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Th môc toµn v̈n tḩng 8 n̈m 2011 2 

nh©n d©n 
Thø n̈m, ngµy 11.6.2011. 

Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: 

Quốc hội nỗ lực hơn nữa, xứng đáng sự tin cậy của Ðảng, 
Nhà nước và nhân dân 

 
 

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc với các cử tri thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).   
( Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN) ) 

   

Chiều 10-8, tại TP Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) đã  dự Hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo 
kết quả kỳ họp thứ nhất, QH Khóa XIII tại tỉnh Hà Tĩnh.  

 Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo 
những nét khái quát về kết quả kỳ họp thứ nhất, QH Khóa XIII. Chủ tịch QH cho 
biết: Tại kỳ họp lần này, 500 đại biểu QH đại diện cho đồng bào cử tri cả nước đã về 
dự đông đủ, mang đến kỳ họp trí tuệ, niềm tin, khí thế và tinh thần đổi mới của 
một nhiệm kỳ mới. Sau 14 ngày với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, trách 
nhiệm cao, QH đã hoàn thành chương trình kỳ họp đã đề ra. Kết quả lớn nhất là 
QH đã đánh giá lại kết quả cuộc bầu cử, một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc bầu đại 
biểu QH và HÐND các cấp. Thành công đó mang ý nghĩa chính trị rộng rãi đối với 
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toàn dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân, lòng tin tưởng của 
nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước. Lần đầu tiên chúng ta tiến hành bầu cả 
HÐND các cấp và bầu QH, số lượng cử tri đi bầu cử đông nhất từ trước đến nay, đạt 
tỷ lệ đến 95,51%. Thành công của cuộc bầu cử vừa là ngày hội đại đoàn kết toàn 
dân, vừa thể hiện  thành công của sự lãnh đạo của Ðảng ta, Nhà nước ta trong công 
tác bầu cử, tạo niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và QH. 

Từ thành công và kết quả của kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng 
nhấn mạnh: Từ thực tiễn cuộc sống và kế thừa QH những khóa trước, QH Khóa 
XIII cần tiếp tục đổi mới, phát triển hơn nữa để QH làm tròn chức trách nhiệm vụ 
của mình, xứng đáng với sự tin tưởng và đáp ứng nguyện vọng của bà con cử tri cả 
nước. Hơn nữa, QH qua hoạt động của mình, trở thành nơi tập hợp sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi một vị đại biểu QH, mỗi cơ quan của QH, Ủy ban 
Thường vụ QH, Chủ tịch QH, và các cơ quan của QH phải làm tốt trách nhiệm của 
mình theo quy định của pháp luật, làm tốt nhiệm vụ của mình trước nhân dân, 
xứng đáng sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân. QH  tiếp tục nâng cao năng 
lực, nâng cao sức chiến đấu để có thể làm tốt vai trò là người đại diện. Tiếp theo 
thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng; thắng lợi to lớn của 
cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XIII, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, 
thành công của kỳ họp thứ nhất, QH Khóa XIII là sự khởi đầu có ý nghĩa rất quan 
trọng trong nhiệm kỳ mới. 

Ðề đạt ý kiến với Chủ tịch QH, nhiều ý kiến đại diện cử  tri tại khu dân cư, một số tổ 
chức, địa phương bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước. Nhiều 
ý kiến cử tri đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành tại địa phương tiếp tục quan tâm 
đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo; thực hiện rốt ráo hơn nữa các chính sách 
bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư; thực hiện xã hội hóa vấn đề vệ sinh môi trường. Cử tri đề nghị, thời 
gian tới, Chính phủ cần có những chính sách cải thiện đời sống người dân ở vùng 
khó khăn, người lao động và công chức; hỗ trợ đầu tư phương tiện phục vụ công tác 
cứu hộ cứu nạn, phòng, chống lụt bão; huy động nguồn lực lớn để thực hiện công 
tác sau tái định cư, di dân cho việc xây dựng các công trình lớn; tổ chức dạy nghề, 
hướng nghiệp đối với lao động nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều 
khó khăn... 

* Sáng 10-8, trong không khí toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân tiến tới kỷ niệm 
66 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2011) và Quốc khánh 2-9, 
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Ðoàn công tác đã thăm Khu di tích lịch sử văn 
hóa Kim Liên, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Làng Sen, 
xã Kim Liên (Nam Ðàn, Nghệ An); dâng hương mộ Bà Hoàng Thị Loan, Thân mẫu 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

PV  
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n«ng nghiÖp 
thø şu, ngµy 11.8.2011. 

Kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh 
 

Sáng 11/8, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ mít tinh, diễu binh diễu hành kỷ niệm 180 
năm ngày thành lập, 20 năm tái lập tỉnh. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo Bộ ngành Trung 
ương, tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân địa phương.  

 
Ông Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Hồ Chí 

Minh cho Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh 

180 năm qua Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn 
thách thức nhưng với tinh thần chịu thương, chịu khó, thông minh, sáng tạo, kiên 
cường họ đã vượt qua những khó khăn đó để hôm nay dành được nhiều thành quả 
đáng khích lệ. Đặc biệt, sau khi tái lập tỉnh năm 1991, từ một tỉnh nghèo với dân số 
1,2 triệu người; sản lượng lương thực mới chỉ đạt 18 vạn tấn; thu nhập đầu người 
1,2 triệu/người/năm; trên 60% hộ nghèo đói; thu ngân ngân sách toàn tỉnh 18 tỷ 
đồng, đến nay sản lượng lương thực có hạt tăng lên 52 vạn tấn; thu nhập đầu người 
trên 12 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt trên 1.500 tỷ; giảm tỷ lệ hộ nghèo 
xuống mức thấp nhất. 

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 8 n̈m 2011 5 

Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nói: “Để có được 
thành quả sau 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đã cùng nhau đoàn 
kết một lòng quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh thoát nghèo vươn lên thành một tỉnh có 
nền nông nghiệp phát triển bền vững; công nghiệp, TTCN, dịch vụ mạnh và vươn 
xa, phấn đấu từ nay đến 2015 đạt mức tăng trưởng từ 7 - 7,5%/năm; GDP bình 
quân đầu người đạt khoảng 2.000 USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,5%/năm”. 

 

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 
Hùng ghi nhận, đánh giá cao những thành quả Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đạt được 
trong 180 năm qua, đặc biệt sau 20 năm tái lập tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội 
cũng yêu cầu, thời gian tới Hà Tĩnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển 
khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 
2010 – 2015 sớm đưa Hà Tĩnh thoát nghèo, phát triển bền vững; chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần cho người dân; tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ 
mô, tăng trưởng hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội; đẩy nhanh thực hiện các công 
trình, dự án trọng điểm; chương trình nông thôn mới, phát triển giáo dục đào tạo, y 
tế, việc làm...Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Sinh Hùng cũng đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân 
Hà Tĩnh trong dịp kỷ niệm này. 
 
Anh Bình-Thanh Nga   
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nh©n d©n 
Thø şu, ngµy 12.8.2011. 

 

Hà Tĩnh 180 năm 
lớn dậy từ Thành 
Sen  
Là vùng đất "địa linh nhân 
kiệt", có truyền thống văn hóa, 
cách mạng, cùng bề dày gần hai 
thế kỷ chiến đấu, xây dựng và 
phát triển, Hà Tĩnh đang tạo 
bước đột phá khẩu trên con 
đường trở thành tỉnh phát triển  
toàn diện. 
 

Một góc thành phố Hà Tĩnh.   ( Ảnh: THANH HOÀI )  
   

Tự hào Thành Sen 

Theo tài liệu khảo cổ học, cách đây hàng nghìn năm, vùng đất Hà Tĩnh đã có người 
sinh sống. Thủa Vua Hùng dựng nước Văn Lang, vùng Hà Tĩnh thuộc Bộ Cửu 
Ðức... Ðến năm 1831, vua Minh Mệnh chia cả nước thành 30 tỉnh, trong đó có Hà 
Tĩnh. Tỉnh Hà Tĩnh chính thức được thành lập, gồm hai phủ, sáu huyện. Năm 
1875, tỉnh lỵ Hà Tĩnh rời về xã Trung Tiết (TP Hà Tĩnh ngày nay). Tỉnh thành được 
xây dựng kiên cố bằng gạch và đá ong, trong hào có nhiều sen nên người ta còn gọi 
thành Hà Tĩnh là Thành Sen...  

Là vùng đất "địa linh nhân kiệt" con người Hà Tĩnh luôn tạo dựng cho mình đời 
sống văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Từ xưa tới nay, vùng đất 
này nổi tiếng với truyền thống hiếu học, đóng góp cho nước nhà nhiều danh nhân 
văn hóa kiệt xuất, nhiều lãnh tụ cách mạng tiêu biểu. Chỉ tính từ thời Trần đến thời 
Nguyễn, Hà Tĩnh có tới 148 vị đại khoa, điển hình như: Ðại thi hào Nguyễn Du, 
nhà bác học Phan Huy Chú, Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, các Tổng Bí 
thư Trần Phú, Hà Huy Tập, cùng nhiều nhà cách mạng tiêu biểu của Ðảng... nhà 
khoa học Hoàng Xuân Hãn, nhà toán học Lê Văn Thiêm, nhà văn hóa Nguyễn 
Khắc Viện, nhà thơ Xuân Diệu, Huy Cận, danh họa Nguyễn Phan Chánh, nhà sử 
học Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Ðinh Xuân Lâm...  
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 Do vị trí địa lý, người dân nơi đây đã phải chịu sự tàn phá nặng nề của các cuộc 
chiến tranh chống giặc ngoại xâm, phải thường xuyên gồng mình để chống chọi với 
thiên tai khắc nghiệt, con người Hà Tĩnh yêu quê hương, đất nước nồng nàn, ý chí 
kiên cường, bất khuất, truyền thống đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, sống có 
nghĩa tình, thuỷ chung, giản dị, tiết kiệm, lao động cần cù, sáng tạo. Luôn đi đầu 
trong các phong trào đấu tranh giành nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong kháng 
chiến chống thực dân Pháp, Hà Tĩnh là một trong những trung tâm của phong trào 
Cần Vương, cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh... và là một trong bốn tỉnh của cả nước 
giành được chính quyền về tay nhân dân sớm nhất nước. Hà Tĩnh đã xây dựng 
được các An toàn khu tạo điều kiện thuận lợi cho các xưởng sản xuất vũ khí, xưởng 
in bạc của Liên khu IV và cả Trung Bộ hoạt động. Là một trong những tỉnh đầu tiên 
của cả nước hoàn thành thanh toán nạn mù chữ trên phạm vi toàn tỉnh, được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng Nhì. Trong cuộc kháng 
chiến trường kỳ anh dũng này, Hà Tĩnh có 76 nghìn người gia nhập quân đội và đi 
dân công hỏa tuyến... 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hà Tĩnh "Vừa là hậu phương vừa là tiền 
tuyến". Quân và dân Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần "Xe chưa qua, nhà không tiếc", 
"Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Tất cả cho tiền tuyến, 
tất cả để đánh thắng". Toàn tỉnh đã nở rộ phong trào "Thanh niên ba sẵn sàng", 
"Phụ nữ ba đảm đang", sản xuất giỏi, chiến đấu và phục vụ chiến đấu giỏi. Hà Tĩnh 
đã bắn rơi 267 máy bay, bắn chìm và bắn cháy 34 tàu chiến... Nhiều địa danh đã 
vào lịch sử với những chiến công vang dội như là huyền thoại. Tiêu biểu như Ngã 
ba Ðồng Lộc, ghi danh Tiểu đội thanh niên xung phong mười nữ anh hùng liệt sĩ 
với khẩu hiệu "sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm" đã hy sinh 
trọn vẹn cả tuổi thanh xuân của mình cho sự sống của tuyến đường... Từ năm 1965 
đến năm 1975, toàn tỉnh có 92.913 thanh niên nhập ngũ (chiếm 10% dân số toàn 
tỉnh lúc đó), 10.636 thanh niên xung phong và hơn 334 nghìn lượt dân công hỏa 
tuyến... Hơn 13 nghìn  con em Hà Tĩnh anh dũng hy sinh trên các chiến trường. 
Nhiều tập thể và cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang, 535 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tất 
cả các huyện, thị, thành phố đều được phong tặng là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân... 

Tạo bước đột phá để phát triển bền vững 

Từ năm 1976 đến năm 1991, Hà Tĩnh hợp nhất với Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. 
Tháng 8-1991, Hà Tĩnh tái lập tỉnh. Sau khi tách tỉnh, Hà Tĩnh đứng trước những 
khó khăn về nhiều mặt như: cơ sở hạ tầng thấp kém, sản xuất hàng hóa chưa phát 
triển, tỷ lệ đói nghèo cao và nhiều vấn đề xã hội bức xúc cần phải được tập trung 
giải quyết. Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội Ðảng 
bộ tỉnh các nhiệm kỳ cùng với sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Trung ương và sự 
động viên tích cực của các tỉnh, thành trong cả nước, Hà Tĩnh đã dồn sức vào phát 
triển nông nghiệp, nông thôn, giao thông, an sinh xã hội... Và đã giành được nhiều 
thành quả quan trọng, nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Chỉ sau 10 năm tái 
lập, Hà Tĩnh đã đạt sản lượng lương thực gần bằng hai lần so thời điểm tái lập tỉnh. 
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Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đi đầu toàn quốc về xóa nhà tranh tre dột nát, 
nhà tạm và xóa đói, giảm nghèo. Ðặc biệt, từ sau Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 16, 
nhiệm kỳ 2006 - 2010, Hà Tĩnh đã tập trung mọi nguồn lực, tạo bước đột phá 
trong phát triển công nghiệp, đồng thời phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với 
quá trình đô thị hóa... Môi trường đầu tư được cải thiện, Hà Tĩnh nhanh chóng trở 
thành tỉnh thu hút và triển khai được nhiều dự án công nghiệp lớn, nhất là dự án 
Khu liên hợp luyện thép và cảng Sơn Dương do Tập đoàn Formosa (Ðài Loan) đầu 
tư với số vốn giai đoạn 1 gần 9 tỷ USD, là dự án FDI lớn nhất cả nước. Hiện tại Khu 
kinh tế (KKT) Vũng Áng ở Kỳ Anh - vùng quê nghèo khó nhất nước đang hình 
thành trung tâm công nghiệp nặng quy mô lớn của khu vực và cả nước với các sản 
phẩm chủ lực: gang thép, điện năng, lọc hóa dầu, cảng nước sâu, công nghiệp phụ 
trợ... Ðến nay, toàn tỉnh đã thu hút trên 130 dự án đầu tư vào KKT Vũng Áng, KKT 
cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các KKT khác với tổng vốn đăng ký gần 250 nghìn tỷ 
đồng. Một số công trình, dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, như: Nhà máy 
Nhiệt điện Vũng Áng I, Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương, Nhà 
máy Liên hợp gang thép Hà Tĩnh... Nhiều dự án có quy mô lớn đang triển khai các 
bước để được cấp giấy chứng nhận đầu tư, như: Nhà máy lọc hóa dầu công suất 16 
triệu tấn/năm (12,5 tỷ USD); Nhà máy luyện thép của Công ty cổ phần Sắt Thạch 
Khê; Nhà máy  Nhiệt  điện  Vũng Áng II...  

NGUYỄN THANH BÌNH 

Ủy viên Trung ương Ðảng,  

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 
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d©n trÝ 
Thø n̈m, ngµy 11.8.2011. 

 
Hà Tĩnh: Hào hùng lịch sử 180 năm 
(Dân trí) - Nằm trong chương trình hướng tới ngày Đại lễ, Ving nay 10/8/2011, 
UBND WӍnh +j�7ƭnh phӕi hӧp vӟi ViӋn KHXH ViӋt Nam tә�chӭc Hӝi WKҧo khoa Kӑc 
“+j�7ƭnh 180 năm xây dӵng Yj�SKit triӇn”. 

Dӵ�hӝi WKҧo Fy�ông NguyӉn Thanh %unh, UVBCH TƯ Đҧng, %t�thư 7Ӎnh ӫy +j�7ƭnh; TS 
NguyӉn ThӃ�.ӹ, 3Ky�trѭӣng Ban Tuyên JLio TƯ; GS.TS 9}�.Kinh Vinh,  3Ky�&Kӫ�Wӏch 
ViӋn KHXH ViӋt Nam F�ng Fic JLio sư, tiӃn Vӻ�Fic QJjnh khoa Kӑc Yj�Fic đӗng FKt�
trong BTV 7Ӎnh ӫy, Omnh đҥo UBND WӍnh, thѭӡng trӵc HĐND, UBMTTQ WӍnh. &Kӫ�WUu�hӝi 
WKҧo gӗm GS.TS 9}�.Kinh Vinh; PGS.TS Trҫn Ĉӭc Cѭӡng Yj�Fic ông Đinh Xuân ViӋt, 
3Ky�%t�thư Thѭӡng trӵc 7Ӎnh ӫy; NguyӉn ThiӋn, 3Ky�&Kӫ�Wӏch UBND WӍnh. 

 
Ông Đinh Xuân Việt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chào mừng 

Hội thảo 
  
3Kit biӇu khai Pҥc Hӝi WKҧo, ông Đinh Xuân ViӋt đm�ôn Oҥi truyӅn thӕng hiӃu Kӑc, truyӅn 
thӕng văn Kya, yêu nѭӟc, Fich Pҥng Fӫa Fic thӃ�hӋ�cư dân +j�7ƭnh qua Fic thӡi NǤ�
Oӏch sӱ, ôn lại TXmng thӡi gian hӧp nhҩt vӟi WӍnh NghӋ�An, sơ qua Wunh hunh SKit triӇn KT 
– XH trong nhӳng năm gҫn đây Yj�khҷng đӏnh: nhӳng kӃt TXҧ�đy�Oj�nhӡ�sӵ�quan tâm, 
Omnh đҥo Fӫa Đҧng Yj�1Kj�nѭӟc, sӵ�nӛ�lӵc, đRjn kӃt, năng đӝng, Ving Wҥo Fӫa Omnh 
đҥo Yj�nhân dân +j�7ƭnh. 

%io Fio ÿӅ�dүn hӝi WKҧo do PGS.TS Trҫn Ĉӭc Cѭӡng WUunh Ejy đm�mӝt lҫn nӳa nhҳc Oҥi 
sӵ�kiӋn quan WUӑng năm 1831 khi +j�7ƭnh trӣ�WKjnh mӝt đơn Yӏ�Kjnh FKtnh cҩp WӍnh 
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thuӝc triӅu đunh Minh Mệnh. PGS.TS FǊng Ejy Wӓ�mong muӕn, tham luұn cӫa Fic đҥi 
biӇu Yj�Fic QKj�khoa Kӑc VӁ�tұp trung Ojm Ving Wӓ�Fic vҩn ÿӅ: 9ӏ�WUt�đӏa Oê, điӅu kiӋn tӵ�
nhiên, cơ cҩu dân cư Yj�ҧnh hѭӣng Fӫa Fic điӅu kiӋn ҩy đӕi vӟi +j�7ƭnh trong TXi�
WUunh xây dӵng Yj�SKit triӇn; Qui�WUunh xây dӵng bӝ�Piy Kjnh FKtnh ӣ�+j�7ƭnh qua Fic 
thӡi NǤ. Nhӳng vҩn ÿӅ�đһt ra trong nhiӋm Yө�CCHC hiӋn nay; TruyӅn thӕng yêu nѭӟc Yj�
Fich Pҥng Fӫa nhân dân +j�7ƭnh qua Fic thӡi NǤ�Oӏch sӱ. Đyng Jyp Fӫa nhân dân +j�
7ƭnh qua Fic thӡi NǤ�Yjo sӵ�nghiӋp xây dӵng Yj�Eҧo vӋ�tә�quӕc Fӫa nhân dân Fҧ�nѭӟc; 
Ĉӡi sӕng văn Kya , truyӅn thӕng hiӃu Kӑc Yj�nhӳng đyng Jyp Fӫa Fic Gzng Kӑ�ngѭӡi 
+j�7ƭnh Yjo di Vҧn văn Kya dân tӝc; +j�7ƭnh trong sӵ�nghiӋp đәi mӟi Yj�SKit triӇn văn 
Kya, JLio Gөc, QPAN, xây dӵng cuӝc sӕng văn minh, Kҥnh SK~c…  

 
GS.TS Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học-Xã hội Việt Nam phát biểu đề dẫn “Hà Tĩnh-180 năm 

xây dựng và phát triển” 
  
Trên tinh thҫn ҩy, Hӝi WKҧo đm�nhұn đѭӧc 18 tham luұn Fӫa Fic JLio sư, tiӃn Vӻ�thuộc 
các ngành khoa học xã hội, trong đy�Fy�mӝt sӕ�tham luұn đưӧc WUunh Ejy Wҥi hӝi WKҧo 
như: “+j�7ƭnh Y�ng đҩt WUӑng yӃu trong sӵ�nghiӋp xây dӵng Yj�Eҧo vӋ�đҩt nѭӟc” 
(PGS.TS 7Uӏnh Khҳc 0ҥnh), “Sҳc WKii 1Jjn Hӗng trong phong Fich đҥi đӗng xӭ�NghӋ” 
(PGS 9Ǌ�1Jӑc .Kinh), “VӅ�cơ cҩu [m hӝi cә�truyӅn Fӫa ngѭӡi Bӗ�Lô ӣ�Y�ng biӇn +j�
7ƭnh” (PGS.TS NguyӉn Duy ThiӋu), “*Lio Gөc Yj�khoa cӱ�+j�7ƭnh thӡi phong kiӃn” 
(PGS.TS NguyӉn Minh Tѭӡng), “Văn hóa, văn nghệ dân gian Hà Tĩnh trong vùng văn 
hóa, văn nghệ dân gian xứ Nghệ” (PGS Ninh Viết Giao), “Hà Tĩnh giải quyết mối quan 
hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội” (TS Dương Bá Phượng), những Nhà 
văn người Hà Tĩnh tiêu biểu trong văn chương Việt ngữ hiện đại (PGS TS Nguyễn Đăng 
Điệp), tài và tình Nguyễn Công Trứ (GS Phong Lê)… Các tham luұn trên đm�cung cҩp 
thêm Fic tư liӋu Yj�đưa ra nhӳng diӉn JLҧi, đinh JLi�mӟi vӅ�+j�7ƭnh WUҧi qua 180 năm 
xây dӵng, Wҥo đj�cho sӵ�nghiӋp SKit triӇn hôm nay. 
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Quang cảnh buổi Hội thảo 

  
Kết luận Hội thảo, TS Trần Đức Cường khẳng định: Các tham luận được trình bày tại 
hội thảo đã chỉ rõ Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, hiếu học 
với nhiều danh nhân, tuấn kiệt. Hà Tĩnh cũng là vùng đất có nhiều điều kiện thuận lợi để 
phát triển hơn nữa trong thời kỳ mới. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những truyền 
thống tốt đẹp và những tiềm năng đó được phát huy mạnh mẽ hơn... Những vấn đề nêu 
ra tại hội thảo lần này chắc chắn sẽ gợi mở nhiều phương cách để trong tương lai Hà 
Tĩnh tiếp tục là vùng đất “địa linh, nhân kiệt” với nền văn hóa đặc sắc, nền KT – XH phát 
triển. 

Duy Thảo - Anh Hoài 
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®¶ng céng s¶n viÖt nam 
Thø t, ngµy 10.8.2011. 

 

 
(ĐCSVN) - Kỷ niệm 180 
năm Ngày thành lập tỉnh 
Hà Tĩnh, chiều 9/8, tại 
vườn hoa Lý Tự Trọng 
(TP Hà Tĩnh), Hội liên hiệp 
Văn học -  Nghệ thuật 
phối hợp với Sở Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch tỉnh 
Hà Tĩnh tổ chức Triển lãm 
ảnh “Hà Tĩnh - những 
chặng đường lịch sử” và 
trao giải Cuộc thi ảnh 
nghệ thuật Hà Tĩnh lần 
thứ III.  

Cuộc thi ảnh nghệ thuật 
Hà Tĩnh lần thứ III kỷ 

niệm 180 năm Ngày thành lập tỉnh do Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ 
thuật Hà Tĩnh phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông 
đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh. 

Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hàng 
ngàn bức ảnh gửi về tham dự. Ban Giám khảo cuộc thi đã chọn 180 tác 
phẩm xuất sắc nhất để trưng bày tại triển lãm. 

Các tác phẩm tập trung phản ánh, ca ngợi vẻ đẹp, sự phát triển của miền 
quê Hà Tĩnh trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm 
đạt giải: tác giả Quang Vinh đạt giải Nhất với tác phẩm "Vùng quê Cương 
Gián"; tác giả Trần Hướng với tác phẩm "Nhịp điệu công trình", tác giả 
Huỳnh Nam với tác phẩm "Thành phố vào đêm" được trao giải Nhì và 5 
tác phẩm khác được trao giải Ba. 

UBND tỉnh cũng trao thưởng cho hoạ sĩ Trần Hoài Đức đạt giải Nhất 
sáng tác biểu trưng Hà Tĩnh 180 năm./. 

Kim Thoa 

  
Các tác giả đoạt giải tại cuộc thi  
(Ảnh: Báo điện tử Hà Tĩnh) 
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sµi gßn gi¶i phãng 
Thø n̈m, ngµy 4.8.2011. 

Huyền thoại làng K130 

Làng K130 (tên cũ là làng Hạ Lội) thuộc xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh, nằm cách trung tâm TP Hà Tĩnh về hướng Bắc khoảng 20km.  

Khoảng năm 1966 - 1968, trên tuyến quốc lộ 1A, đặc biệt đoạn từ huyện Thạch Hà ra 
thị xã Hồng Lĩnh, máy bay Mỹ cày xới suốt ngày lẫn đêm làm tắc nghẽn hệ thống bến 
phà Thượng Gia, cầu Cổ Ngựa, cầu Già, cầu Nghèn… Toàn bộ phương tiện cơ giới 
lưu thông qua đây buộc phải vòng tránh đi theo đường 8A, 15A. Nhưng từ ngày 10 
đến 13-8-1968, cả hai con đường này cũng bị cắt đứt.  
 
Đúng vào thời điểm ác liệt này, có một đoàn xe 130 chiếc chở hàng đặc biệt vào chi 
viện khẩn cấp cho chiến trường miền Nam cần được đi ngay. Chỉ thị của Bộ Chính trị 
được truyền trực tiếp xuống Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh phải mở một con 
đường Xế mới (đường tránh) xuyên qua tim làng Hạ Lội. Ngay sau khi chỉ thị được 
ban xuống, 100% người dân làng Hạ Lội ủng hộ, với khẩu hiệu “không có gì quý hơn 
độc lập tự do”, “xe chưa qua nhà không tiếc”. Chỉ trong vòng chưa đầy 8 giờ ngày 13-
8-1968, 130 căn nhà của người dân tình nguyện được hạ xuống. Gỗ, tre, gạch, phên 
nứa, ngói, cánh cửa, kèo, cột, bàn ghế... biến thành nền đường.  

Được sự giúp đỡ của bộ đội, TNXP và hàng ngàn người dân đoạn đường Xế chiến 
lược rộng từ 4 - 5m, dài 3km, trong đó có 1km qua tim làng Hạ Lội đã hoàn thành. 
Nửa đêm hôm đó, chiếc xe đầu tiên lăn bánh từ đường 1A rẽ vào con đường mới 
trong làng Hạ Lội đến bến phà dã chiến cuối làng trên bờ Bắc sông Già. Từ đây đoàn 
xe được chở bằng phà xuôi xuống bờ Nam sông Già qua cầu Sông (xã Thạch Minh, 
huyện Thạch Hà) tiếp tục nhập vào quốc lộ 1A. Hàng ngàn người dân tay cầm đèn 
chai được ngụy trang làm cọc tiêu cho đoàn xe đi qua.  

Rạng sáng 14-8-1968, 130 chiếc xe chở hàng đặc biệt đã vượt qua làng Hạ Lội an 
toàn. Kể từ hôm đó, từng đoàn xe đi qua đường Xế vận chuyển hàng hóa ra tiền 
tuyến không còn bị ùn tắc, sa lầy như trước nữa. Để bảo vệ bí mật và che mắt địch, 
hàng ngày cứ sáng ra một bộ phận dân quân ngụy trang lại đường, tối đến lại cất 
giấu ngụy trang. Cứ như vậy, đường Xế được giữ bí mật cho đến ngày ngừng bắn. 

Đến hôm nay, sau hơn 43 năm, con đường Xế xuyên qua tim làng Hạ Lội chỉ còn lại 
trong ký ức. 130 căn nhà dỡ ra để lấy mặt bằng và vật liệu “lót đường” chống lầy cho 
xe qua, giờ đã được dựng lại trên nền đất cũ. Để ghi nhớ sự kiện ngày 13-8-1968, 
làng Hạ Lội đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định đặt tên là làng K130 và 
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chiến dịch vận chuyển nhà cửa là chiến dịch K130. Ngày 29-5-2006, làng K130 được 
Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc 
gia và được Nhà nước đầu tư kinh phí tu bổ một số hạng mục. Mới đây nhất, HĐND, 
UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có quyết định đầu tư hơn 100 triệu đồng để lập dự án 
quy hoạch, khôi phục, khoanh vùng bảo vệ di tích làng K130. 

Dẫn chúng tôi về thăm làng K130, ông Phan Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc, 
cho biết hiện làng đã chia thành 2 xóm là Tân Tiến và Minh Tiến, với tổng diện tích 
60,77ha, gần 204 hộ dân, 849 nhân khẩu. Làng K130 bị chiến tranh tàn phá nay đã 
được thay bằng bức tranh mới hoàn toàn. Những hố bom ứa máu ngày trước, giờ đã 
được người dân cải tạo trở thành hồ thả cá. Những ngôi nhà mái ngói đỏ mới, kiên 
cố, khang trang đã thay thế những ngôi nhà phải tháo dỡ năm xưa. Con đường từ 
đầu làng đến cuối làng đã được bê tông hóa thẳng tít tắp, đẹp đẽ...  

 
Bến phà dã chiến cuối làng K130 bên sông Già góp phần chuyển 
tải an toàn cho phương tiện vận chuyển, thực phẩm, vũ khí của 
quân ta vào chiến trường miền Nam vào năm 1968 

Sau ngày đất nước thống nhất, ngay tại chân bến phà dã chiến vận chuyển xe, hàng 
qua sông Già năm xưa, người dân làng K130 đã xây dựng lên một ngôi miếu đặt tên 
gọi miếu Mướp. Ngoài các ngày lễ lớn, hàng năm cứ đúng ngày 13-8, đông đảo 
người dân lại ra đây làm lễ dâng hương. 

DƯƠNG QUANG 
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pḩ p luËt 
Chñ nhËt, ngµy 7.8.2011 

Người lao động xuất khẩu đang tự làm mất thương hiệu 
Giữa tháng 7, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa ký văn bản gửi 
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ba huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh và Cẩm Xuyên 
dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho 
lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS). Nguyên nhân: đây là những huyện 
có số lao động bỏ trốn cao tại thị trường Hàn Quốc. 

