 

Tham dự hội nghị lần này, về phía Việt Nam có Phó thủ tướng Nguyễn 
Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc, ông Võ Kim Cự - chủ tịch 
UBND tỉnh Hà Tĩnh - cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương. Về phía các 
nhà tài trợ có bà V.Kwakwa - giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới, đại 
diện Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế, EU và đại diện các 
nhà tài trợ song phương như Nhật Bản, Hàn Quốc... 

H.GIANG 
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pḩ p luËt&x· héi 
Thø şu, ngµy 10.6.2011. 

Hà Tĩnh: Tạo được niềm tin với các nhà tài trợ 

(PL&XH)-Bà Victoria Kwakwa – Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam: "Hà 
Tĩnh đã sử dụng và phát huy tốt các nguồn tài trợ, điều này đã tạo được niềm 
tin, xây dựng mối quan hệ ngày càng bền vững giữa các nhà tài trợ với tỉnh". 

Chiều ngày 8-6, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim 
Cự đã có buổi làm việc với các nhà tài trợ: bà Victoria Kwakwa – Giám đốc quốc 
gia WB tại Việt Nam; bà Atsuko Toda – Giám đốc Chương trình quốc gia, Khu vực 
Châu Á – TBD Quĩ quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD); ông Carlo Cibo – 
Giám đốc VP hợp tác phát triển Đại sứ quán Italia tại Việt Nam. 

 
Lảnh đạo tỉnh làm việc với các nhà đầu tư 

  
  
Trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự báo cáo tóm tắt 
những kết quả đạt được trên các mặt chính trị, KT-VHXH của tỉnh trong những 
năm qua đồng thời giới thiệu về tiềm năng lợi thế cũng như những khó khăn, thách 
thức mà Hà Tĩnh đã, đang đối mặt. 
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Hà Tĩnh nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức quốc tế: WB, ADB, 
IFAD, OPEC… Những chương trình lớn của các tổ chức tài trợ cho Hà Tĩnh đã 
góp phần tích cực trong việc phát triển KT -XH, cải thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là 
hạ tầng nông nghiệp - nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân.  
 
Là một tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp lại thường xuyên phải gánh chịu hậu quả 
nặng nề của thiên tai nên việc huy động nguồn lực, nội lực chưa thể đáp ứng được 
yêu cầu phát triển. Vậy nên  Hà Tĩnh đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà 
tài trợ, các tổ chức quốc tế để khắc phục những khó khăn trên.  

Trong buổi làm việc, tỉnh Hà Tĩnh cam kết sẽ tạo môi trường thuận lợi, tin cậy cho 
các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, thực 
hiện các ý tưởng, mục tiêu dự án trên địa bàn. Đồng thời huy động tốt nội lực, 
nguồn đối ứng, thực hiện các dự án đảm bảo công khai, minh bạch, đúng tiến độ và 
mang lại hiệu quả thiết thực. 

Đại diện các tổ chức, nhà tài trợ đánh giá cao việc Hà Tĩnh đã sử dụng và phát huy 
tốt các nguồn tài trợ, điều này đã tạo được niềm tin, xây dựng mối quan hệ ngày 
càng bền vững giữa các nhà tài trợ với tỉnh. Trong thời gian tới, các tổ chức WB, 
IFAD sẽ tiếp tục tài trợ cho Hà Tĩnh những chương trình, dự án về cải thiện hạ 
tầng, môi trường, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xoá đói giảm nghèo. 
 
Các tổ chức quốc tế, và các nhà đầu tư có ấn tượng tốt đẹp  về Hà Tĩnh. 

Việt Hà 
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®¶ng céng s¶n viÖt nam 
Thø n̈m, ngµy 30.6.2011. 

Hà Tĩnh: Phát triển hợp tác xã theo chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới  
 
Ngày 30/6, Liên minh hợp tác xã Hà Tĩnh tổ chức Đại hội IV nhiệm kỳ 2011 - 
2016. Trong nhiệm kỳ Đại hội III tỉnh phát triển được nhiều hợp tác xã, tổ hợp 
tác với 20.000 xã viên hoạt động trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thủy 
sản, điện, thương mại, dịch vụ.  

Tính đến cuối tháng 6/2011, tỉnh có 486 hợp tác xã, 1.530 tổ hợp tác. Những 
hợp tác xã mới thành lập trong 2 năm gần đây có sự tham gia góp vốn nhiều, từ 
10 triệu đồng đến 350 triệu đồng/hộ, cá biệt có hộ góp vốn 500 triệu đồng. Nhiều 
hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Các Quỹ tín dụng nhân dân đã cho 61.000 
lượt thành viên vay vốn với khối lượng đầu tư tín dụng gần 1.000 tỷ đồng, bình 
quân mỗi năm cho thành viên vay vốn sản xuất, kinh doanh 160 tỷ đồng. Trong 
lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp có 228 hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh dịch 
vụ thủy lợi, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý bảo vệ nội đồng, chỉ 
đạo mùa vụ, hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp liên 
doanh, liên kết phát triển sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông, lâm, hải sản.  

Tỉnh Hà Tĩnh có 22 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Các hợp 
tác xã này có tác dụng lớn trong việc thu gom, xử lý rác thải, hạn chế ô nhiễm 
môi trường tại hàng chục xã khu vực nông thôn. Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh 
hợp tác xã Hà Tĩnh triển khai thực hiện Đề án "phát triển kinh tế tập thể giai 
đoạn 2010-2015"; tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và hoàn thiện thể 
chế, chính sách, các qui phạm pháp luật về hợp tác xã, tập trung chỉ đạo nhằm 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã. Liên minh hợp tác xã tổ 
chức 88 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn kỹ 
thuật của các hợp tác xã với hơn 6.000 lượt người tham gia. Liên minh hợp tác 
xã đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, các trường 
dạy nghề mở 122 lớp dạy nghề cho 3.286 xã viên hợp tác xã, lao động nông 
thôn, với các nghề: đan lát, nghiệp vụ tín dụng, trồng nấm, tin học...  

Từ năm 2011 đến 2016, Hà Tĩnh phát triển đa dạng các loại hình tổ hợp tác, mỗi 
năm thành lập 40 - 50 hợp tác xã, phấn đấu có trên 60% hợp tác xã hoạt động 
hiệu quả, 100% số xã xây dựng nông thôn mới có các hợp tác xã hoạt động 
hiệu quả. Số lượng xã viên, người lao động tham gia tổ hợp tác là 250.000 
thành viên, thu nhập bình quân của lao động trong kinh tế tập thể đến năm 2016 
tăng gấp đôi so với năm 2011./.  
 

(Theo TTXVN) 
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biªn phßng 
Thø hai, ngµy 13.6.2011 

Trao tặng 7 nhà tình nghĩa cho các gia đình 
chính sách 
Sáng 12-6-2011, đồn BPCK Cầu Treo, BĐBP +j�7ƭnh đã phối hợp với 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công ty dược Hà Tĩnh và chính quyền địa 
phương tổ chức lễ bàn giao 7 nhà ở cho các gia đình có công với 
cách mạng, gia đình chính sách và gia đình đặc biệt khó khăn ở khu 
vực biên giới. 

 
Trao tặng nhà cho gia đình bà Đào Thị Huyền, ở Khe Sú, Sơn Kim 1, Hương Sơn. 

7 nhà đѭӧc Ejn giao lҫn này gồm có 3 nhà "Mái ấm biên cương”, 2 nhà 
"Nghĩa tình Trường Sơn” và 2 nhà "Tình nghĩa". 

Mỗi ngôi nhà được thiết kế và  xây dựng với diện tích từ 40 – 55 m2,  có 
tổng kinh phí từ 40 đến 60 triệu đồng. Trong đó, mỗi gia đình được BĐBP 
ủng 30 triệu đӗng, do cán bộ, chiến sỹ đóng góp và kêu gọi các doanh 
nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoại tỉnh Wji trӧ. Ngoài ra,  cán bộ 
chiến sỹ đồn BPCK Cầu Treo còn tham gia hàng trăm ngày công lao động. 

Thế Mạnh 
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d©n trÝ 
Thø ba, ngµy 14.6.2011. 

Trao quà bạn đọc đến hai gia cảnh tại Hà Tĩnh 
(Dân trí) - Chiều 13/6, PV Dân trí đã mang quà của các nhà hảo tâm gửi tới 
hai gia cảnh đầy khó khăn ở hai xã Cẩm Lạc và Cẩm Dương, tỉnh Hà Tĩnh 
 
Băng qua những cánh đồng lúa chín vàng, chúng tôi có mặt tại nhà ông Võ Hữu Phú ở 
thôn Quang Trung 2, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.  
Thật xót xa khi chứng kiến hình ảnh ông Phú chăm sóc hai đứa cháu mồ côi Võ Hữu 
Nga và Võ Hữu Hùng. Thời tiết oi nồng, những ngày mùa vất vả khiến ông Phú và hai 
đứa nhỏ càng bơ phờ, gầy guộc hơn.  
  
Với một gia đình bình thường, thu hoạch 3 sào ruộng là chuyện rất thường tình, nhưng 
với ông Phú đó là cả một vấn đề. Sáng sớm khi ông nội và em trai chuẩn bị xe ra đồng 
thì Nga đã tất bật lo bữa cơm đạm bạc. Chỉ kịp lót bụng là 3 ông cháu ra đồng. Nhìn 
cảnh 3 ông cháu dắt díu nhau thu hoạch mùa màng, ai cũng cảm thương. Có người 
tranh thủ giữa trưa sang giúp mấy ông cháu. 

Ông Phú tâm sự, giờ ngoài việc mong kiếm đủ miếng cơm manh áo, ông cũng 
chỉ ước ao một điều đó là làm sao để hai cháu không phải bỏ học giữa chừng. 
Nhưng hơn bao giờ hết, ông lo một mai ông ngã xuống hai đứa cháu sẽ ra sao? 
Không có cái chữ hai cháu có thoát được cái cảnh nghèo như ông, như cha mẹ 
chúng? 

 
Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Cẩm Lạc trao số tiền 4.600.000 đồng tới ông Võ Hữu 

Phú và hai cháu 
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Trước khi rời Cẩm Lạc, chúng tôi đã chuyển số tiền 4.600.000 đồng của bạn đọc 
thông qua báo Dân trí sẻ chia với ông Phú và hai cháu Nga và Hùng. Xúc động 
trước sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, ông Phú bày tỏ lòng cảm ơn chân 
thành và cho biết sẽ gom góp số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ để lo sắm sách bút, áo 
quần cho các cháu tới trường. Còn hai cháu Nga Hùng hứa sẽ chăm ngoan, chăm 
sóc ông thật tốt và sẽ nỗ lực để không phải bỏ học giữa chừng. 

Rời Cẩm Dương, chúng tôi ngược theo Quốc lộ 1A xuôi tỉnh lộ 4 về với gia cảnh 
cụ Bùi Thị Cơ, nhân vật trong bài viết “Lòng nhân hậu của cụ bà chăm con 
chồng”. Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo chính quyền địa phương, PV Dân trí đã 
chuyển số tiền 5.150.000 đồng của bạn đọc gửi tới cụ Cơ và người con tội 
nghiệp, Đặng Văn Em. 

 
Phóng viên Dân trí  trao số tiền 5.150.000 đồng tới cụ Cơ và em Đặng Văn Em. 

Văn Dũng - Đặng Tài 
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qu©n ®éi nh©n d©n 
Thø n̈m, ngµy 9.6.2011. 

“Sát hạch” trong ngày về đích  
QĐND - Trời chưa sáng rõ, trên thao trường xã Hương Long - nơi diễn ra buổi hội thao 

huấn luyện quân sự cụm 5 và cụm 6 của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh năm 2011 đã 

thấy hàng trăm dân quân khẩn trương làm công tác chuẩn bị hội thao. 

Dân quân tự vệ trinh sát huyện Krông Pắc (Bộ CHQS 
tỉnh Đắk Lắk) huấn luyện võ đối kháng. Ảnh: Phúc 
Thắng. 

Sau nội dung diễu duyệt đội ngũ và đồng diễn võ tay không, võ đối kháng, 250 chiến sĩ 

dân quân thường trực, dân quân nòng cốt các xóm, các tiểu đội dân quân binh chủng 

thuộc 8 xã: Phú Gia, Hương Long, Hương Bình, Hòa Hải, Phúc Đồng, Hà Linh, Phương 

Điền, Phương Mỹ và 2 đơn vị tự vệ gồm Công ty TNHH một thành viên Cao su Hương Khê 

và Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Tiêm (thuộc cụm 5, cụm 6) lần lượt thực 

hành kiểm tra các nội dung. Thượng tá Thái Công Anh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện 

Hương Khê cho biết: “Để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện ở các cụm, năm nay, Ban 

CHQS huyện đã đưa thêm nhiều nội dung mới vào hội thao, học nội dung nào kiểm tra 

nội dung đó, nhằm hạn chế hiện tượng "học tủ, học lệch" trong quá trình huấn luyện”. 
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Trong nội dung kiểm tra bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh, khi nhận được lệnh, 

anh em phải vận động trên một đoạn địa hình mấp mô, rừng cây lúp xúp mới đến được 

vị trí tiếp cận mục tiêu. Các tổ bắn máy bay ở từng đơn vị vừa phải vận động nhanh, 

vừa phải quan sát mục tiêu, hiệp đồng nổ súng đồng loạt, kịp thời để không bỏ lỡ thời cơ. 

Chiến sĩ dân quân Lê Văn Bảo ở xã Phú Gia là người hạ mục tiêu ngay loạt đạn đầu phấn 

khởi tâm sự: “Cha em đã nhiều lần tham gia các đợt hội thao cấp quân khu đạt giải cao, 

nên em cũng phải gắng phấn đấu”. 

Tìm hiểu tôi được biết, khi huấn luyện, nhiều đơn vị dân quân của huyện Hương Khê đã 

chọn những nội dung mới, khó để tập trung thời gian ôn luyện như: Điều lệnh đội ngũ sửa 

đổi; bắn máy bay bay thấp; chiến thuật tổ, cá nhân, chú trọng các tư thế vận động trên 

chiến trường cho chiến sĩ dân quân. Vì vậy, trong từng nội dung hội thao, các đơn vị 

đều đạt kết quả tốt. Riêng nội dung bắn máy bay bay thấp, 10/10 đơn vị đạt điểm giỏi. 

Ông Quốc Chính 
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qu©n ®éi nh©n d©n 
Thø n̈m, ngµy 16.6.2011. 

Mong một cây cầu!  
QĐND - Đã nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang, 
huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị ngăn cách với các địa phương khác trong huyện bởi 
con sông Lam. Ước mong cháy bỏng của người dân nơi đây là sớm có một cây cầu 
để việc đi lại được thuận lợi.  

Dẫn chúng tôi đi tham quan quanh thôn, ông Trần Đình Hòa, Trưởng thôn Hồng 
Lam cho biết: Trước đây, thôn Hồng Lam chỉ là một dải đất nhô lên giữa dòng 
sông Lam, một số hộ thấy đất ở đây tốt nên ra dựng lều sinh sống. Cứ thế, làng mới 
được hình thành, số hộ sinh sống ở làng đông dần. Tuy nhiên, do giao thông đi lại 
khó khăn, cách trở, bao quanh là mênh mông sóng nước và thường xuyên bị ảnh 
hưởng bão lụt, nên những năm gần đây, một số người đã bỏ làng đi nơi khác tìm kế 
sinh nhai. 

Sông rộng, đò nhỏ... 

  

Cũng theo ông Hòa, cuộc sống người dân nơi đây thật khó khăn, mọi giao lưu với 
bên ngoài phụ thuộc vào những chiếc xuồng máy cũ kỹ. Khổ nhất là các em học 
sinh, muốn không bị trễ giờ học thì hằng ngày phải đi thật sớm, bởi nhiều hôm chờ 
gần một tiếng đồng hồ mới có đò sang sông. Vào những hôm mưa lũ, sóng lớn, 
xuồng không dám chạy, thế là các em đành phải nghỉ học.  
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Anh Nguyễn Văn Hà, nhà ở ngay đầu bến đò thôn Hồng Lam, tâm sự: Tôi ở đây đã 
nhiều năm, những hôm trời mưa to gió lớn, thấy các em học sinh qua sông đi học 
trên những chuyến đò tròng trành mà tôi không khỏi thót tim. Mong sao chính 
quyền các cấp quan tâm bắc cho chúng tôi cây cầu để người dân thôn Hồng Lam đi 
lại được thuận tiện. 

  Anh Trần Đình Huynh, người nhiều năm làm nghề lái đò phục vụ người dân thôn 
Hồng Lam, cho biết: “Mỗi ngày tôi chạy khoảng 50 chuyến đò, chở chừng 500 lượt 
người qua sông, trong đó có gần 100 em học sinh và các loại hàng hóa, phương tiện 
giao thông khác. Nhiều hôm thuyền ra giữa sông, tự nhiên sóng to, không vào bờ 
được mà cứ trôi lênh đênh giữa dòng. Gặp thời tiết bão lũ thì nguy hiểm vô cùng. 
Sợ nhất là chở các em học sinh qua sông, vì các em còn nhỏ, chưa quen sông nước. 
Mặc dù chở đò là nghề kiếm sống chính của gia đình, nhưng tôi cũng như bao 
người dân thôn Hồng Lam luôn mong có được một cây cầu nối đôi bờ để đi lại đỡ 
khổ, các cháu học sinh đi học được an toàn, chứ cứ đi đò như thế này, nguy hiểm 
lắm!". 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang cho 
biết: “Xã Xuân Giang có 5 thôn, thì người dân thôn Hồng Lam khó khăn nhất vì họ 
gần như bị cô lập, giao thông cách trở. Mặc dù rất mong có cây cầu, nhưng địa 
phương không đủ kinh phí, nên đành trông chờ vào ngân sách của huyện, của tỉnh 
và sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng… UBND xã đã nhiều lần kiến nghị cấp 
trên giúp đỡ, nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết”. 

Thời gian qua ở nước ta đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đò ngang  đau lòng. Mong rằng, 
một ngày không xa, cây cầu nối thôn Hồng Lam sẽ được đầu tư xây dựng để người 
dân nơi đây không còn bị tách biệt với bên ngoài và không nơm nớp lo sợ mỗi khi 
đi đò qua sông./. 

Bài và ảnh: Huyền Anh 
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Sµi gßn gi¶i phãng 
Thø şu, ngµy 17.6.2011. 

Gần 6 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam 
 

(SGGP).- Nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa chất độc da cam/dioxin tại Việt 
Nam (10-8-1961 - 10-8-2011), UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào 
thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” và đã kêu gọi được các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quyên góp, hỗ trợ với số tiền hơn 1 
tỷ đồng ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.  

Trước đó, từ đầu năm 2011, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà 
Tĩnh cũng đã kêu gọi được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ số tiền gần 5 tỷ 
đồng cho nạn nhân chất độc da cam. 
 
Tỉnh Hà Tĩnh có gần 20.000 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin 
trong chiến tranh, và mới có 6.056 trường hợp được hưởng chế độ, còn 
lại hơn 13.000 trường hợp chưa có chế độ, nhiều người đang bị các 
chứng bệnh nan y kéo dài qua nhiều thế hệ làm con cháu của họ bị dị 
dạng, dị tật, phải sống trong đau khổ, nghèo khó do di chứng để lại.   

D.QUANG 
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Ngêi ®a tin.vn 
Thø şu, ngµy 17.6.2011. 

82 hồ sơ da cam bị ngâm tủ lãnh đạo trong 3 năm  
(Nguoiduatin.vn) - Có 82 bộ hồ sơ xét duyệt công nhận đối tượng bị ảnh 
hưởng chất độc hoá học vẫn nằm im trong... tủ của xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh mà không được chuyển xuống huyện để xem xét như 
theo quy định liên tục trong 3 năm trời. 

Ông Nguyễn Đình Lộc – chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnhhết sức bất bình: đây là việc làm đi ngược lại chủ trương thể hiện 

sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người có công. Bản thân ông Lộc 

cũng đã nhiều lần gọi điện, trực tiếp lên xã Cẩm Mỹ gặp ông Bình, ông Phú để thúc giục 

chuyển hồ sơ để xét duyệt, song đều bị “phớt lờ”.  

“Đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam là việc làm hết 

sức nhân văn, phù hợp với đạo lý của dân tộc nhằm chung tay làm vợi bớt nỗi đau da 

cam... việc làm trên của lãnh đạo xã Cẩm Mỹ là hết sức phi nhân văn, vô cảm” – ông 

Lộc bức xúc cho biết. 

 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


Th viÖn tØnh Hµ TÜnh 

Th môc toµn v̈n tḩng 6 n̈m 2011 21 

Ông Dương Văn Bày bị liệt, uất ức đến trào nước mắt khi nghe chuyện xã ngâm hồ sơ 3 năm 

 

Theo bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, ông Kiều Thanh 

Bình, chủ tịch xã Cẩm Mỹ báo cáo lại, năm 2009 xã đã xét duyệt xong 82 bộ hồ sơ nói 

trên, và cán bộ xã đã lên huyện để nộp nhưng không gặp, sau đó mang về rồi để... 

quên. 

Bà Trần Thị Giáp, vợ ông Dương Văn Bày ở thôn 10, xã Cẩm Mỹ nghẹn ngào: "Chồng 

tôi năm nay đã 73 tuổi, bị bệnh liệt rung; ăn khó nuốt, nói không nói được, đi lại hết sức 

khó khăn, chết đến nơi rồi những tưởng làm hồ sơ để được nghi nhận chút “công lao” 

nhỏ mọn, để được hưởng chút chế độ thêm vào thuốc thang... ai ngờ các ông lãnh đạo 

xã lại tai quái như thế này". 

Ông Lê Tiến Dũng, phó giám đốc Sở LĐTBXH Hà Tĩnh cho biết: UBND xã là đơn vị chịu 

trách nhiệm đối với việc tiếp nhận hồ sơ đầu vào (hồ sơ xét duyệt công nhận đối tượng 

bị ảnh hưởng của chất độc da cam - PV). Việc UBND xã Cẩm Mỹ mà cụ thể là những 

cán bộ liên quan đã “ngâm” 82 bộ hồ sơ nói trên suốt 3 năm trời là một việc làm vô trách 

nhiệm, không thể chấp nhận đối với các cán bộ thực hiện công tác chính sách, cần phải 

làm rõ để xử lý thích đáng, tránh những việc tương tự có thể xẩy ra.  