Trước đó nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xuất khẩu lao động (XKLĐ) cũng cảnh 
báo Việt Nam có nguy cơ đánh mất các thị trường tốt nếu tình trạng lao động bỏ 
trốn tiếp tục gia tăng.  

Chương trình EPS do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp Bộ LĐ-
TB&XH Việt Nam thực hiện, kéo dài được sáu năm. Kết thúc đợt hợp đồng năm 
năm đầu tiên, thống kê cho thấy có tới 50% số lao động hết hạn bỏ trốn, không về 
nước. Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài 
nước, đây chính là lý do khiến Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc hoãn kỳ kiểm 
tra tiếng Hàn cho người lao động dự kiến diễn ra vào ngày 7-8. Bộ LĐ-TB&XH 
phải cử một đoàn công tác sang Hàn Quốc để thương lượng nhưng mốc thời gian 
cụ thể cho việc nối lại chương trình EPS vẫn chưa được đưa ra.  

Ông Đoàn Đại Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sona - một doanh 
nghiệp có chức năng XKLĐ, cho biết số lao động này thường trốn để ở lại nước 
ngoài sau khi đã làm việc được 3-4 năm, đã gửi tiền về quê trang trải hết nợ nần. 
Họ hy vọng ra ngoài làm việc sẽ kiếm được nhiều hơn.  

Với thị trường Nhật Bản, tỉ lệ lao động bỏ trốn của Việt Nam thường đứng đầu 
trong các nước có lao động sang đây làm việc. Có thời điểm tỉ lệ này lên tới hơn 
30%. Tuy nhiên, Luật Xuất nhập cảnh mới của Nhật Bản (có hiệu lực từ ngày 1-7-
2010) đã nghiêm cấm các doanh nghiệp phái cử thu tiền đặt cọc (thường gọi là tiền 
chống trốn - NV) của người lao động dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này khiến 
các chuyên gia dự báo sắp tới tỉ lệ lao động bỏ trốn có thể sẽ còn tăng nhiều hơn 
trước.  
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Theo ông Quỳnh, để giải quyết vấn đề “chống trốn” ở hai thị trường trên, các 
doanh nghiệp XKLĐ cần bắt tay với các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc tại 
Việt Nam để sắp xếp những công việc phù hợp với lao động sau khi họ về nước. 
“Việc này vừa hạn chế lao động bỏ trốn, vừa có thể tận dụng được nguồn lực đã 
được đào tạo” - ông Quỳnh nói.  

Lao động từ Hàn Quốc trở về được tạo việc làm 

Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tại Việt Nam đang 
thí điểm chương trình khởi nghiệp và xin việc cho người lao động Việt 
Nam hồi hương. Theo đó, người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo 
chương trình EPS, nếu về nước đúng thời hạn sẽ được HRD đào tạo 
nghề, hỗ trợ ăn, ở và giới thiệu việc làm miễn phí tại các doanh nghiệp 
Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. 

BẢO PHƯỢNG 
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kinh tÕ n«ng th«n 
Thø hai, ngµy 15.8.2011. 

Sơn "khèo" và mái ấm tình thương 
 

KTNT - Không cam chịu số phận tật nguyền, Lê Hồng 
Sơn, sinh năm 1979 ở xã Phú Gia (Hương Khê - Hà 
Tĩnh) đã tạo dựng cho mình một cơ sở chuyên kinh 
doanh đồ gỗ mỹ nghệ. Đây cũng chính là mái ấm của 
gần 20 người khuyết tật.  
Ngay từ khi sinh ra, Sơn đã bị tật nguyền, bàn chân ngón 
ngắn, ngón dài, hai tay tê liệt. Lên 6 tuổi, Sơn mới biết đi. 
Để tập cho con đi thẳng, hằng ngày cha anh đã dùng 
nẹp tre kẹp vào chân; khi đi học, để cầm được bút, cha 
anh phải dùng dây cột bút ở ngón chân Sơn. Anh tâm 
sự: "Từ bé đến lớn việc gì cũng phải nhờ người khác, tôi 
tủi thân lắm, vì thế tôi luôn tự nhủ phải đứng dậy". 
Niềm đam mê nghề mộc đến với Sơn lúc anh 15 tuổi. 
Cha anh vốn là giáo viên nhưng biết nghề mộc. Vào thời 
điểm đó, nhà anh thường có thợ từ ngoài Bắc vào làm 
mộc. Anh ngồi chăm chú, để ý từng đường bào, nhát đục 

của họ, rồi ao ước có ngày làm ra một sản phẩm đồ gỗ nội thất trong nhà. Phải 
khổ sở tập luyện nhiều ngày đêm, được sự giúp đỡ của cha, cuối cùng anh 
cũng tự làm ra những sản phẩm đầu tay. 
Khi tay nghề đã vững, Sơn mạnh dạn làm ra các sản phẩm gửi đi dự các hội thi 
cho người khuyết tật. Năm 1992, sản phẩm lư hương bằng gỗ của Sơn đã 
giành giải Nhất tại "Trại hè trẻ em nghèo vượt khó" do Trung ương Đoàn tổ 
chức. 
Năm 1997, Sơn về Trung tâm dạy nghề, phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh, nhận 
giúp đỡ các học viên kém may mắn và củng cố thêm tay nghề. Được chính 
quyền địa phương tạo điều kiện, tháng 6/2008, Sơn vay vốn ngân hàng và 
người thân mở Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Dũng, dạy nghề mộc dân dụng cho 
người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo trong vùng. 
Hiện, Sơn đang dạy nghề và tạo nơi ăn chốn ở cho gần 20 học viên. Học viên 
được đào tạo trong vòng 6 tháng và miễn hoàn toàn học phí, học xong được 
giới thiệu việc làm, hoặc ở lại trung tâm. Bình quân mỗi tháng các em được 
nhận 1,5 triệu đồng/người. 
Sơn tâm sự: "Tôi chỉ mong muốn doanh nghiệp ngày càng mở rộng, tạo thêm 
việc làm cho nhiều lao động bị tàn tật như tôi để giúp họ lấy lại niềm tin trong 
cuộc sống".  

Duy Phong - Quế Sơn

 
Anh Sơn hướng dẫn 
công việc cho những 
người thợ khuyết tật. 
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®¹i ®oµn kÕt 
Thø ba, ngµy 16.8.2011. 

Gia Phố - Mô hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới (16/08/2011) 
Gia Phố thuộc huyện núi biên giới Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, là xã có đông 
đồng bào đạo Công giáo (chiếm 78% dân số). Đây là địa phương đã hai lần đạt 
danh hiệu xã Anh hùng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, 
trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, xã Gia Phố còn được 
chọn là 1 trong 11 xã của cả nước thực hiện mô hình thí điểm xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2009 – 2011. 

Ông Nguyễn Văn Cầm, Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã có 1580 hộ, 6980 
khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 78%, sinh hoạt trong 2 giáo xứ 
ở 7 nhà thờ. Bên cạnh đó, xã cũng có một ngôi chùa là trụ sở của Ban đại diện Phật 
giáo huyện Hương Khê với 38 phật tử sinh hoạt. 

Theo kết quả đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, sau 3 năm 
thực hiện, Gia Phố đã đạt những thành qủa trên nhiều lĩnh vực. 

Về kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn, đến nay toàn xã đã kiên cố hóa 38 km 
đường giao thông, đạt 80%; hàng năm xã tổ chức các đợt ra quân làm giao thông 
thủy lợi nội đồng nhằm phục vụ tốt cho công tác tưới tiêu đảm bảo sản xuất, hiện 
đã bê tông hóa 2,5 km mương, tổng giá trị trên 1,2 tỷ đồng. Toàn xã có 8 trạm biến 
áp, 17 km đường dây hạ thế, 100 hộ dân hộ dân dùng điện; hệ thống trường học và 
trạm y tế khá hoàn thiện, hiện toàn xã có 3/4 trường học đạt tiêu chuẩn quốc gia. 
Trạm Y tế được công nhân đạt trạm chuẩn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 
đạt 50%. 100% hộ dân dùng giếng đào, cảnh quan môi trường thôn xóm ngày càng 
sạch đẹp. 

Hiện nay, xã đã hoàn thành công tác chuyển đổi ruộng đất đạt tỷ lệ 75%. Đáng chú 
ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã đạt trên 10%, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, từ 52% xuống 38%, thu nhập 
bình quân đầu người từ 5,8 triệu đồng lên 8,5 triệu đồng/người/năm; thu nhập giá 
trị từ chăn nuôi tăng từ 33% lên 42%.  

Về giáo dục đào tạo, đã huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường, bước đầu 
khơi dậy được truyền thống hiếu học, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học khá 
cao. Về công tác y tế cộng đồng, Gia Phố đã thực hiện tốt chương trình tiêm chủng, 
không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, công tác KHHGĐ đạt kết quả khá, tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,7% xuống còn 0,7%, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm từ 
48% xuống 17%. Về văn hóa thể thao, toàn xã có 10/14 thôn đạt danh hiệu làng 
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văn hóa chiếm 71%, 100% các thôn có hương ước, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 
80%, hoạt động thể thao được duy trì, đặc biệt là tổ chức các giải bóng đá hàng 
năm. Đài Phát thanh xã đã phủ sóng 14/14 thôn, các thôn đều có cụm loa phát 
thanh, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là các ngày lễ lớn của 
đất nước, tuyên truyền việc chấp hành pháp luật của đồng bào giáo dân trong các 
dịp lễ trọng. Công tác xóa đói giảm nghèo đã được Đảng ủy, chính quyền quan tâm 
và nhân dân hưởng ứng. Công tác điều tra hộ nghèo, hộ có nhà tranh tre dột nát tạm 
bợ, được thực hiện theo đúng quy trình, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện, giúp 
giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 48% xuống 12,9%, nhà tạm bợ còn 4%. 

Hiện nay, Đảng bộ xã Gia Phố có 250 đảng viên, trong 3 năm Đảng bộ đạt danh 
hiệu đảng bộ trong sách vững mạnh, mỗi năm kết nạp mới từ 5 – 8 đảng viên. Các 
ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị đã phối hợp tốt trong 
việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm 
thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhờ đó, Gia Phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ 
thi đua xuất sắc. 

TÙNG ẢNH 
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ngêi cao tuæi 
Thø şu, ngµy 26.8.2011. 

Vươn lên xứng với mảnh đất giàu truyền thống cách mạng 
Năm Tân Mão (1831) dưới triều vua Minh Mạng, hai phủ Đức Thọ và 
Hà Hoa được cắt ra từ trấn Nghệ An thành lập tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, 
Hà Tĩnh vừa tròn 180 năm thành lập, với 12 huyện, thị, thành. Mảnh 
đất này có dòng Sông La đầy thơ mộng, núi Hồng Lĩnh 99 đỉnh mang 
trên mình đầy huyền thoại và nhiều danh lam thắng cảnh làm say đắm 
lòng người. 

Hà Tĩnh là mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Con 
người Hà Tĩnh hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, thủy chung tình 
nghĩa trong cuộc sống, không cam chịu làm nô lệ, kiên cường bất khuất 
trong chiến đấu, suốt chiều dài lịch sử thời đại nào cũng có những anh 
hùng, hào kiệt đứng lên chống giặc ngoại xâm. Mai Thúc Loan đứng lên 
chống quân xâm lược nhà Đường năm 722. Đặng Dung cùng với Nguyễn 
Cảnh Chân lấy huyện La Sơn (Đức Thọ) làm căn cứ xây dựng lực lượng 
chiến đấu chống quân Minh (1407- 1427). Từ năm 1425, huyện Hương 
Sơn được chọn làm căn cứ chiến lược của nghĩa quân Lam Sơn, Hà Tĩnh 
đóng góp cho nghĩa quân Lam Sơn nhiều tướng giỏi như Nguyễn Tuấn 
Thiện, Nguyễn Biên, Bùi Bị… Phong trào Tây Sơn do anh em Nguyễn Huệ 
lãnh đạo cuối thế kỉ XVIII, Hà Tĩnh là nơi đóng góp nhiều sức người, sức 
của để nghĩa quân làm nên chiến thắng lẫy lừng, có nhiều người con ưu tú 
mà đến nay sử sách còn ghi đó là : Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích, Dương 
Văn Tào, Hồ Phi Chấn v.v… 

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 
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 Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh tại Lễ kỉ niệm 180 năm Ngày thành lập tỉnh. 

Ngày 1-9-1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Vua quan nhà 
Nguyễn liên tục lùi bước, nhưng văn thân sĩ phu Hà Tĩnh cùng với nhân 
dân cả nước đã đứng lên chống lại hành động đầu hàng của triều đình. 
Đầu năm 1874, dưới sự lãnh đạo của Trần Quang Cán và Nguyễn Huy 
Điển, nhân dân và sĩ phu Hà Tĩnh phối hợp cùng nhân dân Nghệ An rầm rộ 
nổi dậy. Ngày 13-7-1885, vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương kêu gọi 
nhân dân đứng dậy đánh giặc cứu nước, nhân dân Hà Tĩnh dưới sự chỉ 
huy của Lê Ninh và các thân hào yêu nước đã xây dựng quê hương thành 
căn cứ chống Pháp. Tiêu biểu cho phong trào Cần Vương có cuộc khởi 
nghĩa của cụ Phan Đình Phùng kéo dài 10 năm, trong đó Cao Thắng cùng 
Lê Phát và Lê Quyên nghiên cứu chế tạo thành công súng đó Cao Thắng 
cùng Lê Phát và Lê Quyên nghiên cứu chế tạo thành công súng 

Đầu thế kỉ XX, khi phong trào Cần Vương vừa lắng xuống, thì phong trào 
Đông Du do cụ Phan Bội Châu (Nghệ An) khởi xướng. Hà Tĩnh có ông Lê 
Võ là một trong những người thành lập Hội Duy Tân đã cổ vũ tinh thần yêu 
nước, phát triển ý thức đấu tranh giành độc lập, tự do cho quần chúng 
nhân dân… 

Sau khi Đảng ra đời, cao trào cách mạng ở Hà Tĩnh bùng lên mạnh mẽ, 
đỉnh cao là Xô-Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). Nhân dân các huyện biểu tình 
biểu dương lực lượng, tổ chức đội tự vệ, kéo về huyện lị, buộc tri huyện 
phải chấp nhận yêu sách, uy hiếp bọn phản động, đòi bọn chủ tăng lương, 
giảm giờ làm. Cuối năm 1931, Hà Tĩnh có 170 làng Xô-Viết, đều có Đội Tự 
vệ đỏ. Nhiều địa phương rào làng chiến đấu.  

Cách mạng tháng Tám năm 1945, Hà Tĩnh là một trong bốn địa phương 
giành chính quyền sớm nhất ở  

nước ta. Sau 5 ngày khởi nghĩa, (ngày 21-8-1945) toàn bộ chính quyền về 
tay nhân dân. Kháng chiến chống Pháp, Hà Tĩnh là vùng chiến khu, nơi sản 
xuất vũ khí cung cấp cho chiến trường, nơi in tiền ở Trung bộ, là địa 
phương duy nhất kẻ thù không đứng chân được quá 24 tiếng đồng hồ. 

Trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, Hà Tĩnh là một trọng điểm huyết 
mạch giao thông bị đánh phá ác liệt. Hàng chục nghìn người đi bộ đội, 
thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Các trọng điểm ác liệt như 
ngã ba Đồng Lộc, Nghèn, phà Bến Thủy, Đèo Ngang, phà Linh Cảm, phà 
Địa Lợi đều có lực lượng TNXP bảo đảm mạch máu giao thông. Nhiều tấm 
gương, tiêu biểu như 10 cô gái hi sinh ở ngã ba Đồng Lộc… Hà Tĩnh cũng 
là địa phương mở đầu phong trào: "xe chưa qua nhà không tiếc". Ngoài 
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bảo đảm mạch máu giao thông, Hà Tĩnh còn bắn rơi nhiều máy bay giặc 
Mỹ. Đã có 181 đơn vị, 31 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 535 Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng, 28 nghìn con em hi sinh trên các chiến trường, 44 mẹ Việt Nam Anh 
hùng, 28 nghìn con em hi sinh trên các chiến trường, 44 

Phát huy truyền thống vẻ vang, người Hà Tĩnh hôm nay vượt qua gian khổ, 
quyết tâm đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng 
năm đạt 9,6%, cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, tỉ trọng công nghiệp - 
xây dựng tăng từ : 25,6- 32,4%, thương mại - dịch vụ tăng từ : 31,29% lên 
31,6%. Đến nay, toàn tỉnh có 2.400 doanh nghiệp, 12 doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài đăng kí trên 10 tỉ USD. Nhiều dự án tầm khu vực và 
quốc gia như khu kinh tế Vũng Áng. Hiện khu kinh tế Vũng Áng có gần 100 
dự án đã đăng kí với giá trị 200.000 tỉ đồng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 
có công suất 1.200 MW, dự kiến quý II năm 2012 tổ máy số 1 đi vào hoạt 
động. Nhiều dự án đã hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh như: Nhà 
máy thủy điện Hương Sơn, Tổng kho xăng dầu - đạm - khí hóa lỏng, Nhà 
máy sản xuất que hàn Lilama, Nhà máy tuyển quặng quặng 

Hà Tĩnh cũng nghiêm khắc rút kinh nghiệm, đánh giá trung thực, khách 
quan nhiều tồn tại và khuyết điểm, dốc sức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI 
Đảng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, đưa Hà Tĩnh trở 
thành một tỉnh công nghiệp, dịch vụ phát triển vào năm 2015. Chỉ tiêu phát 
triển kinh tế giai đoạn 2010 - 2015 tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 
trên 14%. Đến năm 2015, cơ cấu GDP: công nghiệp - xây dựng 41,6%, 
thương mại - dịch vụ 40,3%, nông - lâm - ngư nghiệp 18,1%, sản lượng 
lương thực đạt trên 51 vạn tấn, thu nhập bình quân đầu người trên 35 triệu 
đồng, thu ngân sách nội địa trên 5.000 tỉ đồng. 

Tự hào với truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh quyết tâm 
trong giai đoạn mới xây dựng tỉnh vươn lên xứng tầm với các địa phương 
khác, thực hiện bằng được lời Bác Hồ khi Người về thăm: "Làm cho Hà 
Tĩnh nổi bật lên". 

Bài và ảnh Hải Hưng 
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qu©n ®éi nh©n d©n 
Thø b¶y, ngµy 27.8.2011. 

Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra công tác SSCĐ Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh  

QĐND - Ngày 27-8, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí 
thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác SSCĐ tại 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có các đồng chí lãnh 
đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng.  

Đại tướng Phùng Quang Thanh chào cột mốc 467 
trên tuyến biên giới tỉnh Hà Tĩnh. 

  

Đoạn biên giới do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo quản lý dài 41km, có 16 cột 
mốc, trong thời gian qua có nhiều diễn biến mới về tình hình trật tự, an toàn biên 
giới và hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp. Đồn thường xuyên duy trì 
nghiêm các chế độ thường trực SSCĐ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương xử lý các vấn đề đối ngoại có hiệu quả. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, Đồn đã phối hợp và chủ trì đấu tranh 
thắng lợi 19 chuyên án, vụ án với 28 đối tượng, thu 5,9kg methamphetamine (chất 
ma túy tổng hợp dạng đá), 23 bánh và 3,38g, 16 tép hê-rô-in, 64 bánh cần sa, 
30.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K59, 500 kíp nổ và nhiều vật chất, 
phương tiện của bọn tội phạm. Đồn đã cử cán bộ "cắm bản", xây dựng 18 mô hình 
kinh tế hộ gia đình, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; vận động các doanh nghiệp 
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và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xây dựng 24 nhà Đại đoàn kết, trị giá 
gần 700 triệu đồng. Quân y đơn vị đã tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân các 
bản đối diện của bạn Lào gần 2000 lượt người; trích quỹ tăng gia sản xuất của đơn 
vị ủng hộ nhân dân các bản Lào gạo, muối, thực phẩm, phương tiện trị giá hàng 
trăm triệu đồng… 

  

Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương kết quả trên các mặt công tác đơn vị mà 
đã đạt được. Đồng chí nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ giữ vững đoàn kết, kỷ luật, phát 
huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; tăng cường cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, 
chống tội phạm trên tuyến biên giới; phối hợp chặt chẽ với bạn Lào bảo đảm an 
ninh biên giới; tạo điều kiện thuận lợi đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh qua 
cửa khẩu. Đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, cần tích cực học tập, rèn luyện 
nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là trình độ ngoại ngữ để phục vụ tốt cho công 
tác.  

Đại tướng Phùng Quang Thanh viếng mộ mười nữ 
liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. 

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đến thắp hương, dâng hoa và 
viếng mộ mười nữ liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, 
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Tin, ảnh: Trần Hoài 
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nh©n d©n 
Thø t, ngµy 17.8.2011. 

Triển khai thủ tục hải quan điện tử ở Hà Tĩnh 

 
 
Cán bộ Hải quan Hà Tĩnh tập huấn sử dụng phần mềm thông quan điện tử.    
   

Giảm đáng kể thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc làm 
thủ tục xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa và thực hiện nghĩa vụ thuế đối 
với nhà nước... là những kết quả mà Hải quan Hà Tĩnh đã đạt được sau 
tám tháng triển khai thủ tục hải quan điện tử (TTHQÐT) trên địa bàn. 

Doanh nghiệp chỉ cần ngồi tại văn phòng tổng công ty ở Hà Nội, nạp dữ liệu 
tờ khai hàng hóa XNK vào phần mềm được cài đặt sẵn trong máy tính, rồi 
nhấp "chuột" chuyển đến cơ quan Hải quan Vũng Áng (Hà Tĩnh) qua hệ 
thống mạng. Phần việc sau đó là của Hải quan Hà Tĩnh. Sau khi doanh 
nghiệp nộp hồ sơ, chỉ đợi từ 10 đến 30 phút là nhận kết quả. Vì vậy, sẽ không 
còn cảnh đám đông tay bút, tay giấy nháo nhào trước văn phòng hải quan để 
làm thủ tục như trước nữa. Sự khác biệt lớn của việc thông quan điện tử và 
thông quan truyền thống đã làm, từ trước tới nay chính là chỗ đấy...". Anh 
Phạm Xuân Vũ, cán bộ nghiệp vụ của Tổng Công ty lắp máy Lilama - tổng 
thầu xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (công suất 1.200 MW) 
thường xuyên làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Vũng Áng, đã giải 
thích cho chúng tôi với vẻ hài lòng như vậy. 

Anh Phạm Xuân Vũ còn cho biết thêm: Ðể xây dựng Nhà máy Nhiệt điện, 
doanh nghiệp chúng tôi đã và đang tiếp tục nhập hàng chục nghìn tấn thiết 
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bị, máy móc... Nếu thông quan theo kiểu truyền thống như trước đây, chúng 
tôi phải cử cán bộ vào tận nơi để mở tờ khai rồi chờ cán bộ hải quan làm thủ 
tục, tốn rất nhiều công sức, thời gian... mới có thể thông quan một chuyến 
hàng. Rất mừng là thời gian qua, Chi cục Hải quan Vũng Áng đã triển khai 
thực hiện TTHQÐT nên chỉ cần ngồi tại doanh nghiệp ở Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh hay bất cứ nơi nào, chúng tôi vẫn mở tờ khai mà không gặp bất cứ một 
trục trặc nào. Dự tính, quý II/2012, sẽ đưa tổ máy số 1 của nhà máy đi vào 
hoạt động, vượt kế hoạch trước bốn, năm tháng. Thuận lợi của việc thông 
quan điện tử đã góp phần thiết thực giúp chúng tôi làm nên thành tích này... 

Công ty CP gang thép Hà Tĩnh, doanh nghiệp đang đầu tư vào Khu kinh tế 
Vũng Áng nhà máy liên hợp gang thép công suất 250 nghìn tấn sản 
phẩm/năm. Ðến nay, gần 90% thiết bị, máy móc của doanh nghiệp này đã 
nhập về qua Cảng Vũng Áng an toàn. Giám đốc Công ty Hoàng Văn Dũng 
cho biết: Áp dụng TTHQÐT đã thật sự không chỉ giúp doanh nghiệp thông 
quan nhanh, tiết kiệm nhiều thời gian, tiện lợi gấp nhiều lần so với trước mà 
còn tránh được những nhiêu khê, phiền hà không đáng có. Nhìn chung, các 
doanh nghiệp đều hài lòng về loại hình thông quan hiện đại này. 

Theo Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: Tính từ ngày 15-6-2010 đến 15-6-2011, 
số lượng tờ khai điện tử đã chiếm 60% tổng số tờ khai; kim ngạch tờ khai 
điện tử, đạt hơn 182 triệu USD, chiếm 90,9% tổng kim ngạch XNK; tổng số 
thuế đạt được bằng khai HQÐT là hơn 332 tỷ đồng, chiếm 97,4% tổng số thu 
thuế. Không chỉ vậy, tính hiệu quả của việc triển khai TTHQÐT trên địa bàn 
Hà Tĩnh cũng vượt trội so thủ tục hải quan truyền thống. Theo đó, thời gian 
thông quan trung bình (tờ khai/phút) tại ba Chi cục Hải quan đang triển 
khai TTHQÐT đều giảm nhiều so với thủ tục hải quan truyền thống; đồng 
thời, giảm việc đi lại phiền hà cho doanh nghiệp. Ðây chính là kết quả đạt 
được trong việc triển khai HQÐT và cải cách thủ tục hành chính mà Hải quan 
Hà Tĩnh nỗ lực trong thời gian qua.    

 Ðánh giá về hoạt động HQÐT thời gian qua, Cục trưởng Cục Hải quan Hà 
Tĩnh Ðinh Ðức Xương cho biết: Cục Hải quan Hà Tĩnh chính thức đưa hệ 
thống HQÐT vào hoạt động từ đầu tháng 10-2010 tại Văn phòng Cục và Chi 
cục Hải quan Vũng Áng, sau đó tiếp tục triển khai thêm tại hai chi cục là Hải 
quan Hồng Lĩnh và Xuân Hải. Sắp tới sẽ triển khai nốt HQÐT ở Chi cục Hải 
quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Hiện Hải quan Hà Tĩnh là một trong 13 đơn 
vị của ngành Hải quan triển khai TTHQÐT. Sau chín tháng triển khai, Cục 
Hải quan Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc đã làm chủ được hệ thống và xử lý 
thành thạo các thủ tục, nghiệp vụ cần thiết; đồng thời chủ động hỗ trợ, hướng 
dẫn doanh nghiệp thực hiện mở tờ khai điện tử. Hệ thống hoạt động ổn định 
và hiệu quả. Doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích của HQÐT và thay đổi nhận thức, 
niềm tin đối với công tác nghiệp vụ hải quan, tích cực hưởng ứng và thực hiện 
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khai bằng điện tử. Nhờ có HQÐT mà Hải quan Hà Tĩnh đã thu hút được 
nhiều khách hàng trong cả nước mở tờ khai, nộp thuế XNK cho Hà Tĩnh nên 
số thuế XNK thu được sáu tháng đầu năm 2011 của Cục Hải quan Hà Tĩnh đã 
đạt gần 100% kế hoạch năm 2011. 

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động cũng bộc lộ bất cập, đó là đường 
truyền WAN tại các chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh chỉ do một nhà 
cung cấp là VNPT nên khi xảy ra sự cố (chẳng hạn như đứt cáp) thì chưa có 
đường truyền dự phòng của nhà cung cấp khác. Cục Hải quan Hà Tĩnh kiến 
nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cho lắp đặt thêm đường truyền WAN 
dự phòng của một nhà cung cấp khác là EVN hoặc Viettel. 

  

THÀNH CHÂU, TRỌNG TUỆ  
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Th môc toµn v̈n tḩng 8 n̈m 2011 28 

®¶ng céng s¶n viÖt nam 
Thø şu, ngµy 19.8.2011. 

Hà Tĩnh kiên quyết khắc phục những hạn chế trong thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới  

Ngày 18/8, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai 
thực hiện. 

Hội nghị đánh giá: Qui hoạch xây dựng nông thôn mới còn chậm tiến độ, 
đến nay mới có 35/235 xã được phê duyệt, đạt 14%, nhiều xã vẫn còn lúng 
túng trong công tác qui hoạch, chất lượng qui hoạch chưa đạt yêu cầu. 
Việc xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới, Đề án phát triển sản xuất 
nâng cao thu nhập cho người dân không những không đạt kế hoạch mà 
còn rất thấp về chất lượng, một số xã chưa xác định được các sản phẩm 
chủ lực. Các cơ chế, chính sách và nguồn vốn đã ban hành, phân bổ, 
nhưng việc triển khai thực hiện còn nhiều vướng mắc. Đến tháng 8, kinh 
phí xây dựng nông thôn mới mới giải ngân được 10% trong tổng số 162 tỷ 
đồng. Đơn vị tư vấn qui hoạch vừa thiếu, vừa yếu chuyên môn, khó đảm 
đương được công việc lớn của 235 xã.  

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Hội nghị đề ra các mục tiêu, giải 
pháp, phấn đấu đến hết năm 2011 có 100% số xã hoàn thành qui hoạch và 
các Đề án xây dựng nông thôn mới, Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu 
nhập cho cư dân nông thôn. Năm 2011 xã điểm Gia Phố hoàn thành 19 
tiêu chí và trong 2 năm 2012-2013 có 17 xã hoàn thành 19 tiêu chí. Trước 
mắt, các xã đã hoàn thành qui hoạch triển khai thực hiện các nội dung qui 
hoạch, ưu tiên vốn phát triển sản xuất, hạ tầng thiết yếu, đào tạo nghề, 
chuyển đổi nghề cho người lao động. Các xã đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi, 
tích tụ ruộng đất, ứng dụng các tiến bộ khoa học (công nghệ sinh học, công 
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, bảo quản 
sau thu hoạch); tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội, huy động mọi 
nguồn lực, kể cả lồng ghép các chương trình, dự án, vốn tín dụng cho xây 
dựng nông thôn mới. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở có cơ chế hoạt động 
phù hợp yêu cầu xây dựng nông thôn mới, thu hút cán bộ trẻ đã được đào 
tạo chính qui về công tác ở xã, nhất là ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể vận động toàn dân hưởng 
ứng tích cực phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn 
mới". 
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Th môc toµn v̈n tḩng 8 n̈m 2011 29 

Được biết, đến tháng 8 đã có 100% số xã trong tỉnh ký hợp đồng với các 
đơn vị tư vấn qui hoạch và có 35 xã được phê duyệt đồ án qui hoạch; Đề 
án xây dựng nông thôn mới có 24 xã được phê duyệt và Đề án phát triển 
sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn có 34 xã được phê 
duyệt. Trong số 48 xã điểm của Trung ương và của tỉnh, huyện thì mỗi xã 
tăng được từ 1 đến 5 tiêu chí so với khi bắt đầu triển khai thực hiện. Gia 
Phố, xã điểm của Trung ương tăng được 8 tiêu chí, từ 6 lên 14 tiêu chí. Hai 
xã Thạch Tân (Thạch Hà), Thiên Lộc (Can Lộc) thuộc xã điểm của tỉnh đã 
đạt 14 và 15 tiêu chí./. 
 

(Theo TTXVN 
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d©n trÝ 
Thø şu, ngµy 5.8.2011. 

Hà Tĩnh:  
10 giếng nước sạch tiền tỷ biến thành... “hố tử thần” 
(Dân trí) - Gần 10 năm nay, hệ thống công trình giếng nước sạch phục vụ sinh hoạt cho 
người dân xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) không mang lại hiệu quả. Ngược lại, 
công trình này đang biến thành những “hố tử thần” đe dọa tính mạng người dân nơi 
đây. 
Công trình dở dang 
Dự án nước sạch sinh hoạt cho người dân 10 thôn thuộc xã Thanh Lộc được khởi công 
xây dựng vào năm 2003. Công trình có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng (trong đó 80% là 
kinh phí trích từ nguồn ngân sách nhà nước, 20% còn lại là do người dân xã Thanh Lộc 
đóng góp). Công trình do Công ty xây dựng Mai Hương (TP Hà Tĩnh) là đơn vị thi công.  
  

 
Công trình giếng nước sạch ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang đe doạ đến tính mạng hàng 

ngàn người dân nơi đây 

Công trình hoàn thành sẽ cung cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 5.000 nhân khẩu xã 
Thanh Lộc. Theo thiết kế, dự án có tổng cộng 12 giếng (10 giếng phục vụ 10 thôn và 2 
giếng còn lại phục vụ cho 2 trường học đóng trên địa bàn xã), nhưng trong quá trình thi 
công, công trình đã bị cắt giảm xuống còn 10 giếng. Qua tìm hiểu được biết nguyên 
nhân là do việc đóng góp tiền của người dân chậm trễ nên đơn vị thi công không có 
ngân sách để hoàn thành dự án như thiết kế ban đầu. 
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Giếng nước sạch biến thành bể bơi cho vịt 

Điều đáng nói hơn, công trình khởi công từ năm 2003 nhưng đến nay đơn vị thi công 
vẫn chưa hoàn thành và bàn giao lại cho địa phương sử dụng. Ông Lê Văn Nhiếu, Chủ 
tịch UBND xã Thanh Lộc, cho biết: "Một công trình đầu tư bạc tỷ nhưng hiện tại chúng 
tôi không có một thứ giấy tờ, hồ sơ nào liên quan lưu lại xã. Vì thế bây giờ công trình 
không phát huy được hiệu quả còn gây hại cho dân, chúng tôi cũng chẳng biết xử lý thế 
nào". 

Lại đau đầu tính chuyện... lấp giếng 

Dự án công trình nước sạch ở Thanh Lộc đang gây nhiều bức xúc cho người dân. Công 
trình chẳng những không mang lại hiệu quả cho đơn vị hưởng lợi mà còn là cái bẫy chết 
người đe doạ tính mạng hàng ngàn người dân địa phương, nhất là các em học sinh, trẻ 
nhỏ. Và một thực tế đau buồn là từ khi xây dựng công trình nước sạch ở Thanh Lộc đến 
nay đã có 5 người chết đuối từ những giếng “tử thần” này. 
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Giếng nước sạch hay những cái bẫy nguy hiểm 

Ông Bính, một người dân ở Thanh Lộc, có con trai duy nhất bị giếng “tử thần” cướp đi 
sinh mạng, đau xót kể lại: Buổi chiều định mệnh năm đó, thằng Khang con trai ông 11 
tuổi, đang học lớp 6, sau khi đi học về ra giếng nước trước nhà ngồi chơi, không may 
sảy chân rơi xuống giếng. Do không biết bơi lại không ai biết tới cứu nên cháu chết 
đuối. Tối cả nhà không thấy con về mới đốt đuốc đi tìm, đến miệng giếng đã thấy xác 
con nổi lên. 

Mới đây nhất, ngày 29/7/2011, người dân xã Thanh Lộc lại thêm một lần xót thương khi 
nghe tin chị Nguyễn Thị Thuỷ - một người dân trong xã - bị giếng “tử thần” cướp đi sinh 
mạng. Bà Lan một người dân sống gần nhà nạn nhân Thuỷ xót xa: “Một công trình tiền 
tỷ nhưng nó không mang lại lợi ích gì cho người dân. Ngược lại sự tồn tại của công 
trình này đang là mối nguy hiểm đe doạ tính mạng người dân chúng tôi. Tôi nghĩ các cơ 
quan chức năng cần sớm đưa ra phương án san lấp những cái bẫy chết người này”.  
  

 
Một công trình tiền tỷ nhưng không mang lại lợi ích gì cho người dân.  

Trước bức xúc và mong muốn của người dân, ông Lê Văn Nhiếu, Chủ tịch UBND xã 
Thanh Lộc, bày tỏ: "Hiện chúng tôi đang gặp phải khó khăn trong việc xử lý 10 giếng 
nước hại dân này. Để san lấp 10 cái giếng này cũng mất khoảng 30 - 40 triệu đồng, 
nhưng hiện tại kinh phí xã còn gặp khó khăn". 

Đặng Tài - Văn Dũng 
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tiÒn phong 
Thø hai, ngµy 22.8.2011. 

Khốn đốn vì dự án 16 tỷ đô 
TP - Nhường đất cho siêu dự án 16 tỷ đô- Formosa Hà Tĩnh, hàng 
ngàn hộ dân thuộc 5 xã ven biển của huyện Kỳ Anh đang phải sống 
bấp bênh ở các khu tái định cư (KTĐC) kém chất lượng.  

 

Nhiều người dân thất nghiệp từ khi chuyển đến khu tái định cư.  

 Như cá mắc cạn  

Những tháng đầu năm 2009, hơn 1.800 hộ dân 5 xã vùng ven biển huyện Kỳ 
Anh (Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Phương) phải di dời lên 5 khu tái 
định cư (KTĐC) mới, nhường đất cho Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng 
nước sâu Sơn Dương Formosa.  
Ban đầu, người dân tin đến KTĐC mới sẽ được an cư, lạc nghiệp bằng hoặc 
cao hơn nơi ở cũ. Chị Lê Thị Hương (41 tuổi), đang ngồi may lại tấm lưới để 
cho con ra suối kiếm cá về ăn, nói: “Về KTĐC này gia đình tôi như cá mắc 
cạn. Đất sản xuất không có, ruộng vườn bị lấy hết, tiền đền bù bỏ ra làm nhà 
đã cạn kiệt. Cả nhà có 4 miệng ăn chỉ biết dựa vào chồng đang đi làm phụ 
hồ”.  
Gia đình anh Lê Văn Dương có 6 miệng ăn cũng đang khốn đốn từ ngày về 
KTĐC. Anh Dương cho biết, ở nơi ở cũ, nhờ gần biển lại có đất đai rộng rãi 
nên kinh tế gia đình ổn định vì vừa làm nghề chài lưới vừa phát triển chăn 
nuôi. Nay, đến KTĐC, không còn đất đai để chăn nuôi, làm biển cũng không 
được vì KTĐC cư cách biển quá xa.  

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 8 n̈m 2011 34 

“Để có gạo ăn, cả nhà phải đi làm thuê cho các nhà thầu dự án. Nhưng kiếm 
được việc làm thuê cũng rất khó vì việc ít, người thất nghiệp nhiều” - anh 
Dương rầu rĩ. 
Bà Lê Thị Lương (67 tuổi) bức xúc: “Họ hứa sẽ tạo điều kiện để chúng tôi có 
cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ nhưng cuộc sống tại KTĐC mỗi ngày một bi đát 
thêm. Trước đây, có bạc triệu trong tay nhưng giờ thất nghiệp nên không có 
đủ tiền để đong gạo hàng ngày”. Gần 1.800 hộ dân với gần 15.000 nhân 
khẩu ở 5 KTĐC thuộc Dự án Formosa đang hoang mang vì không biết làm gì 
để sống. 
Ông Trần Đình Thành - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương cho biết, hiện vẫn chưa 
có chính sách hỗ trợ các lao động khi đến KTĐC mới cũng như không có một 
quy ước nào khẳng định, khi nhà máy đi vào hoạt động, sẽ tuyển dụng con 
em địa phương vào làm việc.  
Theo ông Thành, hiện, xã Kỳ Phương có 786 hộ với trên 2.300 nhân khẩu 
nằm trong KTĐC. Trước đây, họ sống nhờ vào nghề biển và ruộng vườn rộng, 
đất sản xuất nhiều nên cuộc sống ổn định. Khi dời lên KTĐC mới, hầu hết 
người dân gặp khó khăn vì không có công ăn việc làm ổn định. Không có đất 
sản xuất nên những người trong độ tuổi lao động đều thất nghiệp, một số ít 
phải đi làm thuê, làm khoán qua ngày.  

 

Khu tái định cư nhếch nhác vì thi công ẩu. 

 Dân kêu huyện - tỉnh bất lực 

Điện thiếu, nước nhỏ giọt, các hạng mục công trình kém chất lượng nằm 
ngổn ngang, nhà cửa xói lở, xuống cấp… Đó là những gì đang diễn ra tại 
KTĐC mới. Từ đường quốc lộ 1A, đảo mắt nhìn xung quanh thấy phía Đông 
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Khu kinh tế Vũng Áng là hàng ngàn héc ta đất đang chìm trong nước biển, 
khói bụi nghi ngút lên tận chân Đèo Ngang.  
Phía Tây là KTĐC với những ngôi nhà mới xây nằm san sát nhau. Từ xa nhìn 
vào rất bắt mắt nhưng khi đến tận nơi mới thấy hầu hết hạng mục của 
KTĐC... có vấn đề.  
Nhiều hạng mục công trình trong KTĐC của nhà thầu Tập đoàn Xây dựng 
Xuân Thành (Ninh Bình) triển khai từ năm 2009 nay bị lún sụt, nứt nẻ. Các 
tuyến đường không đảm bảo kỹ thuật, hệ thống bờ taluy bị hở cả hàm ếch. 
Đặc biệt, hệ thống thoát nước gần như không thể sử dụng.  
Hầu hết các hố ga thoát nước bị bỏ dở chừng, số có nắp đậy cũng gãy vỡ 
ngổn ngang trở thành cái bẫy chết người, rình rập trẻ em trên các lối đi. Thi 
công quá cẩu thả, không che chắn, trẻ con có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào” - 
chị Nguyễn Thị Liên, người dân ở KTĐC, nói. 
Ông Nguyễn Hồng Cương - Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Liên bất bình: Hệ thống 
đường điện không đảm bảo nên chất lượng phục vụ dân rất kém, chập chờn 
liên tục. Ti vi, tủ lạnh, máy bơm nước... của người dân dùng thường xuyên 
cháy.  
“Đơn vị thi công làm cẩu thả, giám sát công trình không thấy. Nhiều lần phát 
hiện nhà thầu làm sai, chúng tôi lập biên bản, kiến nghị huyện nhưng mọi 
chuyện vẫn chưa được giải quyết…”, ông Cương nói. 
UBND huyện Kỳ Anh kiến nghị vấn đề trên lên UBND tỉnh nhưng tỉnh vẫn 
chưa có động tĩnh gì.  

Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương là dự án lớn nhất 
Đông Nam Á, được khởi công tháng 7-2008 tại Khu kinh tế Vũng Áng, do Tập 
đoàn Formosa (Đài Loan) đầu tư với số vốn đăng ký hai giai đoạn lên tới 16 tỷ 
USD.  

Hơn 3.000 ha (trong đó có gần 2.000 ha đất liền) của 5 xã Kỳ Lợi, Kỳ Phương, 
Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh bị thu hồi; hơn 6.000 lượt hộ dân bị ảnh hưởng với 
gần 15.000 nhân khẩu phải di dời, bố trí chỗ ở tại KTĐC mới. Chỉ riêng tiền 
chi trả cho công tác GPMB, xây dựng hạ tầng KTĐC, Nhà nước đã phải bỏ ra 
khoảng 2.500 tỷ đồng. 

Hiện nay, sau 5 năm đi vào hoạt động, Khu kinh tế Vũng Áng vẫn đang dở 
dang với nhiều công trình chưa hoàn thành theo dự kiến.  

  

Nhóm PV 

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 8 n̈m 2011 36 

§¹I §OµN KÕT 
tHø HAI, NGµY 22.8.2011. 

Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh: Xây dựng cuộc sống mới sau thiên 
tai (22/08/2011) 

Xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh là địa bàn hàng năm thường 
xuyên phải hứng chịu nhiều đợt lũ quét tàn phá. Bởi thế, khôi phục và xây 
dựng cuộc sống mới sau những thiệt hại do thiên tai gây ra là điều mà chính 
quyền và người dân nơi đây luôn trăn trở. 
  

 
  

Trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường 
Ảnh: Hoàng Long 

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chương trình bê tông hoá 
đường giao thông nông thôn, công tác trồng, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi 
trường xanh - sạch - đẹp, tạo ra môi trường sống thân thiện đã được cấp uỷ, chính 
quyền và nhân dân các khu dân cư triển khai thực hiện có hiệu quả. Ấn tượng đầu 
tiên cuốn hút du khách khi đến thăm xã Sơn Trung chính là những khu vườn luôn 
được chăm sóc xanh tốt quanh năm, đặc biệt là vào những ngày mùa xuân và mùa 
hè. Các hộ gia đình ở xã Sơn Trung cho chúng tôi biết, thời gian trước đây, sau 
những đợt bị lũ quét, cây cối ở các khu vườn đều bị tàn phá rất nặng nề. Nhưng 
trong những năm gần đây, nhờ có kinh nghiệm chống lũ và làm tốt công tác che 
chắn, bảo vệ hệ thống cây xanh, nên trong một năm, dù phải hứng chịu nhiều đợt 
lũ lớn đổ về từ trên nguồn, hệ thống cây cối ở đây đã được duy trì bảo vệ an toàn, 
góp phần tạo môi trường sống trong lành.  
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Theo số liệu thống kê của chính quyền xã Sơn Trung, bình quân mỗi hộ gia đình ở 
đây có diện tích vườn khoảng 0,5 ha. Trên diện tích đất vườn đó, ngoài việc trồng 
các loại cây lương thực, thực phẩm, như ngô, lạc, khoai, sắn, chanh, bầu bí,... tất 
cả các gia đình ở Sơn Trung còn dành một diện tích đất đáng kể để trồng các luỹ 
tre xanh, cây cau, cây cọ để tạo bóng mát, giữ độ ẩm cho đất và góp phần lấy sản 
phẩm tăng thu nhập cho gia đình. Nhờ duy trì khá tốt các loại cây trồng này ở các 
khu vườn nên đất ở đây có tỷ lệ độ ẩm khá cao. Những ngày hè oi bức, nắng như 
đổ lửa, nhưng đến Sơn Trung, ta vẫn cảm nhận được một không khí mát mẻ, dễ 
chịu, nhờ bóng mát của hệ thống cây xanh trong các khu vườn, ở hai bên đường 
mang lại. Đối với những ngày mùa đông giá rét, cũng nhờ hệ thống cây xanh che 
chắn, nên nhiệt độ ở đây cũng luôn được duy trì đảm bảo, không quá rét như nhiều 
nơi khác. Để giúp các hộ gia đình trong xã luôn có ý thức trồng, chăm sóc và bảo 
vệ cây xanh, công tác tuyên truyền, vận động được cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận 
và các đoàn thể ở xã, các khu dân cư quan tâm thường xuyên. 

Bên cạnh làm tốt việc trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, người dân Sơn Trung 
còn rất có ý thức trong việc xả rác, thu gom, xử lý rác thải. Cũng giống như nhiều 
vùng nông thôn khác ở Hà Tĩnh, trước đây do ý thức của người dân còn hạn chế, 
nên tình trạng xả rác sinh hoạt và rác thải sản xuất nông nghiệp bừa bãi ở Sơn 
Trung xảy ra khá phổ biến. Điều đó khiến môi trường sống bị ô nhiễm. Trước thực 
trạng trên, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Trung đã đề nghị UBMTTQ xã phối hợp 
với các tổ chức đoàn thể như Hội CCB, Hội Nông dân, Hội LHPN phụ trách công 
tác bảo vệ môi trường ở các thôn, xóm để giúp đỡ, vận động người dân bảo vệ môi 
trường. 

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, UBND xã, Ban Văn hóa xã Sơn Trung cũng 
đã đưa tiêu chí thu gom rác thải, bảo vệ môi trường trong các nội dung xây dựng 
gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa để tuyên truyền, vận động người 
dân thực hiện. Cùng với các đoạn đường tự quản bảo vệ môi trường do các đoàn 
thể phụ trách, các thôn, xóm, các hộ gia đình ở đây đều có ý thức thu gom rác thải 
bảo vệ môi trường trong khuôn viên gia đình mình cũng như đoạn đường đi qua 
nhà mình. Nhờ việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đến nay, môi trường nông 
thôn ở Sơn Trung đã được cải thiện, nguy cơ ô nhiễm ngày càng giảm. 

Phạm Thị Thanh 
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§¶NG CéNG S¶N VIÖT NAM 
Thø hai, ngµy  22.8.2011. 

Trăn trở nỗi niềm vùng quê biển  
ĐCSVN) -  Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Hà Tĩnh 10km, Thạch Hà là vùng 
đất giàu tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng và du lịch sinh 
thái biển. Tuy nhiên, trong quá trình công nghiệp hoá, hiên đại 
hoá, vùng quê biển này vẫn còn bao trăn trở vì kế sách an sinh.  

Sau tái lập tỉnh, cơ sở vật chất được tăng cường, nhiều dự án kinh tế được 
triển khai như: Dự án Du lịch sinh thái, nuôi tôm Việt Mỹ, khai thác mỏ sắt 
Thạch Khê ... Thành công có, thất bại có, có niềm hi vọng xen lẫn những 
nỗi niềm trăn trở, lo toan.  

 
Dự án Khu Du lịch sinh thái Quỳnh Viên đang "nằm chờ" 

Ảnh: Trần Thanh Bình 

Từ những dự án "đắp chiếu nằm ngủ"... 
 
Vùng bãi ngang Thạch Hà gồm mười xã với dân số khoảng 42 ngàn người, 
trải dài trên bờ biển gần 30km có nhiều bãi tắm đẹp, nhiều di tích lịch sử 
văn hoá và danh lam thắng cảnh như: núi Quỳnh Viên, di chỉ khảo cổ Sò 
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Điệp ở Thạch Lạc có niên đại 4800 - 4400 năm, đền thờ Chiêu Trưng đại 
vương Lê Khôi; trong lòng đất có mỏ sắt Thạch Khê với trữ lượng 540 triệu 
tấn (lớn nhất Đông Nam Á), có đá grarits, cát thuỷ tinh trung tính, ty tan. 
Ngoài sản xuất nông nghiệp, người dân còn làm nghề đánh bắt, chế biến 
thủy sản, sản xuất muối. Tiềm năng ấy nếu được "đánh thức", được đầu tư 
khai thác thì miền quê này sẽ trở thành khu công nghiệp khai khoáng và du 
lịch sinh thái. Vậy nhưng người dân nơi đây vẫn nghèo, vẫn khó, bởi địa 
hình bị chia cắt do các dòng sông Rào Cái, Hạ Hoàng, giao thông đi lại 
cách trở; sập cầu vỡ đê đã gây tổn thất nặng nề cho người dân. Thuỷ lợi 
Kẻ Gỗ chỉ cung cấp nước không ổn định cho 4 xã đầu kênh, sản xuất phụ 
thuộc vào thiên nhiên nên đời sống, việc làm của dân hết sức khó khăn, 
nhất là điều kiện học hành, chữa bệnh, hàng ngàn người phải phiêu bạt đi 
tìm kiếm việc làm trên mọi miền đất nước.  

Trong làn gió đổi mới của đất nước, nhất là sau ngày tái lập tỉnh Hà Tĩnh, 
cấp uỷ chính quyền đã có nhiều chủ trương để phát triển kinh tế xã hội, xoá 
đói giảm nghèo. Các dự án kinh tế cũng được triển khai như du lịch sinh 
thái biển, nuôi tôm Việt Mỹ và chuẩn bị khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Nhiều 
tuyến đường giao thông và cơ sở hạ tầng được xây dựng. Đời sống người 
dân đã được cải thiện phần nào, nhưng nỗi lo vẫn canh cánh trong lòng, 
mong cuộc sống sớm được ổn định.  
 
Trên báo Nhân dân, có nhà báo đã ví biển nơi đây như một "bãi vàng lộ 
thiên vô giá nằm kề mỏ sắt Thạch Khê đang bị bỏ quên". Quả vậy, biển 
Thạch Hải dài 8km, bờ thoai thoải, cát mịn, nước trong. Xuôi về phía nam 
là bãi biển Thiên Cầm, ngược lên phía bắc là Lạch Sót, là quê hương vua 
Mai Hắc Đế. Thạch Hải có dãy núi Quỳnh Viên, ngọn Long Ngâm - nơi rồng 
vươn ra biển. Trên núi Long Ngâm có đền thờ Chiêu Trưng Đại Vương Lê 
Khôi. Khí hậu nơi đây trong lành, với nhiều cảnh quan thơ mộng.  

Với lợi thế đó, năm 2000 huyện đã lập dự án du lịch sinh thái biển, tổng 
diện tích dự án 450ha, gắn du lịch sinh thái biển với du lịch tâm linh. Bằng 
chính sách cởi mở huyện đã thu hút gần 70 đối tác vào đầu tư, nhiều đối 
tác đã thuê và nhận đất để xây dựng các công trình, đóng góp kinh phí xây 
dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có nhà khách 3 tầng của điện lực, dự án Du 
lịch sinh thái Quỳnh Viên, diện tích 20ha do ông Nguyễn Hoàng Tuyển - 
Việt Kiều ở Ba Lan làm chủ đầu tư. Ông Hồ Vịêt Anh, đại diện dự án cho 
biết: Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, bao gồm các hoạt động du 
lịch sinh thái, du lịch tâm linh, có hệ thống nhà nghỉ cao cấp, có cáp treo và 
thuyền lướt sóng do các kiến trúc sư của công ty AChiTen của Pháp và 
công ty kiến trúc xanh Lê Thanh Hải, Thành phố Hồ Chí Minh thiết kế. 
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Sau 5 năm hoạt động, du lịch sinh thái biển Thạch Hải đã đem lại hiệu quả 
to lớn. Tuy còn hoang sơ nhưng với những lợi thế trên, lại gần trung tâm 
tỉnh lỵ nên đã thu hút hàng ngàn du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng và 
vãn cảnh Quỳnh Viên. Cuộc sống người dân sở tại được cải thiện đáng kể, 
có việc làm từ hoạt động dịch vụ du lịch và chế biến thuỷ sản, thu nhập 
ngày một tăng. Nhà ở của dân đã ngói hoá 100%, tiện nghi sinh hoạt đầy 
đủ. 

Khi dự án đang phát huy hiệu quả thì tỉnh có chủ trương tạm dừng đầu tư 
xây dựng các công trình để chờ quy hoạch khai thác mỏ. Nhiều đối tác đã 
rút lui, dự án du lịch sinh thái Quỳnh Viên đã đầu tư gần 150 tỷ đồng xây 
dựng các công trình phải "đắp chiếu nằm ngủ". Vẫn biết quyết định tạm 
dừng đầu tư là cần thiết, nhưng dừng công trình nào, ở đâu, vào thời điểm 
nào để cho dự án không bị gián đoạn là điều rất cần. Nếu chúng ta khảo 
sát, điều chỉnh quy hoạch hợp lý, kịp thời thì mỏ sắt vẫn được khai thác, du 
lịch sinh thái Thạch Hải vẫn tồn tại và phát triển, trước hết vì nhu cầu nghỉ 
dưỡng của người lao động khu công nghiệp, của du khách và công ăn việc 
làm của người dân và vốn đầu tư của các đối tác. 

Năm 2002, Công ty ATI do Tiến sỹ Đinh Đức Hữu, một Việt Kiều ở Mỹ làm 
tổng giám đốc đã lập dự án nuôi tôm trên cát tại các xã vùng Bãi Ngang 
thuộc 2 huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên, với tổng diện tích 2.000 ha, tổng 
vốn đầu tư ban đầu là 50 triệu USD, thuê đất trong 50 năm. Dự án được 
xem là lớn nhất Đông Nam Á sẽ nuôi 1.200 ha tôm, sản xuất mỗi năm 200 
triệu con giống, chế biến thức ăn và chế biến xuất khẩu thuỷ sản, giải quyết 
việc làm cho 2 vạn lao động tại chỗ. Hạch toán trừ chi phí tống thể, sẽ còn 
lãi ròng 50%, vừa tích luỹ tái sản xuất, vừa đóng góp không nhỏ về thuế lợi 
tức cho ngân sách địa phương, thúc đẩy nền kinh tế Hà Tĩnh phát triển.  

Quả thực, chưa một dự án nào giải phóng mặt bằng và thi công nhanh đến 
vậy, chỉ trong vòng 3 tháng đã kiểm đếm, áp giá, đền bù và giao 586 ha đất 
cho Công ty. Hàng trăm máy móc, phương tiện được huy động để đào hồ 
và xây dựng cơ sở hạ tầng. Thế nhưng, đã 8 năm trôi qua, sản xuất của 
Công ty ngày càng bế tắc. Năm nhiều nhất chỉ đưa vào nuôi trồng 70 ao, 
bằng 35 ha tôm sú và tôm he chân trắng. Năng suất bấp bênh và nhiều rủi 
ro do yếu tố thời tiết, không đủ nguồn nước ngọt, cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
nuôi tôm không đảm bảo. Trước thực trạng đó, tỉnh đã quyết định thu hồi 
221 ha trả lại cho địa phương sử dụng. Diện tích còn lại, công ty cho thuê 
đất nuôi trồng 17,5 ha, chuyển một phần diện tích khai thác quặng Titan, 
phần lớn diện tích còn để hoang hoá. Bộ máy của Công ty không ổn định, 4 
năm thay 5 giám đốc, năng lực quản lý điều hành yếu, lao động tại chỗ chỉ 
sử dụng không quá 100 người thời kỳ cao điểm; nợ nần của Công ty chồng 
chất, hiện còn nợ ngân hàng và nhà thầu hàng chục tỷ đồng. Tiền đền bù 
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đất và tài sản trên đất áp giá 2002 gần 2,5 tỷ đồng mới thanh toán 605 
triệu, chưa tính các khoản nợ khác. 

Theo điều tra của chúng tôi, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc làm ăn 
thua lỗ là do Công ty chưa đầu tư nghiên cứu một cách thấu đáo các yếu tố 
khoa học trong nuôi trồng thủy sản ở một vùng điều kiện địa lý, khí hậu có 
tính đặc thù. Nuôi tôm sú và tôm he chân trắng thích nghi ở nhiệt độ nước 
10-300C, độ mặn 15-25%o, độ PH 7-8,5%, hàm lượng ô xi hoà tan >5mg/lít 
nhưng điều kiện thực tế không thể đáp ứng, nhất là nguồn nước ngọt. Nuôi 
1000ha tôm cần khoảng 3,5 triệu m3 nước ngọt, nhưng nước hồ Kẻ Gỗ 
cung cấp không đủ cho sản xuất nông nghiệp. Cả vùng chỉ có hồ nước 
ngọt Bàu Mưng, trữ lượng 750.000m3 để phục vụ sản xuất, làm gì đủ nước 
phục vụ nuôi trồng thủy sản?. Công ty khoan 35 giếng nước ngầm làm sa 
mạc hoá đất đai, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nên phải đình chỉ. Đầu 
tư cơ sở vật chất của Công ty mang tính chắp vá, hệ thống kênh dẫn, kênh 
thoát và hồ xứ lý nước thải không được bê tông hoá, chỉ lót tấm vải địa kỷ 
thuật và màng PE, qua vài vụ sản xuất bị phân huỷ, rách nát nhưng không 
có nguồn vốn để mua vật tư thay thế. Viện lý do trong cát có sa khoáng nên 
nuôi trồng thủy sản không có hiệu quả, đề nghị cho chuyển mục đích sử 
dụng từ nuôi trồng thuỷ sản sang khai thác Titan là không có tính thuyết 
phục, bởi vì cũng ao đó khi được cải tạo, cung cấp đủ nguồn nước, chị 
Nguyễn Thị Hạnh ở thành phố Hà Tĩnh thuê công ty 17,5ha (35ao). Chị 
nuôi 2-3 vụ tôm trong năm, sản lượng từ 100-120 tấn tôm thương phẩm. 

Đã quá muộn để có lời kết cho một dự án mà thực chất đã "chết yểu". Nên 
chăng cần quy hoạch, khoanh vùng một phần diện tích để nuôi trồng thủy 
sản, phần lớn diện tích còn lại cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng, 
không để lãng phí, trong khi huyện rất cần đất để di dời tái định cư cho 
4.000 hộ dân vùng mỏ và mặt bằng để xây dựng các cơ sở công nghiệp 
phụ trợ cho khai thác mỏ.  

...đến Dự án hy vọng đổi đời và nỗi niềm trăn trở 
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Những khối quặng sắt đầu tiên đã được đưa lên khỏi lòng đất 

(Ảnh: Trần Thanh Bình ) 

Những năm đầu thập kỷ 60, huyện Thạch Hà đã phát hiện ra mỏ sắt Thạch 
Khê - mỏ sắt lớn nhất vùng Đông Nam Á. Qua thăm dò, đã xác định mỏ có 
trữ lượng 540 triệu tấn. Chiều dài thân quặng 3,5km, chiều ngang 700m, 
mỏ ở độ sâu - 8 đến - 750m so với mặt biển. Hàm lượng sắt (Fe) 61,39%, 
hiếm có một mỏ sắt nào ở nước ta có hàm lượng sắt cao đến thế. Dự kiến 
tổng vốn đầu tư 630 triệu USD, công suất khai thác 10 triệu tấn/năm trong 
vòng trên dưới 50 năm ở độ sâu -550 đến - 750m. Có 4.347 hộ dân thuộc 6 
xã bị ảnh hưởng trực tiếp, gần 2 vạn dân phải di dời tái định cư. 

Sau khi báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt năm 2004, Công ty cổ phần sắt Thạch Khê (TIC) được thành lập 
tháng 4/2007, có 9 cổ đông tham gia với vốn điều lệ 2.400 tỷ đồng, trong đó 
Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam 30%, Tổng Công ty KSTM Hà Tĩnh 
24%, cổ đông thấp nhất là 3%. 

Tháng 9/2009, công ty đã tiến hành bốc đất tầng phủ với gói thầu hợp đồng 
353 tỷ đồng, khối lượng cần bốc là 11,5 triệu m3. Đến tháng 5/2011 đã bốc 
đất tầng phủ 9.35 tríệu m3, bằng 84% khối lượng dự kiến. Nơi sâu nhất là -
26m so với mặt biển. Cùng với việc bốc đất tầng phủ, các dự án đầu tư cơ 
sơ hạ tầng phục vụ khai thác mỏ đang gấp rút triển khai, nhiều tuyến 
đường nối vùng mỏ với quốc lộ I, với Thành phố và khu công nghiệp Vũng 
Áng được xây dựng, đảm bảo yêu cầu lưu thông và khai thác vận chuyển 
quặng. Hiện đã hoàn thành bồi thường và bàn giao cho Công ty 532 ha ở 
khu vực bãi thải, 73 ha xây dựng các khu tái định cư, hoàn thành kiểm 
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đếm, áp giá 304 ha; chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 132 tỷ 
đồng, 19 khu tái định cư và nghĩa trang đang được thiết kế thi công. Niềm 
vui đến với những người thợ mỏ và nhân dân trong vùng là những vỉa 
quặng đầu tiên đã phát lộ ở độ sâu -8 m ở phía bắc mỏ, vỉa quặng thứ 2 
cũng đã phát lộ ở độ sâu -22m.  