 

"UBND xã Cẩm Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm chậm thời gian được 

hưởng chế độ (đối với những hồ sơ đủ tiêu chuẩn) của các đối tượng được hưởng", 

ông Dũng nói. 

Theo Báo Hà Tĩnh 
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Gi̧o dôc 
Thø hai, ngµy 20.6.2011. 

Cứu sống 2 trẻ nhỏ gặp nạn trên biển 
 

(GDVN) - Khoảng 22h ngày 13/6, tàu của ông Phan Văn Long, xã 
Thạch Kim, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang đánh bắt cá trên vùng 
biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã cứu được 4 ngư 
dân và 2 trẻ nhỏ. 
 
Thuyền ngư dân gặp nạn là của anhTrần Văn Hồng  trú ở xã Thạch Bằng, 
huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) . Khu vực tàu gặp nạn nằm giáp ranh giới hai 
vùng biển Nghệ An và Hà tĩnh cách bờ khoảng 45 hải lý. Khi được phát 
hiện tàu của anh Hồng đã bị chìm gần hết, 4 ngư dân vừa bám chặt vào 
phao vừa bồng hai em bé.  
Trong lúc đang nguy kịch thì may mắn gặp tàu đánh cá của ông Long đi 
qua nên kêu cứu và được đưa lên thuyền an toàn. 
  
Sau khi cứu thành công 6 người trên thuyền, ông Long cùng các thuyền 
viên đã trục vớt thành công thuyền anh Hồng, sửa sang lại máy móc, cung 
cấp thêm nhiên liệu và lương thực để những ngư dân gặp nạn quay về bờ 
an toàn. 

Hoàng Sơn 
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d©n trÝ 
Thø t, ngµy 22.6.2011. 

Hà Tĩnh: Màu xanh tình nguyện giữa khắp cánh đồng 
(Dân trí) – Từ 19 - 22/6, Thành đoàn Hà Tĩnh đã thành lập các đội thanh 
niên tình nguyện đồng loạt ra quân giúp bà con nhân dân thu hoạch 
vụ lúa Đông Xuân năm 2011. 

Giữa cái nắng như đổ lửa nhưng những ngày qua trên các cánh đồng ở Hà Tĩnh 
chứng kiến cảnh nhiều đội thanh niên tình nguyện đồng loạt ra đồng gặt lúa giúp 
dân.  

Bạn Bạch Thị Thu, SV năm 2, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Hà Tĩnh mồ hôi nhễ nhãi 
nói: “Quê em ở tận Thanh Hóa. Nhà em không làm ruộng nữa. Hè nay em tình 
nguyện ở lại giúp bà con nhân dân Hà Tĩnh làm mùa màng và dạy chữ cho các em 
học sinh không có điều kiện đi học hè ở trường”.  

 
Áo xanh tình nguyện giữa khắp các cánh đồng ở Hà Tĩnh 

Bà Lan – một người dân thôn Đức Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh cảm động: 
“Năm nay mùa đến muộn hơn mọi năm. Nhà lại neo người. Mẹ con đang tính đi 
thuê người để làm cho kịp thời vụ thì có các chú bên Thành đoàn các cháu thanh 
niên tình nguyện đến gặt lúa giúp hai mẹ con. Tôi cảm ơn các cô các chú nhiều 
lắm”. 
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Đồng chí Nguyễn Duy Ngân, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Tĩnh cho biết: “Nhằm 
thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kế hoạch thanh niên tình nguyện 
hè năm 2011, Ban Thường vụ Thành đoàn thành lập các đội thanh niên tình nguyện 
giúp nhân dân thu hoạch lúa Đông Xuân năm 2011. 
  

 
Vượt lên cái nắng giúp dân gặt lúa 

Do tình hình thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường nên năm nay vụ Đông 
Xuân thu hoạch muôn hơn các năm trước khoảng gần một tháng, làm ảnh hưởng 
đến sản xuất vụ Hè Thu sắp tới”.  

Đồng chí Ngân cho biết thêm, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Đoàn các xã 
phường trong toàn thành phố tuyên truyền vận động ĐVTN cùng với các ban 
nghành đoàn thể địa phương, huy động mọi nguồn lực giúp nhân dân thu hoạch lúa 
Đông Xuân kịp thời sản xuất vụ hè thu sắp tới. Đồng thời phối hợp với các đội 
TNTN trên địa với số luợng trên 50 TNTN giúp các gia đình chính sách, gia đình 
neo đơn thu hoạch lúa. 

Duy Ngân – Hà Phương 
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tuæi trÎ 
Thø n̈m, ngµy 23.6.2011. 

Học bổng - Giải thưởng “Bạn tôi - người vượt khó” 
(Chương trình do thương hiệu Home Credit - Công ty Tài chính PPF 
VN tài trợ)  

Nghị lực tuổi 12 
TT - Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp nằm chênh vênh giữa một khu đất trống ở 
thôn Trung Lộc, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh là nơi trú 
ngụ của hai bố con Nguyễn Xuân Duy (học sinh lớp 6B Trường THCS 
Tiên Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). 

 
Duy làm cỏ ruộng - Ảnh: N.T.T. 

Buổi trưa, đi học về, vừa thả chiếc xe đạp cũ kỹ trước nhà, chưa kịp thay 
quần áo cậu bé đã vơ lấy chiếc cuốc và bươn ra đồng làm cỏ lúa. Duy bảo: 
“Em phải tranh thủ làm buổi trưa để chiều còn kịp đi học”. 

Tuổi thơ của Duy là những chuỗi ngày vất vả, khổ đau... 

Năm lớp 2, khi đang học trên lớp thì cô giáo báo tin mẹ qua đời vì tai nạn 
giao thông. Cái tin như sét đánh ấy đã vượt quá sức chịu đựng của cậu bé 
8 tuổi khiến Duy ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. 
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Từ đó, chiều nào dân làng cũng nhìn thấy cậu bé ngồi thẫn thờ bên mộ mẹ. 
Thời gian ấy Duy học hành sa sút hẳn, cô giáo gửi thông báo về gia đình, 
ông Nguyễn Viết Xuân (bố Duy) chỉ biết nhìn con nghẹn ngào nói: “Bố biết 
con thương nhớ mẹ, nhưng con có nhớ mẹ từng nói là đừng đau buồn khi 
không có mẹ mà phải cố học hành, con quên rồi sao?”. 

Lời nói của bố như thức tỉnh Duy, cậu gạt nước mắt, thắp cho mẹ nén 
nhang và hứa: “Mẹ ơi, con hứa sẽ gắng học nên người”. 

Nhà Duy nghèo lắm, chỉ có hai sào ruộng bạc màu. Để có tiền cho con đi 
học, ông Xuân, dù sức khỏe kém, bệnh tật, chậm chạp vẫn phải bươn chải 
với đủ thứ nghề: phụ hồ, bốc vác, làm thuê làm mướn, ai thuê gì làm nấy. 

Thương bố nên ngoài giờ học Duy luôn giúp bố nấu ăn, giặt giũ, làm việc 
đồng áng... Dù còn nhỏ nhưng em đã vật lộn với đủ thứ nghề để cùng cha 
lo cái ăn: khi tan trường em ở lại nhặt giấy các bạn vứt ra đem về bán; rồi 
đi bán kem dạo, mò những con ngao, con ốc đem ra chợ... 

Dẫu vậy nhưng Duy rất chăm học. Năm năm học ở Trường tiểu học Xuân 
Yên thì chừng ấy năm em là học sinh giỏi toàn diện của trường và nhận 
được nhiều bằng khen của huyện, tỉnh. Không chỉ vậy, em còn là liên đội 
trưởng năng nổ, tháo vát được thầy cô, bạn bè quý mến. Duy tâm sự: “Em 
không sợ chi đâu, chỉ sợ không có tiền tiếp tục đi học thôi”. Hiện em nằm 
trong đội tuyển học sinh giỏi ba môn văn, toán và Anh văn của trường. Cuối 
năm học qua, Duy đạt học sinh giỏi môn văn cấp huyện. 

NGUYỄN THANH TÂM 
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®¹i ®oµn kÕt 
Thø şu, ngµy 24.6.2011. 

Hà Tĩnh: Xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Kẻ 
Gỗ (24/06/2011) 

(ĐĐK) Hồ chứa nước Kẻ Gỗ thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên là hồ chứa 
lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh với tổng dung tích 425 triệu m3 có nhiệm vụ tưới cho 
hơn 19 nghìn ha cây trồng; cung ứng nước sinh hoạt cho người dân và nhu 
cầu nước của 1 nghìn ha nuôi trồng thủy sản; đặc biệt hồ Kẻ Gỗ giữ vai trò 
quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước phòng chống lũ.  
  
Cuối năm 2010, 2 trận lũ lịch sử chồng lên nhau đã khiến hồ có nguy cơ vỡ, buộc 
phải xả lũ gây nên tình trạng ngập lụt trên diện rộng kể cả TP Hà Tĩnh, nơi từ 
trước tới nay chưa bị ngập lụt lần nào.  

Để đảm bảo an toàn cho công trình, tránh các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra trong 
mùa mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước 
Kẻ Gỗ. Theo đó, tất cả các thông số kỹ thuật liên quan đến việc vận hành hồ sẽ 
được tính toán lại.  

Thanh Nga 
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pḩ p luËt viÖt nam 
Chñ nhËt, ngµy 26.6.2011. 

Giang hồ “gác kiếm“ dựng miếu để tu tâm 
 
Là một người từng nhiều lần vào tù ra tội, nay “rửa tay gác kiếm”, Trần Văn 
Thành (thôn 2, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dựng một ngôi 
miếu bên dòng sông Lam. Hàng ngày, anh chăm sóc hương khói cho 
những người chết ở đất khách quê người.  

 
Anh Trần Văn Thành bên ngôi miếu 

“Rửa tay gác kiếm” 
Trần Văn Thành sinh năm 1962 tại xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Nghệ An trong gia 
đình đông con nghèo. Từ nhỏ, các anh em của Thành đã chẳng được học hành tử tế. 
Năm 14 tuổi, Thành đi bụi đời, vất vưởng nay đây mai đó. Người dân ở trong vùng 
nghe thấy tiếng là đã sợ khiếp vía. Thành cùng với đám bạn không có công ăn việc 
làm, rủ rê nhau tung hoành và phạm tội.  
Buổi tối trên quãng đường vắng chạy qua tỉnh, Thành thường cùng đồng bọn đột 
nhập lên các xe tải và cắt hàng thả xuống đường. Thành được mệnh danh là Thành 
“sói” vì khả năng thức đêm rất giỏi, những hành vi mờ ám, phạm tội của Thành chủ 
yếu trong bóng đêm và rất mau lẹ. Khi nạn nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa 
xảy ra thì Thành đã chạy mất tăm cùng với món đồ cướp được. Những thứ ăn trộm 
được, Thành và đồng bọn chia chác, tẩu tán hết. 
Giờ ngồi nói chuyện, Thành đã là người đàn ông hiền lành, chân chất. Chẳng ai 
ngờ anh có một quá khứ bất hảo đến vậy. Thành bảo: “Xưa ở đất này, tôi cũng là 
bậc anh chị, nghĩ ra đủ trò cờ bạc, rồi gây rối, đánh lộn. Trong những trận đó, cũng 
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có lần bị thương nặng, nhưng chẳng có gì ngăn cản được cái tính ngang ngược cả. 
Ở vùng này cũng có không ít người sa ngã, phần vì do không có học, dẫn đến dốt 
nát, không nhận thức được đâu là việc làm sai trái”. 
Năm 2006, Thành ra trại và quyết định “rửa tay gác kiếm”. Nhiều lần vào tù ra tội, 
Thành đã dần tỉnh ngộ khi nghĩ đến cuộc đời đầy thiệt thòi của mình. Bè bạn cùng 
trang lứa, nhiều người đã nhà cao cửa rộng, con cái học hành thành đạt, còn anh 
thì…  
Thành may mắn có vợ và người vợ đó vẫn chung thủy, làm lụng, nuôi con để đợi 
chồng. Nhưng thiếu bàn tay chăm sóc của bố, các con anh đã phải chịu nhiều thiệt 
thòi. Khi trở về với mặc cảm, ân hận, Thành như kẻ ở ẩn, chỉ ở nhà phụ giúp với vợ 
con cùng mở quán cơm Thanh Thủy bên Quốc lộ 1A. 4 năm quy ẩn giang hồ, xây 
dựng cuộc sống mới đến bây giờ, Thành đã thấy hạnh phúc và tìm được ý nghĩa 
thực sự của cuộc đời mình. 
Dựng miếu 
Khoảng 4hngày 18/10/2010, tại km474+978, quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam 
(huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), dân làng đã phải thức giấc bởi những tiếng thét gào 
xé lòng lẫn với tiếng mưa xối xả. Xa xa ngoài dòng sông Lam nước vẫn cuồn cuộn, 
người dân xã Xuân Lam giật mình khi nhìn thấy một tốp người bấu víu vào cột 
điện và đang thoi thóp kêu cứu. Vật lộn với lũ dữ, 17 hành khách may mắn thoát 
khỏi lưỡi hái tử thần nhưng 20 người đã chết. 
Lúc đó, Thành đang phải điều trị vì bị tai nạn. Nghe mọi người nói gần nhà mình, 
người ta đang tổ chức cầu siêu cho những nạn nhân bị lũ cuốn trôi khi đang ngồi xe 
khách. Như có ai đó giục, Thành lê chân ra xem. Ra đến nơi, anh thấy hương, hoa, 
vàng mã bị gió mưa đánh tơi tả, nát bét vì ban thờ của các nạn nhân quá nhỏ.  
Nhìn mà Thành rớt nước mắt. Những giọt nước mắt của người thân từ xa đến nhận 
xác đã ám ảnh anh trong từng giấc ngủ sau đó. Thương cảm cho những số phận đã 
vĩnh viễn nằm lại đất khách quê người không có ai chăm sóc hương khói, cùng với 
sự giúp đỡ của một số người, anh quyết định xây miếu thờ, trồng cây đa và hương 
khói cho những người đã khuất. 
Thành đã cùng vợ đi thuê thợ xây ngôi miếu lớn hơn, chỉ cách cửa hàng ăn của anh 
chừng hơn 100m. Thành kể: “Vợ chồng tôi bỏ ra hơn chục triệu để xây mấy ngày 
mới xong. Kể từ đó, hàng ngày vợ tôi ra đó quét dọn, thắp nhang cho các nạn nhân. 
Không chỉ vậy, nhiều người đi qua cũng dừng lại thắp hương…” 
Thành nói với chúng tôi rằng, anh làm việc này cũng mong sao chuộc lại những lỗi 
lầm trước đây gã đã gây ra, dù nó không nghiêm trọng lắm. Cái cơ duyên mà anh 
nói là "cảm thấy có nợ" với những người đã khuất đã giúp con người đã từng một 
thời giang hồ này phục thiện. Anh hy vọng những việc làm hiện tại của mình sẽ “để 
phúc cho con cháu”. 
Không phải đến bây giờ Thành mới có ý định xây một ngôi miếu cho những 
nạn nhân xấu số phải bỏ mạng vì tai nạn giao thông. Thành kể, là người sống ở 
đây lâu năm, ngay cả khi còn “hoạt động” giang hồ, anh đã chứng kiến cung đường 
cạnh “eo” của sông Lam và núi Hồng này thường xảy ra tai nạn.  
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Rất nhiều nạn nhân đã phải bỏ mạng nên lúc đó anh đã từng có ý định xây một ngôi 
miếu thờ chung cho những linh hồn xấu số. Anh mong làm sao để họ “phù hộ”, cho 
cung đường này không còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Và phải 
đến khi chiếc xe khách đi qua khu vực, để lại tai nạn đáng tiếc thì Thành có quyết 
tâm hơn. Ngôi miếu bây giờ ngày nào cũng nghi ngút hương thơm… 
Giờ Thành là người đàn ông hiền khô, đã có cháu nội gọi bằng ông. Anh tu chí làm 
ăn, quyết tâm đi theo đường sáng và hướng về những việc thiện. Thành lo sợ con 
cái sẽ sa ngã nên qua ngôi miếu, anh nghĩ mình sẽ cầu phúc được cho con, ngoài 
việc làm ăn lương thiện để có tiền duy trì cuộc sống gia đình. Anh cũng mong xã 
hội sẽ bớt đi những kẻ quậy phá, trộm cắp, tù tội, để cuộc sống này bình yên hơn, 
tươi đẹp hơn. 
Thanh Bình 
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b̧ o ®Êt viÖt 
Thø hai, ngµy 27.6.2011. 

7 người tuyệt vọng sống mòn vì bệnh quái ác 
 
Gia đình anh Lê Doãn Thuyết (xóm Liên Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh) có 9 người thì có đến 8 người mắc căn bệnh hiểm nghèo: Thận 
đa nang. Vì vậy, họ rất cần những tấm lòng hảo tâm để qua cơn bạo bệnh. 
 
Bố mất sớm, đến năm 2009, người anh cả của đại gia đình anh Thuyết cũng ra đi vì 
chứng bệnh nan y di truyền. Nay, 7 anh em còn lại cũng đang tuyệt vọng sống mòn 
vì căn bệnh quái ác. Trong đó, 3 người anh đã chuyển sang giai đoạn cuối.  

Gia đình anh Thuyết là một gia đình thuần nông, chuyên nghề làm muối. Anh 
Thuyết là con trai thứ 3 trong gia đình. Đến năm 2004, người anh trai đầu Lê Doãn 
Thắng, thấy mệt mỏi, thân mình phù nề, được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh. Bác 
sĩ kết luận bị “thận đa nang giai đoạn cuối”. Ngay sáng ngày hôm sau, 8 anh em 
đưa nhau lên bệnh viện khám thì bác sĩ kết luận 7 anh em đều mắc căn bệnh quái ác 
này.  

 
3 trong số 7 anh em nhà anh Thuyết tuyệt vọng sống mòn vì bệnh quái ác. 

Trong căn nhà ẩm thấp, tồi tàn không có một vật dụng gì đáng giá, anh Lê Doãn 
Thuyết gầy khẳng khiu, xanh xám, chằng chịt vết kim đâm của những lần truyền 
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máu, chạy thận. Theo lời kể, thì người anh trai đầu từ khi phát bệnh, được gia đình 
đưa đi chạy chữa, nhưng chỉ cầm cự được đến năm 2009 thì mất. 7 anh em còn lại 
cũng được gia đình quan tâm chạy chữa, anh Thuyết, anh Lưu và anh Ý phải 
thường xuyên chạy thận 2 lần một tuần ở bệnh viện tỉnh. Anh Thuyết tâm sự: “Mặc 
dầu đã có bảo hiểm, nhưng mỗi lần chạy thận cũng mất rất nhiều tiền! Giờ tôi sống 
được ngày nào hay ngày đó, chỉ thương vợ con và mấy đứa em còn lại…”. 

Vợ anh Thuyết là Phan Thị Đào cũng bị bệnh bướu cổ. Mặc dù bệnh tật như vậy 
nhưng hằng ngày chị phải lên thành phố Hà Tĩnh làm phụ hồ, kiếm tiền nuôi chồng 
và 3 con nhỏ. Vợ anh Lưu, anh Ý phải chạy chợ từng ngày kiếm tiền nuôi chồng bị 
bệnh. Mấy năm nay, gia đình họ phải chạy ăn từng bữa, chạy thuốc từng ngày để 
duy trì sự sống cho những người đàn ông, vốn được coi là trụ cột trong gia đình. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Gia đình anh Lê Doãn Thuyết - xóm Liên Tiến, 
xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh hoặc tòa soạn Báo Đất Việt - 108 Trường 
Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội; 174 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, TP HCM. 

T.Trang 
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ngêi lao ®éng 
Thø hai, ngµy 27.6.2011. 

Hơn 30 triệu đồng giúp hai cháu bé bị bò húc 
(NLĐ) - Ngày 27-6, đại diện Báo Người Lao Động đã đến Bệnh viện Đa 

khoa Hà Tĩnh trao 30,1 triệu đồng cho anh Trần Văn Hậu và chị Hồ Thị 
Phương (bố mẹ cháu Trần Thị Thu Hằng và Trần Văn Mạnh), trú tại xóm 
2, xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

Ngày 14-6, Hằng bế Mạnh ra đồng dắt bò về giúp bố mẹ, không may đã bị bò húc 
khiến hai chị em bị đa chấn thương và hôn mê phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 
Hà Tĩnh (Báo Người Lao Động đã thông tin). Hiện sức khỏe của hai cháu Hằng và 
Mạnh đang dần ổn định, cháu Hằng đã được xuất viện về nhà. 

 
Ông Nguyễn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (bìa trái), thay mặt bạn đọc Báo Người Lao Động trao 

30,1 triệu đồng giúp đỡ gia đình cháu Mạnh  

Chị Hồ Thị Phương cho biết: “Gia đình tôi rất cảm động trước tình cảm của bạn 
đọc Báo Người Lao Động. Gia đình tôi sẽ dành toàn bộ số tiền này để điều trị và 
chăm sóc cho các cháu”. 

Tin-ảnh: Kh.Trình 
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ĐẦU TƯ 
Thứ hai, ngày 6.6.2011 

Điểm tựa từ những công trình nhỏ 
Hồng Hiên 

 
Các công trình thủy lợi của Dự án CBRIP đã làm thay đổi cuộc sống của 

người dân trong vùng. Ảnh: S.T 
(baodautu.vn) Những công trình của Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn 
dựa vào cộng đồng (CBRIP) đang phát huy hiệu quả rất thiết thực, là 
điểm tựa hỗ trợ người dân Hà Tĩnh vượt đói nghèo… 
Những con đường nhỏ 

Chỉ mất chưa đầy 10 phút, con đường láng nhựa phẳng lỳ đã dẫn chúng tôi 
xuyên qua 3 xã Xuân Yên, Xuân Hải, Xuân Phổ của huyện Nghi Xuân, tỉnh 
Hà Tĩnh. Con đường nhỏ này đã giúp các khu dân cư trong vùng thoát khỏi 
thế bị cô lập bởi những bãi cát dài mênh mang và những cồn cát cao vòi 
vọi.  