Bên cạnh những hy vọng về một tương lai tốt đẹp, người dân vẫn có 
những nỗi niềm băn khoăn, trăn trở với thực tiễn triển khai dự án. Tuy dự 
án chưa đạt đến tiêu chí về tổng vốn đầu tư, số dân di dời và vị trí xung yếu 
về quốc phòng an ninh để Quốc hội thông qua, nhưng những yếu tố tác 
động về môi trường không thể xem thường, vì mỏ chỉ cách bờ biển 1,6 km, 
cách sông 3 km, gần Thành phố. Khai thác quặng ở độ sâu -500 đến -
750m; thời gian khai thác rất dài trong điều kiện khí hậu trái đất biến đổi 
thất thường; những điều bắt buộc phải tuân thủ trong quyết định phê duyệt 
đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài  

nguyên - môi trường là những vấn đề cần được xem xét một cách nghiêm 
túc, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Mỏ đã bốc đất tầng phủ trên 80% khối 
lượng nhưng chưa hoàn thành thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, chưa xác 
định được đối tác nào sẽ đầu tư khai thác?. 

Những vấn đề mang tầm chiến lược, các cấp có thẩm quyền sẽ quyết định 
lựa chọn phương án tối ưu. Nhưng khó khăn thực tại là: công trình cần giải 
phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng không cân đối đủ 
nguồn vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng 
các khu tái đinh cư. Năng lực tài chính của 9 cổ đông rất hạn chế, hiện mới 
góp vốn và tài sản quy giá trị 804 tỷ đồng. Chi trả tiền bồi thường giải 
phóng mặt bằng mới đạt 11,4%, còn thiếu 1.373 tỷ đồng so với tổng dự 
toán, nếu được phê duyệt mức điều chỉnh giá theo Nghị định 69/CP sẽ tăng 
lên 6.545 tỷ đồng. Sau gần 4 năm triển khai hạ tầng kỹ thuật các khu tái 
định cư mới hoàn thành Khu tái định cư Thạch Khê I nhưng chưa có nước 
sinh hoạt và nguồn điện. Một khu nghĩa trang mới được hoàn thành, 5 công 
trình công phục vụ dân sinh đang thi công, 12 công trình mới khởi công 
hoặc đang thiết kế lập dự toán. Ở thôn 1 Thạch Đỉnh, bốc đất tầng phủ chỉ 
cách nhà dân 100m, sâu hàng chục mét, dân nôn nóng và bức xúc muốn di 
dời để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ nhưng chưa thể đi được vì 
chưa có nơi để đến.  

Tự nguyện tái định cư là phương án có lợi nhất, 329 hộ đã đăng ký nhưng 
Dự án vẫn không có kinh phí chi trả. Ông Phạm Bá Lẩm, đại tá quân đội về 
hưu ở Thạch Khê nói: "Khai thác mỏ là ước mơ ngàn đời của mọi người 
dân, của quê hương đất nước nhưng việc đi hay ở phải có lộ trình, bước đi 
cụ thể, rõ ràng để dân định liệu, vì cuộc sống diễn ra từng ngày, từng giờ, 
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không an cư thì khó mà lạc nghiệp". Sau khi chính quyền có chủ trương 
tạm dừng xây dựng các công trình trong vùng mỏ và tiến hành bốc đất tầng 
phủ, đời sống sinh hoạt của nhân dân 6 xã gặp nhiều khó khăn. Đường sá, 
trường học, trạm xã, trụ sở, nhà văn hoá khu dân cư, hệ thống kênh 
mương hư hỏng, xuống cấp không được sửa chữa và làm mới. Nhà của 
dân xuống cấp hoặc cần tách hộ cho con cháu không được làm, trong đó 
có hộ nghèo không được hỗ trợ tiền làm nhà theo quyết định 167/CP. Đất 
bị sa mạc hoá ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt. Nhiều vùng 
như Thạch Hải, Thạch Đỉnh cây cối hoa màu chết, cát bụi mù mịt. Chị 
Nguyễn Thị Quyên ở thôn 1 Thạch Đỉnh nói: "Thu nhập chính của gia đình 
dựa vào hoa màu vụ đông xuân, mỗi ngày thu nhập 100 ngàn đồng, trước 
tết tư thương đến mua lá trầu không tại vườn, mỗi ngày thu nhập một triệu 
đồng. Ba năm nay khô hạn, cây chết nên không còn thu nhập, không biết 
làm gì để sống". 

Ông Bùi Quang Chiến, thôn trưởng thôn 1 Thạch Đỉnh cho biết: "Trong 55 
hộ của xóm phải di dời có 26 hộ, bằng 47% chỉ được đền bù từ 200 triệu 
đến 700 triệu đồng, vì hoàn cảnh của họ quá nghèo. Với số tiền đó không 
đủ làm nhà, nói gì đến việc làm và đời sống, điều kiện học hành của con 
em". Điều người dân và cơ sở rất mong chính quyền cần làm rõ lộ trình, 
bước đi và phạm vi ảnh hưởng của từng thôn, từng xã để có những điều 
chỉnh hợp lý, đỡ vất vả cho dân. Cần phải khai thác nguồn vốn để đền bù 
và di dời tái định cư càng sớm càng tốt. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh khi đề cập đến vấn 
đề tái định cư, phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh đã nhấn mạnh: "Đời 
sống, việc làm của người dân tái định cư phải cao hơn hoặc bằng nơi ở cũ. 
Đó là trách nhiệm, là mệnh lệnh của cuộc sống". Muốn vậy tỉnh cần có 
chính sách đặc thù đối với vùng mỏ, phải lồng ghép và khai thác thêm các 
nguồn vốn khác, các chính sách khác, không để một bộ phận dân bị bần 
cùng hoá.  
 
Việc tái định cư gần 1000 hộ thuộc 5 thôn xã Thạch Hải, ý nguyện của dân 
muốn được khảo sát, điều chỉnh lại bãi đổ đất gần 2 thôn Bắc Hải và Nam 
Hải. Ông Nguyễn Trung Chiến, Chủ tịch UBND xã Thạch Hải, phân tích: 
"Nếu liên quan đến moong mỏ tất yếu phải di dời, nhưng chỉ là bãi đổ đất 
thì nên điều chỉnh vì 2 thôn có 454 hộ nhà cửa kiên cố, đã ngói hoá 100%, 
chiều dài theo dọc biển của 2 thôn trên 1.2km. Khu tái định cư Quỳnh Viên 
liền kề với 2 thôn nói trên cần có phương án điều chỉnh lại". Theo ông 
Chiến, nếu 2 thôn Bắc Hải và Nam Hải vẫn ổn định sẽ tiết kiệm ít nhất 500 
tỷ đồng cho ngân sách (bình quân mỗi hộ 1 tỷ đồng kinh phí di dời, tái định 
cư); người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt, chế biến thủy sản và dịch vụ 
du lịch; vẫn giữ nguyên địa danh và đơn vị hành chính xã anh hùng, xây 
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Th môc toµn v̈n tḩng 8 n̈m 2011 45 

dựng phòng tuyến quốc phòng - an ninh ven biển. Trong phát triển kinh tế 
phải kết hợp hài hoà giữa lợi ích kinh tế với lợi ích văn hoá và bảo vệ môi 
trường. Núi Quỳnh Viên, Long Ngâm, đền Lê Khôi là cảnh quan đẹp, đền 
Lê Khôi là di tích lịch sử văn hoá quốc gia, tạo  

hoá thiên nhiên ban tặng cần được giữ gìn cho muôn đời sau. 

Một thập kỷ đã đi qua ở miền quê đầy biến động, cuộc sống thường nhật 
trước mắt của người dân và chiến lược phát triển lâu dài của quê hương là 
những vấn đề đang được nhiều người có trách nhiệm lập trình, hoạch định. 
Khó khăn còn bộn bề nhưng đã và đang hé mở những niềm tin hy vọng về 
sự chuyển mình sắp tới. Người dân mong những nỗi niềm lo toan của họ 
sẽ được thấu tỏ với những quyết sách đúng đắn, phù hợp với ý nguyện 
của dân và sự hưng thịnh của đất nước./. 

Trần Thanh Bình - Tấn Vũ  
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vnexpress 
Chñ nhËt, ngµy 28.8.2011. 

Người đi tìm sự thật từ xác chết  

Từng mổ hàng trăm tử thi để xác định danh tính và nguyên nhân tử vong, 
nhưng với thượng úy Chín việc phải kiểm tra cùng lúc hàng loạt nạn nhân vụ 
lật xe khách trên sông Lam (Hà Tĩnh) vẫn luôn ám ảnh anh. 
Lần đầu gặp thượng úy Trịnh Bá Chín (Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà 
Tĩnh) ít ai nghĩ anh đang ở tuổi 30 vì vẻ chững chạc, điềm đạm. Cười hiền khô anh 
bảo có lẽ một phần công tác trong môi trường kỷ luật của lực lượng vũ trang, phần 
vì cuộc sống gia đình còn khó khăn đã khiến anh trông già trước tuổi. 

 
Thượng úy Chín chia sẻ công việc của mình với các 
sinh viên tại một buổi giao lưu. Ảnh: Hà Anh. 

Anh tâm sự, sau khi tốt nghiệp ĐH Y Thái Nguyên, các bạn học lần lượt xin vào 
bệnh viện lớn với mức thu nhập khá cao, còn anh lại theo hướng đi riêng. "Tôi mơ 
được mặc bộ quân phục công an từ lâu nên nộp hồ sơ về Công an tỉnh Hà Tĩnh dù 
biết lương sẽ thấp", thượng úy Chín giải thích.  

Trước khi đến với nghề, anh bảo đã hình dung được phần nào tính nghiêm khắc, kỷ 
luật của công việc. Nhưng khi dấn thân, anh mới biết không hề đơn giản như đã 
nghĩ. Công việc của bác sĩ pháp y khiến anh chịu nhiều áp lực bởi phải chịu trách 
nhiệm về từng kết luận nguyên nhân án mạng hay tổn hại sức khỏe của nạn nhân 
trong những vụ cố ý gây thương tích. 

6 năm trong ngành, viên thượng úy không nhớ đã mổ bao nhiêu tử thi để phục vụ 
việc điều tra. Nhiều thi thể phân hủy nhưng anh cùng đồng nghiệp vẫn phải khám 
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nghiệm tìm manh mối phá án. "Có vụ chúng tôi phải nín thở, thay nhau vào mổ vì 
mùi bốc lên nồng nặc... Biết đây là nghề độc hại, có thể bị lây nhiễm bệnh tật 
nhưng trót bén duyên với nó mất rồi", anh chia sẻ. 

Tham gia nhiều vụ án, nhưng với anh việc khám nghiệm cùng lúc hơn 16 nạn nhân 
trong vụ lật xe khách ở sông Lam (Hà Tĩnh) vẫn để lại nhiều ám ảnh. Vị bác sĩ 
pháp y chia sẻ, do tử thi chìm trong nước lâu ngày nên biến dạng... Song trước 
mong mỏi của người nhà nạn nhân, các anh đã nỗ lực làm việc để sớm xác định 
danh tính, giúp họ nhận đúng người đem về chôn cất. 

 
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trao kỷ niệm 
chương và bằng khen cho thượng úy Chín. Ảnh: Hà 

Anh. 

"Đáng thương nhất là hai cháu nhỏ 9 tuổi và 18 tháng tuổi bị thiệt mạng cùng mẹ. 
Mặt các cháu bị biến dạng đến mức người thân không dám nhận về vì không chắc 
có phải con em mình hay không. Tuy nhiên chỉ thông qua việc kiểm tra răng, họ đã 
òa khóc, gục xuống xác hai đứa trẻ", viên cảnh sát 30 tuổi kể lại. 

Bên cạnh niềm vui giúp ích được bao người, anh Chín bảo cũng gặp không ít phiền 
toái với "nghề đặc thù" này. Có người ngần ngại, lảng tránh nói chuyện khi biết anh 
vừa xong ca khám nghiệm tử thi. Không ít lần, anh còn bị thân nhân của nạn nhân 
phản đối vì muốn người chết được lành lặn sang thế giới bên kia nên cản trở việc 
khám nghiệm phục vụ điều tra. 

"Vất vả và độc hại thế nhưng chỗ nào có trả lương cao gấp nhiều lần tôi cũng 
không bỏ ngành đâu", thanh niên công an tiêu biểu năm 2011 của Bộ Công an 
Trịnh Bá Chín tâm sự. 

Hà Anh 
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søc kháe&®êi sèng 
Thø t, ngµy 31.8.2011. 

 
Nước nhiễm xăng, chính quyền “miễn nhiễm” ?  
Nguồn nước bị nhiễm xăng là một vấn đề không xa lạ đối với chính quyền 
và nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Thế nhưng, xóm Phú Hương và 
xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê có nguồn nước bị 
nhiễm xăng từ rất lâu nhưng chính quyền huyện này chưa một lần biết đến. 

Chúng tôi đến xã Hương Xuân vào một ngày sau trận mưa lớn, giếng nước 
của các hộ dân nơi đây đều đầy ắp, nước từ các khe suối chảy mạnh. Mặc 
dù vậy nhưng cụ Nguyễn Thanh Bình là một cựu chiến binh, gia đình chính 
sách năm nay đã 81 tuổi vẫn phải “còng lưng” đi xách từng xô nước. Không 
chỉ có cụ Bình mà còn có 35 hộ gia đình nữa đều lâm vào tình trạng không 
có nước sinh hoạt. Ngoài ra còn có trên 10 hộ nước giếng chỉ dùng để rửa 
không thể ăn được. Dân không có nước ăn, nước rửa nhưng chính quyền 
nơi đây chưa một lần nhắc đến xã Hương Xuân khi báo cáo về nguồn 
nước bị nhiễm xăng. 

 
 Dù đã 81 tuổi nhưng cụ Bình (xóm Phú Hương, xã Hương 

Xuân) vẫn phải đi xách từng xô nước về sinh hoạt. 
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Nói chuyện với chúng tôi trên đường đi xách nước về, cụ Bình kể: “Tôi lên 
đây sống đã hơn 40 năm, đã đào 5 giếng nước xung quanh vườn để kiếm 
nguồn nước không bị nhiễm xăng dùng, vậy mà đào đâu cũng thế, đào 
giếng cạn cũng nước đục ngầu, nồng nặc mùi xăng, đào sâu xuống cũng 
thế, chưa một lần tôi được nghỉ tay về việc “nước”, bà nhà tôi bị mù cả hai 
mắt, vất vả lắm, chỉ mong sao có bể nước mà dùng cho đỡ khổ”. 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Ngô Xuân Ninh, Trưởng phòng 
Tài nguyên & Môi trường huyện Hương Khê cho biết: “Chúng tôi chưa bao 
giờ nghe báo cáo về vấn đề nguồn nước bị nhiễm xăng từ xã Hương Xuân. 
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý về vấn đề này cho nhân dân trong 
thời gian tới, về lâu dài thì còn phải chờ”. 

Thực tế thì ông Lê Hữu Phi, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân đã báo cáo sự 
việc này khi có dự án tạm thời về việc cung cấp nguồn nước sạch cho 
người dân có nguồn nước bị nhiễm xăng. Xã Hương Xuân không được 
nhắc đến, trong khi các xã Phú Phong, Gia Phố… đã nằm trong dự án từ 
nhiều năm nay. 

Không có nước sinh hoạt, nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh từ việc ăn uống 
không hợp vệ sinh là điều không thể tránh khỏi. 

Người dân luôn mong muốn nhận được sự quan tâm đến đời sống vật chất 
từ các cấp chính quyền. Vậy mà, nguồn nước bị nhiễm xăng của người 
dân xã Hương Xuân vẫn chưa được ban ngành nào biết đến?         

           Thúy Hà 
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Qu©n ®éi nh©n d©n 
Thø ba, ngµy 2.8.2011. 

Formosa – Dự án động lực của KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh)  
(CL)-Những ngày này, Hà Tĩnh đang dồn sức đẩy mạnh các hoạt động tiến tới kỷ 
niệm 180 năm thành lập tỉnh. Trong giòng chảy của lịch sử ấy, 20 năm tái lập tỉnh 
(1991-2001) là một bước ngoặt lớn, làm đổi thay nhanh  chóng đến không ngờ bộ 
mặt kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.Trong đó, Vũng Áng là KKT có “ sức hút” mạnh 
như một thỏi nam châm cực  đại đối với các doanh nghiệp 
 

 
 

Đồng chí Võ Kim Cự chúc mừng các hộ dân 
 xây nhà mớitrong khu tái định cư Dự án Formosa 

 
 Thức dậy một vùng đất nghèo. 
 
Trong số hơn 100 DN, nhà đầu tư trong nước và quốc tế được UBND tỉnh Hà Tĩnh và 
Ban Quản lý KKT Vũng Áng cấp giấy chứng nhận đầu tư thì dự án Khu liên  hợp gang 
thép và cảng Sơn Dương  của Tập đoàn Formosa (Đài Loan) là dự án lớn, trọng điểm 
có tầm chiến lược ý nghĩa quốc gia; là nền tảng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chẳng những cho Hà Tĩnh mà còn có cả khu vực. 
 
 Địa điểm triển khai dự án Formosa trải dài trền địa bàn 5 xã, là Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ 
Phương, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi ( huyện Kỳ Anh) là vùng đất có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất nước. 
Nơi đây đất cằn sỏi đá, chua mặn, năng suất các loại cây trồng, vật nuôi rất thấp, nên 
thường bị bỏ hoang. Người dân sống dựa vào rừng và biển. Chủ tịch UBND huyện Kỳ 
Anh những năm đầu 80, ông Nguyễn Ký kể lại: Năm 1988, trong một lần tiếp xúc cử tri 
tại hội trường UBND huyện, nhà thơ Cù Huy Cận -  Đại biểu QH - của Nghệ Tĩnh lắng 
nghe cử tri thắc mắc, chất vấn là làm sao để thoát nghèo? Kỳ Anh từ năm 1990 về 
trước quá nghèo, bình quân đầu người về lương thực quy thóc chỉ dưới 150 kg. Đặc 
biệt các xã phía nam huyện nói trên vô cùng khó khăn, người đông, dân trí thấp, tỷ lệ 
tăng dân số cao, thiên tai liên tiếp xẩy ra, gây hậu quả nặng nề. Bởi vậy, khi nghe tin 
KKT Vũng Áng mở ra, những dự án lớn như Formosa đổ vào, bà con rất phấn khởi, háo 

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 8 n̈m 2011 52 

hức chờ mong. 
 
Hôm 06/07/2008, cả vạn dân trong huyện, đặc biệt là bà con các xã phía Nam đổ về xã 
Kỳ Phương dự lễ động thổ Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương 
Formosa. Câu nói đầy xúc động của ông Nguyễn Minh Đức, một người dân gốc xã Kỳ 
Long: “ Lâu nay nghe nói mà chưa thấy chi, bầy tui lo lo, phấp phỏm. Nay được nhìn tận 
mắt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Chủ tịch Tập đoàn Đài Loan đến làm lễ khởi 
công là bà con vui rồi, sướng rồi. Nhất định dân tôi sẽ đổi đời, quê hương Đèo Ngang 
sẽ không phải mang tiếng “ đang nghèo” mãi nữa”. 
Theo cam kết sau hai năm khởi công, huyện Kỳ Anh phải bàn giao hơn 3.000ha trong 
đó có trên 2.300 hộ với khoảng 14.000 dân phải di dời đến 5 khu tái định cư mới là cả 
một cuộc cách mạng lớn. Tập thể Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phải vào cuộc quyết liệt 
mà người trực tiếp chỉ đạo lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm trưởng ban 
Quản lý KKT Vũng Áng Võ Kim Cự. 
Từ đó cả hệ các hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện, ban ngành đến cơ sở phải làm ngày, 
làm đêm ít khi nghỉ chủ nhật. Nhiều cán bộ chuyên trách phải hạ trại đóng chốt tại địa 
bàn. Riêng ông Võ Kim Cự  lịch trình thường xuyên xuất phát đi từ Thành phố Hà Tĩnh 
lúc 5 giờ sáng nhiều đêm mãi đến 22 giờ đêm mới rời địa bàn về. 
Xã Kỳ Phương tỷ lệ gia đình phải di dời đông nhất. Bà Lê Thị Nguyện ở thôn Quyết 
Tiến, tâm sự: Chồng mất sớm, 4 con đã trưởng thành, nay bà có trong tay số tiền đền 
bù 250 triệu đồng gửi tiết kiệm để dưỡng già và được sống tại khu TĐC khang trang, 
đầm ấm.  
Ông Đoàn Văn Luận ở xóm Thắng Lợi, cho biết: Mỗi tháng ông được nhận hơn 3 triệu 
đồng tiền lãi từ Ngân hàng của khoản tiền 280 triệu đồng được đền bù ruộng thừa mua 
gạo... Muốn đổi đời thì phải chịu gian khổ, khó khăn ban đầu, thậm chí thiệt thòi một 
chút, nhưng tương lai chắc chắn con cháu sẽ sung sướng bền lâu. 
Khi Quốc hội khóa XIII khai mạc, chúng tôi vào xã Kỳ Liên được chị Nguyễn Thị Cúc 
PBT Đảng ủy xã dẫn vào thăm bác Nguyễn Xuân Liễu (thường gọi là bác Thanh) tại khu 
làng mới. Trong căn nhà vững chãi, lợp ngói, tường xây, người cán bộ về hưu đã ở tuổi 
83, nhìn lên bàn thờ, trân trọng nói: “Tôi thay mặt tổ tiên, ông bà và cả linh hồn những 
người xưa sống vất vưởng ở chân núi, bìa rừng, nay được quy tập về trong nghĩa trang 
sạch đẹp, cảm ơn Nhà nước, cảm ơn dự án. Nhờ dự án mà người sống được đổi đời, 
dân quê tôi xưa có nằm mơ cũng chưa thấy nhà hai gác. Nay làng xóm ở như phố 
phường. Đêm điện sáng  tận vách núi. Câu thơ: “ Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung 
thân”  xưa, nay phải đọc là... “ Hoành Sơn cồn bãi,  vạn đại vinh quang...” mới đúng ! 
 
Hiện tại chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm mang tầm chiến lược lâu dài, 
bền vững cho người dân vùng dự án đã được tỉnh triển khai. Số lao động trong vùng 
được phân loại để có chính sách hợp lý. Lớp thanh niên có sức khỏe, trình độ văn hóa 
được cam kết ưu tiên tuyển vào các nhà máy trong  KKT Vũng Áng. Những người độ 
tuổi 40-45 có thể tham gia lao động phổ thông trong các nhà máy và tại dự án chăn 
nuôi, trồng rau sạch ở hồ Tàu Voi.  Được biết, một dự án đào tạo các ngành nghề dịnh 
vụ khác, học ngoại ngữ cho lao động đi xuất khẩu… dành riêng cho Kỳ Anh đã được 
tỉnh phê duyệt và sẽ sớm đi vào hoạt động. Số người hết tuổi lao động được  tỉnh trợ 
cấp mỗi tháng 15kg gạo trong nhiều năm liền. 
 
 Biến lời tiên tri thành hiện thực. 
 
 Formosa là một Tập đoàn lớn, đã có hơn 55 năm thành công trong lĩnh vực sản xuất - 
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kinh doanh tại Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam… Năm 2007 tổng doanh thu lên tới 
gần 70 tỷ USD. Bước đầu Formosa đầu tư vào Hà Tĩnh gần 8 tỷ USD cho dự án đa 
ngành từ luyện thép, cảng nước sâu, hóa dầu, nhiệt điện đến các ngành công nghiệp 
khác. Dự án có tầm quan trọng đặc biệt, tạo bước đột phá phát triển công nghiệp, tác 
động tích cực tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Tĩnh và các tỉnh trong khu vực; là 
cơ hội và điều kiện tốt nhất để Hà Tĩnh cơ cấu lại lao động, sắp xếp lại dân cư theo 
hướng CNH -HĐH. Đến thời điểm này, phía Dự án đã hoàn thành công tác khoan thăm 
dò địa chất trên đất liền, trên biển; hoàn chỉnh 5,2km đê bao quanh khuôn viên dự án, 
triển khai hút cát san nền 300ha mặt bằng, giá trị gói thầu lên tới 400 triệu USD. Hiện 
tại, mặt bằng đã cơ bản san lấp xong, đang triển khai xây dựng khu hành chính gồm 
chục khu nhà 5 tầng là nơi ăn ở cho 6.000 chuyên gia và cán bộ ở và làm việc; san 
lấp150 ha khu vực quy hoạch xây dựng cảng, tiến hành xây bến số 1 và hoàn thành  
đường trục chính nối với QL 1A để chuyển vật liệu, đầu tư  45 triệu USD thi công đường 
ống dẫn nước ngọt dài 15km từ thượng nguồn Sông Trí về phục vụ dự án.  
Để chủ động về điện Formosa đang lập đề án xây dựng 10 tổ máy nhiệt với tổng công 
suất 1.500 MW cung cấp cho dự án. 
Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ổn định đời sống cho dân, Formosa đã 
chuyển trả 69 tỷ đồng tiền thuê đất... và cho Hà Tĩnh ứng trước 30 triệu USD trả tiền 
đền bù. Ngoài ra Dự án còn xây dựng 2 hệ thống trường học giá trị 65 tỷ đồng tặng các 
xã Kỳ Phương và Kỳ Long phục vụ cho con em vùng Tái định cư. Nhà đầu tư đã tập 
trung các nguồn lực, huy động hàng ngàn chuyên gia và công nhân triển khai một cách 
tích cực các hạng mục công trình, đảm bảo đúng tiến độ cam kết. 
Việc triển khai tích cực dự án Formosa đã góp phần quan trọng thu hút đầu tư vào KKT 
Vũng Áng và vùng  phụ cận. Đến nay, đã có hàng chục dự án thuộc các lĩnh vực công 
nghiệp phụ trợ, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, nhà hàng, dịch vụ thương mại, sản 
xuất thực phẩm, rau sạch, đao tạo nghề… đã và đang được tích cực  triển khai, giải 
quyết việc làm cho hàng trăm lao động. 
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, nay là Chủ tịch Quốc hội, đã từng dự 
báo: Giai đoạn một, ngân sách Hà Tĩnh sẽ đạt mức từ 5.000 - 7.000 tỷ. Giai đoạn hai 
sau năm 2015 nguồn thu ngân sách sẽ trên mười ngàn tỷ đồng/năm. 
Để có một khu kinh tế Vũng Áng và những dự án tầm cỡ quốc tế như Formosa là công 
lao của các thế hệ lãnh đạo, sự vào cuộc của toàn Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh. Mùa 
xuân là sự góp sức của nhiều cánh én, song không ai quên công lao của cánh én đầu 
đàn. Trong một văn bản gần đây của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi các cấp, 
ngành liên quan báo cáo về tiến độ của dự án Formosa- Hà Tĩnh đã khẳng định: “Thời 
điểm đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban  KKT 
Vũng Áng, trực tiếp chỉ đạo việc triển khai các dự án trong KKT Vũng Áng và nay là Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, luôn là người tâm huyết với công việc, lăn lộn tìm 
tòi cái mới, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao trách 
nhiệm trong thực thi công vụ, đã tạo được sự tín nhiệm cao trong Đảng bộ và nhân dân 
tỉnh nhà…”. 
Có lẽ nhà thơ Cù Huy Cận đã dự báo đúng khi ông nói vui với dân Kỳ Anh trong lần về 
tiếp xúc cử tri năm 1988: “ Bà con đừng ngại quê mình khó. Đến lúc nào đó lại có người 
than thân trách phận sao bố mẹ mình không sinh ra ở đất Kỳ Anh?” 
 
KKT Vũng Áng, các dự án như Formosa đang biến lời tiên tri của thi sĩ nổi tiếng thế giới 
- Cù Huy Cận thành hiện thực! 

Khắc Hiển - Võ Minh Châu
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DVT.vn 
Chñ nhËt, ngµy 7.8.2011. 

Hồng Lĩnh - Vùng đất của cơ hội đầu tư 
 

(DVT.vn) - Thị xã Hồng Lĩnh được các 
chuyên gia kinh tế đánh giá như một địa chỉ 
đầu tư hấp dẫn, một vùng đất giàu tiềm 
năng ở miền Trung.  

Phóng viên báo DVT.vn đã có cuộc trao đổi 
với ông Hoàng Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Bí 
thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh 
về những cơ hội đầu tư, những dự định phát 
triển của thị xã. 
 

Ông Hoàng Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy,  
Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh. 
 
 
Thị xã Hồng Lĩnh được các chuyên gia kinh tế đánh giá như một địa chỉ đầu tư hấp 
dẫn, một vùng đất giàu tiềm năng ở miền Trung. Ông có thể nói rõ hơn về nhận 
định này? 
 
Thị xã Hồng Lĩnh nằm ở vị trí đắc địa, là điểm hội tụ của hai tuyến đường: tuyến 
nam - bắc  và tuyến  đông  - tây của hệ thống con đường di sản miền trung. Về hạ 
tầng giao thông, với diện tích 5.844 ha đất tự nhiên và 20km đường quốc lộ 1 và 
quốc lộ 8. 
 
Hồng Lĩnh có 4 vạn dân, 6 đơn vị hành chính với hệ thống chính trị vững vàng, với 
những cải cách hành chính mạnh mẽ, chính sách thu hút đầu tư cởi mở, thông 
thoáng, tạo được sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân.   
 
Những thuận lợi đó đã tạo thêm yếu tố “nhân hòa” bên cạnh “thiên thời, địa lợi” 
đưa Hồng Lĩnh trở thành vùng đất tiềm năng cho việc phát triển công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp và thương mại du lịch của tỉnh Hà Tĩnh.  
 
Ông có thể cho biết về công tác quy hoạch của Hồng Lĩnh trong thời gian qua? 
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Điều nổi bật nhất trong quy hoạch của Hồng Lĩnh là việc sớm xác định và xây 
dựng những khu công nghiệp tập trung. Hiện chúng tôi đang hoàn thiện đầu tư hạ 
tầng các cụm công nghiệp (CN), diện tích 50 - 300 ha, có kết cấu hạ tầng đồng bộ. 
 
Tiêu biểu như cụm CN Trung Lương, cách quốc lộ 1A 600m, được gắn với làng 
nghề đúc, rèn Vân Chàng, Trung Lương nổi tiếng nhằm khai thác tiềm năng lao 
động kỹ thuật của các nghệ nhân tại đây. Ngành nghề ưu tiên đầu tư vào đây là cơ 
khí, điện, điện tử, dệt may, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng… 
 
Cụm CN Nam Hồng, ưu tiên đầu tư các ngành sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến 
nông sản, cơ khí, điện tử, dệt may. Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các cụm CN này 
đã đi vào hoạt động, cho ra những sản phẩm chất lượng như thép mạ kẽm, gạch tuy 
nen đã đoạt cúp Vàng sản phẩm Việt Nam. Ngoài ra còn có hàng loạt cơ sở rèn 
đúc, sản xuất cơ khí có thương hiệu nổi tiếng. 
 