“Hồi trước, khi chưa có con đường ni, mỗi đận đi biển về, cả xóm phải 
gánh cá nửa ngày trời mới mang được tới chợ. Đến nơi thì cá ươn mất rồi, 
chỉ bán được với giá rất rẻ, nên đời sống khó khăn. Nay thì khác rồi, có 
đường mới do Dự án CBRIP tài trợ, chỉ mất 15 phút là lên được trung tâm 
huyện bán cá”, ông Phan Văn Thức, (55 tuổi, ở thôn Yên Ngư, xã Xuân 
Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hồ hởi cho biết. 
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Ven con đường liên xã do CBRIP tài trợ đã mọc lên những ngôi nhà mới 
khang trang, cao đẹp, khác hẳn cảnh nhà lơ thơ, lụp xụp như 10 năm 
trước. Người dân đã có của ăn, của để, không ít nhà đã sắm được ti vi, tủ 
lạnh, xe máy. Không ai nghĩ rằng, con đường chỉ dài 5 km do CBRIP tài 
trợ, với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, lại có thể làm thay đổi diện mạo của 
cả một vùng đất nghèo nhanh đến vậy. 

Ước tính, số người được hưởng lợi từ con đường này lên tới hơn 10.500 
người. Điều đáng nói, đây chỉ là một trong 154 tiểu dự án giao thông nông 
thôn của Dự án CBRIP. Với số vốn đầu tư không lớn, nhưng các công trình 
được lựa chọn xây dựng lại vô cùng cấp thiết, nên có sức lan tỏa, tạo động 
lực rất lớn cho dân nghèo. 

Màu xanh từ các công trình thủy lợi 

Rời những con đường trải nhựa dài miên man giữa những cánh rừng phi 
lao, rời những khu chợ sầm uất, nhà trẻ khang trang, những nhà sinh hoạt 
cộng đồng thoáng mát do Dự án CBRIP tài trợ, chúng tôi đến thăm một dự 
án dân sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch 
Hà, Hà Tĩnh. Đó là công trình đập Xạ.  

Trước kia, đập Xạ bị xuống cấp trầm trọng, luôn thiếu nước, chỉ chứa được 
khoảng 300.000 m3 nước vào mùa mưa và hầu như cạn kiệt vào mùa hè. 
Người dân quanh vùng rất bị động khi trông chờ vào nguồn thủy lợi này. 
Bữa đói, bữa no phụ thuộc vào sự “đỏng đảnh” của mực nước.  

Năm 2005, Dự án CBRIP đã đầu tư 400 triệu đồng nâng cấp đập Xạ. Sau 
nâng cấp, với khả năng tích trữ nước cao gấp 3,5 lần so với trước, đập Xạ 
đảm bảo cung cấp nước cho 110 ha diện tích sản xuất nông nghiệp của 3 
xóm Phú Sơn, Tây Sơn và Kim Sơn thuộc xã Bắc Sơn, Thạch Hà.  

Ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết, từ chỗ chỉ sản 
xuất được một vụ mỗi năm, đến nay, nước chứa đầy hồ, nên người dân 
quanh vùng canh tác được hai vụ. Không những thế, các hộ dân sống gần 
đập còn có thể chăn nuôi thủy cầm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sớm. 
Nhờ vậy, tỷ lệ các hộ đói nghèo cũng giảm nhanh chóng. 

Hơn 400.000 dân nghèo được hưởng lợi 
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Tại Hà Tĩnh, Dự án CBRIP được triển khai trên địa bàn 88 xã nghèo thuộc 
8 huyện và 1 thành phố, gồm Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, 
Hương Sơn, Hương Khê, Nghi Xuân, Lộc Hà và TP. Hà Tĩnh. Tổng kinh 
phí cho Dự án tại Hà Tĩnh là hơn 17,2 triệu USD, trong đó vốn Ngân hàng 
Thế giới (WB) tài trợ hơn 15,1 triệu USD, phần còn lại là nguồn vốn đối 
ứng của Chính phủ và đóng góp của người dân. 

Một trong những mục tiêu quan trọng của Dự án CBRIP là đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ người dân vùng dự án đã cán đích đúng 
như kỳ vọng. Đã có 535 tiểu dự án với gần 1.200 công trình thiết yếu được 
đầu tư xây dựng. Trong đó, 72 tiểu dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thủy 
lợi, 154 tiểu dự án giao thông nông thôn, 9 tiểu dự án điện, cung cấp nước 
sinh hoạt, xây dựng mới 126 công trình hạ tầng giáo dục… 

Ông Trần Việt Hà, Giám đốc Ban quản lý Dự án CBRIP cho biết, sau 9 năm 
triển khai thực hiện, Dự án CBRIP trên địa bàn Hà Tĩnh đã góp phần tích 
cực trong việc nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân 
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, Dự án đã tạo việc 
làm, thu nhập cho người dân các xã nghèo… Đã có hơn 416.000 người 
dân (chiếm 32,04 % dân số toàn tỉnh Hà Tĩnh) được hưởng lợi từ Dự án. 

Ông Robin Mearns, Trưởng nhóm Dự án CBRIP - WB nhận định, một trong 
những yếu tố tạo nên thành tựu to lớn này chính là sự phân cấp ngày càng 
nhiều, càng mạnh từ chính quyền trung ương xuống các địa phương và 
thực hiện quy chế dân chủ. Thành công của Dự án đã tạo niềm tin cho các 
nhà tài trợ, trong đó có WB, trong việc hỗ trợ xóa đói giảm nghèo thời gian 
tới. 
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Sµi gßn gi¶i phãng 
Chñ nhËt, ngµy 12.6.2011. 

Mỏ sắt Thạch Khê thiếu vốn 
 

Chiều 10-6, Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) tỉnh Hà Tĩnh, cho 
biết, các cổ đông đóng góp vốn quá chậm, mới chỉ đạt 20% - 25% 
theo kế hoạch huy động vốn của hội đồng quản trị. Điều này ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến tiến độ triển khai dự án, đặc biệt công tác 
giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ tái định cư (TĐC) cho nhân dân. 

 
Công trường mỏ sắt Thạch Khê. 

Được biết, Công ty CP sắt Thạch Khê có 9 cổ đông, tổng số vốn cổ đông 
là 921,6 tỷ đồng (bằng 38,3% vốn điều lệ, trong đó có 678,5 tỷ bằng tiền 
mặt và 243,1 tỷ đồng góp bằng tài sản và tài liệu dự án), công ty có những 
cổ đông là các tập đoàn, công ty nhà nước lớn như: Tập đoàn Than và 
khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty thép, Tổng Công ty Khoáng sản và 
thương mại (Mitraco) Hà Tĩnh…  

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có đơn vị nào nắm cổ đông chi phối hơn 
51% cổ phần để quyết định các vấn đề chiến lược, đẩy nhanh tiến độ của 
dự án và không đủ điều kiện để bảo lãnh cho TIC được vay nguồn vốn ưu 
đãi từ ngân hàng và các tổ chức kinh tế trong, ngoài nước… 

Đến đầu tháng 6-2011, sau hơn 4 năm hoạt động, TIC đã hoàn thành các 
thủ tục pháp lý cho việc triển khai thực hiện Dự án khai thác mỏ quặng sắt 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


Th viÖn tØnh Hµ TÜnh 

Th môc toµn v̈n tḩng 6 n̈m 2011 39 

Thạch Khê, như báo cáo tác động môi trường, giấy chứng nhận đầu tư, 
giấy phép khai thác mỏ do Bộ TN-MT cấp.  

Tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao hơn 200ha đất cho TIC phục vụ bốc đất tầng 
phủ mỏ, 25ha đất cho BQL bồi thường, hỗ trợ TĐC để xây dựng các khu 
TĐC… Đã bốc đất tầng phủ được hơn 10 triệu/11,5 triệu m3 (đạt 87% kế 
hoạch). Vỉa quặng sắt thứ 2 đã phát lộ, đáy moong đạt -28m (hố bơm đạt -
32) so với mực nước biển, giá trị thực hiện bóc đất tầng phủ đạt hơn 300 
tỷ đồng, đạt 85% giá trị gói thầu.  

Đặc biệt đã có quặng sẵn sàng từ mức -4 đến -28m có thể khai thác và 
tiêu thụ trên 500.000 tấn quặng Deluvi trong năm nay và tăng lên trên 1 
triệu tấn cho năm sau. TIC cũng đã hoàn thành rà phá bom mìn trong ranh 
giới mỏ và các khu TĐC với diện tích 1.242ha, phục vụ thi công, chi trả bồi 
thường GPMB cho 725 ha, bồi thường di dời 79 hộ dân và 8.619 ngôi mộ 
trong ranh giới mỏ với tổng chi phí 253,2 tỷ đồng... 

Ông Hồ Đức Bình, Tổng Giám đốc TIC cho biết, để giải quyết những khó 
khăn hiện tại, TIC đang khẩn cấp đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét ưu tiên nguồn vốn ngân sách cho tỉnh để đầu tư 
cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của khu vực dân cư 
chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án mỏ Thạch Khê, tái cơ cấu lại cổ đông 
TIC. 

Đồng thời, cho phép TIC khai thác và tiêu thụ quặng sắt Deluvi trong quá 
trình bóc đất tầng phủ và bóc đất xây dựng cơ bản để có nguồn thu bù 
đắp chi phí hoạt động doanh nghiệp và chi phí cho GPMB -TĐC... 

Dương Quang 
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Th môc toµn v̈n tḩng 6 n̈m 2011 40 
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b̧ o c«ng th¬ng 
Thø n̈m, ngµy 16.6.2011. 

Công ty điện lực Hà Tĩnh: Xa mà gần! 

 

Qua Nghi Xuân (Hà Tĩnh), sông Lam vẫn âm thầm chảy như 
chưa hề gây ấn tích đau thương nhấn chìm xe khách và hơn 
19 mạng người đã ra đi mãi vì sự chủ quan của người tài xế 
vô trách nhiệm.… Lòng buồn báo hiệu một chuyến làm việc 
không thuận lợi.  

CôngThương - Quả đúng như vậy. Mãi đến 17 giờ, chúng tôi mới được gặp được 
Phó giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Điện lực Hà Tĩnh – ông Nguyễn 
Phúc Phong. Nguyên nhân, ông có việc đột xuất phải đi công tác xa. Bước xuống từ 
xe lấm đầy bùn đất ông phân trần: “Đường xa đang được làm lại sau trận lũ lịch sử 
năm ngoái, khó đi quá. Mong các nhà báo thông cảm”.  

Ông cho biết thêm: “Cơn bão số 3 và 2 đợt lũ tháng 10 năm ngoái đã gây ra những 
thiệt hại vô cùng to lớn về con người và vật chất cho các tỉnh miền Trung. Riêng 
lưới điện của Công ty Điện lực Hà Tĩnh quản lý bị tàn phá nặng nề: 385 km đường 
dây trung thế bị ngập, 48 máy biến áp bị ngập cháy, hàng ngàn cột hạ thế bị đổ gãy, 
gần 25.000 công tơ bị ngập nước. Đến nay, gần hết 6 tháng đầu năm 2011 khắc 
phục vẫn chưa xong. Tôi và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của công ty cứ phải sâu 
sát hiện trường để đốc thúc tiến độ…”. 
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Hà Tĩnh với diện tích hơn 6.000 km2, dân số gần 1,3 triệu người là vùng đất có 
nhiều tiềm năng kinh tế, truyền thống lịch sử. Hà Tĩnh có 137 km đường biển, có 
hệ thống giao thông đường bộ quốc lộ 1 đi qua, đường Hồ Chí Minh chạy dọc địa 
bàn tỉnh, quốc lộ 8 A đường 12 nối liền hành lang Đông - Tây thuận lợi giao lưu 
phát triển kinh tế - xã hội với các nước Lào và Đông Bắc Thái Lan. 

Là vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản như: sắt Thạch Khê, ti tan, mangan, đá 
granit… 50% diện tích rừng nguyên sinh và trên 97.000 ha đất canh tác nông 
nghiệp, Hà Tĩnh hiện đang triển khai nhiều dự án lớn trọng điểm quốc gia như: khai 
thác mỏ sắt Thạch Khê, khu liên hợp luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương, 
nhiệt điện Vũng Áng, thủy điện Ngàn Tươi - Cẩm Trang, khu kinh tế cửa khẩu Cầu 
Treo… Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 10% năm. mặc dù có sự bứt 
phá, nhưng điểm xuất phát thấp, lại nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt, chịu ảnh 
hưởng của suy thoái kinh tế nên Hà Tĩnh đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hà 
Tĩnh vẫn là tỉnh nghèo thu không đủ chi. Công ty điện lực Hà Tĩnh cũng nằm trong 
hoàn cảnh chung như vậy - ông Phong tâm sự. 

Những tháng đầu năm 2011, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng tốc độ không 
cao nên lãnh đạo công ty đã chú trọng các mục tiêu cơ bản như: phấn đấu cấp điện 
an toàn, ổn định, sắp xếp lại lao động bảo đảm hiệu suất cao nhất. Cuối cùng là 
phải hoàn thành các chỉ tiêu của tập đoàn và tổng công ty giao: điện thương phẩm 
đạt 479,5 triệu kwh, tỷ lệ tổn thất còn 6,6%, giá bán bình quân đạt 852,26 đ/kwh, 
thu tiền điện đạt 100%. 

Để đạt được mục tiêu trên, công ty đã chủ động đề ra một số giải pháp. Cụ thể như, 
đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh và điện nông thôn, phải đảm bảo cố gắng 
cấp điện đầy đủ cho các khách hàng quan trọng, khách hàng công nghiệp và các 
phụ tải lớn nhằm tăng điện thương phẩm, giá bán, lợi nhuận.  

Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra đo đếm, tập trung kiểm tra 
các đối tượng tư nhân, nhà hàng, khách sạn và các tuyến đường dây, trạm biến áp 
có tổn thất cao, tăng cường kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân, đưa ra 
các giải pháp giảm dư nợ tiền điện. 

Tập trung kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn củng cố toàn diện công tác tổ chức quản 
lý và nghiệp vụ kinh doanh ở các điện lực. Khẩn trương thay thế công tơ, cải tạo tối 
thiểu lưới hạ áp nông thôn tại các khu vực mới tiếp nhận để bán lẻ, giảm tổn thất, 
tăng giá bán. Rà soát thiết bị kiểm tra, đo đếm, các công cụ còn thiếu của các đơn 
vị để có kế hoạch trang cấp kịp thời.  

Củng cố lưới điện, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết, thay thế dần các thiết bị 
kém chất lượng. Xử lý nghiêm tình trạng báo cáo thiếu trung thực, kiểm tra lưới 
điện không nghiêm túc, không đúng quy trình. Thực hiện giao khoán quản lý và các 
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chỉ tiêu kinh doanh để gắn quyền lợi người công nhân với từng đường dây, từng 
đoạn biến áp, điều hành linh hoạt tối ưu lưới điện, nâng cao chất lượng điện, nhất là 
mùa mưa bão. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra. 

Riêng về các giải pháp tiết kiệm điện, ông Phong cho biết, UBND tỉnh đã ra chỉ thị 
về việc tiết kiệm và đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định năm 2011. Theo đó, 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đã đề ra chương trình tiết kiệm điện với mục tiêu 
nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; 
xây dựng kế hoạch cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn tỉnh trong mùa khô 
2011; đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm vào cuộc sống hàng ngày của mọi gia 
đình và xã hội… Phấn đấu hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu được giao. 

Thời gian đã muộn, đường còn dài, hẹn bữa cơm giao lưu vào dịp khác, chúng tôi 
chia tay Công ty Điện lực Hà Tĩnh khi thành phố đã lên đèn. Tình cảm quê hương 
quyến luyến, xa mà vẫn cảm thấy gần! 

Việt Tú 
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Vietnamnet 
Thø n̈m, ngµy 16.6.2011 

Đau lòng bé 10 tháng tuổi bị bò tấn công  
- Trong lúc ra đồng để dắt đàn bò về cho gia đình, hai chị em ruột ở xã 

Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị bò tấn công và bị thương 
nặng. 
 
Vụ việc trên xảy ra vào chiều ngày 14/6. Khoảng 18h, cháu Trần Thị Thu Hằng (8 
tuổi) bế em trai Trần Văn Mạnh (10 tháng tuổi) ra đồng dắt bò về cho bố mẹ. 
Trên đường về nhà không may hai cháu gặp đàn trâu bò “choảng” nhau bên 
đường.  
 
Do phải bế em nên Hằng đã không kịp tránh và đàn bò bất ngờ quay đầu lại tấn 
công hai chị em. Hậu quả, hai chị em Hằng và Mạnh bị đa chấn thương, đặc biệt 
nặng nhất ở phần đầu.  
   

Cháu bé 10 tháng tuổi bị bò tấn công đang trong tình trạng nguy 
kịch, phải điều trị theo chế độ đặc biệt. 

 
Hai chị em đã được người dân xã Phương Mỹ phát hiện đang trong tình trạng bất 
tỉnh nằm giữa đường. Sau đó gia đình đã khẩn cấp đưa các em đi cấp cứu tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.  
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Th môc toµn v̈n tḩng 6 n̈m 2011 45 

 
Người chị Trần Thị Hằng cũng bị đa chấn thương, 
 đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.  

 
Chiều 15/6, khi chúng tôi có mặt tại Khoa Răng-Hàm-Mặt, Bệnh viện Đa khoa Hà 
Tĩnh, em Hằng đang rất đau đớn với 3 vết thương trên đầu (đỉnh đầu: 8x1 cm, lộ 
xương sọ; đỉnh đầu trái 6x1 cm; vùng chẩm 5x1 cm). Đặc biệt, cháu bé 10 tháng 
tuổi Trần Văn Mạnh đang trong tình trạng nguy kịch.  
 
Bác sĩ Trần Thị Dung, Phó khoa Răng-Hàm-Mặt cho hay, hiện sức khỏe của 
cháu bé Trần Văn Mạnh đang trong tình trạng nguy kịch. Do bệnh nhân mất quá 
nhiều máu, vết thương nặng nên các bác sĩ đang cho truyền dịch, tiến hành theo 
dõi và điều trị theo chế độ đặc biệt.  
P.V 
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Vietnamnet 
Thø ba, ngµy 14.6.2011 

'Chú ơi, cháy hết rồi...'  

- Tai họa từ trên trời rơi xuống đã ập đến gia đình chị Vũ Thị Tuyết 
(xóm 13, xã Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh), nạn nhân trong vụ “con bị 
hiếp mẹ bị đánh” mà báo VietNamNet đã viết bài trong thời gian qua.  

Ngọn lửa oan nghiệt đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, tài sản và thiêu cháy cả số tiền 
hơn 20 triệu đồng mà Báo VietNamNet vừa trao tặng. 

17h chiều ngày 13/6, chúng tôi nhận được điện thoại của chị Tuyết. Ban đầu, 
cũng nghĩ rằng chị gọi điện ra để báo tin vui đã gửi tiền bạn đọc ủng hộ vào ngân 
hàng như lời chị hứa trước đó. Nhưng rồi, không phải...  

Tin chị báo thật khủng khiếp, chúng tôi cũng phải lạnh người: Toàn bộ gia sản 
của chị đã trở thành tro bụi sau vụ hỏa hoạn, cả nhà đang lâm vào cảnh màn trời 
chiếu đất. 

Gia đình chị Tuyết vui vẻ khi nhận được tiền bạn đọc báo 
VietNamNet ủng hộ. 

Giọng chị Tuyết nức nở nói: “Chú ơi, chị Tuyết đây. Cháy hết rồi, nhà cửa, 
chuồng trâu và cả số tiền hơn 20 triệu của bạn đọc báo VietNamNet mà chú vừa 
mang lên. Chị và các cháu giờ chẳng biết ở đâu”.  
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Th môc toµn v̈n tḩng 6 n̈m 2011 47 

Chị kể, sáng 13/6, hai vợ chồng chở nhau xuống thành phố Hà Tĩnh để giải quyết 
việc thi hành án theo giấy mời của tòa án. Lúc này ở nhà chỉ có cháu P.T. D (nạn 
nhân trong vụ bị hiếp) và hai người chị. 

Buổi trưa, sau khi cho em D. ăn cơm xong, hai người chị ra đồng cắt cỏ. Lúc này 
ở nhà chỉ có cháu D.  

Rồi không biết từ đâu, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, thiêu rụi cả nhà bếp rồi 
lan sang nhà lớn và chuồng trâu. Rất may cháu D. đã chạy kịp. 

Nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ nhà cửa trở thành tàn tro chỉ trong phút chốc, chị 
Tuyết như chết đi sống lại. Chị chẳng hiểu tại sao tai họa lại toàn giáng vào gia 
đình chị. 

Chỉ mới cách đó mấy ngày, khi nhận được số tiền hơn 20 triệu đồng do bạn đọc 
báo VietNamNet trao tặng, chị Tuyết cùng gia đình đã vui mừng khôn xiết. Chị 
nói, sẽ ra gửi ngân hàng rồi chờ thêm số tiền bạn đọc ủng hộ ở Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt Nam chuyển về nữa, anh chị sẽ sửa lại ngôi nhà.  

Căn nhà, tài sản lớn nhất của gia đình chị Vũ Thị 
Tuyết, vốn đã dột nát quanh năm, nay bị lửa thiêu 
rụi khiến cả nhà lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. 
Ảnh: Dântrí 

Lúc đó chị còn nói rằng: Mùa đông năm này chắc cả nhà không bị rét nữa. Căn 
nhà trống hoác từ bề sẽ được sửa sang lại, hai mái tranh dột nát quanh năm sẽ 
được lợp lại. Rồi sẽ mua quần áo, sách vở cho cháu D. để tháng 9 năm nay 
được đi học lại lớp 1.  