 
Toàn cảnh thị xã Hồng Lĩnh. 

 
Mục tiêu kinh tế trước mắt và lâu dài của Hồng Lĩnh là gì, thưa ông? 
 
Trước mắt, chúng tôi phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 
17,2%. Trong đó công nghiệp – xây dựng cơ bản tăng 40,1%, các ngành thương 
mại, dịch vụ - du lịch 54,78%, nông – lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,15%. Thu ngân 
sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm trên 24%. Thu nhập bình quân một 
người đạt trên 40 triệu đồng/năm. 
 
Trước  năm 2015, Hồng Lĩnh là thành phố loại III.  
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Về định hướng phát triển đô thị, nội thị thị xã sẽ phát triển mở rộng chủ yếu về 
hướng tây, bắc, nam và một phần về phía đông núi Hồng Lĩnh. Phía tây chúng tôi 
sẽ xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ cấp quốc gia, phát triển các khu dân cư 
mới, công viên cây xanh, khu CN tập trung lớn… 
 
Về giao thông, sẽ được thiết kế theo mạng ô bàn cờ, dựa theo hướng tuyến quốc lộ 
1A và quốc lộ 8A. Tất cả các tuyến đường trong thị xã đều được nâng cấp và mở 
rộng. Các tuyến quốc lộ đi qua thị xã sẽ được cải tạo, chuyển thành đường trục 
chính đô thị với quy mô nền đường rộng 35-70m.  
 
Riêng quốc lộ 8B là tuyến giao thông huyết mạch đi xuống cảng Nghi Xuân, đồng 
thời là là tuyến tránh quốc lộ đường rộng 16-20m. Ngoài ra, chúng tôi còn xây 
dựng các tuyến đường chính nội thị có hướng song song với quốc lộ 1A có quy mô 
lộ giới 50 – 70m, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại xe lưu thông.  
 
Thị xã Hồng Lĩnh còn có ưu thế về vận tải đường sông nên chúng tôi đang chú 
trọng khai thác. Dự kiến sẽ một cảng sông có công suất 0,5 triệu tấn/năm tại khu 
vực bên sông Lam, đồng thời nạo vét kênh Nhà Lê, khai thác mặt nước, phục vụ 
nhu cầu đi lại bằng đường thủy. 
 

 
Du lịch là một trong những thế mạnh của tỉnh Hà Tĩnh nói chung và thị xã Hồng Lĩnh nói riêng. 

 
Doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư tại Hồng Lĩnh, sẽ được 
lợi gì, thưa ông? 
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Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh, một tỉnh công nghiệp trong tương lai không xa, một 
tỉnh liên thông với các nước trong khu vực như Lào, Thái Lan bằng đường bộ rất 
thuận tiện.  
 
Riêng về du lịch, Hồng Lĩnh có thế mạnh nhờ núi Hồng với hàng loạt di tích đền 
chùa, miếu mạo mang đậm dấu ấn thời gian và rất nhiều danh thắng thiên nhiên, tạo 
nên một bảo tàng cổ vật ngoài trời rất hùng vĩ. Đây là tiềm năng lớn về du lịch.  
 
Hiện thị xã đã quy hoạch khu du lịch sinh thái Suối Tiên, diện tích hơn 100 ha, gắn 
với di tích quốc gia chùa Thiên Tượng ở cận kề, tiềm năng cho việc khai thác du 
lịch tâm linh và sinh thái. Hạ tầng khu du lịch đã được đầu tư điện, nước, đường 
giao thông… 
 
Về đầu tư tại Hồng Lĩnh, chính quyền địa phương luôn cam kết sẽ tạo mọi điều 
kiện để hoàn tất thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong thời gian nhanh nhất. 
Doanh nghiệp được miễn thuế đất lâu dài, cho đến khi ổn định sản xuất và có lãi.  
 
Doanh nghiệp còn được sự hỗ trợ đặc biệt về phí đào tạo nhân lực, các hoạt động 
xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời 
gian hợp lý, giảm thuế 50% cho 10 năm tiếp theo…  
 
Đồng thời, địa phương cũng có chính sách đặc biệt đối với tiêu thụ sản phẩm; thực 
hiện bình đẳng có ưu tiên đối với người ngoài địa phương đến cư trú và làm việc tại 
Hồng Lĩnh…    
 
Xin cảm ơn ông và chúc Hồng Lĩnh ngày càng phát triển! 
 

  Thu Hà – Thanh Mai  
(thực hiện)  
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nh©n d©n 
Thø hai, ngµy 8.8.2011. 

Tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư vào các cụm CN - 
TTCN ở Hà Tĩnh  

Xây dựng các cụm công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp (CN - 
TTCN) là chủ trương lớn, góp 
phần làm thay đổi bộ mặt nông 
thôn, tạo điều kiện thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Nhưng đến nay, tỉnh Hà Tĩnh 
mới có 13 cụm CN - TTCN được 
phê duyệt, với diện tích 410 ha 
và tỷ lệ lấp đầy  mới chỉ đạt hơn 
14%. 

Điểm sáng lẻ: 

Chủ doanh nghiệp Tuấn Yến ở cụm 
công nghiệp (CCN) làng nghề 

Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, nghề 
rèn đúc là một nghề truyền thống có từ lâu đời ở Trung Lương, gia đình anh 
đã có nhiều thế hệ nối tiếp nhau "sống" với nghè rèn. Nhưng vì sản xuất theo 
quy mô nhỏ, phải chịu nhiều ràng buộc từ khu dân cư bởi hệ thống nước thải, 
tiếng ồn, nguồn điện..., cho nên không thể mở rộng quy mô sản xuất. Mỗi 
năm doanh thu chỉ đạt 1,5 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho tám lao động. 
Năm 2004, sau khi xã Trung Lương tiến hành xây dựng CCN làng nghề 
Trung Lương trên diện tích 6,63 ha, anh Tuấn cùng nhiều doanh nghiệp 
khác trong làng nghề như được "cởi trói" để phát triển. Ðến nay, sản phẩm 
rèn đúc của doanh nghiệp Tuấn Yến đã có mặt ở khắp thị trường trong nước 
và ngoài nước, doanh thu đạt từ 18 đến 20 tỷ đồng/năm và giải quyết việc 
làm cho gần 40 lao động. Theo anh Tuấn: Ngoài việc mở rộng quy mô sản 
xuất, doanh nghiệp còn nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách ưu đãi phát 
triển sản xuất của Nhà nước. Nhờ đó, sản phẩm làm ra được thị trường tiếp 
nhận, uy tín, thương hiệu làng nghề ngày càng được nâng lên.   

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Hổ cho biết, là địa phương có 
nhiều lợi thế phát triển CN-TTCN, việc quy hoạch, xây dựng các CCN đang 
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được Hồng Lĩnh chú trọng. Trước mắt, thị xã Hồng Lĩnh ưu tiên xây dựng 
CCN làng nghề Trung Lương làm hình mẫu phát triển, do đó công tác quy 
hoạch, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nghề... được 
chính quyền các cấp đặc biệt chú trọng. Ðến nay, CCN làng nghề Trung 
Lương đã được đầu tư hơn 5,8 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, đã có 18 cơ 
sở sản xuất nhận mặt bằng đầu tư cho sản xuất với số vốn đầu tư hơn 56 tỷ 
đồng với các sản phẩm chủ yếu, như rèn, đúc, gia công cơ khí, vật liệu xây 
dựng. Thị xã Hồng Lĩnh còn vận dụng linh hoạt các chính sách, dự án để hỗ 
trợ những doanh nghiệp hoạt động trong CCN ngay từ những ngày đầu mới 
thành lập. Chính quyền đã đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi 
trường thông thoáng cho nhà đầu tư đến kinh doanh, sản xuất. Những khó 
khăn, vướng mắc phát sinh được chính quyền và doanh nghiệp cùng tháo 
gỡ.Tuy nhiên, Trung Lương là một trong số ít cụm CN-TTCN ở Hà Tĩnh đạt 
tỷ lệ lấp đầy cao hơn 89% và được ví là điểm sáng lẻ loi trong phát triển cụm 
CN-TTCN ở các địa phương của Hà Tĩnh. 

Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ 

Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Tĩnh, đến nay, tỷ lệ lấp đầy 13 cụm CN 
-TTCN trên toàn tỉnh mới đạt bình quân 14%. Một trong những nguyên 
nhân chậm lấp đầy các cụm CN-TTCN ở Hà Tĩnh là do các địa phương trong 
tỉnh là thuần nông, chưa có nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Việc 
xây dựng các cụm CN-TTCN ở các địa phương đều "tay không bắt giặc", tức 
mới dừng lại ở quy hoạch, chưa có mặt bằng cùng hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp 
thoát nước...); các doanh nghiệp khi vào đầu tư phải bỏ thêm kinh phí không 
nhỏ nữa để thay địa phương xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở cụm CN-TTCN.    

Cụm CN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên ở xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) là một thí dụ. 
Cụm CN này được thành lập năm 2005, quy mô 51,7 ha, với tổng mức đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng phê duyệt 109 tỷ đồng. Ðược giới kinh doanh đánh 
giá là khu "đất vàng", có nhiều lợi thế phát triển, như gần TP Hà Tĩnh, nằm 
cạnh các tuyến đường giao thông quan trọng, nhưng sau sáu năm kể từ ngày 
thành lập, CCN này mới chỉ có ba doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký xây 
dựng trên diện tích 6,5 ha. Công ty CP Dược Hà Tĩnh được giao khu đất đẹp 
nhất, nhì trong cụm CN - TTCN này với diện tích 1,8 ha, mặt tiền bám quốc 
lộ 1A rộng  

250 m, tổng mức đầu tư đăng ký giai đoạn 1 là 100 tỷ đồng, hiện mới hoàn 
thành cơ bản việc san lấp mặt bằng. Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh Lê 
Hồng Phúc cho biết: "Mặc dù đã được cấp phép cách đây hai năm, nhưng 
đến ngày 22-2-2011, chúng tôi mới nhận được đầy đủ thủ tục bàn giao từ 
huyện. Cụm CN này khó thu hút nhà đầu tư bởi hạ tầng, như hệ thống đường 
gom, điện, nước thải chưa có... Doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều tỷ đồng để tự 
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tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật liên quan khác". 
Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên thừa nhận, mặc dù huyện đã chú tâm  mời gọi, 
thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư nhưng do cụm CN-TTCN Bắc Cẩm 
Xuyên chưa có hạ tầng kỹ thuật bảo đảm, nên tỷ lệ lấp đầy mới đạt 11%. Thời 
gian qua, huyện đã mời gọi các doanh nghiệp vào kinh doanh hạ tầng CCN 
này nhưng chưa có đơn vị nào đăng ký, trong lúc ngân sách địa phương khó 
khăn, lại chưa huy động được các nguồn lực khác.  

Bên cạnh đó, các cụm CN - TTCN ở Hà Tĩnh đang thiếu quy hoạch tổng thể. 
Mặc dù, Hà Tĩnh đã có quy hoạch phát triển cụm CN-TTCN giai đoạn 2006-
2015, tầm nhìn đến năm 2020, được UBND tỉnh phê duyệt năm 2007 nhưng 
chưa có quy hoạch tổng thể phát triển cụm CN-TTCN riêng, nên hầu hết các 
địa phương chưa nắm được những thông tin cụ thể liên quan đến các cụm 
CN-TTCN do địa phương quản lý, dẫn đến việc lập dự án đầu tư xây dựng các 
cụm CN-TTCN thiếu định hướng lâu dài, hiệu quả sử dụng đất không cao, 
chưa có sự gắn kết với các quy hoạch khác như hệ thống điện, giao thông, đào 
tạo... Công tác lập quy hoạch chi tiết còn nhiều bất cập, thiếu sự thống nhất 
giữa các sở, địa phương liên quan, nên một số quy hoạch chi tiết mới có 
quyết định phê duyệt cần phải tiến hành quy hoạch lại như cụm CN-TTCN 
Kỳ Anh; ở vị trí không được sự đồng thuận của nhân dân và nhà đầu tư như 
CCN làng nghề Yên Huy, xã Yên Lộc (Can Lộc)... Ngoài ra, các cụm CN-
TTCN hầu hết đều chưa có hệ thống xử lý nước thải, chất thải tập trung, nhất 
là những CCN ở gần khu dân cư, vì vậy khó thu hút được nhà đầu tư.  

Do thiếu tầm nhìn nên việc quy hoạch, xây dựng các CCN, các khu sản xuất, 
dịch vụ tại các địa phương và cứ phải "ưu tiên" nằm gần  các tuyến đường 
giao thông (nhất là quốc lộ), nên đã san lấp hàng trăm ha ruộng lúa "bờ xôi, 
ruộng mật" ở các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên..., là điều không cần thiết. 
Nếu cứ đà quy hoạch này, sẽ làm tăng nguy cơ mất an toàn về giao thông và 
an ninh lương thực cho tỉnh Hà Tĩnh.  

Cần quy hoạch tổng thể và chính sách thông thoáng 

Cái khó nhất hiện nay là nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các CCN 
còn rất hạn chế, chủ yếu trông chờ vào ngân sách của tỉnh, các địa phương 
chưa chủ động trong việc huy động các nguồn vốn khác. Ðến nay, toàn tỉnh 
mới huy động được 36/765 tỷ đồng, tương đương 4,7% cho đầu tư xây dựng 
hạ tầng. Phần lớn các CCN đang loay hoay trong việc tìm kiếm doanh nghiệp 
làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng. Năng lực quản lý của UBND huyện khi 
được giao làm chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, do vậy tiến độ triển 
khai còn chậm. Việc quản lý, vận hành dự án khi đi vào hoạt động chưa có cơ 
quan đầu mối quản lý có đủ thẩm quyền, nên việc quản lý sau đầu tư, quản lý 
các dự án hoạt động trong CCN còn lúng túng. Ðó là chưa kể đến những 
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vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, vấn đề ô nhiễm môi 
trường chưa được chú ý trong quá trình xây dựng CCN. Môi trường thu hút 
đầu tư ở các cụm CN-TTCN thua xa các khu công nghiệp. 

Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Trần Nhật Tân cho rằng: Ðể các CCN 
hoạt động hiệu quả, thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, các địa 
phương cần rà soát và đánh giá nhu cầu mặt bằng sản xuất của các doanh 
nghiệp. Trên cơ sở đó lập quy hoạch tổng thể phát triển các CCN, có tính tới 
sự liên kết vùng về phát triển công nghiệp trong tổng thể chung phát triển 
kinh tế - xã hội. Xây dựng cơ chế, chính sách mời gọi đầu tư thông thoáng; 
huy động các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng các 
CCN. Trong các tiêu chí xây dựng mô hình nông thôn mới, một trong những 
tiêu chí khó khăn nhất đó là việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Do đó 
nếu tỉnh Hà Tĩnh làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, có cơ chế 
thông thoáng, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đến 
đầu tư, sản xuất ở đây thì việc phát triển các CCN trên địa bàn, vừa thúc đẩy 
kinh tế - xã hội phát triển, vừa tạo động lực cho các địa phương đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng nông thôn mới.  

THÀNH CHÂU và NGÔ TUẤN  
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n«ng nghiÖp 
Thø t, ngµy 10.8.2011. 

 
Hà Tĩnh: Phấn đấu đưa giá giá trị SX lợn tăng 13,8%/năm 

Sáng 9/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện đề án 
phát triển chăn nuôi lợn và ban hành một số chính sách khuyến khích phát 
triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015, định hướng 
đến năm 2020.  

Theo đó, từ nay đến 2015 tỉnh này đặt mục tiêu phát triển chăn nuôi lợn theo hướng 
gia trại, trang trại công nghiệp, vùng chăn nuôi tập trung; đưa tiến bộ KH-KT vào 
chăn nuôi; từng bước giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, đưa giá trị sản xuất chăn nuôi lợn 
tăng bình quân 13,8%/năm; tổng đàn đạt 500 nghìn con; sản lượng thịt hơi xuất 
chuồng 71 nghìn tấn... 

Hà Tĩnh cũng đã có những chính sách cụ thể để hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân có nhu cầu phát triển ngành chăn nuôi lợn nói riêng và sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói chung. 
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tÇm n×nh.net 
Thø n̈m, ngµy 11.8.2011. 

"Cán bộ" ngân hàng ôm tiền bỏ trốn đã về 
địa phương để trả nợ " 
(Tamnhin.net) - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Thạch Hà (Hà Tĩnh) khẳng định đang rốt ráo chỉ đạo giải 
quyết việc một "cán bộ" ngân hàng "ôm" hàng trăm triệu đồng của 
hàng chục hộ nhưng không trả cho ngân hàng.  
 

 
Ông Dương Đình Lương: "Sau khi kết thúc việc thu nợ chúng tôi sẽ xử lí những cán bộ sai phạm"  

 
Như Tamnhin.net đã có nhiều bài phản ánh việc 20 hộ dân  ở xóm Đại 
Hải, Thạch Hải, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang yên lành bỗng chốc rơi 
vào cảnh nợ nần chồng chất và không có khả năng thanh toán món nợ 
"từ trên trời rơi xuống" cho NHNN&PTNN. 
Sự việc bắt đầu khi ông Nguyễn Đức Lộc (xã Thạch Hải) - là nhân viên 
phụ trách vay vốn (không chính thức) của NHNN&PTNN Chi nhánh 
Thạch Khê ở xã Thạch Hải đã lợi dụng tình cảm của anh em họ hàng và 
người dân trong xã để mượn giấy quyền sử dụng đất (bìa đỏ), CMNM để 
vay vốn đầu tư làm ăn. 
Nhiều con em ở xã Thạch Hải khi đi làm ăn ở nước ngoài gửi tiền nhờ 
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Th môc toµn v̈n tḩng 8 n̈m 2011 64 

ông Lộc trả nợ ngân hành cũng bị ông này nhận giúp nhưng sau đó lài 
dùng vào mục đích riêng. 

 

Một trong những nạn nhân của ông Lộc 

 
Khi sự việc bị phát hiện, ông Lộc bỗng "đột ngột" rời khỏi địa phương 
một cách bí ẩn khiến hàng chục hộ dân rơi vào cảnh bị ngân hàng riết nợ. 
Tiếp tay cho cho ông Lộc thực hiện việc làm sai trái này là một số cán bộ 
tín dụng thuộc Chi nhánh NHNN&PTNN Thạch Hải, trong đó trách 
nhiệm trực tiếp tiên quan đến bà Hoàng Thị Tùng. 
Sau khi Tamnhin.net có nhiều bài phản ánh ông Lộc đã trở lại địa 
phương và thừa nhận sự việc nói trên và hứa sẽ có trách nhiện thanh toán 
tiền cho ngân hàng. 
Trao đổi với PV, ông Dương Đình Lương - Giám đốc NHNN&PTNN 
huyện Thạch Hà cho biết: "Sau khi ông Lộc về, chúng tôi đã chỉ đạo các 
cán bộ ngân hàng đến yêu cầu ông ấy phải thanh toán toàn bộ số nợ quá 
hạn cho ngân hàng. Hiện ông Lộc đã thanh toán cho ngân hàng 38 triệu 
đồng trên tổng số nợ gầnv 300 triệu".  
Về việc xử lí cán bộ sai phạm, ông Lương nói: Trước mắt cơ quan đã 
tiến hành hạ loại lao động và chỉ cho Tùng chỉ được hưởng mức lương 
cơ bản. Sau khi xử lí xong toàn bộ chúng tôi sẽ cho mức kỷ luật cuối 
cùng đối với các cán bộ liên quan. 

Hà Vy 
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Ngêi cao tuæi 
Thø  şu, ngµy 12.8.2011. 

Về bài báo "Dự án khu đô thị Hàm Nghi, Hà Tĩnh: Làm giàu trên lưng 
nông dân": Nhà đầu tư chưa được tỉnh Hà Tĩnh giao đất 
 
LTS: Báo Người cao tuổi ra ngày 19-7-2011 đăng bài "Dự án khu đô thị 
Hàm Nghi, Hà Tĩnh: Làm giàu trên lưng nông dân" của 2 tác giả Trần 
Mỹ và Mạc Hồng Kỳ. Ngày 26-7-2011, Cty CP Đầu tư phát triển đô thị 
và khu công nghiệp Sông Đà miền Trung (Cty Sông Đà miền Trung) có 
Công văn số 104/CV-CT gửi Tổng biên tập Báo Người cao tuổi phản 
ứng về nội dung bài báo. Báo Người cao tuổi đã có cuộc làm việc, 
trên tinh thần xây dựng với đại diện Cty CP Sông Đà miền Trung. 
Theo đó, bài báo nêu giá đất bồi thường cho nông dân quá thấp là có 
căn cứ. Tuy nhiên, một số chi tiết, số liệu trong bài báo chưa chính 
xác, cần được cải chính... 
 
Ngày 29-10-2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3316/QĐ-
UBND, phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên trục đường Phan 
Đình Phùng, kéo dài về phía Tây TP Hà Tĩnh (nay là đường Hàm Nghi, gọi 
là Khu đô thị Hàm Nghi - PV), tỉ lệ 1/500. Quyết định này thể hiện, quy mô 
dự án là 102,08 ha, trong đó đất nhà ở chia lô, nhà biệt thự, chung cư cao 
tầng và thấp tầng tổng cộng là 38,94 ha; 62,14 ha còn lại là đất giao thông, 
bãi đỗ xe, công trình công cộng, khách sạn, cây xanh và đất dịch vụ hỗn 
hợp. Ngày 13-8-2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 
28121000080 cho Cty Sông Đà miền Trung, được phép triển khai giai đoạn 
1 của dự án, diện tích 35,65 ha thuộc địa bàn phường Thạch Linh, TP Hà 
Tĩnh và các xã: Thạch Đài, Thạch Tân huyện Thạch Hà. Như vậy, dự án 
chưa ảnh hưởng đến các hộ dân phường Hà Huy Tập và Trần Phú. Đến 
thời điểm này, Cty Sông Đà miền Trung chưa được UBND tỉnh Hà Tĩnh 
giao đất, nên chưa có phương án kinh doanh, chưa công bố giá đất bán 
thông qua đấu giá. Do đó, thông tin về việc giá sàn 10 tỉ đồng/lô, 20 triệu 
đồng/m2, nhà đầu tư sẽ thu được 16.400 tỉ đồng là không có căn cứ. 

Về việc áp giá, theo các quyết định phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, 
hỗ trợ số 3878/QĐ-UBND ngày 24-12-2010 và số 278/QĐ-UBND ngày 26-
1-2011, thì giá đền bù đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Tĩnh là 39.700 
đồng/m2, hỗ trợ hoa màu trên đất là 3.000 đồng/m2, hỗ trợ chuyển đổi 
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nghề nghiệp bằng 20% giá đất ở là 200.000 đồng/m2, tổng cộng người 
nông dân được đền bù, hỗ trợ 242.700 đồng/m2. Với đất nông nghiệp trên 
địa bàn huyện Thạch Hà, giá bồi thường được phê duyệt là 35.202 
đồng/m2, hỗ trợ hoa màu 3.000 đồng/m2, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 
88.005 đồng/m2, tổng cộng là 126.207 đồng/m2. Sau đó, UBND huyện 
Thạch Hà có văn bản kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ chuyển 
đổi nghề nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi. 
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý điều chỉnh lên mức 2,5 lần giá trị đất nông 
nghiệp bị thu hồi, nhưng không quá hạn mức giao đất tại địa phương. 

Như vậy, nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã thực hiện đúng pháp 
luật, theo các quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phê duyệt giá đất nông 
nghiệp hằng năm, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh 
Hà Tĩnh. Tuy nhiên, với mức giá đền bù, hỗ trợ như vậy vẫn là quá thấp so 
với mặt bằng chung. Vì vậy, không công bằng với người nông dân, khi đất 
nông nghiệp (tư liệu sản xuất) của họ bị thu hồi. 

Dư luận rất mong UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, điều chỉnh lại giá đền bù, hỗ 
trợ khi thu hồi đất tại dự án Khu đô thị Hàm Nghi, để người nông dân đỡ 
thiệt thòi, ổn định tình hình tại địa phương và tạo điều kiện để nhà đầu tư 
thực hiện dự án đúng tiến độ.  

Báo NCT
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®¶ng céng s¶n viÖt nam 
Chñ nhËt, ngµy 14.8.2011. 

Phát huy hiệu quả các tổ hợp tác câu khơi  
Thạch Kim là xã cửa biển thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngư dân 
nơi đây từ lâu đã biết hỗ trợ nhau trong sản xuất, phát triển bền vững 
nghề biển bằng cách hình thành các tổ hợp tác câu khơi để giúp nhau 
phát triển kinh tế, giữ vững vùng biển đảo, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. 
 
Anh Phạm Minh Tịnh, ở xóm Giang Hà, xã Thạch Kim, phụ trách Tổ hợp 
tác câu khơi Tịnh Phát cho biết: Tịnh Phát hiện có 5 thuyền với 30 người 
chuyên đánh bắt cá, mực ở vùng khơi. Xuất phát từ những khó khăn trong 
khai thác đánh bắt hải sản, cộng với việc phải đi đánh bắt xa bờ hàng 
tháng trời, đối mặt với những hiểm nguy như phong ba, bão tố, hay những 
cuộc đụng độ với tàu lạ trên biển, chúng tôi đã hình thành Tổ hợp tác câu 
khơi để hỗ trợ nhau trong đánh bắt, tiêu thụ sản phẩm, ngư trường và giúp 
nhau về kinh tế, thăm nhau lúc hoạn nạn, khó khăn. Tổ hợp tác câu khơi 
Tịnh Phát được thành lập gần tám năm với sự tham gia 5 thuyền của 8 gia 
đình đều là anh em bà con trong xóm Giang Hà, cùng đánh bắt một ngư 
trường. Ngoài hỗ trợ nhau khi đi biển, các thành viên trong Tổ hợp tác còn 
giúp nhau làm kinh tế như góp vốn đóng thuyền, mua sắp thêm ngư cụ và 
tìm đầu ra để tiêu thụ sản phẩm. Không chỉ Tổ hợp tác Tịnh Phát, mà Tổ 
hợp tác câu khơi Thống Nhất do anh Nguyễn Xuân Thành làm chủ nhiệm 
với 6 thuyền cũng làm ăn phát đạt và biết giúp nhau tìm kiếm ngư trường, 
lúc hoạn nạn, khó khăn.  
 
Thạch Kim hiện có 6 Tổ hợp tác câu khơi với 30 đến 35 chiếc thuyền có 
công suất từ 45 CV đến 90 CV của nhân dân xóm Giang Hà, Xuân 
Phượng. Những Tổ hợp tác này đã phát huy hiệu quả trong việc khai thác, 
tìm mới ngư trường trên biển, phát hiện và báo cáo kịp thời cho đồn biên 
phòng 164, chính quyền địa phương khi tàu lạ của nước ngoài xâm nhập 
lãnh thổ. Hàng năm, các Tổ hợp tác đều họp bàn để sửa chữa, mua sắm 
thuyền, ngư cụ, tìm mới ngư trường khai thác bền vững, chủ nhiệm hợp 
tác xã nói chuyện cho các thuyền viên về khai thác thuỷ sản dưới hình thức 
bảo vệ môi trường, không sử dụng mìn đánh bắt cá trên biển, đặc biệt là 
việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ. Các Tổ hợp tác nói trên hình 
thành đều trên tinh thần tự nguyện, tuy nhiên trong quá trình thành lập họ 
đều có cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện các chủ trương 
chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc khai thác đánh bắt hải sản.  
 
Ông Hà Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Thạch Kim nói: Việc hình thành các 
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Tổ hợp tác câu khơi rất hữu ích cho địa phương trong việc thông tin cho 
ngư dân tránh bão tố, thông qua các Tổ hợp tác câu khơi, chính quyền địa 
phương nắm được tình hình an ninh khai thác, đánh bắt cá trên biển, nhất 
là những tàu lạ, tàu nước ngoài xâm nhập trái phép trên vùng biển để báo 
cáo kịp thời đến cơ quan chức năng. Đồn biên phòng 164 cũng thường 
xuyên phối hợp với các Tổ hợp tác câu khơi để kêu gọi tàu thuyền vào bờ 
khi có dông, bão hoặc có những tàu lạ xâm nhập trái phép vùng biển. 
Nhiều vụ việc buôn bán thuốc nổ trái phép đều được các thành viên Tổ hợp 
tác mật báo để đồn biên phòng biết và tiến hành bắt giữ.  
 
Xã Thạch Kim có trên 2.000 hộ dân với khoảng 10.000 nhân khẩu, xã có 
Cửa Sót nên việc giao thương buôn bán trên biển rất thuận lợi. Thạch Kim 
có 157 tàu thuyền lớn nhỏ, với khoảng 850 lao động ngư nghiệp, trong 7 
tháng năm 2011, ngư dân khai thác được trên 1.300 tấn cá các loại, ước 
tính khoảng 19 tỷ đồng. Thời gian vừa qua, các Tổ hợp tác câu khơi đã tín 
chấp và vay được hàng trăm triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi và được 
hưởng những chính sách của Nhà nước, từng bước hoạt động có hiệu 
quả. Thạch Kim đang vận động ngư dân đánh bắt xa bờ hình thành các Tổ 
hợp tác, các tổ đội đánh bắt trên biển cùng giúp nhau phát triển kinh tế để 
những chuyến ra khơi thêm vững tay chèo, yên thuyền, mát mái./. 
 

(Theo TTXVN)  
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®¹i ®oµn kÕt 
Thø hai, ngµy 15.8.2011. 

UBTV QH giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường làng 
nghề, khu kinh tế tại Hà Tĩnh (15/08/2011) 

(ĐĐK) Trong hai ngày (12 và 13-8), Đoàn giám sát của UBTVQH do Chủ 
nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng làm 
Trưởng đoàn đã làm việc tại Hà Tĩnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật 
về môi trường làng nghề, khu kinh tế.  
  

 
 Phát triển làng nghề cần song hành với việc bảo vệ môi trường 

Ảnh: T.L 
 Theo Đoàn giám sát, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai hướng dẫn, thực hiện đầy 
đủ các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo vệ môi 
trường làng nghề và khu kinh tế. Tuy nhiên, đến nay, tỉnh vẫn chưa quy định cụ 
thể về trách nhiệm quản lý làng nghề thuộc cơ quan chuyên môn nào. Điều cần 
khẳng định là, các văn bản pháp luật hiện hành đã nêu rất rõ trách nhiệm, quyền 
hạn của các Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các 
cấp trong công tác bảo vệ môi trường ở khu kinh tế.  
Đoàn giám sát yêu cầu tỉnh rà soát lại các văn bản pháp luật và thực hiện đúng các 
quy định pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề, khu kinh tế. Cần phân công rõ 
trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong công tác bảo vệ môi trường làng nghề 
và khu kinh tế; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, 
chịu trách nhiệm quản lý làng nghề, khu kinh tế; ủy quyền cho Ban quản lý Khu 
kinh tế phối hợp với các Sở, ban, ngành bảo vệ môi trường khu kinh tế theo đúng 
chức năng, nhiệm vụ...  