Bao nhiêu dự định với số tiền mang tấm lòng thơm thảo của độc giả nay tan vào 
mây khói. Ngọn lửa tai hại đã thiêu cháy hết số tiền của bạn đọc mà chị cất giữ 
trong nhà. 
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Chưa đầy một năm trước, một tai họa khủng khiếp khác cũng đã giáng xuống gia 
đình chị khi đứa con bé bỏng mới 6 tuổi của chị bị tên Nguyễn Văn Anh sống 
cùng thôn cưỡng hiếp. Khi chị đưa con sang gia đình tên Anh để nói chuyện thì 
còn bị gia đình nhà này đánh đập tàn nhẫn. 

Sau khi báo chí lên tiếng, vụ án đã được khởi tố rồi đưa ra xét xử, kẻ hiếp dâm 
đã phải đền tội nhưng vết thương lòng trong đứa bé vô tội thì mãi chẳng thể lành 
được. 

Nay tai họa lại ập đến, hai vợ chồng chị Tuyết cùng với 3 đứa con lâm vào cảnh 
màn trời chiếu đất, không nhà cửa. 

Một lần nữa, VietNamNet rất mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần chung 
tay giúp gia đình chị Tuyết vượt qua cơn khốn khó này. 

Duy Tuấn 
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TẦM NHÌN. NET 
thứ tư, ngày 8.6.2011 

Hà Tĩnh: CSGT tiếp tục vi phạm quy định 
của Bộ Công an?  
(Tamnhin.net) - Mặc dù đã có nhiều văn bản quy định về lễ tiết, tác 
phong, quy trình làm việc của CSND nói chung và CSGT nói riêng, 
song một bộ phận CSGT Hà Tĩnh ý thức chấp hành vẫn chưa 
nghiêm túc, gây bức xúc cho dân.  

 
Xe khách bị CSGT dừng xe.  

7 giờ ngày 7/6/2011, chúng tôi bắt gặp một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ 
trên tuyến QL8A đi qua xã Thái Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Xe CSGT 
BKS 38A8899 đậu bên phải đường, đầu xe hướng về phía ngã tư Trổ.  
 
Một CSGT dùng gậy điều khiển giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Nhưng 
thực ra các tài xế không cần ra lệnh cũng đã tự ý dừng lại, mở cửa xe, lục 
lọi một lúc, đem giấy tờ lại trình cho viên cảnh sát đang ngồi trong xe, 
rồi đi tiếp. 
 
Đứng quan sát một lúc, chúng tôi thấy “quy trình” trên diễn ra đều đặn, 
không có việc CSGT chào dân theo điều lệnh, không có thủ tục kiểm tra 
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theo đúng quy trình được quy định bởi Thông tư số 27/2009/TT-
BCA(C11) ngày 6/5/2009 của Bộ Công an. Tất cả đều diễn ra nhanh 
chóng, “đơn giản, gọn nhẹ”.  

 

Một lái xe đang “trao đổi” với CSGT trong xe BKS 38A 8899. 

  

Có dịp ngồi cùng một xe tải nhỏ chở đá từ Hồng Lĩnh về, lái xe cho biết: 
“Hầu như sáng nào cũng có tổ CSGT làm việc tại vị trí này (vị trí QL8A 
giáp đường vào xã Đức Thịnh và Thái Yên – PV). Họ dừng các xe khách 
tuyến Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang  - Hà Tĩnh, Vinh và các xe tải. 
Các xe khác thì em không biết, nhưng xe em thì mỗi lần gặp em đều 
“làm luật” 50 nghìn đồng rồi đi, dù xe chở hàng hay không”. 
 
Người lái xe này cho biết thêm: “Tốp CSGT này làm một thời gian, rồi 
đi lên cắm chốt tại vị trí đường Hồ Chí Minh ở thị trấn Phố Châu”.  
 
Người viết bài này từng chứng kiến nhiều lần tổ CSGT kiểm soát lưu 
động dọc QL8A, ra lệnh dừng xe khách, xe tải, “kiểm tra giấy tờ” chớp 
nhoáng rồi cho xe đi tiếp. Chúng tôi cũng đã từng chứng kiến xe CSGT 
đậu tại vị trí ngã tư đường Hồ Chí Minh giao nhau với QL8A ở thị trấn 
Phố Châu vào khoảng 1 giờ sáng. Xe cảnh sát nhấp nháy đèn, các lái xe 
tự động dừng lại, “trình giấy” rồi đi tiếp.  
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“Trao đổi” xong, không cần kiểm tra xe, tài xế có thể lái xe đi. 

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh xẩy ra nhiều vụ tai nạn giao 
thông liên tiếp gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản. Nguyên nhân tai 
nạn thường được xác định do lỗi từ phía người dân, do ý thức chấp hành 
luật lệ giao thông kém. Tuy nhiên, thiết nghĩ, để hình thành nếp sống, 
cách ứng xử tuân thủ pháp luật cho người dân, thì mỗi cán bộ, chiến sỹ 
công an, đặc biệt là lực lượng CSGT phải đi đầu, phải là tấm gương mẫu 
mực trong việc sống và làm việc theo pháp luật.  
 
Những biểu hiện không tuân thủ Điều lệnh, quy định của Bộ Công an 
của lực lượng CSGT Hà Tĩnh diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật đang 
gây dư luận không tốt, rất cần được chấn chỉnh kịp thời. 

                                                                                   Trần Quang Đại 
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VIỆT NAM NET 
Thứ ba, ngày 7.6.2011 

Hơn 20 triệu đồng đến với gia đình bị hãm hại  
- Báo VietNamNet đã trao số tiền 20.800.000 do bạn đọc ủng hộ hai 

mẹ con chị Vũ Thị Tuyết và cháu P.T. D, nạn nhân trong vụ “con bị hiếp mẹ bị 
đánh” ở Hà Tĩnh. 

Căn nhà trống hoác của gia đình chị Vũ Thị Tuyết. 
 

Ngày 4/6, đại diện báo VietNamNet đã tìm đến nhà chị Vũ Thị Tuyết ở xóm 13, xã 
Hương Thuỷ, huyện Hương Khê để trao số tiền hơn 20 triệu đồng do bạn đọc ủng 
hộ sau khi hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con được đăng tải trên báo. 
 
Chị Tuyết và gia đình đã rất xúc động khi nhận được số tiền từ những bạn đọc của 
báo VietNamNet. “Đối với hoàn cảnh như chúng tôi, hơn 20 triệu là số tiền rất lớn. 
Cám ơn báo VietNamNet, cám ơn những tấm lòng thơm thảo của những nhà hảo 
tâm đã quan tâm đến chúng tôi”, chị Tuyết xúc động nói. 
 
Chị Tuyết cũng hứa sẽ sử dụng tốt số tiền của bạn đọc ủng hộ để lo cho con cái 
được tốt hơn. 
 
Trước đó, báo VietNamNet đã viết bài, đưa tin về hoàn cảnh của hai mẹ con chị 
Tuyết. Cháu T. D. (6 tuổi), con gái thứ hai của chị bị tên Nguyễn Văn Anh (16 tuổi, 
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trú cùng thôn) hãm hiếp. Khi chị Tuyết đưa con mình đến nhà bố mẹ tên Anh để 
hỏi thì bị gia đình nhà này tập trung đánh đến ngất xỉu. 

Đại diện báo VietNamNet cùng với Luật sư Nguyễn Khắc 
Tuấn, (Trưởng VPLS An Phát, người đã trợ giúp pháp lý miễn 
phí cho hai mẹ con chị Tuyết) trao số tiền hơn 20 triệu cho chị 
Vũ Thị Tuyết và cháu D..  

 
Hai mẹ con được điều trị tại bệnh viện một thời gian, cháu D. bị rách màng trinh, 
chị Tuyết bị đa chấn thương. Quá căm phẫn trước hành vi vô nhân đạo của gia đình 
tên hiếp dâm, chị Tuyết đã kêu cứu lên các cơ quan chức năng huyện Hương Khê 
nhưng mãi không được giải quyết. 
 
Chị Tuyết đã phải đưa theo con mình ra Hà Nội để kêu cứu. Lúc này báo 
VietNamNet đã tham gia hành trình tìm công lý cùng hai mẹ con qua nhiều bài 
viết.  
 
Sau khi dư luận lên tiếng, cơ quan điều tra công an huyện Hương Khê mới khởi tố 
vụ án, bắt tạm giam tên Nguyễn Văn Anh để điều tra. Vào tháng 2/2011, tên Anh 
đã bị pháp luật trừng trị với bản án 9 năm tù giam. 
 
Nạn nhân của vụ án, cháu P.T. D đến nay vẫn chưa thể đi học trở lại. 
 
* Duy Tuấn  
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TÇm nh×n.net 
Thø n̈m, ngµy 9.6.2011 

(Tamnhin.net) - Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tịnh và chị Trần Thị Lương ở 
TP Hà Tĩnh (đang công tác trong ngành công an) đã làm đơn gửi toà án khởi 
kiện Ngân hàng Công thương Hà Tĩnh (NHCTHT).  

 
Đơn khởi kiện NHCTHT của vợ chồng anh Tịnh, chị Lương  

Nội dung đơn khiếu kiện anh Tịnh nêu: Năm 2006, gia đình anh có nhu cầu mua xe 
ô tô nhưng chưa đủ tiền. Do quan hệ quen biết cùng khu phố nên bà Trần Thị Thuỷ 
đã nhận lời vay hộ gia đình anh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh 
Hà Tĩnh với số tiền 250 triệu đồng, thời hạn một năm. 
 
Sau khi làm thủ tục theo hợp đồng bảo lãnh số 06280066 ngày 20/7/2006, bà Thuỷ 
nói lại với anh Tĩnh và chị Lương là đã vay được 250 triệu đồng, thời hạn là một 
năm (kể từ tháng 7/2006) tại NHCTHT và đã đưa cho gia đình anh số tiền nói trên.  
 
Đến tháng 7/2007, vợ chồng anh Tịnh đã đưa cho bà Thuỷ 250 triệu đồng để trả 
cho ngân hàng, đồng thời yêu cầu bà Thuỷ giao lại bìa đỏ mà anh Tịnh đã bảo lãnh 
cho bà Thuỷ vay tiền tại ngân hàng. 
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Tuy nhiên, bà Thuỷ lấy lí do là chưa lấy được sổ đỏ tại ngân hàng nên không thể 
giao lại cho gia đình anh Tịnh.  
 
Đến cuối năm 2009, bà Thuỷ bỏ trốn vì làm ăn thua lỗ. 

 

Giấy biên nhận anh Tịnh trả tiền 250 triệu đồng cho bà Thuỷ 

Sau sự việc này NHCTHT đã ra thông báo yêu cầu anh Tịnh phải thanh toán số tiền 
mà bà Thuỷ đang nợ tại ngân hàng là 810 triệu đồng. 
 
Khi nhận được thông báo của NHCTHT anh Tịnh đã phản đối quyết liệt vì cho 
rằng, số tiền trên là do bà Thuỷ nợ ngân hàng theo hợp đồng tín dụng vào ngày 
21/7/2009 giữa bà Thuỷ với NHCTHT, còn hợp đồng bảo lãnh số 06280066/HĐBL 
ngày 20/7/2006 của vợ chồng anh là bảo lãnh để nhờ bà Thuỷ vay 250 triệu đồng 
trong hợp đồng tín dụng số 06281064/HĐTD ngày 21/7/2006. 
 
Anh Tịnh cho rằng như thế là vô lí bởi số tiền này (250 triệu) gia đình anh đã thanh 
toán cho bà Thuỷ vào năm 2007 và có biên nhận. 
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Trong Đơn trình bày gửi Toà án TP Hà Tĩnh sau đó, anh Tịnh đã đưa ra ý kiến về 
sự "bất thường" trong các hợp đồng mà NHCTHT đã ký với khách hàng. 

 

Anh Tịnh cho rằng trong Hợp bảo lãnh tại điều 2 mục ghi tổng số dư nợ tối đa đã bị bỏ trống 

Thứ nhất: Trong Hợp đồng bảo lãnh: Không hề ghi số ngày tháng năm của hợp 
đồng tín dụng, tổng dư nợ tối đa được bảo lãnh tại điều 2, mặc dù hợp đồng mẫu đã 
ghi cụ thể dòng để ghi các nội dung này.  
 
Thứ hai: Hợp đồng tín dụng số 06281064/HĐTD ngày 21/7/2006 và NHCT  có hạn 
mức 4 tỉ. Nhưng trong hợp đồng không ghi rõ phần bảo lãnh của tôi là bao nhiêu 
mà chỉ ghi chung trong 13 hợp đồng thế chấp. Điều này có nghĩa là tôi có thể bị 
NHCT yêu cầu trả toàn bộ số nợ 4 tỉ đồng cho bà Thuỷ.   
 
Tamnhin.net tiếp tục thông tin về sự việc 

Hà Vy 
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Ngêi cao tuæi 
Thø n̈m, ngµy 9.6.2011. 

Thị trấn Kỳ Anh lấy đất của dân để bán: Cách làm hoàn 
toàn trái luật 
 

Sau khi Báo Người cao tuổi số 898 ngày 27-4-2011 đăng bài 
"Kỳ Anh, Hà Tĩnh: chính quyền thị trấn lấy đất của dân để 
bán", ba tuần sau, chúng tôi trở lại Kỳ Anh, tuyệt đại đa số 
bạn đọc đánh giá cao bài viết, song cũng có ý kiến ngược lại. 
Chúng tôi khẳng định rằng chính quyền không được phép lấy 
đất của dân để bán, còn thị trấn thì không có chức năng 
quyền hạn thu hồi đất hay đứng ra bồi thường giải tỏa, cũng 
không được nhận ủy quyền làm việc này... 
 

Thị trấn Kỳ Anh không phải vương quốc riêng 

Chủ nhật trung tuần tháng 5, chúng tôi đến khu tập thể BV Kỳ Anh thăm 
một nhà giáo có uy tín, gần chục người đánh cờ, uống trà, bình hai bài thơ 
của chủ nhà mới đăng trên tạp chí văn nghệ Hồng Lĩnh. Biết chúng tôi là 
PV Báo Người cao tuổi, chủ nhà nói: "Tờ báo của các ông đúng là tuổi cao 
chí càng cao, không những quan tâm đến sức khỏe người cao tuổi, chuyện 
ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền mà còn nêu cao tính chiến đấu, đề 
cao dân chủ. Tiếng nói của những bậc "cây cao bóng cả" có khác. Bài viết: 
Chính quyền thị trấn Kỳ Anh lấy đất của dân để bán, đầy sức thuyết phục, 
dư luận xã hội đánh giá rất cao". 

Cựu chiến binh Trương Công Toái nói: "Tôi đọc đi đọc lại bài viết này, càng 
đọc, càng vỡ ra nhiều điều. Lâu nay, người dân, có cả đồng đội cũ của tôi, 
bị thu hồi giải tỏa, nhưng chính quyền bảo sao nghe vậy, bồi thường bao 
nhiêu được bấy nhiêu, có ai hiểu luật lệ gì đâu? Cứ tưởng chính quyền làm 
gì cũng đúng, nên không ai nỡ nghi ngờ. Bây giờ đọc kĩ bài báo mới biết 
dân mình quá ngây thơ. Không am hiểu pháp luật và sự thật thà đã vô tình 
tiếp tay cho việc làm sai trong thu hồi, bồi thường giải tỏa đất…" 

Anh Nguyễn Đình Xuyên ở xã Kỳ Trinh khoe: "Bữa trước cháu đọc báo 
điện tử Người cao tuổi, phát hiện bài viết về việc thu hồi đất trái pháp luật 
của chính quyền thị trấn Kỳ Anh, cháu in hàng chục bản phát cho bà con và 
thông báo cho "cư dân mạng" biết để đọc. Chính quyền thị trấn lấy đất của 
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dân để chia lô bán nền, giá bán thì trên trời mà bồi thường thì dưới vực. 
Luật pháp nói chung và chính sách về thu hồi giải tỏa được công khai trên 
mạng nhưng ít ai chịu tìm hiểu, ngay cả khi đụng đến quyền lợi chính đáng 
của mình cũng không biết mà đòi hỏi... Mới hay tờ báo này có công rất lớn 
trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân và tuyên truyền pháp 
luật…" 

 
Nhà đất của bà Lê Thị Xuân đã hai lần bị UBND thị trấn thông báo cưỡng chế. 

Một viên chức trong huyện nói: "Trình độ dân trí bây giờ đã khác, rất nhiều 
người đọc báo, đọc luật trên mạng, biết là chính quyền thị trấn cố tình làm 
trái, vi phạm luật pháp nghiêm trọng nhưng dân nói họ không thèm nghe. 
Làm gì có luật nào cấm người ở xã này có đất ở xã, thị trấn khác, làm gì có 
luật nào cho phép UBND thị trấn được lấy đất của dân để bán? Không lẽ thị 
trấn Kỳ Anh là một… vương quốc riêng ?  

Ai cho phép ? 

Đất đai là tài sản lớn nhất của công dân. Việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư được pháp luật quy định rất cụ thể. Cấp nào có thẩm quyền thu 
hồi, thu hồi vì mục đích gì… phải đúng pháp luật. Điều 39 và khoản 1 Điều 
40 Luật Đất đai quy định chỉ được thu hồi đất để sử dụng vào mục đích 
quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đich phát 
triển kinh tế như xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh 
tế và các dự án đầu tư lớn theo quy định của Chính phủ. Đất của bà Lê Thị 
Xuân, ông Nguyễn Văn Vĩnh, hay đất anh Nguyễn Hồng Định, anh Lê Xuân 
Ninh bị UBND thị trấn thu hồi không phải vì những mục đích kể trên mà để 
phân lô bán nền. Như vậy là thu hồi trái mục đích sử dụng, trái pháp luật...  

Nếu UBND thị trấn Kỳ Anh muốn sử dụng đất của những người này thì 
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phải theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Đất đai là: "Đối với dự án sản 
xuất kinh doanh phù hợp quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì nhà 
đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất… mà không phải thực hiện thủ tục thu hồi 
đất". Tuy nhiên người sử dụng đất và chủ đầu tư phải thỏa thuận về quyền 
lợi, về tỉ lệ ăn chia chứ không phải "kẻ mạnh" muốn áp đặt thế nào cũng 
được ? 

Những trường hợp thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Đất đai là 
thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, những tường hợp quy định tại khoản 2 
Điều này thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Còn khoản 3 Điều này 
quy định:"cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất … không được ủy 
quyền" cho thấy UBND thị trấn Kỳ Anh thu hồi đất của anh Định, anh Ninh, 
cô Thanh, cô Thúy là trái thẩm quyền. Đã thế, chủ đất lại không được giao 
quyết định thu hồi, mà giá bồi thường thì chưa đến 3% giá đất thị trường 
như vậy có khác nào họ bị cướp đất? Theo hướng dẫn tại các Nghị định 
của Chính phủ thì Hội đồng bồi thường giải tỏa phải do UBND huyện lập ra, 
Chủ tịch Hội đồng phải là lãnh đạo chính quyền huyện. UBND thị trấn Kỳ 
Anh lập ra Hội đồng bồi thường là trái thẩm quyền, traí với quy định của 
pháp luật. Hậu quả nhãn tiền là đất nông nghiệp trong khu dân cư, giá từ 
400.000 đ/m2 trở lên nhưng chỉ bồi thường 11.000 đ/m2 mà không hề hỗ 
trợ theo Nghị định 69/2009/ NĐ-CP của Chính phủ. Đất của bà Xuân bị thu 
hồi 2.511 m2, khoảng 45% diện tích này dùng để mở đường, chỉ bán đấu 
giá khoảng 55% diện tích đã thu được trên 10 tỉ đồng trong khi toàn bộ diện 
tích đất của bà Xuân chỉ được bồi thường 229 triệu đồng. Như vậy là quá 
bất công .  

UBND thị trấn Kỳ Anh cho rằng bán đất của bà Xuân, đất của ông Vĩnh là 
để có tiền xây dựng chợ. Nói như vậy là tùy tiện. Chợ là nơi buôn bán tập 
trung, tại sao ông Vĩnh, bà Xuân…lại phải hi sinh tài sản của mình để làm 
chợ? Những người buôn bán trong chợ đều phải mua gian hàng, mua vị trí 
để kinh doanh, vậy thì tiền thu được ai hưởng, những người bị thu hồi đất 
để làm chợ có được chia lợi hay không?  

Vấn đề mà dư luận quan tâm là UBND thị trấn Kỳ Anh lập Hội đồng bồi 
thường, giải tỏa và phân lô bán đất ở dự án chợ Nam thị trấn, tùy tiện lấy 
đất nông nghiệp của dân xen kẽ trong khu dân cư mà không cần cấp có 
thẩm quyền ra quyết định thu hồi, phân lô bán, tự định đoạt giá bồi 
thường... Ai cho phép và làm như vậy áp dụng theo luật nào? 

Trần Mỹ và Tổ PVĐT
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TÇm nh×n.net 
Thø şu, ngµy 10.6.2011. 

Khӣi tӕ, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng “tự phong” giám đốc  
(Tamnhin.net) – Công an Hà Tĩnh vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm 
giam đối tượng Lê Ngọc Hồ - nhân viên kế toán Ngân hàng Nông nghiӋp Yj�
3Kit triӇn nông thôn (NN&PTNT) SKzng giao Gӏch [m�Đức Trung, huyӋn Ĉӭc 
7Kӑ�(+j�7ƭnh) về hành vi “vi phạm qui định cho vay trong hoạt động của các 
tổ chức tín dụng”.  

>  
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giam đối với Lê Ngọc Hồ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh 

Tamnhin.net đã có nhiều bài viӃt phản ánh sự việc Nguyễn Minh Hải - 
Giám đốc doanh nghiệp Thịnh Phát (Hà Nội) cấu kết với Trần Trung Kiên - 
cán bộ tín dụng Ngân hàng NN&PTNT Đức Trung, lập hồ sơ sai quy định 
để vay hơn 14,5 tỷ đồng, trên danh nghĩa cho hơn 10 hộ dân ở Thái Yên 
vay nhưng thực chất là vay cho Nguyễn Minh Hải; hiện đối tượng không có 
khả năng chi trả.  
 
Lê Ngọc Hồ với vai trò kế toán có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tuy biết rõ 
hồ sơ không hợp lệ, chuyển tiền vay không đúng đối tượng nhưng vẫn làm 
thủ tục cho vay, chuyển tiền. 
 
Lê Ngọc Hồ đã trực tiếp làm thủ tục chi tiền mặt 4,4 tỷ đồng, chuyển khoản 
9,2 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Minh Hải ở Hà Nội. Tổng cộng, Hồ 
phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền thất thoát 13,6 tỷ đồng. 
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Lê Ngọc Hồ tự “phong” cho mình là Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Đức Trung trong “Hợp đồng tín 

dụng” số 02 ngày 15/5/2009. Hộ vay vốn là Nguyễn Minh Sự ở xóm 1, xã Thái Yên 

 
 

 
“Hợp đồng tín dụng” số 30 ngày 14/5/2009 vӟi bên B là hộ Trần Thị Lệ (thôn 8, xã Thái Yên), Lê Ngọc Hồ 

tự... cho mình giữ chức vụ "Phó Giám đốc” 

 

    
Không chỉ trực tiếp làm hồ sơ giải ngân, chuyển khoản, Lê Ngọc Hồ còn 
trực tiếp đến một số hộ dân làm hợp đồng tín dụng. “Hợp đồng tín dụng” số 
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02 ngày 15/5/2009, hộ vay vốn là Nguyễn Minh Sự ở xóm 1, xã Thái Yên, 
Lê Ngọc Hồ đã tự đứng ra làm đại diện phía ngân hàng và tự “phong” cho 
mình chức Giám đốc. 
 
Còn trong “Hợp đồng tín dụng” số 30 ngày 14/5/2009 vӟi bên B là hộ Trần 
Thị Lệ (thôn 8, xã Thái Yên), bên A (Ngân hàng NN&PTNT Trung Lễ) Lê 
Ngọc Hồ tự cho mình giữ chức vụ "Phó Giám đốc”. 
 
Như vậy, tӯ�chӛ�chỉ là một nhân viên kế toán, Lê Ngọc Hồ đã có nhiều 
hành vi vượt thẩm quyền, tiếp tay cho mục đích lừa đảo của Nguyễn Minh 
Hải, gây thất thoát số tiền lớn của ngân hàng. 
 
Hiện nay, những người dân cho Nguyễn Minh Hải mượn sổ đỏ vay tiền vẫn 
đang lo lắng chờ đợi kết quả điều tra.  
 
Theo người dân phản ánh, thời gian gần đây, cán bộ Ngân hàng 
NN&PTNT Đức Trung vүn tiếp tục xuống gặp một số hộ dân để đòi khoản 
nợ mà họ đứng tên, nhưng thực chất tiền đã chuyển cho Nguyễn Minh Hải. 
 
                                                                              Quang Đại – Hà Vy  
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TẦM NHÌN. NET 
Thứ bảy, ngày 11.6.2011 

Dân tố xã cấp, bán đất theo kiểu “xem 
mặt…đặt đất”  
 (Tamnhin.net) - Trong thời gian qua, người dân xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà 

Tĩnh) có nhiều đơn phản ánh về việc xã này cấp, bán đất sai quy trình, sai đối 

tượng và thiếu minh bạch, gây bất bình trong nhân dân.  

 
Ông Nguyễn Văn Cần tố cáo xã cấp đất sai quy trình.  

 Mỏi mòn chờ cấp đất 
 
Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở Sơn Tây thiếu đất làm nhà đã làm đơn xin cấp 
đất gửi UBND xã. Một số hộ dân đã có nhà cửa cũng xin xã cấp đất. Mặt khác, 
nhận thấy vị trí của Sơn Tây nằm trong khu vực phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu 
Cầu Treo, nhiều hộ dân địa phương khác đã “nhảy dù” nhập hộ khẩu rồi cũng xin 
cấp đất.  
 
Điều đáng nói là những đối tượng nơi khác chuyển đến hay những người đã có dư 
đất ở thì lại được UBND xã làm thủ tục cấp đất nhanh gọn. Ngược lại những hộ 
nhiều gia đình sống chung với nhau trong một ngôi nhà xin xét cấp đất thì phải chờ 
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Th môc toµn v̈n tḩng 6 n̈m 2011 64 

tháng này qua năm khác. 
 
Nhà ông Nguyễn Văn Quát ở xóm Kim Thành có 3 người con trai đều đã lập gia 
đình. Trong ngôi nhà nhỏ, 4 cặp vợ chồng cùng nhau sinh sống. Nhà đông đúc, chật 
hẹp nên người con thứ 2 đã dắt vợ vào Nam lập nghiệp. Người con đầu Nguyễn 
Văn Chiến đi bộ đội về lập gia đình đã tách hộ, làm đơn xin xã cấp đất làm nhà ở, 
nhưng hơn 3 năm nay không có hồi âm. Anh phải sống nhờ nhà bố mẹ và vợ chồng 
em trai. 

 
Ông Cần nói khu vực đồi 927, thuộc xóm Kim Thành có gần 20 lô đất cấp theo lối "chỉ tay" sai quy trình. 

Hàng xóm với ông Quát, anh Nguyễn Văn Hạnh đi bộ đội về là người bệnh tật, 
sống neo đơn 1 mình. Không vợ, không con, không nhà, không cửa, không vườn 
tược. Anh Hạnh sống bằng nghề chăn trâu, bò cho làng xóm. Anh làm đơn xin cấp 
đất nhiều năm nay mà không được xã giải quyết. Không có đất để dựng nhà, ông 
Hạnh phải sống nhờ nhà người thân. Vừa rồi, chính sách 176 Mặt trận Tổ quốc xã 
kêu gọi hỗ trợ làm nhà cho ông Hạnh, vì không có đất nên phải dựng nhà trên 
miếng vườn của người bà con anh Hạnh. 
 
Chị Lữ Thị Mai là người dân tộc Thái từ Nghệ An chuyển tới và nhập hộ khẩu vào 
xã Sơn Tây. Chị và một người con dựng tạm ngôi nhà trên đất vườn đồi sinh sống. 
Chị đã làm đơn xin cấp đất gửi lên xã nhưng đã 6 năm vẫn chưa được giải quyết. 
 
Ông Nguyễn Văn Cần ở xóm Kim Thành là người hợp đồng thuê đất với xã làm 
vườn tại đồi 927. Hợp đồng 20 năm, được ký từ năm 1998. Ông bán nhà ở chuyển 
vào nhà tạm làm kinh tế vườn đồi. Năm 2005, xã phá vỡ hợp đồng thu hồi đất của 
ông Cần để chuyển đổi, quy hoạch đất ở. Theo điều khoản trong hợp đồng, xã thu 
hồi đất trước thời hạn thì gia đình ông được ưu tiên được cấp 1 vườn làm nhà ở. 
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Nhưng đã 6 năm, ông vẫn không được xã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. 
 
Những trường hợp thiếu thốn đất ở đã làm đơn xin cấp đất nhưng bị “ngâm đơn” 
còn nhiều. Các hộ dân này phải sống trong cảnh tạm bợ, chen chúc.  
 
“Nhìn mặt”… cấp đất 
 
Trái lại, những đối tượng “té nước theo mưa” xin cấp thêm đất ở, dù nhà cửa đề 
huề vẫn được UBND xã làm thủ tục cấp thêm đất. Có trường hợp một hộ có 2, 3 lô 
đất trong khu tái định cư. 
 
Thậm chí những người chưa đủ điều kiện để cấp đất ở hoặc những hộ dân nhập hộ 
khẩu nơi khác đến lại được UBND xã “ưu tiên” giải quyết cấp đất rất nhanh gọn. 
 
Hộ ông Trần Hùng, xóm Kim Thành có hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Trường, 
tháng 9/2009 nhập hộ khẩu vào xã Sơn Tây. Đến tháng 10/2009, gia đình ông Hùng 
được xã cấp 1 lô đất tại khu vực đồi 927, xóm Kim Thành. Việc họp xét cấp đất, rồi 
trình lên Phòng TN-MT Hương Sơn phê duyệt cấp đất, đo đất cho hộ này chỉ mất 
có mấy ngày.  
 
Hộ anh Ninh, chị Lý sống bằng nghề buôn bán ở chợ thị trấn Trung Tâm, không 
phải là người xóm Hà Chua. Anh Ninh có nhà cửa, vườn tược rộng rãi nhưng cũng 
được cấp 1 lô đất ở khu vực đồi 927, xóm Kim Thành.  
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Người dân tự ý đo đất rồi xây móc chiếm đất tại khu vực đồi 927, thôn Kim Thành. 

 
Dư luận trong dân cho rằng, lô đất được anh Ninh xin cấp đất cho đứa con của 
mình. 
 
Ông Lê Đình Hạnh, Chủ tịch MTTQ xã Sơn Tây trao đổi về việc cấp đất theo kiểu 
“nhìn mặt chỉ đất” của UBND xã không phải cá biệt mà xảy ra ở nhiều xóm, cả khu 
xen cư và khu tái định cư.  
 
Ông Hạnh cũng dẫn ra những trường hợp đã có nhà cửa vẫn làm đơn và được xã 
cấp đất như hộ chị Lài, anh Sơn xóm Hà Chua, hộ chị Chi anh Lợi xóm Khí Tượng, 
hộ anh Thái xóm Hà Chua… 
 
Theo ông Hạnh thì một số đối tượng không thuộc diện cấp đất trong khu vực tái 
định cư nhường đất cho viêc xây dựng Cổng B mà vẫn được cấp. Cụ thể là anh 
Tịnh là đối tượng được cấp đât trong khu vực tái định cư ở xóm Cây Tắt, nhưng 
anh Tịnh “chạy” được thêm 1 nền nữa cho mẹ mình hiện đang  trú tại xã Sơn Hồng. 
Một người tên Hà được cấp 2 nền trong khu vực tái định cư là sai nguyên tắc… 
 
Ngoài ra xã cũng cấp đất cho nhiều hộ trong khu vực đất nông nghiệp chưa chuyển 
đổi sang đất ở, chưa có quy hoạch như các hộ anh Tài, anh Long ở xóm Kim 
Thành. 
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Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, phó bí thư chi bộ thôn Kim Thành cho biết: “Việc cấp đất ở 
đâu thì tôi không rõ, còn ở trong khu vực đồi 927 thuộc xóm này thì đất đã cấp hết 
rồi. Việc đo đất, cắm mốc thì đã kín, xã về đo đất cũng có, xóm tự đo cũng có. Có 
người dân nhờ xóm trưởng đo rồi xây mốc cận miếng đất. Những hộ ở trong xóm 
được cấp chỉ vài suất, còn lại là dân ở nơi khác. 
 
Việc cấp đất không công khai, không bốc thăm nên chúng tôi cũng không biết là họ 
cấp lúc nào, và của ai sở hữu. Giờ cấp đất, bán đất theo tính chất thị trường hóa. Mà 
Sơn Tây là khu vực phức tạp, những người làm nghề buôn bán tiểu ngạch thì có 
tiền nên việc chi một số tiền thì không đáng là bao. Còn người dân sống theo nghề 
nông thì lấy đâu ra tiền mà làm luật, mà thúc đẩy việc làm sổ đỏ của mình”.  
 
Một người dân ở khu tái định cư (xin được giấu tên) cho biết trước khi chuyển về 
khu TĐC Cây Tắt, nhiều người muốn có lô đất ở dãy 1 thì phải chạy tiền cho xã. 
Có người ít, người nhiều. Còn nhà ông này thì mời họ “ít cốc nước” nên được lô 2.  
 
Nhiều khu vực chuyển đổi quy hoạch khu dân cư không có quy hoạch ban đầu, 
diện tích cấp to nhỏ khác nhau. Những đối tượng làm đơn xin cấp đất không được 
rà soát, họp xét kỹ lưỡng dẫn đến nhiều bất cập, thiếu công bằng và minh bạch, dẫn 
đến những bất bình, mâu thuẫn cho người dân trong địa phương. 
 
Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về sự việc 
                                                                              Thanh Hà - Lê Thông 
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TẦM NHÌN. NET 
Thứ tư, ngày 22.6.2011. 

Dân tố xã cấp, bán đất theo kiểu... "xem 
mặt chỉ đất" ( kỳ 2)  
(Tamnhin.net) - Trước nguy cơ bị mất phần đất mà trước đây UBND xã Sơn 
Tây (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã hứa cấp cho nhưng "chưa kịp" làm giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, một số người dân ở xã này đã "tốc hành" dựng nhà 
tạm để đẩy sự việc vào thế đã rồi.  

 
Sau khi báo Tamnhin.net phản ánh nhiều các hộ dân đã mua vật liệu về xây dựng nhà để đẩy việc vào 

thế đã rồi 

Dựng nhà tạm đẩy việc vào sự đã rồi 
 
Sau khi báo Tamnhin.net đăng bài "Dân tố xã cấp, bán đất theo kiểu xem mặt 
chỉ đất" phản ánh việc UBND xã Sơn Tây đã cấp, bán đất sai cho một số đối 
tượng, sai qui trình thực hiện, chúng tôi lại tiếp tục nhận được sự phản ánh của 
người dân về vụ việc này.  
Hiện nay, các đối tượng được UBND xã Sơn Tây cấp, bán đất sai qui trình, sai đối 
tượng đang ngày đêm gấp rút đưa chuyện này vào thế việc đã rồi, bằng cách dựng 
nhà tạm để sau này nếu có bị xử lí cũng hòa cả làng.  
Sai phạm trong việc cấp đất sai qui trình, sai đối tượng ở xã Sơn Tây diễn ra trên 
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diện rộng, trải đều hầu hết các thôn trên địa bàn của xã nhưng nhức nhối nhất là 
xẩy ra ở thôn Kim Thành với hơn 20 lô. 

 
Ngôi nhà mà anh Nguyễn Văn Anh vừa dựng lên 

Qui trình cấp đất ở xã Sơn Tây đơn giản đến mức khiến ai cũng phải bất ngờ. Sau 
khi nhận được đơn xin cấp đất của người dân, ông chủ tịch xã ký duyệt và giao cho 
địa chính làm thủ tục để cấp, địa chính tiếp thu, đi đo, giao đất thực điạ rồi chỉ cho 
người dân cắm mốc. 
Việc cấp đất không thông qua họp bàn, không cần xem xét đối tượng mà chỉ dựa 
vào ý kiến của thôn trưởng và nội dung trong đơn của người xin cấp. Cho nên mới 
dẫn đến tình trạng người đáng được cấp thì dài cổ chờ, kẻ không đủ tiêu chuẩn thì 
lại được giải quyết một cách nhanh chóng, nên sự việc đã gây bất bình trong nhân 
dân.  
Các đối tượng được cấp đất phần nhiều là những hộ đã có nhà cửa, đất đai. Tuy 
nhiên do Sơn Tây là xã nằm trong "vùng vàng" thuộc Khu kinh tế Cầu Treo nên đất 
ở đây rất có giá trị.  
Nhận thấy đây là miếng mồi béo bở các đối tượng sẵn tiền này đã bằng mọi cách 
"xin" xã cấp cho được đất. 
Có một điều "lạ" nữa là khi cấp đất cán bộ địa chính xã cũng không hoàn tất thủ tục 
giấy tờ, và hướng dẫn các đối tượng được cấp đất làm nghĩa vụ nộp thuế nhà đất, 
nên khi chúng tôi đề cập đến vấn đề này ông Lê Đình Vỹ (Chủ tịch UBND xã Sơn 
Tây) nói như than vãn: "Chúng tôi đều cấp cho những đối tượng "chính đáng”. Mấy 
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năm rồi cấp đất xã chưa thu được một đồng nào, vì chưa xong thủ tục nên người 
dân ở đây chưa đóng tiền". 
Khi Tamnhin.net vào cuộc phanh phui những sai phạm trong việc cấp đất ở xã này, 
những đối tượng được cấp sai, cấp không đúng qui trình sợ mất đất hay bị thu hồi  
liền triển khai dựng nhà tạm để xem như có nhu cầu chính đáng về nhà ở.  
 
Dãy 2 đường QL 8A, thuộc thôn Kim Thành có 3 lô đất liền kề nhau cấp sai đối 
tượng. Người dân nhận đất thực địa, cắm mốc từ mấy năm nay nhưng không dùng 
để ở. Khi nghe báo chí phản ánh việc cấp đất sai thì chỉ trong hai ngày cả 3 lô đất 
này đã "mọc" lên 3 ngôi nhà tạm bợ với mục đích nhằm che mắt cơ quan chức 
năng. 

 
Nhà chị Nguyễn Thị Châu vừa làm xong nhưng không có người ở 

Chị Nguyễn Thị Châu, chỉ trong 3 ngày, trên miếng đất hoang sơ toàn cỏ dai, chị đã 
thuê người san mặt bằng và nhờ họ hàng mua tạm một ngôi nhà gỗ nhỏ dựng lên. 
Khi chúng tôi đến tìm hiểu thì cửa nhà khóa im ỉm, không có người ở. 
Bên cạnh nhà chị Châu là lô đất của anh Nguyễn Văn Anh, trên lô đất này anh Anh 
cũng đang gấp rút "trồng" nhà. Và bên nhà anh Anh đang chuẩn bị được dựng lên 
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là nền đất của gia đình chị Huyền cũng bắt đầu bó móng. 
Chị Vân, một người hàng xóm đã hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ba ngôi 
nhà lạ. Theo chị Vân thì trong vòng một tuần  đã có 3 hàng xóm mới, nhưng thi 
thoảng mới gặp được họ, vì dù là nhà đó của họ nhưng không khi nào họ thực sự ở 
trong những ngôi nhà đó. 
 
Tiếp tay hay do năng lực kém? 
 
Tiếp xúc với PV người dân phản ánh chuyện ông Nguyễn Đình Đông, xóm trưởng 
xóm Kim Thành đã tự ý đi đo đất cho anh Nguyễn Văn Hùng để lấn chiếm đất xã.  
Khi được ông Đông hậu thuẫn anh Hùng đã xây mốc ở bốn gốc trên lô đất nhằm 
đánh dấu quyền sở hữu. Sau khi báo chí phản ánh anh Hùng đã đập mốc, tháo gỡ. 
Tuy nhiên dấu tích của việc đập mốc còn để lại rất rõ. 

 
Lô đất ông Đông đo cấp cho anh Hùng nay đã bị anh Hùng đập mốc 

Đem sự việc này trao đổi với ông Lê Đình Vỹ, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây thì 
được ông Vỹ cho hay: "Về phía lãnh đạo xã chúng tôi thừa nhận có sự sai sót trong 
việc cấp đất.  
Trong quá trình cấp đất cho các đối tượng tôi đã giao cho anh Trúc và anh Tuấn, 
cán bộ địa chính của xã làm. Sai sót đó có lẽ là xuất phát từ năng lực của cán bộ địa 
chính còn yếu. Hơn nữa trong thời gian qua anh Trúc mắc bệnh phải đi viện nên 
công việc không được xử lí một cách triệt để". 
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Khi PV đặt câu hỏi anh Lê Đình Trúc, cán bộ địa chính xã nghỉ để đi dưỡng bệnh 
được lâu chưa thì ông Vỹ cho biết là đã đi cách đây hai tháng. Tuy nhiên để kiểm 
chứng thông tin chúng tôi đã xuống tận nhà ông Trúc và thấy ông này vẫn còn ở 
nhà! 

 
Chủ tịch xã Lê Đĩnh Vỹ: "Chúng tôi thừa nhận có sự sai sót trong việc cấp đất" 

Không gặp được ông Trúc chúng tôi đã phải gặp anh Trần Quốc Tuấn cũng là cán 
bộ địa chính của xã. Anh Tuấn thừa nhận rằng việc cấp đất là sai qui trình, sai đối 
tượng. Nhưng sở dĩ có sự sai sót đó là vì xã Sơn Tây nằm trong KKT cửa khẩu Cầu 
Treo nên xã không có nguồn thu nào khác, trong khi nhu cầu xây dựng trên địa bàn 
là rất lớn (?!) 
Trao đổi với Tamnhin.net về việc này ông Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch UBND 
huyện Hương Sơn cho biết: "Sau khi nhận được sự phản ánh của Tamnhin.net và 
người dân xã Sơn Tây, UBND huyện đã cử người xuống kiểm tra.  
Hiện nay huyện đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, đến nay đang trong quá trình 
làm việc nên mới đưa ra dự thảo kết luận. Lúc nào có kết luận chính thức huyện sẽ 
trả lời báo chí cụ thể". 

Lê Thông - Thanh Hà 
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TÇm nh×n.net 
Thø hai, ngµy 13.6.2011 

Hoảng hốt vì món nợ 1 tỷ “từ trên trời rơi 
xuống”  
(Tamnhin.net) – Chỉ vì nhẹ dạ tin lời chủ doanh nghiệp và cán bộ 
ngân hàng, bà Trần Thị Lệ, xã Thái Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang bị Ngân 
hàng NN&PTNT Đức Trung đòi nợ 1 tỷ đồng.  

 
Giấy đòi nợ của Ngân hàng NN&PTNT Đức Trung về khoản nợ 1 tỷ đồng (đã trả được hơn 300 triệu) đã 

quá hạn 1 năm mà bà Lệ không hề biết “mặt ngang mũi dọc” ra sao.  

Không cần sổ đỏ, vẫn vay được tiền tỷ 
Trong vụ án Nguyễn Minh Hải, Giám đốc doanh nghiệp Thịnh Phát (Hà Nội) lừa 
hơn 10 hộ dân xã Thái Yên mượn sổ đỏ để vay vốn ngân hàng, còn một trường hợp 
chưa được cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý, vì vậy, người dân đang đối mặt với món 
nợ 1 tỷ đồng và nguy cơ bị ngân hàng niêm phong, phát mại nhà đất.  
Năm 2009, Nguyễn Minh Hải nhờ bà Trần Thị Lệ, thôn 8, xã Thái Yên cho mượn 
sổ đỏ để vay vốn kinh doanh. Bà Lệ trả lời hiện không có sổ đỏ, vì sổ đỏ của gia 
đình bà từ năm 2007 đang bị giữ tại Ngân hàng NN&PTNT Đức Trung để thế chấp 
vay số tiền 20 triệu đồng.  
Nguyễn Minh Hải trả lời không cần sổ đỏ cũng vay được. Mấy hôm sau, cán bộ tín 
dụng NN&PTNT Đức Trung là chị Lê Thị Nga đến nhà bà Lệ, đem theo hồ sơ và 
bà đã kí vào để vay giúp số tiền 200 triệu cho Nguyễn Minh Hải.  
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Bà Trần Thị Lệ lo âu vì món nợ 1 tỷ “trên trời rơi xuống”. 