N.L 
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lao ®éng 
Thø n̈m, ngµy 4.8.2011. 

Xã “giúp” công ty điện phá tài sản của mẹ liệt sỹ  
Chính quyền xã Hương Giang và Chi nhánh điện lực huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) 
đã ngang nhiên phá hoại tài sản của cụ Lê Thị Ngụ (86 tuổi) ở xóm 7, xã Hương 
Giang, huyện Hương Khê là mẹ liệt sỹ và gia đình một cựu chiến binh. 
Tự �y đốn hàng trăm cây của dân  
 
Chiều 1.8, chính quyền địa phương xã Hương Giang và Chi nhánh điện lực huyện 
Hương Khê đưa nhiều người đến đốn hạ vườn cây keo gần đến tuổi khai thác mà 
không hề có đền bù hay thỏa thuận nào với gia đình cụ Ngụ.  

 

Xã “giúp” công ty điện phá tài sản của mẹ liệt sỹ Lê Thị Ngụ. Ảnh: Long Sơn. 

Cụ Ngụ bất bình nói: “Địa phương làm kênh dẫn nước từ đập Họ Võ đi qua vườn nhà, 
xã đền bù một khu đất ở Đồng Hà cho gia đình. Năm 2003 gia đình trồng cây keo lên 
khu đất này. Đến năm 2006 làm đường dây điện cao thế qua vườn nhưng không hề có 
sự đền bù hay hỗ trợ nào cho gia đình. Đất của bà, cây bà trồng, bà sai chỗ nào thì nói 
cho bà biết, chứ cớ sao không đền bù mà xã lại ngang nhiên xuống chặt cây, không 
những thế Trưởng công an xã và 2 công an viên còn giữ bà”. 
 
Nguyên nhân dẫn đến việc cụ Ngụ bức xúc và bất bình xuất phát từ việc giải phóng mặt 
bằng năm 2006 làm đường dây điện đi qua vườn mà không có đền bù.  
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Ngoài vườn cây của cụ Ngụ bị đốn hạ, xã Hương Giang và Chi nhánh điện lực Hương 
Khê còn đốn hạ nhiều cây keo gần đến kỳ thu hoạch của gia đình cựu chiến binh 
Nguyễn Trọng Đạt.  
 
Ông Nguyễn Trọng Đạt cho biết: “Năm 1964, gia đình ông di dân từ huyện Đức Thọ lên 
khai sơn lập địa ở đây, đến nay đã gần 50 năm. Lúc đường điện thi công thì cây keo đã 
được 3 – 4 năm tuổi, khi đó họ không nói gì với chúng tôi, giờ keo tốt chạm đường dây 
điện, họ tự ý đi vào chặt. Nhưng chặt cây thì phải đền bù cây  cho chúng tôi chứ?”. 

 

Ông Nguyễn Trọng Đạt không đồng tình với cách hành xử của chính quyền trước tài sản hợp pháp của 
mình. Ảnh: Long Sơn. 

Cơ quan điện lực đổ cho xã, xã bảo không có tiền đền bù 
 
Chiều 2.8, ông Phạm Lương Trung, Giám đốc Chi nhánh điện lực Hương Khê cho hay: 
Năm 2006 làm đường dây điện 350kv thuộc dự án OPEC do xã Hương Giang làm chủ 
đầu tư. Làm đường dây cao thế nên điện lực quản lý. Khi thi công thì phải xã phải đền 
bù hoặc tự giải tỏa mặt bằng. Còn chuyện phát hành lang an toàn là chuyện thường 
xuyên phải làm. Chúng tôi chỉ quản lý đường dây truyền tải chứ hành lang nằm trên đất 
của xã chúng tôi không biết đất của ai và đã đền bù cho dân hay chưa. 
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Ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang, huyện Hương Khê. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang nói: 
Ngày 31.7, sau bão số 3, điện lực tổ chức kiểm tra và phát hiện vườn keo của bà Liên 
(tức là cụ Ngụ) ảnh hưởng đền đường điện, nên tới gia đình bảo gia đình chặt cây 
nhưng gia đình không đồng ý. Tối hôm đó điện lực phải cắt điện của 2 xóm 6 và 7, sau 
đó bàn bạc với thường vụ xã giải tỏa hành lang. Chiều 1.8, Chi nhánh điện lực Hương 
Khê và lãnh đạo xã Hương Giang, công an xã, và hội phụ nữ… đã đến giải tỏa xong 
hành lang để đóng điện. Còn vấn đề nguồn gốc của đất này không phải của 2 hộ mà là 
của tập thể quản lý. Còn việc đền bù thì ngân sách địa phương không cho phép, hạn 
hẹp nên các hộ phải chấp nhận, hy sinh… 
 
Mặt khác ông Hùng lại thừa nhận, khu đất trên của cụ Ngụ được chính quyền đền bù do 
khi làm kênh dẫn nước đập Họ Võ đi qua vườn nhà cụ.  Còn đất của ông Đạt thì đã cấp 
từ lâu nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.  
 
Vấn đề ở đây không phải đơn thuần ở việc đền bù hành lang đường điện cho mấy hộ 
dân của xã Hương Giang, mà dư luận, người dân đặt câu hỏi là khi thực hiện dự án 
đường dây điện 350kv đi qua đã “bỏ qua” khâu đền bù đất và tài sản trên đất cho các hộ 
dân trong hành lang đường điện đi qua?  
 
Câu hỏi này xin dành cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời (?!) 

Long Sơn 

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 8 n̈m 2011 74 

d©n trÝ 
Thø şu, ngµy 5.8.2011. 

Hà Tĩnh: 
Làm rõ danh tính bảo vệ bắn thủng bụng tên trộm mủ cao su 
 
(Dân trí) - Sau quá trình điều tra, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã làm rõ danh 
tính bảo vệ Công ty THNH MTV cao su Hà Tĩnh (Công ty Cao su Hà Tĩnh) dùng súng 
trái luật bắn trọng thương đối tượng trộm mủ cao su vào đêm 26/7. 
Trao đổi với PV Dân trí, CQĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, bảo vệ 
Nông trường Thanh Niên dùng súng trái phép bắn trọng thương đối tượng trộm mủ cao 
su đêm 26/7 là Trần Văn Quang (SN 1971). Khẩu súng mà bảo vệ Quang sử dụng 
được xác định là một loại súng thể thao. 
  

 
Đối tượng trộm mủ cao su bị bắn trọng thương. 

  
Những ngày qua, bảo vệ Quang đã được Công an huyện Hương Khê triệu tập để làm 
rõ nguồn gốc khẩu súng, cũng như xem xét liệu Công ty Cao su Hà Tĩnh có cho phép 
bảo vệ được sử dụng súng trong khi làm nhiệm vụ hay không. 

Liên quan đến vụ trộm mủ cao su vào đêm 26/7, Công an huyện Hương Khê đã triệu 
tập thêm 3 đối tượng khác để làm rõ toàn bộ vụ việc. 

Được biết, sau khi bảo vệ Nông trường Thanh Niên nổ súng bắn trọng thương Xu Ri 
Văn Dương (SN 1985), bước đầu lãnh đạo Công ty Cao Su Hà Tĩnh đã có mặt tại Bệnh 
viện Đa khoa Hà Tĩnh thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân 10 triệu đồng lo thuốc men. 

Văn Dũng - Đặng Tài 
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d©n trÝ 
Thø b¶y, ngµy 6.8.2011 

+j�7śnh:  
Xe NKich đâm xe Wҧi, hàng chục người khҭn cҩp nhұp viӋn 
(Dân WUt) -�/~c 3h Ving nay 6/8, trên Quӕc lӝ�1A thuӝc đӏa phұn huyӋn Nghi 
Xuân, +j�7ƭnh Oҥi xảy ra Yө�tai Qҥn giữa xe NKich Yj�xe Wҧi khiӃn gҫn FKөc 
ngѭӡi Eӏ�thương, Quӕc lӝc 1A tҳc QJKӁn hơn 3h đӗng hӗ. 
Trao đәi nhanh qua điӋn WKRҥi vӟi PV Dân WUt, Thiếu tá Nguyễn Chiến 
Thắng, Đội phó Đội tuần tra kiểm soát 61 (Phòng CSGT Hà Tĩnh) cho biӃt, 
Yө�tai Qҥn xảy ra Yjo NKRҧng 3h Ving nay Wҥi Km 475 Quӕc lӝ�1A thuӝc đӏa 
phұn [m�Xuân Lam (huyӋn Nghi Xuân) giӳa xe NKich mang BKS 81B - 
00046 (Gia Lai) Yj�xe Wҧi mang BKS 77H - 8441 (%unh Đӏnh). 

 
Đây ODҒ�YXҕ tai QDҕn WKDѴm khÍғc thӭ 3 liên quan ìÃғn xe NKDғch trong YRҒng hơn 

mÍҕt WKDғng qua trên đLҕa EDҒn +DҒ�7LѺnh. 
  
Nguyên nhân bѭӟc đҫu đѭӧc [ic đӏnh, khi ÿӃn đRҥn đѭӡng Qyi trên, xe 
NKich 81B - 00046 bҩt ngӡ�Eӏ�nә�lӕp, mҩt Oii đâm thҷng Yjo chiӃc xe Wҧi 
77H - 8441�FKҥy ngѭӧc chiӅu. &~�đâm rҩt Pҥnh khiӃn xe Wҧi hư Kӓng 
nһng, Fzn xe NKich quay đҫu chҳn ngang đѭӡng.  

Sau tiӃng nә�lӟn, ngѭӡi dân sӕng gҫn đӏa điӇm xảy ra tai Qҥn đm�Nӏp thӡi Fy�
mһt Wҥi hiӋn trѭӡng nhanh FKyng thông Eio vӟi cơ quan chӭc năng, đӗng 
thӡi hӛ�trӧ�tә�chӭc cӭu Fic Qҥn nhân mҳc Nҽt trong xe.  

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 8 n̈m 2011 76 

Theo ThiӃu Wi�Thҳng, không Fy�người tử vong nhưng Yө�tai Qҥn đm�Ojm tt 
nhҩt 7 ngѭӡi Eӏ�thương nһng SKҧi nhұp viӋn khҭn cҩp Wҥi BӋnh viӋn 115�
WӍnh NghӋ�An. Trong sӕ�Qjy, Wji xӃ�xe Wҧi Eӏ�Jmy chân, Fzn SKө�xe NKich Eӏ�
Finh cӱa xe cӭa đӭt mӝt chân. 

9ө�tai Qҥn khiӃn Quӕc lӝ�1A ich tҳc hơn 3h đӗng hӗ. Sau nhiӅu nӛ�lӵc JLҧi 
Wӓa Fӫa Fic lӵc lѭӧng chӭc năng, ÿӃn hơn 6h Ving nay, tuyӃn đѭӡng đm�
đѭӧc thông xe.  

Nguyên nhân Yө�tai Qҥn đang đѭӧc cơ quan chӭc năng Wҥi +j�7ƭnh điӅu 
tra, Ojm U}. 

Văn 'Ǌng -�Ĉһng 7ji  
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d©n trÝ 
Thø t, ngµy 10.8.2011 

“Ĉӝng Fit” lӟn nhҩt +j�7ƭnh bỗng bình yên đến 
đáng ngờ 
(Dân WUt) - Mӝt QJjy sau khi Eio điӋn tӱ�Dân triғ�đăng Wҧi thӵc WUҥng Fit 
tһc KRjnh Kjnh Wҥi [m�7Kҥch +ҧi (Thạch Hà, Hà Tĩnh), “đӝng Fit” WUii 
SKpp ӣ�đây bỗng Eunh yên một cách... đáng ngờ. &ic Piy [~c “mất 
tích”, Kjng ORҥt xe không thӇ�mua đѭӧc Fit. 
ChiӅu 9/8, mӝt QJjy sau khi Eji viӃt “Ĉӝt nhұp đӝng Fit tһc lӟn nhҩt +j�
7ƭnh” đѭӧc đăng Wҧi, PV Dân WUt đm�F�ng vӟi đRjn kiӇm tra liên QJjnh Fӫa 
UBND huyӋn 7Kҥch +j�phӕi hӧp vӟi Công ty CP Sҳt 7Kҥch Khê +j�7ƭnh 
(TIC) Fy�mһt Wҥi [m�ven biӇn 7Kҥch +ҧi, huyӋn 7Kҥch +j.  
  
.Kic vӟi hai QJjy trѭӟc đy, tuyӃn 7Ӎnh lӝ�26 dẫn tới “đӝng Fit” 7Kҥch +ҧi 
đm�không Fzn Fҧnh xe công nông, xe tải u�ҥch nӕi đuôi nhau chӣ�Fit ngѭӧc 
lên TP +j�7ƭnh; hҫu hӃt Fic xe phải FKҥy không quay trӣ�vӅ. 
  

 
&Dғc xe không mua đѭӧc KDҒng, l»Ғn lѭӧt quay đ»Ғu trӣ vÃҒ 

  
“Ĉӝng Fit” ӣ�[ym 1 [m�ven biӇn Qjy đm�không Fzn ӗn jo bӣi tiӃng Piy [~c, 
Piy đjo, tiӃng gҫm U~�Fӫa nhӳng chiӃc xe chở nặng cát; thay Yjo đó là 
một Fҧnh tѭӣng vҳng lһng đến... đáng ngờ. Mӝt nӳ�phu Fit ӣ�đây cho hay, 
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Eunh thѭӡng Fy�3 Piy [~c liên Wөc KRҥt đӝng ӣ�đây, nhưng tӯ�sau buәi trưa 
Fic Piy Qjy tӭc tӕc U~t lui theo hѭӟng ngѭӧc lên WKjnh phӕ�+j�7ƭnh. “+ӑ�
U~t lui rҩt vӝi Ym. Mӝt ngѭӡi ghi FKpp Ein Fit hҵng QJjy cho biӃt Piy�SKҧi 
ngưng KRҥt đӝng Yu�sҳp Fy�đRjn kiӇm tra” - ngѭӡi Qjy Qyi thêm. 
  

 
"ëÍҕng FDғt" rÍҕng lӟn ӣ�[Rғm 1, [DѺ�7KDҕch +DѴi đDѺ vÞғng ERғng PDғy [Xғc FDғt 

  
.Ky�Fy�thӇ�ÿӃm đѭӧc Fy�bao nhiêu lѭӧt xe SKҧi thất vọng quay vӅ�do 
không Fzn Piy [~c, không mua được cát. NhiӅu Oii xe chưa hiӇu chuyӋn Ju�
xâảy ra khi Emi Fit bӛng dưng ngӯng KRҥt đӝng.  
  
“ChiӅu qua (8/8- PV) anh em Fzn mua đѭӧc Fit, nhưng ÿӃn chiӅu hôm nay 
khi em FKҥy xe xuӕng WKu�Emi Fit trӕng vҳng, chҷng thҩy Piy [~c ӣ�đâu. 
Em không hiӇu chuyӋn chi. Bọn em là ngѭӡi mua đi Ein Oҥi thôi. Ai Ein WKu�
mua, giӡ�Kӑ�không [~c nӳa, đành FKҥy xe không thôi” - một Wji xӃ�lái chiếc 
xe IFA ngơ ngác nói. 
  

 
7DҒi xÃғ�QDҒy thất vọng vì không mua được cát. 
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Mӝt ThiӃu ~y công an huyӋn 7Kҥch +j�SKө�WUich Y�ng Pӓ�sҳt 7Kҥch Khê 
cho hay, thӵc WUҥng khai WKic Fit WUii SKpp ӣ�[m�7Kҥch +ҧi đm�diễn ra tӯ�
lâu; tә�SKө�WUich đm�tӯng Fy�văn Eҧn gӱi Omnh đҥo công an huyӋn, nhưng 
viӋc xӱ�Oê�gһp nhiӅu NKy�khăn. 
  
3Ky�&Kӫ�Wӏch UBND huyӋn 7Kҥch +j�NguyӉn Quӕc Hương, ngѭӡi dүn đҫu 
đRjn kiӇm tra Qyi trên cho hay, trѭӟc mҳt UBND huyӋn 7Kҥch +j�đm�Fy�
công văn yêu cҫu FKtnh quyӅn [m�7Kҥch +ҧi SKҧi ngӯng ngay viӋc cho Fi�
nhân đҩu thҫu khai WKic WUii SKpp. “Bҩt cӭ�ai vi SKҥm, phương tiӋn Qjo Fy�
lӋnh ngӯng khai WKic Pj�vүn vi SKҥm VӁ�Eӏ�Wҥm giӳ, xӱ�Oê�nghiêm” - ông 
Hương Qyi.    
  

 
MÍҕt WKDҒnh viên trong đRDҒn kiÃѴm tra bӭc [Xғc trѭӟc v»ғn QDҕn khai WKDғc FDғt WUDғi SKHғp ӣ�7KDҕch +DѴi 
  
&Ǌng theo ông Hương, UBND huyӋn 7Kҥch +j�đm�yêu cҫu FKtnh quyӅn [m�
Thҥch +ҧi SKҧi nhanh FKyng Eio Fio bҵng văn Eҧn JLҧi WUunh thӵc WUҥng 
cho khai WKic Fit WUjn lan trên đӏa Ejn.  
  
Theo điӅu tra Fӫa Dân WUt, Fy�nhiӅu Fi�nhân Yj�ngѭӡi dân khai SKi�“đӝng 
Fit” Wҥi [ym 1 [m�7Kҥch +ҧi, nhưng 3 đҫu nұu đѭӧc FKtnh quyӅn [m�7Kҥch 
+ҧi “ưu ii” cho đҩu thҫu mӝt khӕi lѭӧng lӟn Fit lӟn Wҥi đây. Hai trong sӕ�3 
đҫu nұu Qjy ÿӃn tӯ�[m�7Kҥch Khê, đҫu nұu Fzn Oҥi sӕng Wҥi [m�7Kҥch +ҧi. 

 
Văn 'Ǌng -�Ĉһng 7ji 
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giao th«ng vËn t¶i 
Chñ nhËt, ngµy 21.8.2011. 

Công an Hà Tĩnh: Bàn giải pháp làm giảm TNGT 
 

 

Gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh nổi lên một 
số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 
nhiều người chết và bị thương. Dư luận 
xôn xao về những vụ tai nạn xảy ra trùng 
lặp trên hai địa bàn Cẩm Xuyên, Hồng 
Lĩnh, trước tình hình này, mới đây, Công 
an Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị bàn giải 
pháp làm giảm TNGT trên địa bàn. 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí 
trong Ban giám đốc, lãnh đạo và đại diện lực 
lượng CSGT của 12 huyện, thị xã và Thành phố Hà Tĩnh. 
Chỉ tính riêng trong thời gian từ 15/7 đến 15/8, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 18 
vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 23 người, thiệt hại tài sản khoảng 600 
triệu đồng. 
Trong đó, TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 3 vụ trên các địa bàn 
Nghi Xuân, Cẩm Xuyên và TX Hồng Lĩnh. 100% các vụ TNGT xảy ra trên tuyến 
Quốc lộ 1A đều có liên quan đến phương tiện ngoại tỉnh, chủ yếu là xe ô tô khách 
và xe tải. 
Tại hội nghị, các ý kiến cho rằng tai nạn giao thông xảy ra nguyên nhân chủ quan 
là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường, tránh 
vượt không đảm bảo an toàn. Nguyên nhân khách quan là do Quốc lộ 1A đi qua 
địa bàn Hà Tĩnh dài 127km, lại ở vị trí trung tâm của tuyến nên lái xe đường dài 
khi đến đây thường mỏi mệt, không đảm bảo sức khỏe điều khiển phương tiện. 
Bên cạnh đó, điều kiện đường giao thông ở một số nơi xuống cấp, thường trơn 
trượt khi trời mưa, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. 
Hội nghị cũng đã đề xuất các biện pháp khắc phục như: Đẩy mạnh hơn nữa công 
tác tuyên truyền về ý thức tham gia giao thông đến mỗi người dân; Yêu cầu sự vào 
cuộc của ngành giao thông để khắc phục, sửa chữa các đoạn đường xuống cấp; 
Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm ở các khu vực trọng điểm, đối tượng 
tập trung xử lý là người điều khiển xe ô tô khách và xe mô tô. 

Những phân tích tại Hội nghị đã giải tỏa những dư luận không đúng về một cung 
đường "ma ám", thường xuyên xảy ra tai nạn tại địa bàn.  

PV 

 
Hiện trường một vụ tại nạn xảy ra tại 
Hà Tĩnh 
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an ninh thñ ®« 
Thø b¶y, ngµy 13.8.2011 

Xe tải đâm xe khách, 2 người chết tại chỗ  

ANTĐ - Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 12/8, trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa 
bàn xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra một vụ tai nạn giao thông kinh 
hoàng, làm ít nhất 2 người bị chết và 4 người khác bị thương, giao thông trên tuyến 
quốc lộ 1A bị tê liệt trong  nhiều giờ liền. 

 
Phần đầu chiếc xe tải bị biến dạng hoàn toàn 

Theo nhiều người dân trú ở xã Xuân Lam đã trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn kể lại, 
vào thời điểm 15 giờ 30 phút, trên địa bàn huyện Nghi Xuân trời có đổ mưa khá to, 
lúc này một chiếc xe ôtô khách mang biển kiểm soát 37S – 2785, do anh Nguyễn 
Đình Đức (sinh năm 1977, thường trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) 
điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Hà Tĩnh – TP Vinh, khi đến đoạn đường nói 
trên gặp mưa to và đường trơn trượt, tài xế bất ngờ phanh đột ngột, khiến cho chiếc 
xe bị nghiêng trượt ngang giữa đường. Ngay thời điểm này có một chiếc xe ô tô tải 
BKS 38N-0246, chở đầy két bia Hà Nội đang lưu thông theo hướng ngược chiều 
với tốc độ cao lao đến rồi đâm sầm vào phần thân của xe ô tô khách.  
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Hiện trường vụ tai nạn 

Cú đâm quá mạnh khiến toàn bộ phần đầu và phần nửa thân của chiếc xe ô tô tải bị 
biến dạng hoàn toàn nằm chắn ngang đường quốc lộ 1A, lái xe và phụ xe tải BKS 
38N-0246 là Trần Phong Vũ (SN1985) và Đào Xuân Toàn (SN1983) đều trú tại Hà 
Tĩnh bị kẹp chết ngay tại chỗ, mắc kẹt cứng ở trong cabin. Ngoài ra 4 người trên xe 
ôtô khách bị thương, trong đó có 2 người bị đa chấn thương rất nặng, sau đó được 
chuyển ra Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.  

Theo một số hành khách trên xe ô tô khách cho biết, trước lúc gặp nạn trên xe này 
chở khoảng 40 hành khách.  

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng CSGT CA huyện Nghi Xuân, CA 
thị xã Hồng Lĩnh và Phòng CSGT CA tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt tại hiện 
trường cùng với người dân địa phương phá cửa di chuyển nạn nhân bị thương đi 
cấp cứu, đồng thời điều động xe cẩu loại lớn kéo xe gặp nạn khỏi hiện trường, tổ 
chức phân luồng cho các tuyến xe Bắc–Nam và ngược lại lưu thông theo tuyến 
đường tránh quốc lộ 1A để giảm ùn tắc kéo dài. 

Đến khoảng 18 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tuyến giao thông trên tuyến quốc lộ 
1A đã được thông suốt trở lại bình thường. 

Theo ghi nhận của ANTĐ thì hiện trường của vụ tại nạn trên nằm rất gần với hiện 
trường vụ tai nạn giữa xe ôtô khách và xe ôtô tải xảy ra ngày 6/8/2011 khiến 13 
người bị thương và hiện trường vụ chìm xe ô tô khách trong lũ năm 2010 khiến 20 
người chết và bị thương.Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được Cơ quan CA huyện 
Nghi Xuân điều tra làm rõ. 

Trường Vũ 
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tÇm nh×n.net 
Chñ nhËt, ngµy 14.8.2011. 

Hà Tĩnh: Lâm tặc tung hoành, lãnh đạo 
huyện đi bắt gỗ lậu  
(Tamnhin.net) – Nhận được tin báo, ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ 
tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã cùng với Trưởng Công 
an huyện trực tiếp chỉ đạo lực lượng thu trên 30 m gỗ lậu ngay sát 
trạm kiểm lâm  
 

 
ÔngNguyễn Duy Trinh (áo trắng, mũ cối) Chủ tịch UBND huyện và ông Dương Văn Trường (quân phục 

công an, mũ cối) Trưởng công an huyện trực tiếp chỉ đạo bắt giữ gỗ trái phép.  

 
Ngày 13/8/2011, tin báo từ quần chúng và trinh sát khu vực cho biết, 
 xuất hiện một nhóm lâm tặc chở gỗ qua đường sông Ngàn Phố (Hương 
Sơn) từ đại ngàn về xuôi. Khi đến địa phận xóm Hà Gia, xã Sơn Giang, 
nhóm lâm tặc này cho thuyền ghé sát bờ sông, rồi bốc gỗ lên bờ tìm cách 
tẩu tán. 
 
Ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn và ông 
Dương Văn Trường, Trưởng Công an huyện đã trực tiếp đến ngay hiện 
trường chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm cùng lực 
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lượng công an, dân quân xã Sơn Giang triển khai công tác thu giữ hàng 
lậu. 

 

Các cơ quan chức năng huyện Hương Sơn phối hợp triển khai làm việc.    

 
Bọn lâm tặc vẫn liều lĩnh tẩu tán gỗ lậu, nhưng các lực lượng chức năng 
quyết liệt ngăn chặn, thu giữ hơn 30m3 gỗ không rõ nguồn gốc. 
 
Ông Nguyễn Duy Trinh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành lập 
văn bản tịch thu số gỗ trên, giao cho hạt kiểm Lâm Hương Sơn đưa về 
Hạt để xử lý theo pháp luật. 
 
Trao đổi nhanh với PV tại hiện trường, ông Nguyễn Duy Trinh nhận 
định đây là hành vi vận chuyển gỗ lậu với số lượng khá lớn, phá hoại 
rừng đầu nguồn và hệ sinh thái, cần kiên quyết xử lý. 

 

Sự giằng co quyết liệt giữa kiểm lâm và lâm tặc trong lúc thu giữ gỗ  
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Người dân sống tại khu vực sông Ngàn Phố, thị trấn Phố Châu cho biết, 
số gỗ này được chở về tập kết tại Hà Gia, xã Sơn Giang vào tối 
12/8/2011, và đây không phải là trường hợp cá biệt. Không hiểu Hạt 
Kiểm lâm ở xã Sơn Lĩnh kiểm tra cái gì và kiểm tra như thế nào, mà lại 
để một khối lượng gỗ lớn, lọt qua trạm một cách dễ dàng đến vậy? Đặc 
biệt, lâm tặc dám ngang nhiên vận chuyển gỗ lậu giữa ban ngày, ngay sát 
nách trạm kiểm lâm cũng là điều gây nhiều băn khoăn trong dư luận.  
 
Được biết, cách đây hơn 2 tháng, Chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đã phối 
hợp với chính quyền huyện Hương Sơn tiến hành truy quét gỗ khai thác 
trái phép tại xóm 8 xã Sơn Hồng, thu giữ trên 40 m3 gỗ các loại. Đây là 
lần thứ hai sau hơn 02 tháng huyện Hương Sơn đã phát hiện và thu giữ 
được gần 80 m3 gỗ lậu các loại, góp phần ổn định tình hình trật tự, an 
ninh trên địa bàn. 

                                                                                    Minh Lý – Quang Đại 
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pḩ p luËt x· héi 
Thø ba, ngµy 16.8.2011. 

Hà Tĩnh: Giải mã những câu chuyện ly kỳ về cung 
đường "ma" 

(PL&XH)-Từ sự trùng hợp ngẫu nhiên với những câu chuyện li kỳ được 
thêu dệt từ người dân và người đi đường đã biến đoạn đường chưa đến 
3km thành cung đường "ma". 

 Tại đây, từ ngày 6 đến 12/8 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Xuân Lam, 
huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) dài chỉ 3km nhưng đã xảy ra 3 vụ tai nạn làm 3 người 
chết và 16 người bị thương nặng. Đoạn đường này chính là nơi đã xảy ra vụ chìm 
xe khách vào tháng 10/2010 khiến 20 người thiệt mạng.  
  
Những vụ TNGT liên tiếp gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên đang 
gây hoang mang cho những người tham gia giao thông khi đi qua đoạn đường này.  

 
Miếu thờ 20 nạn nhân trong vụ xe khách bị lũ cuốn tại Xuân Lam, Nghi Xuân, 
càng tăng thêm sự huyền bí  bí cho những câu chuyện ma quái về cung đường này. 
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Một số cho rằng, đoạn QL 1A qua Hà Tĩnh có nhiều miếu thờ, nên lái xe bị ám ảnh 
và không làm chủ được thần kinh rồi gây ra tai nạn. Thậm chí, nhiều người còn đồn 
thổi rằng, oan hồn của những người gặp nạn trong vụ xe khách bị lũ cuốn trôi hồi 
năm ngoái chưa được siêu thoát vẫn còn quanh quẩn đâu đó hù dọa người lái xe  
khiến tai nạn liên tiếp xảy ra. 
 
Anh Lê Văn Quy, một lái xe tải đường dài tâm sự: Có lần đi qua đoạn đường trên, 
anh thấy một người bỗng dưng chạy qua đường nhưng xe chạy với tốc độ cao 
không kịp phanh lại nên đâm vào người đó.  
 
Hoảng hốt anh dừng xe lại và xuống cứu người thì ngạc nhiên vì không thấy … 
người đâu. Từ lần đó, anh bị hoang mang, không tự tin nữa và một thời gian sau thì 
bỏ nghề”. 

 
Hiện trường vụ tai ngày 6/8 tại xã Xuân Lam, Nghi Xuân khiến 13 người bị thương nặng. 
  
 
Anh Nguyễn Hoàng- hành nghề lái xe ôm kể lại sự việc kỳ lạ anh đã gặp: “ Hôm đó 
là ngày mùng một âm lịch, có khách gọi chở về TP Hà Tĩnh, khi tôi quay về trời đã 
khuya. Đến ngôi miếu thờ 20 nạn nhân bị lũ cuốn thấy sởn gai ốc khi thấy một 
người phụ nữ bồng một đứa trẻ đi từ phía bờ sông lên nhưng khi đến gần lại không 
thấy gì nữa cả. Sau đó cứ mỗi lần đi qua đây tôi đều dừng lại thắp hương thì không 
thấy gì nữa”. 
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Cũng theo một số người dân sống gần địa điểm nơi chiếc xe bị lũ cuốn thì từ khi 
xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên, hàng đêm thỉnh thoảng lại nghe tiếng người kêu 
cứu và thường xuyên nghe thấy tiếng phanh gấp của xe. 
  

 
Hiện trường vụ tai nạn ngày 12/8 

khiến 2 người tử nạn và 5 người bị thương nặng tại xã Xuân Lam, Nghi Xuân 
  
 
Những câu chuyện bí ẩn như vậy luôn được truyền tai nhau từ người này sang 
người khác khiến sự việc trở nên ly kì và đầy sự ma quái. Do đó cánh lái xe đường 
dài và hành khách mỗi lần đi qua đây đều dừng lại vào miếu thờ thắp hương cho 
những nạn nhân xấu số trong vụ đắm xe. Một số còn đồn tai nhau rằng nếu ai 
không vào ắt sẽ gặp sự cố không hay. 
 