Một tháng sau, Nguyễn Minh Hải gọi điện, tiếp tục nhờ bà Lệ kí vào hồ sơ để vay 
thêm vốn. Mấy hôm sau, chị Lê Thị Nga lại đến, mang theo hồ sơ và đề nghị bà Lệ 
kí vào. Thấy mục số tiền vay còn để trống, bà Lệ băn khoăn thì chị Lê Thị Nga bảo 
bà cứ kí vào, không cần lo nghĩ gì cả. Nhẹ dạ cả tin, bà Lệ đã kí vào. 
Sau đó, bà Lệ không hề biết mình đã kí vào hồ sơ vay vốn bao nhiêu tiền, mức lãi 
suất bao nhiêu, vì bà không được cung cấp hồ sơ vay vốn theo quy định. Bà cũng 
không lên UBND xã để xin chứng thực, không biết ai trả lãi suất cho khoản vay 
mình đã kí.  
Hơn một năm sau, bà Lệ vô cùng hoảng hốt khi nhận được giấy báo nợ khoản vay 
1 tỷ đồng của Ngân hàng NN&PTNT Đức Trung. Rồi chị Lê Thị Nga trực tiếp 
xuống nhà yêu cầu bà trả nợ, nếu không có tiền thì bán nhà mà trả. Bà Lệ than thở: 
“Tôi không biết mặt mũi hồ sơ giấy tờ, đồng tiền ra sao. Quá trình vay thì cán bộ 
ngân hàng đến năn nỉ tôi nhờ tôi kí hồ sơ, bây giờ lại đổ nợ lên đầu tôi!”. 
Có dấu hiệu lừa đảo, sao không xử lý? 
Trong vụ việc Nguyễn Minh Hải nhờ bà Trần Thị Lệ kí hồ sơ vay vốn có nhiều 
việc vi phạm nghiêm trọng các quy tắc vay vốn, chứng thực hiện hành. 
Thứ nhất, tại thời điểm vay vốn, bà Trần Thị Lệ không có tài sản thế chấp (do sổ đỏ 
đang thế chấp để vay món nợ khác). Mặt khác, sổ đỏ không ghi tên bà Lệ mà ghi 
tên chồng bà là ông Trần Huy Lộc, đã mất vì tai nạn giao thông. 
Thứ hai, giá trị tài sản của bà Trần Thị Lệ đã được “thổi phồng” quá mức so với giá 
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trị thực. Tại thời điểm năm 2007, tài sản nhà đất của bà được định giá 110 triệu 
đồng, nhưng đến năm 2009, giá trị tài sản đó đã được nâng lên 700 triệu đồng, để 
vay được 400 triệu đồng và còn tiếp tục được nâng lên với giá trị rất cao nữa, để 
vay được 1 tỷ đồng.  
Thứ tư, cán bộ ngân hàng đã vi phạm nghiêm trọng quy định cho vay của ngân 
hàng khi chấp nhận giải ngân mà không có chữ ký nhận tiền của người vay. 

 
Bản cam kết thú tội ngày 7/12/2010 của Nguyễn Minh Hải, xác nhận đã câu kết với cán bộ Ngân hàng là 

chị Lê Thị Nga để lừa bà Lệ vay cho số tiền 1 tỷ. 

Thứ năm, UBND xã Thái Yên đã vi phạm nguyên tắc chứng thực khi đối 
tượng vay vốn không có tài sản thế chấp, và đối tượng yêu cầu chứng thực 

không trực tiếp kí vào hồ sơ trước mặt cán bộ chứng thực. 

Ngày 7/12/2010, trước khi bị bắt, Nguyễn Minh Hải đã tự nguyện đến UBND xã 
Thái Yên viết bản cam kết thú tội với nội dung đã câu kết với  chị Lê Thị Nga là 
cán bộ ngân hàng NN&PTNT Đức Trung để lừa bà Trần Thị Lệ và con trai là Trần 
Huy Quý kí vào hồ sơ để vay 1 tỷ đồng. Số tiền này Nguyễn Minh Hải cầm 200 
triệu, còn 800 triệu chuyển vào tài khoản doanh nghiệp Thịnh Phát ở Hà Nội. 
Trong văn bản này, Nguyễn Minh Hải đã đề nghị các cơ quan chức năng xử tội 
mình và cán bộ ngân hàng để tránh liên luỵ đến bà Lệ và anh Quý. 
Vì vậy, việc công an Hà Tĩnh bỏ sót bộ hồ sơ này đang là điều gây nhiều băn 
khoăn. 
(Còn tiếp)                           Hà Vy                                                                                 
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Tuæi trÎ 
Thø hai, ngµy 20.6.2011. 

Cảnh cáo cảnh sát khu vực đánh người khuyết tật 
TT - Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - phó trưởng Công an thị xã Hồng 
Lĩnh (Hà Tĩnh) - cho biết: “Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh vừa thi 
hành kỷ luật cảnh cáo trung úy Thái Quang Vinh, cảnh sát khu vực 
thuộc Công an phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh. Lý do: trung úy 
Vinh vi phạm điều lệnh Công an nhân dân”. 

Trước đó, ngày 15-4, trung úy Vinh (32 tuổi) nhờ anh Thiện (21 tuổi, người 
khuyết tật làm nghề sửa chữa điện tử tại phường Đức Thuận) sửa bộ 
nguồn chiếc đầu đĩa. Anh Thiện sửa xong nhưng chưa lấy tiền công, trung 
úy Vinh đem về sử dụng được hai ngày rồi mang đầu đĩa đến yêu cầu sửa 
tiếp vì phần cơ bị hỏng.  

Hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc trung úy Vinh nhiều lần nói 
những lời lẽ thô tục và dùng đầu đĩa đánh vào mặt anh Thiện. Tiếp đó, 
trung úy Vinh còn cởi áo cảnh sát, lấy gạch định đánh tiếp nhưng bà con 
láng giềng phải can ngăn.  

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã chuyển trung úy Vinh 
về làm trực ban tại Công an thị xã Hồng Lĩnh. Lãnh đạo Công an Hồng Lĩnh 
đã đến xin lỗi anh Thiện và gia đình. 

VŨ TOÀN 
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pḩ p luËt&x· héi 
Thø hai, ngµy 20.6.2011. 

Hà Tĩnh: Giả danh CSCĐ cướp xe Airblade 
(PL&XH)- Hai CSCĐ “dỏm” dừng xe, bắt về nhà lấy giấy tờ và xin lửa hút 
thuốc, khi nạn nhân vào nhà lấy bật lửa thì hai thanh niên đã nổ máy, vù ga và 
chiếc Airblade biến mất. 

20g30 ngày 18/6/2011, anh Trương Minh Thao (ở xóm 5, xã Xuân Lĩnh, Nghi 
Xuân, Hà tĩnh) đi xe máy Airblade màu đỏ, BKS 38N-001-17 đến đầu cầu Bến 
Thủy (cách Đồn CA Gia Lách khoảng vài chục mét thuộc địa phận thị trấn Xuân 
An) thì bị hai thanh niên mặc sắc phục CSCĐ, đi xe máy LX mang BKS màu xanh 
chặn xe kiểm tra giấy tờ. Do không mang theo giấy tờ nên hai người này bắt anh 
Thao về nhà lấy. Một người đã lấy chìa khóa xe anh Thao và chở anh Thao về nhà.  

 
Anh Thao đang trình bày vụ việc với PV Báo PL&XH 

Sau khi a Thao đưa giấy tờ xe để kiểm tra thì hai người này lại bắt anh Thao xuất 
trình CMND nếu không sẽ lập biên bản. Khi anh Thao giao đủ giấy tờ, một tên lấy 
thuốc lá ra hút và giả vờ xin lửa, anh Thao vào nhà lấy bật lửa thì hai người nổ máy 
vù ga và biến mất cùng chiếc Airblade anh Thao mới mua được vài tháng. 
Ông Phan Văn Đán, Trưởng CA huyện Nghi Xuân cho biết: Thời gian qua, tình 
trạng giả danh cảnh sát để cướp xe máy trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. 
Chúng tôi đã khuyến cáo người dân trên các phương tiện truyền thông. Đây là bài 
học cho những ai có xe máy đắt tiền khi tham gia giao thông ban đêm. 
Hiện tại Công an huyện Nghi Xuân đang tích cực điều tra nhằm tìm ra hai đối 
tượng giả danh "CSCĐ" để làm rõ vụ việc. 

Trung Lương    
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TÇm nh×n.net 
Thø şu, ngµy 24.6.2011. 

Nỗi oan khuất hàng chục năm của một người dân bị “cướp” đất (kỳ 1)  
(Tamnhin.net) – Suốt 9 năm bà Tạ Thị Tương (ở Kỳ Anh – Hà Tĩnh) đội đơn 
đi khắp nơi khiếu nại đòi lại mảnh đất của mình bị người khác lấn chiếm. 
Nhưng công lý chẳng thấy đâu lại còn bị mang thêm tội giả mạo giấy tờ...  

 
Bà Tương đau đớn vì nỗi thiệt thòi, oan khuất hàng chục năm. 

Huyện Kỳ Anh đã cấp đất cho bà Tương như thế nào? 
 
Năm 1980, bà Tạ Thị Tương cùng chồng là Hồ Xuân Thửa quê gốc ở Kỳ Anh (Hà 
Tĩnh) làm việc tại Tổng Công ty xuất nhập khẩu ngoại thương tỉnh Quảng Bình.  
Vợ chồng bà có kiến thức và tay nghề cao trong nghề đan lát nên được ông Nguyễn 
Đình Nhu – nguyên Phó Chủ tịch, quyền Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh mời về 
dạy nghề cho con em trong huyện.  
Với tâm nguyện đóng góp cho quê hương, bà Tương đồng ý. Bà được bố trí làm 
việc tại Công ty Ngoại thương huyện Kỳ Anh với nhiệm vụ đi dạy nghề đan lát 
mây tre cho con em các xã như Kỳ Lâm, Kỳ Hà, Kỳ Hải, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng… 
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Quyết định cấp đất ở và đất quán và giấy bà Tương cho HTX Liên Hoa mượn đất làm kho phân bón. 

Khi chuyển công tác về Kỳ Anh vợ chồng bà Tương không có đất ở nên ngày 
2/6/1984 UBND huyện Kỳ Anh chỉ đạo UBND xã Kỳ Châu cấp cho bà Tạ Thị 
Tương và chồng là Hồ Xuân Thửa một nền đất 400 m2 bên cạnh đường 1A để sinh 
sống.  
Do chưa có điều kiện làm nhà nên bà cho HTX Liên Hoa mượn 17m mặt tiền, còn 
3 mét bà làm quán bán hàng tạp hoá, còn một nửa đất phía sau bà làm nhà sinh 
sống, sau một thời gian bà đổi đất phía sau cho gia đình ông Đào Minh. 
Quá trình cấp đất cho vợ chồng bà Tương được UBND xã Kỳ Châu làm các thủ tục 
gồm 1 quyết định cấp đất nhà ở, một quyết định cấp đất làm quán. Bà Tương còn 
lập một văn bản có nội dung vợ chồng bà cho HTX Liên Châu mượn đất làm kho 
đựng phân bón. (Các giấy tờ này hiện Công an Hà Tĩnh đang lưu giữ). 
Còn trong Quyết định cấp đất cho bà Tương có ghi: “UBND xã Kỳ Châu căn cứ 
vào kế hoạch của UBND huyện Kỳ Anh, cho UB Đảng uỷ xã Kỳ Châu cấp đất nền 
nhà tại khu vực Cánh Buồm, căn cứ vào nghị nghị quyết Hội đồng nhân dân xã Kỳ 
Châu, thông qua Đại hội Nông dân tập thể xã Kỳ Châu ngày 21 tháng 1 năm 1984 
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đã quy hoạch tại xứ Cánh Buồm, nay tập thể Đảng uỷ và Uỷ ban quyết định ưu tiên 
cấp đất cho ông Hồ Xuân Thửa, bà Tạ Thị Tương tại khu phố xứ Cánh Buồm, nền 
số 1, sát đường 1A, chạy dài về phía Bắc chiều dài 17m, chiều rộng 10m, có 170 m. 
Tây giáp đường 1A, Đông giáp đất Đào Minh, Nam giáp quán nền ông Hồ Xuân 
Thửa, Đông giáp đất ông Thiêm”. Ngoài Quyết định cấp đất còn có thêm một quyết 
định cấp đất làm quán cho vợ chồng bà Tương. 
Trong giấy cho mượn đất, nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Châu – Ông Hà Xuân 
Thắng xác nhận: “UBND xã Kỳ Châu căn cứ vào cuộc họp gia đình Hồ Xuân Thửa 
và Tạ Thị Tương cho HTX Liên Châu, xã Kỳ Châu mượn đất làm nhà chưa sử 
dụng, để làm kho lân đạm, do ông Đào Mạnh Hường chủ nhiệm mượn cho HTX 
làm kho, khi nào HTX giải tán, trả đất lại cho gia đình làm nhà”. 
Mất đất và bị kết tội “giả mạo giấy tờ” 
Thế nhưng sau khi giải tán vào năm 1989, HTX Liên Châu đã bán nhà kho cho 
Công ty Vật tư cấp III Kỳ Anh. Sau này, Công ty này đã bán nhà cho ông Nguyễn 
Huy Cổn – Nguyên cán bộ Trạm vật tư nông nghiệp Kỳ Anh. Không biết bằng cách 
nào, ông Cổn đã được cấp GCNQSD trên một phần mảnh đất UBND xã Kỳ Châu 
đã cấp cho bà Tương từ năm 1984.  
Cho rằng ông Cổn lấn chiếm đất của mình, bà Tạ Thị Tương viết đơn gửi lên 
UBND huyện Kỳ Anh nhờ giải quyết. Ngày 22/1/2010 UBND huyện Kỳ Anh có 
Quyết định số 139/QĐ-UBND khẳng định đơn thư bà Tương khiếu nại không có cơ 
sở pháp lý.  
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Quyết định 2814/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh: “…các giấy tờ mà bà Tạ 

Thị Tương dùng làm căn cứ khiếu nại đòi quyền sử dụng đất nêu trên là giả mạo, nên không có 

giá trị pháp lý, cần được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật”. 

Bà Tương tiếp tục khiếu nại lên tỉnh. Ngày 28/9/2010 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban 
hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND khẳng định: “Công nhận và giữ nguyên 
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 139/QĐ-UBND ngày 22/1/2010 của 
UBND huyện Kỳ Anh. Không công nhận nội dung khiếu nại của gia đình bà Tạ Thị 
Tương cho rằng UBND huyện Kỳ Anh lấy đất của gia đình bà cấp cho ông Nguyễn 
Huy Cổn và Công ty Vật tư nông nghiệp Kỳ Anh”.  
Đặc biệt, Quyết định 2814/QĐ-UBND còn có nội dung: “Qua kết quả giám định 
của của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Viện Khoa học hình sự - Bộ 
công an thì các giấy tờ mà bà Tạ Thị Tương dùng làm căn cứ khiếu nại đòi quyền 
sử dụng đất nêu trên là giả mạo, nên không có giá trị pháp lý, cần được điều tra, 
làm rõ để xử lý theo quy định của Pháp luật”. 
Nhận được Quyết định số 2814/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bà Tương 
bàng hoàng vì mình vừa bị mất đất, vừa bị khoác thêm cái tội mà dù trong mơ bà 
cũng không dám nghĩ tới là giả mạo giấy tờ.  
                                                                                               
(Còn nữa) 
                                                                                Trần Quang Đại 
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CAND.com.vn 
Thø b¶y, ngµy 25.6.2011. 

Nhiều công trình đầu tư tiền tỉ rồi bỏ hoang 
Một khu chợ được đầu tư 400 triệu với diện tích 3 ha nhưng 7 năm nay trở thành nơi phơi 
quần áo, đổ rác thải. Đây không phải là trường hợp cá biệt mà là tình cảnh chung của nhiều 
công trình thuộc dự án 135 tại huyện Vũ Quang Hà Tĩnh. 
Được hưởng lợi từ các cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết 30A của Chính phủ, 
Chương trình dự án 135, trong những năm qua huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã được 
đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình chợ, cầu nông thôn. Thế nhưng đến nay, 
các công trình vẫn chưa được sử dụng hiệu quả, thậm chí nhiều công trình bị bỏ hoang từ 
nhiều năm nay gây lãng phí và bức xúc trong dư luận nhân dân.... 
Chợ Sơn Thọ (xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang) được đầu tư xây dựng với số vốn  hơn 400 
triệu đồng từ Dự án 135. Chợ được xây dựng vào năm 2004 với một đình chính, một đình 
phụ tổng diện tích gần 3ha. Đây là một niềm vui lớn của hàng trăm hộ dân nơi đây, nhằm 
đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa ngày càng cao của người dân nơi, đồng thời tạo 
ra một hướng mới cho sự phát triển kinh tế của xã.  
Thế nhưng đã 7 năm nay, ngôi chợ vẫn chưa một lần đi vào hoạt động. Khuôn viên chợ 
hoang vắng, đìu hiu. Mái đình rệu rã, tường xây trở thành một tấm bảng to đùng để những 
người thiếu ý thức viết, vẽ lên đây những câu tục tằn nhất... Đặc biệt, tại đình chính đã bị 
hàng chục hộ dân biến thành xưởng gỗ, nơi đổ rác thải, nơi phơi quần áo... 
Chị Nguyễn Thị Hoa (một hộ dân sống gần đó) cho biết: "Sau khi chợ xây xong được vài 
tháng, do không hoạt động nên một số hộ dân sống gần đó đã tự ý lấn chiếm mặt bằng chợ 
để làm nơi sinh hoạt. Đáng lẽ nơi đây đã trở thành nơi buôn bán tấp nập lắm nhưng giờ các 
chú thấy đó chợ hoang vắng, tiêu điều".  
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Lạc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ cho biết: 
"Việc công trình chợ không phát huy hiệu quả có nhiều nguyên nhân, trong đó cốt lõi là đời 
sống của người dân trên địa bàn xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc chuyển 
qua kinh doanh, buôn bán tiểu thương không nằm trong suy nghĩ của họ. Bên cạnh đó, dân 
cư tại khu vực trung tâm xã còn thưa thớt, đời sống còn thấp nên sức mua bán tiêu thụ hàng 
hóa chưa nhiều".   
Về vấn đề chợ biến thành nơi cất trữ gỗ, xưởng cưa của một số hộ dân thì ông Lạc cũng thừa 
nhận là có thật. Ông Lạc cũng cho biết, trong thời gian tới, xã có kế hoạch ký hợp đồng với 
một công ty ở thị xã Hồng Lĩnh để tận dụng khuôn viên, cũng như đình chợ làm nơi thu 
mua, chế biến gỗ keo cho nhân dân trong vùng. 
Nhưng tất cả vẫn là trong dự kiến. Chợ vẫn bỏ hoang, người dân vẫn tự tiện sử dụng diện 
tích chợ vào những mục đích cá nhân và nó ngày càng bị xuống cấp trầm trọng gây lãng phí 
lớn 

Ngàn Trươi
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tÇm nh×n.net 
Thø hai, ngµy 27.6.2011. 

Chủ tịch xã xác nhận sai sӵ�thұt, lừa dối cҩp 
trên (kỳ 1)  
(Tamnhin.net) – Trong quá trình điều tra vụ "Giám đốc lừa dân, rút ruột 
ngân hàng" ở xã Thái Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh), chúng tôi được phản ánh về 
những sai phạm nghiêm trọng và kéo dài về đất đai, tài chính Wҥi địa phương 
này. Trong chuỗi sai phạm đó có hiện tượng hi hữu: lập danh sách, xác nhận 
"vӧ�chӗng" cho Fҧ�nhӳng ngѭӡi Fy�quan hӋ�FKӏ�- em, lүn... Pҽ�- con, để hợp 
thức hoá viӋc cấp đất!  

 
Làng văn hoá Thái Yên, nơi [ҧy ra nhiều tiêu cực nghiêm trọng về đất đai, tài chính đến nay chưa được 

xử lý thoả đáng 

 
KӇ�tӯ�hôm nay, Tamnhin.net sẽ khởi đăng loạt bài phản ánh về những tiêu 
cực nghiêm trọng tại địa phương này, liên quan đến trách nhiệm của các 
cấp chính quyền nhưng chưa được xử lý thoả đáng. 
 
Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về đất đai, tài chính 
 
Sau hàng loạt đơn thư tố cáo và trực tiếp tố cáo của công dân tới nhiều 
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Th môc toµn v̈n tḩng 6 n̈m 2011 84 

cấp, UBND huyện Đức Thọ thành lập đoàn thanh tra tại xã Thái Yên.  
 
Sau thời gian làm việc gần 3 tháng (từ ngày 2/4 đến 27/6/2007), đoàn 
thanh tra kết luận: những năm qua xã Thái Yên cấp đất ở thu cao hơn quy 
định của Nhà nước số tiền trên 1,66 tỷ đồng.  
 
Trong đó có nhiều phiếu thu tiền sai quy định (không có đủ chữ ký, không 
có dấu). Đến thời điểm thanh tra vẫn còn 53 hộ dân đã thu tiền nhưng chưa 
được cấp sổ đỏ.  
 

 
Văn bản thể hiện trong hai ngày kiểm toán về làm việc, UBND xã Thái Yên đã chi hơn 6,1 triệu đồng 

 
Đến cuối năm 2005, xã Thái Yên còn nợ hơn 2 tỷ đồng, trong đó có khoản 
vay hơn 679 triệu đӗng không báo cáo HĐND xã. &Ǌng trong đó, xã đã vay 
tiền dân, mượn bìa đất của dân vay ngân hàng hơn 1,95 tỷ đồng.  
 
Đặc biệt, xã đã ép buộc nhiều giáo viên đang giảng dạy tại địa phương phải 
cho xã vay tiền thì mới “yên thân”.  
 