Trước những câu chuyện ly kì mang màu sắc hoang đường trên PV báo PLXH đã 
có dịp tìm hiểu, giải mã phần nào sự việc trên. 
 
Trong vai một người xin quá giang chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với anh 
Nguyễn Văn Lâm, lái xe đường dài lâu năm. Khi nói về những câu chuyện ly kì 
trên thì anh Lâm đã khẳng định: Những câu chuyện đó chỉ là hoang đường, bịa đặt 
hù dọa nhau thôi! Do đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn nên khi đi qua 
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đây nhiều lái xe không vững tâm lý, cộng với những đồn thổi như trên nên có thể 
đã bị ảo giác chi phối. Còn theo tôi nguyên nhân sâu xa dẫn đến các vụ tai nạn 
thường xảy ra là do vào lúc gần sáng, các chốt kiểm tra tốc độ của CSGT không 
còn hoạt động. Đây là thời điểm cánh lái xe chúng tôi thường tranh thủ phóng 
nhanh để bù thời gian trước đó, một số tài xế lại chưa quen đường nên đã gây ra tai 
nạn. Cùng với đó đoạn đường này quanh co, khuất tầm nhìn nên khi không làm chủ 
được tốc độ dễ dẫn đến chuyện lấn đường sang phần đường còn lại và đâm vào các 
xe khác đi ngược chiều. 
 
Còn theo Trung tá Nguyễn Trung Tính – Đội trưởng đội CSGT huyện Nghi Xuân 
cho biết: “Mặc dù các cơ quan chức năng đã tìm mọi cách tuyên truyền, cảnh báo 
và xử phạt để giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên do ý thức khi tham gia giao 
thông của một số người tham gia giao thông còn kém nên đã gây ra những vụ tai 
nạn nghiêm trọng trên”. 

 
Việt Hà - Xuân Hòa   
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Th môc toµn v̈n tḩng 8 n̈m 2011 90 

d©n trÝ 
Thø ba, ngµy 16.8.2011. 

+j�7śnh:  

Hai chiӃn công xuҩt sҳc trong đêm Fӫa 5 chiӃn sĩ 113  
(Dân WUt) - Đêm qua 15/8, 5 chiӃn sĩ cảnh sát 113 Công an +j�7ƭnh đm�
lұp F�ng O~c hai chiӃn công vô F�ng xuҩt sҳc: JLҧi vây hai chiӃc xe 
NKich Eӏ�hai tên côn đӗ�khӕng chӃ, tҩn công và cӭu mӝt nӳ�sinh Eӏ�Nҿ�
xҩu lӯa ép Ein dâm. 
9jo O~c 11h45 đêm qua, 15/8, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (CS 113) thuộc 
Công an WӍnh +j�7ƭnh nhұn đѭӧc điӋn WKRҥi khҭn tӯ�mӝt Wji xӃ�xe NKich tuyӃn Bҳc Nam 
Wҥi đӏa phұn [m�Cҭm 7Kӏnh, huyӋn Cҭm Xuyên vӟi lời ÿӅ�QJKӏ�đѭӧc khҭn trương JL~p 
đӥ, JLҧi vây do bị mӝt QKym côn đӗ�uy hiӃp, G�ng đi�Qpm vỡ Ntnh xe, G�ng hung NKt�
bao vây không cho xe lưu thông. 
  
Sau khi [ic đӏnh Yӏ�WUt�xảy ra Yө�viӋc, 5 chiӃn sĩ 113 dѭӟi sӵ�FKӍ�đҥo trӵc tiӃp Fӫa Trung 
Wi�-�Ĉӝi trѭӣng NguyӉn 'Rmn 3Kic F�ng Đҥi ~y -�Ĉӝi SKy�NguyӉn Công Minh đm�tӭc tӕc 
lên đѭӡng.  
  

 
Ngay sau khi nh»ҕn đѭӧc thông tin, đội phản ứng nhanh l»ҕp tӭc lên đѭӡng. Thông tin liên quan ìÃғn hai đÍғi 

tѭӧng côn đÍҒ liên WXҕc đѭӧc c»ҕp nh»ҕt trѭӟc khi tiÃғp c»ҕn hiÃҕn trѭӡng. 
  

20 SK~t sau, các chiến sĩ 113 Fy�mһt Wҥi hiӋn trѭӡng. Lúc này hai tên côn đӗ�đang nӗng 
nһc hơi men, tay cҫm dao QKӑn, đi�hӝc, miệng lӟn tiӃng Gӑa FKpm, giӃt Wji xӃ�Yj�Kjng 
FKөc hjnh NKich trên hai chiӃc xe NKich.  
  
Vӟi tinh thҫn kiên quyӃt đҩu tranh vӟi tӝi SKҥm, bҵng nghiӋp Yө�Yj�Ozng GǊng Fҧm, 5 
chiӃn sĩ CS 113 đm�nhanh FKyng bao vây hiӋn trѭӡng, Eҧo vӋ�an WRjn cho Kjnh NKich, 
đӗng thӡi khӕng chӃ không ÿӇ�tӝi SKҥm trӕn WKRit.  
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%ӏ�bao vây, hai tên côn đӗ�tay lăm le dao QKӑn chӕng WUҧ�quyӃt liӋt. Tuy nhiên vòng vây 
ngày càng khép chặt, biết không thể chống lại, 2 đối tượng vӭt hung NKt�WKio FKҥy 
nhҵm WKRit thân nhưng lập tức bị chặn đứng.   
  
Bҵng nghiӋp Yө�sҳc Epn, 5 chiӃn sĩ đm�khӕng chӃ, bҳt Jӑn 2 tên côn đӗ�hӃt sӭc hung 
Kmn, thu giӳ�hung NKt�Oj�dao QKӑn Yj�đi�hӝc. 2 đӕi tѭӧng nhanh FKyng đѭӧc di Oê�vӅ�trụ 
sӣ�công an huyӋn Cҭm Xuyên ÿӇ�SKөc Yө�công Wic điӅu tra.  
  

 
Hai tên côn đÍҒ trong bÍҕ�GDҕng tr»Ғn truÍҒng đѭӧc di OLғ vÃҒ khai EDғo WDҕi WUXғ sӣ công an huyÃҕn C»Ѵm Xuyên 

  
Danh Wtnh hai tên côn đӗ�được xác định là 9}�Văn Quân (SN 1988) Yj�Trҫn Đunh Nhұt 
(SN 1991), F�ng WU~�Wҥi [ym 9, [m�Cҭm 7Kӏnh, huyӋn Cҭm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.  
  
Hai chiӃc xe NKich bị đe dọa đều mang biӇn sӕ�tỉnh Gia Lai. Ghi nhұn Fӫa PV Dân WUt, 
xe NKich 81L – 4201 Eӏ�vỡ, WKӫng mӝt lӛ�Ntnh do bị ném đá hộc; may mắn không Fy�
Kjnh NKich Qjo Eӏ�thương. Anh Ngô Văn Công, Wji xӃ�xe khách, cảm kích cho biết nhờ 
có sự can thiệp kịp thời của lực lượng 113 nên 2 xe đã được giải cứu an toàn. 

  

 
ChiÃғc xe NKDғch ELҕ côn đồ ném vỡ kính. 
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&�ng thӡi điӇm này, lӵc lѭӧng 113 Công an +j�7ƭnh nhұn đѭӧc lӡi cҫu cӭu qua điӋn 
WKRҥi Fӫa gia đunh WU~�Wҥi [m�+j�Linh, huyӋn Hương Khê, vӟi nӝi dung, con Jii Kӑ�Oj�em 
Trҫn T.H. (17 tuәi, vӯa tӕt nghiӋp lӟp 9) đang Eӏ�bao vây bӣi nhӳng Nҿ�lӯa ép WUҿ�Ein 
dâm. Dù đang được một gia đunh ӣ�[m�Cҭm Lӝc, huyӋn Cҭm Xuyên cho trốn trong nhà 
nhưng em gái này vẫn đang gặp nguy hiểm do những đối tượng vẫn lảng vảng chờ bên 
ngoài nhà.  
  
Xác nhận thông tin, các chiến sĩ lại tức tốc lên đường. Vào O~c 1h45 Ving 16/8, 5 chiến 
sĩ Fy mһt Wҥi [m�Cҭm Lӝc, tiӃp cұn gia đunh đang che chӣ�em H, JLҧi vây, đưa Qҥn nhân 
vӅ�trụ sӣ�công an huyӋn Cҭm Xuyên. 
  

 
Em H. đѭӧc đưa vÃҒ trụ sӣ công an huyÃҕn c»Ѵm Xuyên OXғc 2h VDғng nay 

  
Trong Wunh WUҥng KRҧng ORҥn, H. kể lại: chiӅu QJjy 15/8, sau khi WKӓa thuұn đi Ein Kjng 
cho mӝt ngѭӡi tӵ�giӟi thiӋu Oj�ӣ�TP +j�7ƭnh, em theo chân ngѭӡi Qjy xuӕng TP +j�
7ƭnh ÿӇ�nhұn viӋc. Vӯa tới nơi, H. đѭӧc ngѭӡi Oҥ�Qjy giӟi thiӋu gһp hai ngѭӡi NKic dүn 
đi mua quҫn áo SKөc Yө�cho công viӋc sҳp tӟi. Vӯa ngӗi lên xe, hai ngѭӡi Qjy chӣ�em 
H. chạy thẳng theo hướng vào Nam. Đoán biӃt QKym ngѭӡi này có ý đồ định bán Punh 
Yjo đӝng Pҥi dâm “xӭ�Voi” ([m�.Ǥ�Phong, huyӋn .Ǥ�Anh), H. lập kế hoạch chạy trốn.  

Lӧi dụng lúc hai ngѭӡi đjn ông Yjo TXin mua thuӕc K~t, H. đm�FKҥy trӕn Yjo QKj�mӝt 
dân cҫu xin đѭӧc cӭu JL~p. Đѭӧc gia đunh tӕt Eөng Qjy che chӣ, cho mѭӧn điӋn WKRҥi, 
H. đm�Jӑi điӋn Eio cho ngѭӡi thân Wum Fich JLҧi cӭu. 

Văn 'Ǌng -�Ĉһng 7ji 
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pḩ p luËt x· héi 
Thø ba, ngµy 16.8.2011 

Đường trăm tỷ biến thành "bẫy" lái xe 

Đường tránh TP. Hà Tĩnh có chiều dài hơn 16km với tổng mức đầu tư 
giai đoạn 1 hơn 320 tỷ vừa đưa vào sử dụng được một thời gian ngắn đã 
xuống cấp trầm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn của 
người tham gia giao thông. 

đoạn 1 hơn 320 tỷ đồng liên tục xuống cấp. Kể từ khi được đưa vào sử dụng 
(1/1/2009), tuyến đường tránh Thành phố Hà Tĩnh có tổng chiều dài hơn 16km (bắt 
đầu tại km504+400-QL1A thuộc xã Thạch Long, huyện Thạch Hà đến 
km517+950-QL1A thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) với tổng mức 
đầu tư giai  

 
Chỉ cần lấy tay là có thể bóc được cả mảng lớn nhựa đường 

 Có mặt tại đường tránh thành phố Hà Tĩnh chiều 15/8, PV PLXH dễ dàng nhận ra 
sự xuống cấp trầm trọng của con đường hàng trăm tỷ này. Tại điểm nút giao cuối 
tuyến thuộc địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên ngoài việc rạn nứt, mặt 
đường đã trôi hẳn phần thảm nhựa tạo thành những "lỗ thủng" lớn, lở loét. Chỉ cần 
lấy tay là có thể bóc ra từng mảng nhựa đường lớn.  
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Phần cuối dãi phân cách cũng bị hư hỏng 

            Một người dân sống gần cung đường này cho biết: "Đường vừa sử dụng đã 
hỏng be bét. Hôm nay các chú đến là họ vừa "vá" lại chứ hôm trước nhìn ghê lắm, 
cả tuyến đường 16 km không chỗ nào là không sụt lún, lở loét".  

 
 

"Rồng rắn" sắp hàng chạy dài hàng chục mét 

            Quan sát kỹ đoạn đường đi qua xóm Đông Đài, xã Thạch Đài, huyện Thạch 
Hà thì chúng tôi nhận thấy đoạn đường này không chỉ bị bong nhựa từng mảng lớn 
mà nhiều chỗ còn sụt lún tạo thành những "con rồng" lớn chạy ngoằn nghèo trên 
mặt đường kéo dài hàng chục mét. 
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Lớp nhựa "vá" chảy tràn ra hai bên đường 

 Được biết Công ty Sông Đà 27 và Công ty Sông Đà 25 thi công đường tránh TP. 
Hà Tĩnh. Công ty MTV hạ tầng Sông Đà là đơn vị được chủ đầu tư và được giao 
quản lý, khai thác. 

 
 

Chiều 15/8, khi PV PLXH có mặt thì một số công nhân đang cố gắng "vá" những 
chỗ đường quá xuống cấp 

Hải Nguyễn-Xuân Lâm 
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tÇm nh×n.net 
Thø ba, ngµy 16.8.2011 

Hà Tĩnh: Giả mạo hồ sơ vẫn thắng kiện!  
(Tamnhin.net) – Mặc dù đối tượng dùng giấy CNQSD đất đã bị tẩy 
xóa để làm hồ sơ khởi kiện nhưng vẫn được TAND huyện Can Lộc 
(Hà Tĩnh) chấp nhận thụ lý và xử thắng kiện.  

 
Anh Phan Việt Cường bức xúc vì bị người khác dùng hồ sơ giả để khởi kiện.  

Xét xử dựa trên hồ sơ giả mạo 
 
Anh Phan Việt Cường, xóm 4, xã Song Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) phản 
ánh: ngày 2/4/2001, UBND huyện Can Lộc ban hành Quyết định số 98 
QĐ/UB cấp cho mẹ anh là bà Phan Thị An 200 m2 đất ở (tờ bản đồ số 4, 
số thửa 231) tại xóm 4 xã Song Lộc. Sau đó, gia đình anh đã làm nhà, 
sinh sống tại thửa đất nói trên. Phía Bắc nhà anh Cường giáp với vườn 
nhà anh Trần Văn Minh (con trai bà Trần Thị Toàn). 
Nguồn gốc đất của anh Minh như sau: gia đình anh Minh được HTX 
Song Lộc bán cho nhà Hội trường cùng với nền đất tại cùng thửa đất số 
231 nhưng chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ, khi làm thủ tục mua bán không 
ghi diện tích. Anh Minh đã ở từ năm 1992 và xây dựng nhà cửa, công 
trình phụ. Trước đó, anh Minh đã xây bờ rào phía giáp nhà anh Cường. 
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Khi anh Cường ra ở thì có xây tiếp một đoạn bờ rào nữa nối với đoạn bờ 
rào của anh Minh thành một đường thẳng.   

 

Mặc dù bản chính đã bị sửa chữa be bét nhưng vẫn được UBND xã Song Lộccông chứng và được TAND huyện Can 

Lộc chấp nhận là chứng cứ hợp pháp đểxét xử vụ án 

 
Sau này, cho rằng anh Cường đã lấn đất của mình bằng việc xây bờ rào, 
năm 2009, bà Trần Thị Toàn (thông qua người được ủy quyền là con dâu 
Nguyễn Thị Lan, vợ anh Minh) đã khởi kiện anh Cường ra Tòa án, yêu 
cầu anh Cường dỡ bờ rào và trả lại cho bà 6,7 m2 đất bị lấn chiếm. Hồ sơ 
chính để khởi kiện của bà Toàn là một giấy CNQSD đất mang tên chủ hộ 
Trần Thị Toàn.  
Tuy nhiên, điều bất thường là GCNQSD đất này đã bị sửa chữa, tẩy xóa 
nhiều chỗ. Cụ thể: địa chỉ đã được sửa chữa từ xóm 1 thành xóm 4 ( sửa 
2 chỗ), số tờ bản đồ từ 873 thành 231.  
Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 
“Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp” thì “hành 
vi tự ý sửa chữa, tẩy xoá hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung giấy 
tờ để chứng thực hợp đồng, giao dịch” bị xử phạt hành chính mức 1 đến 
2 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu giấy tờ đã bị sửa 
chữa, tẩy xoá, bị làm sai lệch nội dung.   
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Bản chính đã bị sửa chữa be bét nhưng vẫn được ông Nguyễn Huy Hữu, 
Chủ tịch UBND xã Song Lộc ký, đóng dấu công chứng. Sau khi anh 
Cường khiếu nại, UBND xã Song Lộc đã ban hành Quyết định số 
03/QĐ-UBND ngày 8/1/2011 hủy bỏ bản công chứng sai quy định nói 
trên. 
Thế nhưng, không biết dựa vào đâu, TAND huyện Can Lộc vẫn chấp 
nhận GCNQSD đất giả mạo đó để làm hồ sơ xét xử. Và kết quả bà Trần 
Thị Toàn đã thắng kiện. 
…sửa chữa như vậy là phù hợp? 
Tại phiên tòa ngày 29/12/2010, bà Phan Thị An và anh Phan Việt Cường 
trình bày sổ đỏ mà bà Trần Thị Toàn nộp cho Tòa để khởi kiện là sổ đỏ 
đã bị tẩy xóa. Thực chất, sổ đỏ nói trên giao cho bà Toàn quyền sử dụng 
thửa đất tại xóm 1, tờ bản đồ 873. Mảnh đất tranh chấp là do anh Minh 
mua của HTX Song Lộc và hiện chưa được cấp GCNQSD đất. Còn diện 
tích đất (của anh Minh) bị thiếu hụt là do quá trình làm đường Nam Song 
năm 2002 đã lấn vào một phần diện tích.  
Hội đồng xét xử không chấp nhận trình bày của bà An, anh Cường mà 
cho rằng “việc sửa chữa như vậy là phù hợp và không ảnh hưởng đến giá 
trị pháp lý của GCNQSD đất đã cấp cho bà Toàn, bà Toàn không có 
lỗi…”. Và tại phiên tòa, Chánh án là ông Thái Văn Đạt đã tuyên buộc bà 
An, anh Cường phải dỡ bỏ hàng rào đã xây trên phần đất lấn chiếm của 
bà Toàn.  
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Thông báo về việc thụ lý vụ án của TAND huyện Can Lộc, ghi rõ chứng cứchủ yếu của người khởi kiện đã nộp cho 

Tòa án là “Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất” đã bị tẩy xóa 

 
Việc chấp nhận GCNQSD đất đã bị tẩy xóa để xét xử của TAND huyện 
Can Lộc là trái quy định. Về GCNQSD đất, nhà nước đã quy định (ghi ở 
mặt sau GCNQSD đất): “Không được tự ý sửa chữa, tẩy xóa bất kì một 
nội dung nào trong giấy chứng nhận”. Điều 83, Luật Tố tụng dân sự năm 
2005 quy định về xác định chứng cứ tại phiên tòa: “Các tài liệu đọc được 
nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công 
chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
cung cấp, xác nhận”. 
Vậy, phải chăng trong quá trình thụ lý, xét xử vụ án “có vấn đề”, dẫn đến 
việc TAND huyện Can Lộc chấp nhận hồ sơ tẩy xóa (giả mạo) và xử 
nguyên đơn thắng kiện?  
 
(Còn tiếp) 

                                                                                Quang Đại – Hà Vy  
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tÇm nh×n.net 
Thø t, ngµy 17.8.2011 

Hà Tĩnh: Giả mạo hồ sơ vẫn thắng kiện! (kỳ 2)  
(Tamnhin.net) – Diễn biến tiếp theo vụ “Giả mạo hồ sơ vẫn thắng 
kiện”, Phòng TNMT huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho rằng một bìa đỏ 
đã bị tẩy xóa be bét là “không làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý”.  

 
“Biên bản làm việc” ngày 27/12/2010 giữa Phòng TNMT và TAND huyện Can LộcL “việc sửa chữa (sổ đỏ 

của bà Toàn-PV) không làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của bìa đất”.  

Sổ đỏ sửa chữa be bét vẫn “không  làm ảnh hưởng đến giá trị pháp 
lý” 
Để tìm hiểu vấn đề, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo TAND 
huyện Can Lộc. Khi PV đề cập việc Tòa xét xử dựa trên sổ đỏ đã bị tẩy 
xóa có đúng quy định của pháp luật hay không, ông Trần Khắc Hoàng, 
Chánh án và ông Lê Công Quế, Phó Chánh án cho rằng “về sổ đỏ của bà 
Nguyễn Thị Toàn, Phòng TNMT huyện Can Lộc đã xác định là đúng với 
thực tế, mặt khác sổ đỏ không phải là tài liệu duy nhất để tòa xét xử, 
quan trọng nhất là thực tế”.  
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Khi PV hỏi về việc chủ tọa phiên tòa tuyên án buộc anh Cường, bà An 
phải trả lại đất cho bà Toàn nhưng trong bản án gửi về không có nội 
dung đó, ông Hoàng cho rằng phản ánh như vậy là không có cơ sở. Tại 
phiên tòa chỉ có một bản án duy nhất, được phản ánh trong biên bản xét 
xử. 

 

“Biên bản làm việc” ngày 7/12/2010 giữa Đảng ủy, UBND xã Song Lộc vàTAND huyện Can Lộc: “Việc sửa chữa trong 

giấy chứng nhận quyền sử dụngđất của bà Trần Thị Toàn (…) là do Hội đồng làm hồ sơ sửa chữa trước khitrình Chủ 

tịch UBND huyện kí nên bìa đất là hợp pháp”.  

 
Tại “Biên bản làm việc” ngày 27/12/2010 giữa Phòng TNMT và TAND 
huyện Can Lộc, ông Nguyễn Văn Lâm, trưởng Phòng TNMT huyện Can 
Lộc xác nhận “Việc sửa chữa số thửa đất số 873 thành thửa đất số 231, 
xóm 1 thành xóm 4 xã Song Lộc trong giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất của bà Trần Thị Toàn là phù hợp với thực tế…việc sửa chữa không 
làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của bìa đất”.  
Điều đáng nói là Phòng TNMT huyện Can Lộc không đưa ra được bất cứ 
một giấy tờ, hồ sơ gì (như đơn xin cấp đất, biên bản giao đất, bản tự kê 
khai, hồ hơ chuyển nhượng, trích lục bản đồ…) để chứng minh việc sửa 
chữa đó là đúng. Nghĩa là Phòng TNMT huyện Can Lộc mặc nhiên chấp 
nhận GCNQSD đất bị tẩy xóa là “không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý”!  
Một điều khá lạ nữa là chỉ còn 2 ngày nữa là xét xử vụ án (vụ án xét xử 
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ngày 29/12/2010), TAND huyện Can Lộc mới tiến hành làm việc để xác 
minh, củng cố chứng cứ. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, việc 
xác minh chứng cứ phải hoàn tất trước khi TAND ban hành Quyết định 
đem vụ án ra xét xử.   
Đất anh Trần Văn Minh đang sử dụng chưa được cấp bìa đỏ 
Khi PV hỏi mảnh đất tại xóm 4 của anh Trần Văn Minh đã làm thủ tục 
cấp sổ đỏ hay chưa, ông Nguyễn Xuân Nghị, Chủ tịch UBND xã Song 
Lộc trả lời không biết; nếu muốn biết thì hỏi ông Chủ tịch xã thời kỳ ấy. 
Ông Nghị cho rằng nếu có việc để cho người dân làm nhà, sinh sống trên 
đất chưa có sổ đỏ là do sự buông lỏng quản lý của vị Chủ tịch UBND xã 
thời đó.  
Như vậy, tại UBND xã Song Lộc và Phòng TNMT huyện Can Lộc 
không lưu trữ bất cứ tài liệu nào chứng minh mảnh đất tại xóm 4 của anh 
Trần Văn Minh đã được cấp sổ đỏ, ngoài một sổ đỏ mang tên bà Trần 
Thị Toàn đã bị sửa chữa trái phép. Còn việc sổ đỏ của bà Trần Thị Toàn 
là do ông Phan Anh Nhuyện sửa chữa.  

 

Bút tích của ông Phan Anh Nhuyện, người sửa chữa sổ đỏ của bà Toàn: “Năm1994, chị Lan được cấp bìa 

– và chị Lan Lâm (anh Minh Toàn) nhờ tôi chữalại bìa cấp đất từ xóm 1 ra xóm 4”. 

 
Tại “Biên bản làm việc” ngày 7/12/2010 giữa Đảng ủy, UBND xã Song 
Lộc và TAND huyện Can Lộc ghi: “Việc sửa chữa trong giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Toàn (…) theo hồ sơ thì việc 
sửa chữa là do hội đồng làm hồ sơ sửa chữa trước khi trình Chủ tịch 
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UBND huyện kí nên bìa đất là hợp pháp”.  
Thế nhưng, ông Phan Anh Nhuyện, người sửa chữa sổ đỏ của bà Toàn 
lại trình bày: “Năm 1994 chị Lan được cấp bìa – và chị Lan Lâm (anh 
Minh Tòan) nhờ tôi chữa lại bìa cấp đất từ xóm 1 ra xóm 4”. Như vậy, 
không phải sửa chữa sổ đỏ trước khi trình ký, mà là sửa chữa sau khi đã 
ký, đóng dấu. Và sự sửa chữa là do gia đình anh Minh, chị Lan yêu cầu, 
chứ không phải do hội đồng làm hồ sơ thực hiện. Mặt khác, nếu bìa đất 
đã tẩy xóa của bà Toàn là “hợp pháp”, tại sao UBND xã Song Lộc lại ra 
quyết định hủy bỏ văn bản chứng thực?  
Tại sổ đỏ (đã sửa chữa) mang tên bà Trần Thị Toàn, ngoài đất ở, đất 
vườn, các thửa đất nông nghiệp như Nhà Chòi, Trọt Trùa, Chè Bè, Trọt 
Rậm, Đồng Mương, Cồn Chòi đều là đất sản xuất ở xóm 1. Điều này 
càng chứng tỏ sổ đỏ của bà Toàn có địa chỉ ở xóm 1, vì thông thường, 
đất vườn, đất ở tại xóm nào thì gắn liền với đất sản xuất nông nghiệp tại 
xóm ấy, không thể có chuyện “nhà một nơi, vườn một nẻo” được. Những 
thông tin này được xác thực tại tài liệu lưu trữ ở Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất Hà Tĩnh.   
Như vậy, TAND huyện Can Lộc đã chấp nhận một tài liệu bị tẩy xóa trái 
phép để thụ lý vụ án, rồi sau đó tìm mọi cách để chứng minh tính hợp 
pháp của tài liệu ấy, chỉ bằng suy luận gán ghép chứ không có căn cứ. 
Đảng ủy - UBND xã Song Lộc dù không có tài liệu chứng minh, song để 
“chiều ý Tòa” nên đã xác nhận mà không có căn cứ.  
 
(còn tiếp) 

                                                                                         

                                                                                            Quang Đại  
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d©n viÖt 
Thø t, ngµy 17.8.2011. 

Triệt phá nhóm "thổ phỉ" khai thác vàng lậu 
(Dân Việt) - Sau một thời gian mật phục, cơ quan chức năng 
huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh đã triệt phá nhóm "thổ phỉ" khai 
thác vàng trái phép tại vùng lòng hồ thủy lợi Ngàn Trươi - 
Cẩm Trang, thuộc địa bàn xã Hương Điền, Vũ Quang. 

Hơn một tháng qua, người dân xã Hương Điền phát hiện rất nhiều người lạ mặt vác 
cuốc xẻng, thậm chí vận chuyển cả máy nổ vào khu vực Khe Tro để khai thác vàng 
lậu. Đội quân này có gần 15 người. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, nhóm “thổ 
phỉ” này đã bố trí công trường khai thác hết sức tinh vi, phía ngoài có khoảng 7 
người trang bị cuốc xẻng làm nhiệm vụ canh giữ. 

Trung tâm của công trường có nhiều hầm vàng xuyên dưới cánh rừng. Sau một thời 
gian ngắn, nhóm “thổ phỉ” đã đào xuyên qua lòng đất trên 30m và đã vận chuyển 
một lượng lớn quặng ra bờ sông gần đó đãi tìm vàng. 

 
Bốn đối tượng bị bắt tại hiện trường. 

Theo anh Nguyễn Văn T ở xã Hương Điền (chuyên vào rừng lấy mật ong), không 
chỉ ban ngày mà ban đêm công trường khai thác vàng lậu này vẫn hoạt động, hết 
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nhóm này có nhóm khác thay ca nhau khai thác. Chúng đã khoét nát ngọn đồi ở 
khu vực Khe Tro. 

Sau khi đào quặng từ trong lòng đất lên, chúng đưa ra khe bơm nước đãi và dùng 
hóa chất xử lý lọc lấy vàng tại chỗ. Tất cả các loại chất thải này đều đổ ra sông 
Ngàn Trươi chảy về xuôi, đây là nguồn nước người dân Vũ Quang dùng sinh hoạt 
hàng ngày. 

Nắm được thông tin về tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra tại Khe Tro, ngày 
3.8, UBND huyện Vũ Quang đã lập đoàn truy quét gồm Công an huyện, Huyện 
đội, Đồn Biên phòng 567 và Phòng TNMT huyện cắt rừng đột nhập vào “công 
trường” khai thác vàng. 

11 giờ trưa, đoàn đã có mặt tại Khe Tro. Phát hiện cơ quan chức năng, nhóm đối 
tượng canh gác phía ngoài báo động và bỏ chạy toán loạn vào rừng sâu, để lại một 
lán 2 tầng, một số máy móc và các dụng cụ để nấu ăn. 

Ngay sau đó, đoàn đã đột nhập vào cửa hầm, bắt tại chỗ 4 đối tượng là Dương Văn 
Tuyên (SN 1977), quê xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên; Nguyễn Văn 
Long (SN 1986), Nguyên Văn Khoa (SN 1981) và Nguyễn Văn Khiết (SN 1991), 
cùng quê An Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên. 

Thượng tá Trần Đình Nhị- Trưởng Công an huyện Vũ Quang cho biết: Ngoài 4 đối 
tượng bị bắt, nhóm này có khoảng 12 người khác. Tang vật thu được tại hiện 
trường gồm 1 máy khoan hầm chạy điện, 1 máy xay quặng đất đá, 1 máy bơm nước 
loại lớn, 1 máy nổ phát điện, 1 máng đãi vàng, xe rùa... và một bình chứa thủy 
ngân. 

Hữu Anh 
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pḩ p luËt x· héi 
Thø t, ngµy 17.8.2011. 

Về phố Voi để được "lên voi" 

(PL&XH)-Cách đây mười năm đã nghe nói về phố Voi ở xã Kỳ Phong, huyện 
Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nhưng vừa qua đến đây tôi thực sự bất ngờ về hoạt động 
mại dâm ở khu vực này. 