Khi sai phạm bị vỡ lở (và cả trước đó), các đoàn thanh tra, kiểm toán về 
làm việc, nhӳng cán bộ chủ chốt xã Thái Yên đã vung tiền đút lót, mua 
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chuộc nhằm chạy tội và tạo vỏ bọc che chắn. 
 
Ngày 10 – 11/6/2005, Đoàn kiểm toán Nhà nước về làm việc tại xã Thái 
Yên có cán bộ tài chính huyện đi kèm. Đoàn đã được xã Thái Yên “chăm 
sóc” chu đáo, gồm đưa rước đi ăn cơm, phong bì nhiều lần, tổng cộng chi 
hết 5,1 triệu đồng.  
 
Xã Thái Yên đã chi tiền chúc tết, mua quà tết cho lãnh đạo cấp trên hết hơn 
66 triệu đồng. Đặc biệt, trong hoá đơn số 26 (26/10/2003), xã đã "hào 
phóng" chi 10 triệu đồng để mua một bộ sa-lon tặng cấp trên.  
 
Xác nhận "loạn luân" để lừa dối huyện 
 
Sau khi đoàn thanh tra huyện phát hiện 53 trường hợp nộp tiền mua đất 
nhưng chưa được cấp sổ đỏ, UBND xã Thái Yên đã lập danh sách gửi 
UBND huyện để làm thủ tục cấp đất. 
 
Tại “Bản tổng hợp danh sách tiền sử dụng đất cho các hộ được xét cấp đất 
đợt 1 năm 2007” ngày 30/8/2007, có 22 "đôi" được UBND xã xác nhận là 
“vợ chồng”.  
 

 
“Bản tổng hợp danh sách tiền sử dụng đất cho các hộ được xét cấp đất đợt 1 năm 2007” có 2 cặp “vợ 

chồng” là mẹ - con, chị - em ruột 
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Trong đó, cặp “vợ chồng” Đoàn Đình Kiên (“chồng”) và Nguyễn Thị Liên 
(“vợ”) ở thôn 5 thực chất là hai... mẹ con. 
 
Tương tự, UBND xã Thái Yên đã "xác nhận" trường hợp chị Phan Thị 
Chung Thuỷ là “vợ” của em ruột Phan Công Sỹ ở thôn 8. 
 
Như vậy, để hợp thức hoá thủ tục cấp đất cho những trường hợp không 
đúng đối tượng (là vợ chồng đã kết hôn nhưng chưa có đất làm nhà), 
UBND xã Thái Yên đã “cho phép” và xác nhận tình trạng những người ruột 
thịt như trên là “vợ chồng”.  
 

 
Ông Nguyễn Viết Báu - người ký xác nhận "loạn luân" để qua mặt UBND huyện 

 
Văn bản sai sự thực, trái đạo lý này do ông Nguyễn Viết Báu, với cương vị 
quyền Chủ tịch UBND xã, kí xác nhận.  
 
Với sai phạm này, hiện ông Báu vẫn là Chủ tịch UBND xã Thái Yên, vừa 
trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kì 2011 – 2016. 
 
(Còn tiếp) 
                                                                                    

                                                                         Trần Quang Đại 
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TÇm nh×n.net 
Thø şu, ngµy 10.6.2011. 

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh, 
địa chỉ đỏ về tuyển sinh đào tạo nghề cho 
người lao động năm học 2011 - 2012  
(Tamnhin.net) - Từ ngày thành lập đến nay, trải qua bao bước thăng trầm 
nhưng Trường Cao đẳng nghề Công Nghệ Hà Tĩnh luôn xứng đáng là địa chỉ 
đỏ tin cậy trong việc đào tạo nghề cho các bạn trẻ.  

 
Trường Cao đẳng nghề Công Nghệ Hà Tĩnh là địa chỉ đào tạo nghề tin tưởng cho các 

bạn trẻ  

Tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu việc làm Công đoàn Hà Tĩnh, được 
thành lập tháng 3/1995, qua quá trình hoạt động tích cực đã góp phần đào tạo cung 
ứng nguồn lao động có tay nghề cho các đơn vị trong và ngoài nước, góp phần xây 
dựng và phát triển đất nước theo tiến trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 
 
Năm 2005, trường nâng cấp thành Trường Dạy nghề số 5; năm 2006 trường tiếp 
tục được nâng cấp thành trường Trung cấp số 5 thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hà 
Tĩnh. 
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Nhà xưởng khang trang, trang thiết bị hiện đại 

Được sự quan tâm đầu tư, giúp đỡ của các bộ, ngành và UBND tỉnh Hà Tĩnh, với 
nhiều kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tháng 
7/2009, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh được thành lập (Tọa lạc tại số 
1, ngõ 455, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh).  
 
Năm học vừa qua tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, 100% CBCNV, giáo 
viên do trường phải tự túc tiền lương (không có biên chế hưởng lương ngân sách 
nhà nước), trong điều kiện khó khăn song trường đang đào tạo 2.455 học sinh, sinh 
viên.  
 
Thầy Nguyễn Trọng Tấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong suốt thời 
gian qua tập thể nhà trường luôn đoàn kết, bám sát chức năng nhiệm vụ đào tạo 
nghề theo địa chỉ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt chất lượng tốt.  

 
Học viên đang tham gia chế tạo Robôcom 
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Giáo viên và học sinh của trường đã tự làm các thiết bị dạy nghề giá trị cao như mô 
hình cầu thang máy 5 tầng, hệ thống điện nhà cao tầng, đạt giải cao tại các kỳ hội 
giảng, kỳ thi cấp quốc gia, trường đã tổ chức thành công cuộc thi Robocon cấp 
trường lần thứ nhất năm 2011 với 4 đội tham gia, đang chuẩn bị dự thi sáng tạo 
khoa học công nghệ cấp tỉnh lần thứ 2 năm 2011”. 
 
Để nâng cao năng lực dạy nghề trường đang được đầu tư xây dựng mở rộng trên 
khuôn viên 65.000 m2, các hạng mục nhà xưởng thực hành, nhà học lý thuyết, sân 
bãi học lái xe, sân đường nội bộ đang được hoàn thành để đưa vào sử dụng, đầu tư 
nhiều thiết bị hiện đại để phục vụ học tập. 

 
Bãi tập lái xe mới đang được gấp rút hoàn thành 

Năm học 2011 - 2012, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh có nhu cầu 
tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu, trong đó 300 chỉ tiêu cao đẳng nghề, 650 chỉ tiêu 
trung cấp nghề, 250 chỉ tiêu bổ túc THPT và học nghề, 1.300 chỉ tiêu sơ cấp 
nghề và lao động nông thôn, gồm các nghề: Hàn, Điện Công nghiệp, Công 
nghệ ô tô, Kế toán, Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn, Điều hành 
tour du lịch, may công nghiệp, Lái xe ô tô hạng B1, B2, C và FC. 
Mùa tuyển sinh đang đến, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh quyết trở 
thành một địa chỉ tin cậy để các bạn trẻ và người lao động lựa chọn học nghề, cung 
ứng nguồn nhân lực chung sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đất nước 
hội nhập./. 

PV 
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D©n viÖt.net 
Thø hai, ngµy 13.6.2011. 

Phát hiện ấn đồng cổ thời Lê ở Hà Tĩnh 
(Dân Việt) - Bảo tàng Hà Tĩnh vừa phát hiện tại nhà thờ họ 
Hoàng thuộc thôn Vân Hải, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) đang 
lưu giữ một ấn cổ bằng đồng thời Lê. 

Chiếc ấn cổ liên quan đến nhân vật lịch sử thời Vua Lê Hiển Tông. Mặt chính của 
ấn cổ có hình chữ nhật (10cmx7cm), trọng lượng 1kg. Do điều kiện lưu giữ chưa 
tốt nên chiếc ấn không còn được nguyên vẹn. 

 
  

Khảo cứu ban đầu được biết, ấn đồng cổ trên liên quan đến ông Hoàng Xuân 
(1705-1779), giữ chức Đô chỉ huy sứ Đại tướng quân dưới thời Lê Hiển Tông 
(1717-1786). 

Bách Khoa 
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bãng ®̧  
Thø b¶y, ngµy 18.6.2011. 

Vòng loại giải U17 QG báo Bóng đá - Cúp 
Thái Sơn Nam: Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh 
toàn thắng 
Đều cùng thắng cả 2 trận vừa qua, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh tỏ ra là 2 ứng viên 
hàng đầu cho chiếc vé duy nhất dự VCK của bảng C. 
Sau thắng lợi trong ngày đầu ra quân, Hà Tĩnh tiếp tục gây ấn tượng bằng trận 
thắng với tỷ số 4-2 trước Quảng Ngãi vào chiều qua (17/6). 4 pha lập công của Hà 
Tĩnh do Minh Hiếu (16’), Hồng Sơn (37’), Đức Tú (59’) và Thanh Tùng (92’) ghi, 
trong khi đó Thanh Sơn (56’) và Thanh Toàn (81’) là tác giả của 2 bàn gỡ cho 
Quảng Ngãi. 
Ở trận đấu sau đó, Thừa Thiên Huế cũng khẳng định sức mạnh của mình khi đánh 
bại Quảng Nam 3 bàn trắng. Phút 38, Văn Tuấn đưa Thừa Thiên Huế vượt lên dẫn 
trước bằng pha chạy cắt mặt rồi cứa lòng hạ gục thủ môn của Quảng Nam. Đến 
giữa hiệp 2, từ một pha phản công, Đình Nhân đã tung cú đá nối đẹp mắt sau quả 
lật ở cánh phải của đồng đội để nhân đội lợi thế cho Thừa Thiên Huế. Phút 81, 
Đình Nhân ghi bàn thắng thứ hai và cũng là bàn ấn định tỷ số 3-0 cho đội bảng 
trưởng. 
Đều cùng thắng cả 2 trận vừa qua, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh tỏ ra là 2 ứng viên 
hàng đầu cho chiếc vé duy nhất dự VCK của bảng C. Rất có thể, cuộc chạm trán 
giữa 2 đội bóng này ở lượt trận thứ tư (21/6) sẽ quyết định trực tiếp đến suất dự 
VCK. Lượt trận thứ ba của bảng C sẽ diễn ra vào ngày mai (19/6). 
Hôm nay (18/6), lượt trận thứ ba bảng B sẽ diễn ra với các trận đấu như sau: Vĩnh 
Phúc gặp Quảng Ninh (14h00), SLNA đối đầu với Thanh Hoá (16h00) và HP.HN 
đọ sức cùng Vissai Ninh Bình (16h00). 
 

                                                          Thụy Du 
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qu©n ®éi nh©n d©n 
Thø b¶y, ngµy 18.6.2011. 

10 năm dẫn bạn đến trường  
QĐND - Đôi bạn Võ Xuân Lĩnh và Nguyễn Văn Chung, học sinh Trường THPT 

thị trấn Kỳ Anh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được thầy cô, bạn bè biết đến không chỉ vì 

chăm ngoan, học giỏi, mà còn là một đôi bạn lý tưởng. Suốt 10 năm qua, Lĩnh 

luôn là đôi chân, đôi mắt của Chung mỗi khi đến trường… 

10 năm làm đôi mắt cho bạn 

Nhà Lĩnh ở thôn 3 còn nhà chung ở thôn 4 của xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Cách nhau gần 2km nhưng hai bạn chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Chung bị khiếm thị 

bẩm sinh. Sau khi học xong lớp dạy chữ cho người khiếm thị do Hội Người mù huyện Kỳ 

Anh tổ chức, Chung được chuyển vào học lớp 2 Trường Tiểu học xã Kỳ Thư và học cùng 

lớp với Lĩnh. Kể từ đây, hai cậu bé thân nhau như hình với bóng. Ngày ấy, bố mẹ Chung 

bận đi làm xa không thể đưa đón con đến lớp. Thấy bạn mình bị khiếm thị, phải lần 

tìm đường về nhà cực khổ, nhiều hôm rơi tõm xuống ruộng lúa, bùn đất lấm lem từ đầu 

đến chân, sách vở ướt hết, cậu bé Võ Xuân Lĩnh đã tình nguyện dẫn Chung đi về mỗi 

ngày. “Hồi đó, lớp em không ai chơi với Chung cả. Cậu ấy lầm lũi một mình đi về như cái 

bóng, bởi ai cũng bảo: “Không thích chơi với thằng Chung mù!” - Lĩnh tâm sự. 
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Ngày nắng cũng như ngày mưa, Lĩnh (bên trái) đều đến đưa Chung đi 
học. 

Hằng ngày đến lớp, Lĩnh luôn đi sớm hơn để đến nhà Chung dẫn bạn cùng đi học. Nhiều 

hôm thấy con lặn lội đường xa đến lớp, bố mẹ Lĩnh định thay phiên nhau chở con đi học, 

nhưng cậu bé nhất định từ chối: “Con tự đi được. Với lại, con còn đến nhà Chung để dẫn 

bạn ấy cùng đi”. Thấy con mình có tấm lòng yêu thương, đùm bọc bạn bè, bố mẹ Lĩnh 

rất vui. Khi nào có điều kiện thì bố hoặc mẹ Lĩnh dùng xe chở cả hai cậu bé đến trường. 

Cứ thế ngày qua ngày, hai cậu bé tay trong tay dắt díu nhau đội nắng, đội mưa đến 

trường. Ngày nắng thì mồ hôi nhễ nhại, da đen sạm, còn ngày mưa, hai cậu bé che cùng 

chiếc áo mưa, xắn quần mang cặp băng qua cả đoạn đường dài với bùn đất lầy lội để đến 

lớp. Nhiều hôm dò dẫm vào được lớp thì cả hai đều ướt sũng, sách vở lấm lem, nhưng 

chưa bao giờ Lĩnh bỏ cuộc và để Chung đi một mình. Dù khó khăn, mưa gió hay những 

ngày ốm đau, Lĩnh vẫn lặn lội cuốc bộ đến nhà Chung để dắt bạn cùng đi học. 

Bước vào THPT, đường tới trường dài gần 6km, trên chiếc xe đạp cũ, Lĩnh vẫn tận tụy 

đưa đón Chung. Mặc dù Chung học ở lớp chuyên văn, Lĩnh thi vào lớp chuyên toán, 

nhiều hôm lịch học không trùng nhau, người học sáng, người học chiều, lại học thêm liên 

tục, nhưng Lĩnh vẫn sắp xếp thời gian để chở Chung tới trường, tối đến lại lên trường chở 

Chung về nhà. “Vì gia đình Chung nghèo, bố mẹ lại thường xuyên đau yếu, những hôm 

khỏe thì đi làm xa để kiếm tiền nuôi ba anh em Chung ăn học nên ít có điều kiện chăm 

sóc anh em Chung. Bởi thế, em càng không thể bỏ mặc bạn ấy được” - Lĩnh nói. 

Với bà Lê Thị Lành, mẹ của Chung thì Lĩnh giống như một người con trong nhà vậy. Bà 

bảo: “Chúng tôi rất tự hào và hạnh phúc vì Chung may mắn có được người bạn tốt như 

Lĩnh. Nếu không có Lĩnh, chẳng biết tương lai của Chung sẽ ra sao”. 

Đôi bạn cùng tiến  

Vượt qua muôn vàn khó khăn, đôi bạn Chung và Lĩnh luôn dẫn đầu lớp về thành tích học 

tập. Suốt 12 năm học Chung và Lĩnh đều đạt thành tích học sinh giỏi xuất sắc. Những 

năm còn là học sinh tiểu học và THCS, các em đều đạt thành tích cao trong các kỳ thi 

học sinh giỏi cấp huyện, riêng Chung còn đạt giải nhất môn hóa học toàn huyện năm lớp 

9. 
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Lên THPT, vì bị khiếm thị không thể vẽ được hình không gian, hình học… nên Chung 

quyết định thi vào học lớp văn. Hằng ngày, sau giờ học, Chung và Lĩnh lại về nhà kèm 

cặp, bảo ban nhau học bài. Trong những năm THPT, Lĩnh hai lần đạt giải khuyến khích 

môn sinh học cấp tỉnh, còn Chung đạt giải ba và giải nhì cấp tỉnh môn lịch sử. 

Kể về tình bạn cao quý của Lĩnh và Chung, thầy Phạm Hồng Phong, giáo viên Trường 

THPT thị trấn Kỳ Anh, Bí thư Đoàn trường xúc động nói: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình 

của hai em rất khó khăn và thuộc vào diện nghèo, nhưng tình bạn của Lĩnh và Chung 

thật đáng trân trọng. Hai em là tấm gương sáng cho các bạn cùng trang lứa noi theo. 

Hằng ngày, giữa cái nắng chang chang của mùa hè hay những lúc trời mưa gió lạnh buốt, 

hình ảnh của Lĩnh và Chung khoác tay nhau đi giữa sân trường, giúp nhau cùng vươn lên 

trong cuộc sống và học tập khiến thầy trò chúng tôi rất xúc động và cảm phục”. 

Năm học lớp 12 đã kết thúc, cả Lĩnh và Chung đều quyết định nộp hồ sơ thi vào Đại học 

Huế để được tiếp tục sát cánh bên nhau trên chặng đường mới. 

May mắn có được người bạn tốt như Lĩnh, Chung xúc động nói: “Lĩnh không chỉ là người 

bạn mà còn là người anh, luôn kèm cặp, bảo ban và động viên em những lúc khó khăn 

nhất. Em có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ có Lĩnh. Sắp tới thi đại học, chúng em sẽ 

tiếp tục cố gắng để mai này có thể đền đáp công ơn thầy cô, cha mẹ và bạn bè đã sát 

cánh bên chúng em suốt thời gian qua”. 

Bài và ảnh: Đình Vũ - Đỗ Luyến 

 
 
 
vietnamnet.vn 

Chñ nhËt, ngµy 19.6.2011. 
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Cái chết tức tưởi của hai mẹ con sản phụ  
-  Sản phụ mang thai sức khỏe bình thường. Đến ngày sinh, được gia 

đình mang lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để sinh. 
Nhưng rồi tai họa đã ập đến khi vừa ra đời cháu bé đã tử vong. Sau đó 
không lâu, do mất máu quá nhiều, người mẹ cũng đã chết tại bệnh viện. 

Gia đình nạn nhân đang hết sức bức xúc và cho rằng, sự tắc trách, thiếu trách 
nhiệm của y, bác sỹ Khoa sản đã gây ra cái chết oan nghiện của hai mẹ con sản 
phụ. 

Hai cái chết oan nghiệt 

Theo trình bày của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thuận (SN 1981, xóm Hoàng 
Quý, xã Cẩm Nhượng), khoảng 15h30 ngày 16/6, chị Thuận được người nhà 
đưa đến Trạm xá xã Cẩm Nhượng để khám thai (thai 40 tuần tuổi).  

Tại trạm xá, các y, bác sỹ thấy chị đã gần ngày sinh, chân bị phù nề nên yêu cầu 
gia đình đưa sản phụ lên Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên. Chiều tối cùng ngày, bố 
chồng của chị Thuận là ông Nguyễn Hữu Phương đưa chị đến Bệnh viện Cẩm 
Xuyên để sinh con.  

Hai vợ chồng ông Phương, bố mẹ chồng sản phụ Nguyễn Thị 
Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của đứa cháu 
nội và con dâu. 

Mọi việc diễn ra bình thường như bất cứ người phụ nữ nào đến kỳ sinh nở. Khi 
vào bệnh viện, được các y bác sỹ thăm khám và nhận định mọi việc diễn ra bình 
thường không có một khó khăn, trở ngại gì. Cả gia đình ai cũng mừng thầm, chờ 
mong giây phút chào đời của đứa bé.  

Đến khoảng hơn 0 giờ ngày 17/6, chị Thuận lên bàn đẻ và sinh một cháu trai, 
nặng 4,8 kg. Tuy nhiên, cháu bé sinh ra không được bao lâu thì đã tử vong; 
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người mẹ sau khi “vượt cạn” đã mất máu nhiều và cũng bị chết sau đó mấy tiếng 
đồng hồ.  

Ông Nguyễn Hữu Phương trong bộ dạng tiều tụy, khóc không thành tiếng nhớ 
lại: “Chiều ngày 16/6, tui đang chuẩn bị đồ đi biển thì nghe con dâu kêu đau bụng 
đẻ, liền sắp xếp đồ đạc lại, cùng vợ và một số người thân đưa con đến khám ở 
Trạm y tế xã Cẩm Nhượng để sinh. Khi đến trạm được các y bác sỹ kiểm tra và 
nói thai to nên chuyển cháu lên tuyến trên để đẻ cho thuận lợi.  

Khi lên Bệnh viên Đa khoa Cẩm Xuyên được các bác sĩ khám, tiêm và chuyền... 
Chúng tôi cảm thấy mọi việc diễn ra bình thường, con dâu tôi rất tỉnh táo, không 
có biểu hiện gì khác thường. Nhưng khi sinh, các bác sỹ đưa cháu tôi ra được 
mấy phút thì đứa bé đã tím tái, sau đó tử vong, trong khi đó con dâu tôi máu chảy 
xối xả, da xanh tái, sức khoẻ yếu phải thở bằng bình ô xy...  

Đến khoảng 1giờ 30 phút, họ chuyển con dâu tôi ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 
Tĩnh cấp cứu nhưng cũng đã mất sau đó không lâu bởi lượng hồng cầu chỉ còn 
khoảng 300ml”. 

Sau khi cháu bé qua đời, ngay trong đêm gia đình ông Phương đã đưa về quê 
mai táng. Sau đó, chị Thuận tử vong thì gia đình đã thuê xe chuyên chở bệnh 
nhân cấp cứu 115 đưa thi thể đặt trước cổng Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên từ 
sáng ngày 17/6 đến 14 giờ cùng ngày mới đưa về Cẩm Nhượng mai táng, sau 
khi Ban giám đốc Bệnh Viện huyện Cẩm Xuyên và người nhà đã có văn bản 
tường trình diễn biến sự việc tại khoa sản.  

Tắc trách, thiếu trách nhiệm? 

Người nhà ông Phương cho rằng, thai nhi to nhưng các bác sỹ khoa sản ở Bệnh 
viện Đa khoa Cẩm Xuyên đã để đẻ thường mà không mổ hay chuyển lên tuyến 
trên sớm nên gây ra cái chết oan uổng cho mẹ con chị Thuận. 

Anh Nguyễn Hữu Quân, là chồng chị Thuận sau khi nhận được điện về sự 
việc đã tức tốc từ nước ngoài về. Ngồi bơ phờ trước di ảnh của vợ và bàn thờ 
hai mẹ con, anh chẳng thể nói nên lời.  
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Anh Nguyễn Hữu Quân, chồng chị Phương đau đớn trước cái chết 
của vợ và con. 

“Bây giờ mong sao các cấp ngành liên quan cần xem xét và có kết luận cụ thể để 
xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể đã thiếu trách nhiệm dẫn đến cái chết của 
vợ con tôi”, anh Quân bức xúc nói.  

Trong khi đó, bác sỹ Nguyễn Đình Dương - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa 
khoa Cẩm Xuyên, người trực tiếp thăm, khám, đỡ đẻ, cấp cứu cho chị Thuận cho 
biết: Chị Thuận thể trạng lớn, khi vào viện chỉ phù nhẹ 2 chân. Khoảng 0 giờ 10 
phút thì cổ tử cung mở hết, nhưng chị rặn yếu nên sau khoảng 30 phút, phải 
dùng giác hút. Khi cháu bé ra đời thể trạng sức khoẻ yếu, nhịp tim đập rời rạc, 
thở nấc, bụng cóc… Chúng tôi đã cố gắng cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.  

Còn chị Thuận, từ khi vào viện đến khi đẻ, mọi việc thăm khám không phát hiện 
điều gì bất thường nên chúng tôi đã theo dõi và cho đẻ thường. Sau khi sinh, chị 
Thuận bị băng huyết, đờ tử cung (tử cung không co lại sau khi sinh) dẫn đến ra 
nhiều máu… Chúng tôi đã đã cấp cứu, tiêm thuốc, sau khi tạm ổn định đã cấp 
tốc chuyển lên tuyến trên ngay trong đêm. 

Tuy nhiên, ông Phương, bố chồng chị Thuận, người trực tiếp đưa cháu nội đi về 
quê mai táng lại khẳng định, cháu ông sinh ra bình thường không có dị tật hay dị 
dạng gì cả. 

Sau khi chị Thuận nhập viện, các bác sỹ ở đây có siêu âm thai nhi một lần, 
nhưng chỉ siêu âm bằng máy đen trắng tại khoa sản và do bác sỹ Dương trực 
tiếp siêu âm. Khi siêu âm, bác sỹ chỉ nhận định thai nhi chỉ nặng gần 4 kg nên 
cho đẻ thường.  

Ông Dương đưa ra một số lý do: Khi chị Thuận vào viện đã hết giờ hành chính 
nên người trực siêu âm màu đã về; người trực tiếp siêu âm cho chị Thuận là 
người không chuyên sâu về siêu âm, chỉ học 3 tháng về siêu âm ở Huế, thời gian 
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học đã lâu; máy siêu âm mới đưa vào khoảng tháng 10/2010 ở khoa sản;... nên 
không được chính xác.  

Phải chăng bác sỹ Dương đã không tiên lượng được sự việc và đã chủ quan 
không siêu âm màu để đo kích thước thai nhi trước khi đưa ra phương án tốt 
nhất?! 

Dư luận đang mong chờ câu trả lời xác đáng về nguyên nhân cái chết của hai mẹ 
con sản phụ, trách nhiệm của những y bác sỹ. 

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên 

Hưng Trần – Duy Tuấn 
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vietnamnet.vn 
Thø ba, ngµy 21.6.2011. 

Thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh, cơ quan này đã thành lập đoàn kiểm tra sự 
việc hai mẹ con sản phụ bị chết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên. 
Toàn bộ bệnh án của các nạn nhân cũng đã được niêm phong để phục vụ 
cho công tác kiểm tra.  

Còn ông Nguyễn Văn An, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên thì cho biết: Công 
an sẽ vào cuộc điều tra trên cơ sở có đơn của gia đình nạn nhân và kết luận của 
ngành chuyên môn. Nếu thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sẽ khởi tố vụ án. 

Niêm phong bệnh án 

Trước sự việc cái chết oan nghiệt của hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Thuận (30 
tuổi, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) tại bệnh viện đang được dư luận quan tâm, 
phóng viên VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc 
Sở Y Hà Tĩnh. 

 
Ông Nguyễn Tuấn, Phó GĐ Sở Y tế Hà Tĩnh 

   

Ông Tuấn cho biết, ngay khi sản phụ Nguyễn Thị Thuận được chuyển ra cấp cứu 
tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh, ông đã nắm bắt được thông tin vụ việc và báo cáo lại 
cho GĐ Sở Y tế. Tuy nhiên, sản phụ đã không qua khỏi sau khi được mổ cấp 
cứu và truyền 7 đơn vị máu.  
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“Nội dung mà báo VietNamNet đưa là có thật và khách quan. Sản phụ Nguyễn 
Thị Thuận đẻ thường tại Bệnh viện Cẩm Xuyên, khi sinh ra thì đứa trẻ bị ngạt và 
mất, còn người mẹ thì được chuyển ra Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh” - ông Tuấn nói. 

Cũng theo vị lãnh đạo ngành y Hà Tĩnh này, ngay trong ngày 17/6, khi thi thể sản 
phụ được gia đình đưa về quê, Sở Y tế Hà Tĩnh đã cử ngay một nhóm cán bộ 
vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên để xem xét tình hình, niêm phong 
toàn bộ hồ sơ bệnh án. 

“Việc niêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh án là để phục vụ cho công tác kiểm tra, 
xem xét diễn biến sự việc tại Bệnh viện Cẩm Xuyên và bệnh viện tỉnh. Đúng sai 
thế nào để có hình thức xử lý xác đáng”. 

Chiều ngày 21/6, đoàn cán bộ Sở Y tế Hà Tĩnh do ông Tuấn làm trưởng đoàn sẽ 
chính thức vào làm việc về sự việc mẹ con sản phụ chết.  

Đến bây giờ anh Nguyễn Hữu Quân, chồng nạn nhân vẫn không thể tin rằng vợ 
và đứa con trai mới chào đời đã vĩnh viễn “ra đi"  

   

Trước thông tin, người nhà nạn nhân cho rằng, nguyên nhân cái chết của hai mẹ 
con sản phụ là do y bác sỹ trong ca trực tối ngày 16/6 tại Bệnh viện Cẩm Xuyên 
đã thiếu trách nhiệm dẫn đến tiên lượng sai kích thước thai nhi nên đã quyết định 
cho sản phụ đẻ thường khiến nạn nhân tử vong, ông Tuấn nói:  

“Thông tin cụ thể về diễn biến sự việc như thế nào thì chúng tôi phải xem lại hồ 
sơ bệnh án và hồ sơ kiểm tra sức khỏe sản phụ trong quá trình mang thai. Sau 
khi kiểm tra cụ thể, có kết luận đúng sai như thế nào thì chúng tôi sẽ xử lý theo 
quy định và thông báo cho công luận được biết. Để kết luận được đúng sai trong 
sự việc này thì sẽ rất phức tạp nên cần thời gian”. 

Sẽ khởi tố vụ án nếu… 
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Theo thông tin từ gia đình sản phụ Nguyễn Thị Thuận, trong quá trình mang thai, 
sức khỏe thai phụ và thai nhi bình thường. Đến ngày 16/6, gia đình đưa chị 
Thuận lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên để chờ sinh. 

Tại đây, sau khi thăm khám, siêu âm đen trắng, ông Nguyễn Đình Dương, 
Trưởng khoa sản đã chẩn đoán thai nhi dưới 4kg và quyết định cho sản phụ sinh 
thường. Tuy nhiên, khi sinh ra thì cháu bé nặng tới 4,8 kg, sức khỏe rất yếu, tim 
đập rời rạc rồi tử vong. Chị Thuận mất máu nhiều, được chuyển lên tuyến trên 
nhưng cũng không thể qua khỏi. 

Ông Nguyễn Hữu Phương, bố chồng nạn nhân cho biết: Sau khi con dâu tôi mất 
chúng tôi chở thi thể về tại Bệnh viện Cẩm Xuyên và yêu cầu làm rõ. Chỉ sau khi 
bác sỹ Dương viết tường trình sự việc, ký vào thì chúng tôi mới đưa về an táng. 

“Lúc đó bệnh viện đã hỗ trợ mai táng cho gia đình 5 triệu đồng, bác sỹ Dương 
cũng hỗ trợ 5 triệu và người hộ sinh tên Liên hỗ trợ 2 triệu đồng. Chúng tôi sẽ 
làm đến cùng vụ việc này, không chỉ cho gia đình mà còn để cho mọi người sau 
này đến bệnh viện Cẩm Xuyên không còn xảy ra việc đau thương như thế nữa”, 
ông Phương nói thêm.  

Xe chở thi thể sản phụ Nguyễn Thị Thuận trước Bệnh viện ĐK Cẩm Xuyên sau 
khi sản phụ chết. Ảnh: Báo Hà Tĩnh 

   

Trao đổi với PV.VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Văn An, Trưởng Công an huyện 
Cẩm Xuyên cho biết: Công an huyện cũng đã nắm qua sự việc cái chết của hai 
mẹ con sản phụ. Hiện gia đình mới gửi đơn lên công an xã, công an huyện chưa 
nhận được đơn. Chúng tôi sẽ vào cuộc trên cơ sở gia đình có đơn gửi lên và kết 
luận chuyên môn của Sở Y tế Hà Tĩnh. 
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“Bảo vệ quyền lợi cho bà mẹ và trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Nếu thấy 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật chúng tôi sẽ làm hồ sơ, khởi tố vụ án để điều tra”, 
ông An cho biết thêm. 

Luật sư Nguyễn Khắc Tuấn, Trưởng VP luật sư An 
Phát (Hà Tĩnh) cũng cho biết: Qua thông tin mà 
báo phản ánh, trong trường hợp này cần làm rõ 
quy trình tiếp nhận, khám kiểm tra và thực hiện đỡ 
đẻ thông thường được quy định như thế nào? 
Trong trường hợp này, bác sỹ thực hiện các công 
đoạn trên có vi phạm quy định đó không? 

“Nếu có cơ sở chứng minh y bác sỹ thực hiện ca 
đỡ đẻ cho chị Thuận đã vi phạm các quy định về 
quy trình tiếp nhận, khám và đỡ đẻ cho thai phụ 
dẫn đến sai lệch dự đoán kết quả gây hậu quả là 
cả hai mẹ con đều tử vong sau đó thì hành vi này 
đã cấu thành tội “Vô ý làm chết người do vi phạm 
quy tắc nghề nghiệp” được quy định tại Điều 99 Bộ 
luật hình sự”, ông Tuấn nói thêm. 

Nhóm P.V 
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d©n trÝ 
Thø t, ngµy 22.6.2011. 

Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ liên quan cái chết của mẹ con sản phụ 
(Dân trí) - Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa có quyết 
định tạm đình chỉ công tác đối với một bác sĩ và một nữ hộ sinh Khoa 
Sản để phục vụ công tác điều tra sau cái chết của hai mẹ con sản phụ 
tại viện này đêm 16, rạng ngày 17/6. 

Sáng nay 22/6, ông Phan Thanh Minh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm 
Xuyên - cho hay, lãnh đạo bệnh viện này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 
chuyên môn đối với BS Nguyễn Đình Dương - Trưởng khoa Sản và nữ hộ sinh 
Nguyễn Thị Liên để phục vụ công tác điều tra sau cái chết của mẹ con sản phụ 
Nguyễn Thị Thuận (trú tại xóm Hoàng Quý, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên).  

Ngoài ra, Trưởng khoa Nguyễn Đình Dương và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Liên phải 
hoàn tất bản tường trình cụ thể hoạt động của kíp trực trước khi hai mẹ con sản phụ 
Thuận tử vong. 
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Trưởng khoa Nguyễn Đình Dương bị quy kết là chẩn đoán sai chuyên môn khiến hai mẹ 
con sản phụ Thuận tử vong. 

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên cũng đã thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà 
Tĩnh cho niêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh án của sản phụ Nguyễn Thị 
Thuận để phục vụ công thanh kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cái chết. 
 
Trước đó, chiều tối ngày 16/6, gia đình ông Nguyễn Hữu Phương ở xóm 
Hoàng Quý, xã Cẩm Nhượng đưa con dâu là Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 
1981) đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên để sinh con. Các y bác sỹ ở đây 
đã thăm khám và nhận định thai nhi nặng khoảng 4kg, sản phụ Thuận có 
thể sinh thường, không có trở ngại.    
 
Tuy nhiên lúc 0h gày 17/6, sau khi sinh cháu trai nặng tới 4,8 kg, chị 
Thuận bị mất máu nhiều và đã tử vong. Bản thân cháu bé cũng tử vong 
trước mẹ vài tiếng đồng hồ.   

Văn Dũng 
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vietnamnet 
Thø şu, ngµy 24.6.2011. 

Tất cả bình thường, mẹ con sản phụ vẫn chết  

- Giám đốc Bệnh viện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thừa nhận bệnh viện này có 
một phần trách nhiệm trong việc để xảy ra cái chết của hai mẹ con sản phụ. 
Và không hiểu vì sao sản phụ được thăm khám bởi bác sỹ có kinh nghiệm, 
lại được hỗ trợ bằng thiết bị hiện đại nhưng hai mẹ con vẫn tử vong.  

Trước cái chết oan uổng của hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Thuận tại Bệnh 
viện huyện Cẩm Xuyên đang được dư luận đặc biệt quan tâm, PV VietNamNet 
đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thanh Minh, Giám đốc Bệnh viện huyện Cẩm 
Xuyên. 

Bác sỹ chẩn đoán một đường, sản phụ 
sinh một nẻo  

- Với tư cách là giám đốc bệnh viện, ông 
đánh giá như thế nào khi để xảy ra cái 
chết của hai mẹ con sản phụ? Nguyên 
nhân chủ quan, khách quan?  

Nguyên nhân thì hiện đang phải chờ kết 
luận của Hội đồng khoa học về mặt 
chuyên môn như thế nào? Khám xét và 

kíp trực hôm đó? 

Chúng tôi chỉ hồi cứu lại thôi. Sản phụ khi vào thì nữ hộ sinh tiến hành thăm 
khám, ban đầu khi đo bằng phương pháp cổ điển, ước lượng chiều cao tử cung 
là 31cm, vòng bụng là 92cm, chẩn đoán thai nhi khoảng 3,1kg.  

Khi bác sỹ Dương tiến hành siêu âm thì ước lượng thai nhi khoảng 4kg (+_ 2). 
Và bác sỹ Dương đã quyết định là cho sản phụ sinh thường. 

Bây giờ để đánh giá quyết định cho sản phụ sinh thường hay đẻ mổ trong trường 
hợp này thì phải chờ kết luận của hội đồng khoa học. Khi đó mới biết được là 
quyết định của ông Dương là đúng hay sai. 

 
GĐ bệnh viện Cẩm Xuyên thừa nhận bệnh viện 
này có một phần trách nhiệm trong cái chết của 
mẹ con sản phụ. 
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- Nữ hộ sinh thăm khám thì cho rằng trọng lượng cháu bé khoảng 3,1 kg, bác sỹ 
trưởng khoa sau khi siêu âm thì lại tiên lượng là 4 kg, thế nhưng đứa bé ra đời 
với trọng lượng 4,8 kg. Tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? 

Người nữ hộ sinh ước lượng khoảng 4,6 kg. Bây giờ xem xét lại hồ sơ bệnh án 
thì đó chỉ là ước lượng chứ khi đó cháu bé ra đời rất yếu, sau đó bị tử vong nên 
không cân. 

- Làm sao có thể nói là ước lượng được?  

Đó là từ hay nói miệng với nhau. Thường thì khi mà đứa trẻ vẫn còn sống thì hộ 
sinh sẽ tiến hành hút nhớt, làm rốn, lau sạch sẽ cho bé, quấn tã rồi mới cân.  

Hôm qua chúng tôi tiến hành họp và hồi cứu lại thì không cân cho cháu. Trong hồ 
sơ bệnh án thì nữ hộ sinh ghi là đứa bé sau khi mất ước khoảng 4,6kg. 

- Trong chuyên môn của ngành sản khoa thì trọng lượng của thai nhi bao nhiêu 
thì cho sinh thường, bao nhiêu thì sinh mổ? 

Về lý thuyết thì người Việt Nam thai 3,8 kg là thai to, nếu không phải là con so 
(sinh con đầu - PV) thì xem xét mổ. Còn đối với người sinh con thứ thì có thể 
phải mổ nếu khung chậu người mẹ không tương xứng.  

Giữa trọng lượng khám và thực tế khi sinh ra vẫn có sự chênh lệch khoảng 
200gam.  

- Trong trường hợp cụ thể của nạn nhân Nguyễn Thị Thuận, tại sao bác sỹ lại 
quyết định nhanh chóng cho sinh thường như thế? 

Giấy biên nhận số tiền 12 triệu đồng do Bệnh viện huyện Cẩm 
Xuyên và cá nhân bác sỹ Dương, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Liên “hỗ 
trợ” gia đình nạn nhân. 

 
Cái này thì hội đồng khoa học phải xem xét có hợp lý hay không.    
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- Vậy là giữa việc tiên lượng của bác sỹ và thực tế cháu bé sinh ra có sự chênh 
lệch rất lớn? 

Nếu theo kết quả siêu âm, trọng lượng thai từ 3,8 – 4kg, sản phụ cao 1,58m, 
nặng 62 kg, khung chậu bình thường, sinh con thứ hai, đã từng sinh thường con 
đầu nặng 3,5 kg. Bây giờ hội đồng khoa học sẽ xem xét trên những con số đó để 
xem chỉ định cho sinh thường là đúng hay sai. 

 “Chúng tôi có một phần trách nhiệm” 

- Khi siêu âm thì bác sỹ siêu âm bằng loại máy gì? 

Bác sỹ Dương siêu âm bằng máy đen trắng. Bệnh viện vẫn có máy siêu âm màu 
nhưng không hiểu vì sao bác sỹ không gọi người trực máy đến để siêu âm. 
Nhưng xét về giá trị thì hai loại máy siêu âm này cho kết quả tương đương nhau. 

Bác sỹ Dương làm nghề này đã 21 năm, có nhiều kinh nghiệm trong sản khoa 
nhưng không hiểu vì sao lại để xẩy ra sự việc như thế. 

- Đứa bé và sản phụ tử vong vì nguyên nhân gì, thưa ông? 

Đứa bé bị ngạt do chuyển dạ kéo dài. Còn người mẹ thì do chảy máu quá nhiều 
sau khi sinh, được chuyển ra Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Bây giờ nguyên nhân chảy 
máu thì phải căn cứ vào bệnh án ngoài bệnh viện tỉnh vì sản phụ đã được mổ 
cấp cứu. 

Sau khi sinh thì thường tử cung sẽ bị co lại và mạch máu cũng sẽ không bị chảy. 
Nhưng trong trường hợp này thì lại chảy máu do tử cung không co. 

- Chúng tôi được biết bệnh viện, bác sỹ Dương, nữ hộ sinh Liên đã hỗ trợ cho gia 
đình nạn nhân 12 triệu đồng? 

Đúng rồi. Đó là số tiền hỗ trợ mai táng phí cho gia đình. 

- Tại sao lại hỗ trợ? Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên có loại quỹ này? 

Đó là hỗ trợ nhân đạo, bệnh viện có một khoản kinh phí tự chủ theo Nghị định 
43. Gia đình sản phụ thuộc diện khó khăn, lại mất ở tại bệnh viện huyện nên 
chúng tôi có một phần trách nhiệm nào đấy để hỗ trợ cho gia đình bớt khó khăn. 

- Như ông nói thì sản phụ Nguyễn Thị Thuận đã được nữ hộ sinh thăm khám 
bằng phương pháp cổ điển, được bác sỹ trưởng khoa có kinh nghiệm phụ trách, 
lại có hỗ trợ bằng thiết bị hiện đại, chẩn đoán thai phụ sức khỏe bình thường. Vậy 
tại sao lại để xẩy ra sự cố đáng tiếc khi có sự chênh lệch lớn giữa tiên lượng và 
thực tế? 
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Cái này thì tôi cũng chỉ chờ kết luận thôi, khó trả lời. Nghề y là nghề nhạy cảm, 
nhiều lúc mình làm nhiều việc rất là tốt thì không ai biết đến nhưng chỉ cần sơ 
sảy, để xảy ra sự việc thì công lao đổ xuống sông xuống biển hết. 

Cám ơn ông! 

Duy Tuấn – Lê Quang (thực hiện) 
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d©n trÝ 
Thø b¶y, ngµy 25.6.2011. 

Đoàn khách du lịch ngộ độc sau bữa tối tại khách sạn 
(Dân trí) - Sau khi ăn bữa tối ngày 23/6 tại khách sạn Sông La thuộc khu du 
lịch biển Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), 
đoàn khách du lịch bị ngộ độc tập thể, hàng chục người phải nhập viện. 

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên cho biết: khoảng từ 23h 
ngày 23/6/2011, bệnh viện đã tiếp nhận hàng chục ca bệnh nhân là khách 
du lịch bị ngộ độc thức ăn được chuyển đến từ khách sạn Sông La trong 
tình trạng bị nôn ói, đau bụng dữ dội và đi ngoài. 

 
Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên nơi cấp cứu các nạn nhân bị ngộ độc 

Bệnh viện đã huy động tối đa các y, bác sỹ và dùng thêm các khoa khác để 
đưa bệnh nhân vào cấp cứu. Các bệnh nhân liên tục được chuyển đến từ 
23h đêm đến gần 9h ngày 24/6. Trong số 28 khách du lịch đã được cấp 
cứu tại bệnh viện Cẩm Xuyên có hai trẻ em 8 tuổi và 11 tuổi. 

Hơn 10 khách du lịch do có dấu hiệu bị nặng nên đã tự thuê xe ô tô chuyển 
trực tiếp ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. 

Hầu hết khách du lịch bị ngộ độc đến từ các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, 
Thanh Hoá, Hải Phòng, Hải Dương... Hiện các bệnh nhân đã qua cơn nguy 
kịch. Đến khoảng 15h chiều qua 24/6, hầu hết du khách bị ngộ độc đã lần 
lượt được xuất viện.  

Trần Hưng - DT 
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