Hơn 80 quán với vỏ bọc quán cơm, cà phê...  nằm dọc quốc lộ 1A đi qua Kỳ Phong, 
dưới ánh đèn mờ ảo, nhấp nháy những thôn nữ từ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.... 
được các tú ông, tú bà dụ dỗ về phục vụ quán với lương hậu hĩnh, nuôi ăn ở. Các cô 
gái nhẹ dạ cả tin này sớm trở thành những gái mại dâm chuyên nghiệp phục vụ 
khách bình dân khắp mọi miền đất nước khi qua địa bàn. Tất nhiên là tấp nập các 
loại xe tải ghé vào đây để mua vui, kể cả những người phụ hồ hay chạy xe ôm... 

 
Cô gái này đang đứng chờ khách tại Phố Voi 

  
  
Với vai người đi chơi, chúng tôi đã dễ dàng tiếp xúc với các chủ chứa và tiếp viên. 
Xe của chúng tôi chầm chậm trên đường ngay lập tức đã được các cô gái vẫy tay 
mời vào như nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp. Những cô gái ở đây tuổi đời còn rất 
trẻ, đa số là 18-22 tuổi.  
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Chấp nhận mất một trăm ngàn theo lời ông chủ quán LV là được hưởng thụ từ A 
tới Z. Đúng quả thật như vậy, tôi đang đứng xem như thế nào thì một em váy ngắn 
ra cầm tay kéo vào trong.  H tâm sự: Em quê ở Tương Dương (Nghệ An) lúc đầu 
có người giới thiệu em về phục vụ quán cơm lương tháng ba triệu đồng, bao ăn ở. 
Nghe vậy, em xin bố mẹ đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình vì đây là số tiền khá 
lớn so với người dân vùng cao. Xuống đây  một ngày sau, em biết mình bị lừa, 
nhưng không được dùng điện thoại để liên lạc ra ngoài. Lần đầu tiên ông chủ ép em 
tiếp một người đàn ông to béo khoảng 50 tuổi, em khiếp sợ van xin ông chủ quát 
tháo doạ đánh đập làm em hoảng loạn.  
  
Mấy chị làm cùng bảo em vào đây rồi không có đường nào khác, phải chấp nhận. 
Tối hôm đó trời mưa mù mịt, đời người con gái lần đầu... xong. Sau đó, ông chủ 
đưa em hai triệu đồng bảo cầm lấy mà tiêu. Không có cơ hội thoát thân em đành bỏ 
mặc cuộc đời. Vì mua bán ăn uống đều ông bà chủ đi mua, không cho bọn em ra 
ngoài. Sau một năm trời mới thả tự do đi lại nhưng có sự giám sát của ông bà chủ. 
Đến lúc đó thì em không còn mặt mũi nào để quay về nhà nữa. Hàng năm em chỉ 
về nhà một lần vào dịp tết. Nhưng trước lúc về chủ giữ lại 10 triệu đồng để giữ 
chân bọn em, hàng tháng được chủ trả bốn triệu đồng nhưng có ngày đi hơn chục 
lượt khách... 
Rời quán LV, chúng tôi tiếp tục hành trình tìm hiểu các quán khác thì thấy tình 
trạng đều chung cảnh ngộ, chỉ khác là các em ở nhiều địa phương. 
Tạm biệt phố Voi, chúng tôi cứ nghĩ sao tình trạng mại dâm ở đây diễn ra công 
khai rầm rộ như thế mà chính quyền địa phưong không dẹp được? Hay còn những 
điều gì đó khó nói, khó làm ở đây.... 
 
            Phan Lâm 
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ngêi ®a tin 
Thø b¶y, ngµy 20.8.2011. 

Bắt quả tang hai mẹ con vận chuyển 5,4 kg ma túy  
(Nguoiduatin.vn) - Sáng ngày 20/8/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra 
(CQCSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với 
Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969) và Nguyễn Cảnh Chiến (SN 1990) cùng trú tại 
TP Vinh (Nghệ An). Hạnh và Chiến là 2 mẹ con đã có hành vi vận chuyển 5,4 
kg ma túy (dạng đá) nguyên chất từ Lào về Việt Nam.  

Trước đó, vào hồi 17h ngày 18/08/2011, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên 

phòng CK Cầu Treo phối hợp với Chi cục Hải Quan cửa khẩu, Phòng phòng chống tội 

phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Đội Phòng chống ma túy (Cục Hải quan Hà 

Tĩnh) đã phát hiện và bắt quả tang 02 đối tượng: Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Cảnh 

Chiến vận chuyển 5,4 kg ma túy trên xe khách mang BKS: 14 P - 4921 (thuộc Công ty 

xe khách Quang Minh) do Trịnh Ngọc Hiển (SN 1974) ở Ninh Bình điều khiển.  

 

Lực lượng biên phòng và hải quan kiểm tra phát hiện ma túy 

Số ma túy trên được các đối tượng chia thành 07 gói, bảo quản bằng giấy chống thấm 

rồi bỏ vào thùng sơn nước loại 20 kg (thùng sơn đã được đổ bớt một phần sơn).  
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Theo Trung tá Võ Trọng Hải, Đồn trưởng Đồn BP Cửa khẩu Cầu Treo, để phá được vụ 

án lớn này, lực lượng hải quan và biên phòng đã lập chuyên án mang bí số 425 – L, 

đấu tranh với đường dây tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.  

Ngày 19/8, ban chuyên án đã bàn giao các đối tượng, tang vật vụ án cho CQCSĐT, 

Công an tỉnh Hà Tĩnh, điều tra theo đúng quy định của pháp luật.  

Xuân Hồng – Quốc Châu 
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pḩ p luËt viÖt nam 
Thø n̈m, ngµy 25.8.2011. 

Bắt kẻ dùng mã tấu cướp của trong đêm 

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Ngày 20/8 CQĐT tiến hành bắt 
Nguyễn Trinh Tiến (20 tuổi), trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, một 
trong hai kẻ đã dùng mã tấu gây ra liên tiếp nhiều vụ cướp kinh hoàng 
trong đêm. 

  

 
Đối tượng Nguyễn Trinh Tiến tại CQĐT Công an huyện Lộc Hà 

  

Theo nguồn tin của công an, khoảng 2h30 sáng ngày 12/8, vợ chồng chị 
Trần Thị Xuân (43 tuổi) và anh Hà Minh Tuấn (43 tuổi), trú tại xã Thạch Kim 
trên đường đi buôn cá từ xã Thạch kim, huyện Lộc Hà lên TP Hà Tĩnh. Khi 
đến giữa cánh đồng vắng thuộc địa bàn xã Thạch Châu thì bị hai đối tượng 
đi trên một chiếc xe máy ép vào lề đường, dùng mã tấu khống chế, cướp đi 
2 điện thoại di động và 2,8 triệu tiền mặt.  

Cũng tại khu vực thuộc địa bàn này, anh Nguyễn Văn Nam, quê ở phường 
Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh đi chơi về bị hai đối tượng đi trên chiếc xe môtô 
YAMAHA màu xanh, nhãn hiệu EXITER ép dừng lại, dùng mã tấu đánh vào 
lưng khống chế cướp đi một điện thoại di động và gần 7 triệu tiền mặt rồi 
chạy về phía TP Hà Tĩnh. Trong hai đối tượng trên, một tên cao khoảng 
1,65m, người gầy, mặc quần bò, áo sơ mi, tóc dài che tai.  
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Tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là vụ án hết sức nghiêm trọng, Công an 
huyện Lộc Hà đã nhanh chóng tập tổ chuyên án điều tra do đích thân 
Thượng tá Nguyễn Sỹ Quân, Trưởng công an huyện chỉ huy. Qua phân 
tích, sàng lọc, tổ chuyên án nhận định: Hai vụ cướp trên cùng do một nhóm 
gây ra.  

Hơn nữa, nhóm cướp này có thể là người trên địa bàn hoặc là từ nơi khác 
đến. Trong đó nổi lên đối tượng Nguyễn Ngọc Anh, kẻ vữa mãn hạn tù và 
hiện đang sống ở quỳnh lưu, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên qua đấu tranh, đối 
tượng trên không tham gia vào hai vụ cướp mà chỉ khai nhận vừa lấy trộm 
được 15 triệu đồng cùng một số taì sản khác. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an 
huyện Lộc Hà đã phát hiện chân tướng của kẻ phạm tội từ một cuộc điện 
thoại mà bọn chúng đã cướp được của nạn nhân. Đó là tên nguyễn Quang 
Sơn, sinh năm 1987 và Nguyễn Trinh Tiến, sinh năm 1991, cùng trú tại xã 
Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Ngay lập tức công an huyện Lộc 
Hà tiến hành truy bắt, tuy nhiên, tên Sơn đã bỏ trốn. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tiến khai nhận các vụ cướp trong đêm trên 
địa bàn huyện Lộc Hà, đồng thời cũng qua công tác điều tra, công an 
huyện còn phát hiện thêm một vụ cướp trên đường Quốc lộ 1B, đoạn tránh 
qua TP Hà Tĩnh. Nạn nhân của vụ cướp trên là anh Đoài, thường trú tại 
huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.  

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, bằng tinh thần quyết tâm cao và sự 
sắc bén nghiệp vụ, lực lượng công an hình sự huyện Lộc Hà đã nhanh 
chóng phá vụ án hết sức nghiêm trọng.  

T. Minh – Q. Trung 
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tÇm nh×n.net 
Thø hai, ngµy 29.8.2011. 

"Bất thường" tại dự án nâng cấp đường vào 
hồ chứa nước ở Hà Tĩnh  
(Tamnhin.net) - Sáng 26/8, PV Tamnhin.net nhận được điện thoại 
của người dân xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phản ánh 
việc một nhà thầu đã khai thác đất trái phép để thi công công trình 
đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích đất canh tác của 
người dân.  

 
"Bất thường" tại dự án nâng cấp đường vào hồ chứa nước Xuân Hoa  

Khi chúng tôi có mặt tại công trình nâng cấp tuyến đường số 2 từ xã 
Xuân Liên vào hồ chứa nước Xuân Hoa đã chứng kiến cảnh hàng chục 
chiếc xe ben đang nối đuôi nhau chạy vào khu vực núi Rú Nấy, nằm sát 
ngay công trình này để chở đất. 
Chỉ trong vòng non buổi sáng, hàng trăm khối đất đã được vận chuyển ra 
khỏi khu vực ngọn núi này. 
Một người dân phản ánh, trước đây họ khai thác đất cách đây một 
khoảng khá xa nhưng không hiểu sao bây giờ họ chuyển ra đây. Do họ 
múc đất ở chân núi sát ngay cạnh diện tích đất trồng này, khi trời mưa 
đất đá sẽ đổ xuống ruộng của chúng tôi là điều không tránh khỏi. 
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Sát ngay cạnh núi Khe Nấy là diện tích đất trồng lúa của người dân 

 

 

Dựa vào việc đây là dự án dân sinh, chủ đấu tư và nhà thầu đã "muốn làm gì thì làm" mặc cho người dân phản đối 

 

 

Chưa mưa nhưng đất đá đã tràn xuống ruộng 

 
Theo quan sát của PV thì đúng như lời người dân này nói, cách khoảng 
300m nơi công trình này đang thi công một khu vực núi cũng đã bị nhà 
thi công cho máy vào múc đất nham nhỡ.  
 
Trả lời về vấn đề này, ông Hoàng Văn Cát - Chủ tịch UBND xã Xuân 
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Liên cho biết: "Dự án làm đường vào hồ chứa nước Xuân Hoa có chiều 
dài 4km, vốn đầu tư 6,2 tỉ đồng do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư được 
khởi công từ tháng 7 năm 2011.  

 

Theo quy định, việc lấy đất phục vụ các dự án phải được sự cho phép của UBND tỉnh. Tuy nhiên, hàng 

trăm khối đất đã được nhà thầu đưa ra khỏi núi Khe Nấy phục vụ dự án nhưng chỉ mới được... xã đồng ý 

và không mất bất ký một khoản phí nào 

 

 

Đội xe tham gia vào việc khai thác đất ở Khe Nấy 

 
Tuy nhiên, đây là công trình phúc lợi phục vụ giao thông dân sinh không 
có chi phí thuế môi trường, Ban dự án yêu cầu địa phương phải quy 
hoạch bãi đất tận dụng bỏ hoang để khai thác. Do vậy, chúng tôi đã phải 
cho phép nhà thầu vào núi Rú Nấy lấy đất về thi công mà không hề thu 
bất kỳ một khoản phí nào". 
Khi được hỏi việc làm này huyện có biết không?, ông Cát trả lời "Lãnh 
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đạo phòng TN&MT đã xuống xem hồ sơ dự toán công trình và họ hoàn 
thành đồng ý với cách làm này". 

 

Ông Hoàng Văn Cát: "Họ lấy đất nhưng không hề nạp bất cứ khoản phí nào" 

Ông Cát cũng khẳng định rằng, việc lấy đất từ núi Khe Nấy không hề 
ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác của người dân trong xã? 
Khi chúng tôi liên lạc với Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, ông 
Nguyễn Hiều Lương để trao đổi về việc này, cho biết: Hiện ông chưa 
nắm được và hẹn sẽ trả lời khi kiểm tra xong. 
Còn ông Lê Minh Cầm – PGĐ Ban quản lý Dự án XDCB ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Hiện nay, tất cả các dự án phục 
vụ dân sinh thì 70 – 80 % vốn là của Nhà nước còn lại dân tự đóng góp. 
Như vậy, với dự án đường vào Hồ chứa nước Xuân Hoa, xã phải giải 
phóng mặt bằng và giao mặt bằng sạch, kể cả tạo bãi vật liệu để phục vụ 
cho dự án.  
Hiện nay, nhà thầu đang phải đi mua đất san lấp, nếu việc này xã không 
thực hiện được (lo đất san lấp cho chủ đầu tư và nhà thầu - PV), chúng 
tôi sẽ đình chỉ việc thi công”. 
"Vì trong dự toán công trình này không có doanh mục đất san lấp mặt 
đường, việc làm đó là hoàn toàn hợp lý?!", ông Cầm khẳng định. 

Hà Vy - Mai Nhi 
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IV. V̈ n hãa - gi̧o dôc 
           Y tÕ - thÓ thao 
 
 
 
 
 
 

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 8 n̈m 2011 117 

®¶ng céng s¶n viÖt nam 
Thø n̈m, ngµy 4.8.2011. 

Xuất bản cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh - Tập III 
(1975-2010)"  

(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, Nhà xuất bản Chính trị 
Quốc gia vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh 
- Tập III (1975-2010)" nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh (1831-
2011).  

Cuốn sách gồm 7 chương, giới thiệu những nét cơ bản, xuyên suốt chặng 
đường phát triển của Đảng bộ tỉnh trong 35 năm qua, từ việc lãnh đạo nhân 
dân khắc phục hậu quả chiến tranh, tháo gỡ khó khăn về cơ chế quản lý để 
ổn định tình hình kinh tế-xã hội đến việc cùng cả nước thực hiện công cuộc 
Đổi mới. Cuốn sách cũng đánh giá nghiêm túc và đúc kết  6 bài học kinh 
nghiệm quý rất có ý nghĩa cho việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng 
bộ những năm tiếp theo.  

Việc xuất bản cuốn "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh - Tập III (1975-2010)" có 
ý nghĩa quan trọng, góp phần phục vụ việc học tập, nghiên cứu, làm tư liệu 
giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh 
viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh./. 
 
Trần Quang Trung (CTV 
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tÇm nh×n.net 

Thø t, ngµy 17.8.2011. 

Hà Tĩnh: "Xẻ" di tích lịch sử núi Thiên Cầm  
(Tamnhin.net) - Di tích lịch sử núi Thiên Cầm thuộc thị trấn Thiên 
Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã bị một công ty ngang nhiên xâm 
hại.  

 
Hiện trường sự việc ngày 11/8  

 
Vào sáng ngày 11/8, Công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn du lịch 
Thiên Cầm (CTTNHHKSDLTC) thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hà 
Tĩnh đã cho máy móc đến san ủi lấp mặt bằng ở phía Đông chân núi 
Thiên Cầm. 
Ngay sau khi phát hiện, UBND thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) 
đã tổ chức lực lượng đến hiện trường để ngăn chặn sự việc. 
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Biên bản làm việc đã ghi rõ lí do đình chỉ hoạt động trái phép 

 
Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm cho biết: 
"Năm 2004, núi Thiên Cầm và chùa Cầm Sơn được công nhận là khu di 
tích lịch sử cấp tỉnh. Vùng đất mà họ tiến hành san ủi thuộc chân núi 
này, đồng thời đây là nơi nằm trong quy hoạch chung của Khu du lịch 
Thiên Cầm. Khi sự việc xẩy ra, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản đình 
chỉ hoạt động trái phép đối với CTTNHHKSDLTC". 
Tuy nhiên, trả lời qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Hữu Thăng, Giám 
đốc công ty này lại khẳng định, chúng tôi làm như vậy là đúng? 
Được biết, trước đó vào năm 2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành thu 
hồi 2400m2 đất tại Khu du lich Thiên Cầm của CTTNHHKSDLTC do 
không đưa vào sử dụng.  

 

Văn bản của Sở TN&MT về việc thu đất không sử dụng của công ty 

 
Theo người dân phản ánh thì công ty này cho tiến hành san lấp ủi là để 
làm mặt bằng để xe cho khách sạn Thiên Cầm. 
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Khi PV có mặt, máy móc đã rút nhưng có rất nhiều người tham gia việc "xẻ" núi 

 

 

Chân núi đã trở thành mặt bằng của công ty 
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Núi Thiên Cầm đoạn ăn ra bãi biển, nơi đang bị xâm hại nghiêm trọng 

 
Núi Thiên Cầm thuộc Kẻ La, theo truyền thuyết địa phương, đây là nơi 
tiên xuống trần thế đánh đàn và chơi cờ. Trên núi có một tảng đá bằng 
phẳng và có vẽ hình các ô cờ gọi là bàn cờ tiên. Thiên cầm có nghĩa là 
đàn trời. Phía dưới chân núi có hang đá ăn thông ra biển.  
 
Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta, hai cha con Hồ Qúy Ly đã lánh 
nạn trong hang này khi bị quân Minh truy sát. Hồ Quý Ly bị bắt tại đây. 
Khi biết đây là núi Thiên Cầm bọn giặc giải thích rằng Thiên Cầm là trời 
giam nên Hồ Quý Ly bị bắt ở đây là do ý trời.  
 
Do đó, hiện nay trong dân gian vẫn hiểu Thiên Cầm theo hai nghĩa. 
 
Núi cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 20km. Núi không cao, lại nằm kề 
biển, tạo thành một nơi sơn thủy hữu tình. Cách chân núi một trảng cát là 
chùa Yên Lạc xây dựng từ thế kỷ 13, một di tích đã được Nhà nước xếp 
hạng, nơi có bộ tranh "Thập điện Diên Vương" nổi tiếng. 
 
Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp đã xây dựng ở Thiên Cầm một khu nghỉ 
mát, nhưng do chiến tranh, các công trình ấy đã bị phá hủy. Ngày nay, 
Thiên Cầm đã trở thành điểm du lịch được nhiều người chú ý.  

Hà Vy - Mai Nhi 
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n«ng nghiÖp 
Thø hai, ngµy 1.8.2011. 

Hà Tĩnh: 4 đồng thủ khoa của cả nước 
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cho đến thời điểm sáng ngày 1/8 
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có đến 4 em học sinh đỗ thủ khoa của kỳ thi Đại 
học, cao đẳng năm nay.  
Trong đó có 3 em/4 em đồng thủ khoa thi vào Trường đại học y khoa Hà Nội, đó là 
các em Đậu Thị Thu, học sinh trường THPT Thị xã Hồng Lĩnh, quê ở Đức Thọ đạt 
29,5 điểm; em Thái Quỳnh Trang và Trần Đình Anh đều là học sinh trường THPT 
Minh Khai, Đức Thọ đạt 29,5 điểm.   

 
Ông Nguyễn Thanh Bình tặng quà cho 
thủ khoa Trần Đình Anh tại nhà riêng 

Có thể nói, giáo dục Đức Thọ nói riêng, giáo dục Hà Tĩnh nói chung năm nay được 
mùa to bởi riêng một trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã có đến 2 học sinh 
đồng thủ khoa cùng một trường. Còn em Đậu Thị Thu tuy là học sinh học tại 
Trường THPT Thị xã Hồng Lĩnh nhưng quê em lại ở Đức Thọ nên cả 3/4 thủ khoa 
của cả nước đậu vào Trường Đại học y khoa Hà Nội đều là người con của quê 
hương Đức Thọ. Còn một thủ khoa khác nữa là em Lê Tùng Ngân học sinh chuyên 
toán, trường THPT năng khiếu Hà Tĩnh, quê ở huyện Thạch Hà, Ngân đậu thủ khoa 
trường Đại học Ngoại thương Hà Nội với 29 điểm.  

Theo Nhà giáo nhân dân Nguyễn Trí Hiệp, Phó Giám đốc Sở GĐ-ĐT Hà Tĩnh cho 
biết, ngoài việc đạt điểm thủ khoa khối B ra, ở khối A cả 4 em nói trên cũng đều 
đạt từ 28 điểm trở lên. Cũng theo thầy Hiệp đây chỉ mới là số liệu tổng hợp ban đầu 
và thầy khẳng định chắc chắn sẽ còn có nhiều thủ khoa khác nữa, bởi đất học Hà 
Tĩnh đang dấy lên truyền thống hiếu học bằng việc cùng cả nước thực hiện cuộc 
cách mạng xã hội hóa giáo dục. 
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Sau khi nhận được thông tin các em học sinh đậu thủ khoa, sáng 1/8 ông Nguyễn 
Thanh Bình, UVTƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh đã kịp thời đến tận gia đình các 
em tặng quà và chúc mừng thành tích mà các em đã đạt được. Đồng thời, Bí thư 
tỉnh ủy ghi nhận, cả 4 em có thành tích xuất sắc trên đều là những con em gia đình 
nông dân nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. 
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Th môc toµn v̈n tḩng 8 n̈m 2011 124 

Sµi gßn gi¶i phãng 
Thø n̈m, ngµy 4.5.2011. 

Hà Tĩnh: Phát hiện chiếc ấn đồng cổ chạm rồng 

SGGP).- Chiều 3-8, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện được tại địa bàn 
xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ một chiếc ấn đồng (ảnh) chạm rồng cổ độc đáo và 
quý hiếm nhất từ trước đến nay ở Hà Tĩnh.  

Ấn đồng vẫn còn nguyên vẹn được cất giấu trong một chiếc 
bình gốm có gắn nắp đậy kín chôn sâu dưới lòng đất 
khoảng 2m. Chiếc ấn cao 18cm, nặng 1,3kg, phần núm ấn 
chạm nổi một con rồng lớn, đầu rồng cao 3cm, miệng há 
lưỡi dài 5cm, đuôi rồng có 5 nhánh, mặt trước ấn chạm nổi 
hai con rồng nhỏ ở tư thế “lưỡng long triều nhật”. 

Thân ấn vuông, kích thước mỗi cạnh dài 6cm, các mặt đều 
được khắc chữ Hán theo lối chữ Triện, mặt trước khắc chữ 
“Long”, mặt sau khắc chữ “Hổ”, mặt bên trái có 4 dòng khắc 
nổi 16 chữ, hiện mới đọc được một số chữ; mặt bên phải 
khắc hai con dơi ngậm đồng tiền và hai dòng chữ Hán đối 

nhau, đáy ấn khắc chữ “Phúc Lộc chi ấn” (ấn của Phúc Lộc). 

Theo các nhà nghiên cứu nhận định, phong cách chế tác, chất liệu và kỹ thuật chạm trổ 
trên chiếc ấn đồng này theo thể thức của ấn triện thời nhà Nguyễn. Đây là một kiệt tác 
nghệ thuật độc đáo được những nghệ nhân thời xưa thiết kế, đúc đã đạt đến trình độ kỹ 
xảo, điêu luyện bậc nhất.  

D.QUANG – V.Đ.THI 
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§¶NG CéNG S¶N VIÖT NAM 
Thø hai, ngµy  22.8.2011. 

Điểm sáng học đường ở Hà Tĩnh  

(ĐCSVN) -  Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Trường Trung học Phổ 
thông Mai Thúc Loan (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã dần khẳng định là một 
trong những điểm sáng của giáo dục phổ thông ở Hà Tĩnh và khu vực 
miền Trung. 

 
 Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà, Hà Tĩnh) - Ảnh: Trần Thanh Bình

Trường Trung học Phổ thông Mai Thúc Loan khai giảng năm học đầu tiên 
đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12.9.2001) với 9 
lớp, 450 học sinh. Ban đầu, đội ngũ giảng dạy của trường chỉ vẻn vẹn có 
22 giáo viên, trong đó 6 giáo viên được điều chuyển, bổ sung từ các trường 
khác. Số còn lại là các giáo sinh mới ra trường. Đến nay, sau mười năm 
thành lập, trường có 36 lớp, 1.724 học sinh, có tập thể sư phạm 86 cán bộ 
quản lý và giáo viên, là một trong những trường có quy mô lớn của tỉnh.  

Các phong trào thi đua trong trường ngày càng thực chất và có chiều sâu. 
Cấp uỷ và Ban Giám Hiệu nhà trường rất chú trọng nâng cao chất lượng 
đội ngũ giáo viên, từ yêu cầu chuẩn hoá về kiến thức và đổi mới phương 
pháp giảng dạy, tình yêu nghề nghiệp và trách nhiệm đối với sự nghiệp 
trồng người. Tuy tuổi đời và tuổi nghề của tập thể sư phạm nhà trường còn 
rất trẻ (tuổi đời bình quân là 30, chỉ có 6/86 giáo viên tuổi trên 45, tuổi nghề 
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bình quân 7-8 năm, nhưng 100% giáo viên đã đạt chuẩn về trình độ, trong 
đó có 7 giáo viên đạt trên chuẩn. Đội ngũ được phân bổ khá đồng bộ về cơ 
cấu, vững về chuyên môn. Số giáo viên từng trải không nhiều nhưng là 
những hạt giống để bồi đắp kinh nghiệm và trí tuệ cho lớp trẻ. Đội ngũ giáo 
viên trẻ thực sự cầu thị, yêu nghề, ham học hỏi, tự giác xây dựng các 
chuyên đề và phát huy sáng kiến trong giảng dạy. Mỗi tổ tối thiểu có 8 
chuyên đề trong một năm học, có nhiều sáng kiến được xếp bậc cao trong 
ngành. Nhiều thầy cô giáo trẻ trưởng thành khá nhanh như thầy giáo Lê 
Phong, cô giáo Lê Thị Tịnh ...  

Cơ sở vật chất trường học không ngừng được tăng cường, trước hết là 
công tác quy hoạch và lộ trình bước đi xây dựng cơ sở vật chất được bàn 
bạc dân chủ, tranh thủ được sự chỉ đạo, góp ý của cấp uỷ, chính quyền các 
cấp và được công khai hoá. Phương châm đề ra là công trình nào ít vốn, 
làm nhanh thì thi công trước, cái khó làm sau đúng theo quy hoạch và định 
vị đã được bàn bạc. Với cách làm đó, chưa đầy 2 tháng, kể từ ngày HĐND 
tỉnh Hà Tĩnh ra Nghị quyết thành lập trường, ngôi nhà nội trú 10 gian xây 
tường, lợp ngói đã hoàn thành, được sử dụng làm 5 phòng học cho 9 lớp 
đầu tiên của trường. Tiếp đó, thư viện nhà trường, phòng học, phong chức 
năng tiếp tục được xây dựng và đưa vào sử dụng.  

Hiện nay, trường đã có 36 phòng học và 8 phòng thực hành cao tầng với 
tổng diện tích 2.460m2, được xây dựng trên khuôn viên 32.840m2. Ngoài 
nguồn vốn của nhà nước, nhà trường thực hiện phương châm xã hội hoá, 
huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức 
chính trị xã hội và phụ huynh học sinh đóng góp bằng tiền và vật liệu, ngày 
công, cây cảnh, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập ... Việc nâng cấp 
mặt bằng khuôn viên trường cũng thể hiện sự năng động đó. Trường động 
viên mỗi em góp 2 xe công nông đất cát, mỗi năm đã có hàng ngàn khối 
đất, nhờ đó khuôn viên trường được nâng cao, sân trường được lát gạch, 
trồng cây rất quy củ, tạo môi trường sư phạm lành mạnh. 

Các tổ chức chính trị - xã hội trong trường hoạt động có nề nếp. Chi bộ Đảng 
có 29 đảng viên, bằng 41% tổng số cán bộ giáo viên của trường. Mỗi năm chi 
bộ phát triển từ 6-8 đảng viên mới, trong 7 năm đã kết nạp 30 đoàn viên ưu 
tú, là học sinh lớp 12 vào Đảng. Hai năm gần đây kết nạp 13 đảng viên là học 
sinh, nhiều em rất chững chạc bước vào đời. Hoạt động của các đoàn thể đã 
tạo sự gắn kết trách nhiệm giữa đoàn viên với tổ chức, đã tham mưu cho lãnh 
đạo nhà trường trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý chuyên 
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môn, kết hợp 3 môi trường giáo dục, chăm lo đời sống giáo viên và phong 
trào thi đua trong trường học.  

"Thương hiệu" của một trường học được khẳng định trước hết là chất lượng 
và hiệu quả của giáo dục. Sản phẩm đó được lớn dần theo năm tháng ở 
trường THPT Mai Thúc Loan. Lứa học sinh đầu tiên ra trường vào niên khoá 
2003-2004 có 95 % em tốt nghiệp, trong đó có hơn 49 em thi đỗ đại học. 
Đến nay chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, tỷ lệ thi đỗ vào đại học 
cao đẳng năm thấp nhất là 29,2%, năm cao (2008) có 255 em, bằng 40,3% 
số học sinh khối 12, thường xếp thứ 8-9 trong 46 trường THPT toàn tỉnh. 
Năm học 2006 có 5 em đỗ vào đại học đạt điểm từ 26-30 điểm, em Phạm 
Ngọc Thắng đậu thủ khoa trường Kinh tế Quốc dân với điểm tuyệt đối 30. 
Năm học này có 65 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ 6 trên tổng số 46 
trường, riêng học sinh giỏi khối 10-11 xếp thứ 3 sau trường chuyên của tỉnh 
và trường Minh Khai (Đức Thọ). Nhiều năm liền chi bộ đạt vững mạnh xuất 
sắc. Kỷ niệm lần thứ 10 ngày thành lập trường, niềm vui đến với thầy, trò 
nhà trường là trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia (14 trong tổng 
số 46 trường THPT toàn tỉnh). 

Thành quả đạt được của trường bắt nguồn từ chủ trương xã hội hoá và 
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của cấp uỷ huyện, từ sự nỗ lực 
phấn đấu không mệt mỏi và đầy sáng tạo của tập thể sư phạm nhà trường, 
nhưng có một yếu tố không thể không nói đến như thầy Nguyễn Công 
Huyền, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, đó là nhận thức và trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị và người dân trong vùng về yêu cầu nâng cao 
dân trí. Sáu xã có 4,5 vạn dân, là vùng đất học nhưng không có trường 
THPT, con em phải đi học các trường ngoài huyện, tỷ lệ học sinh được vào 
THPT trên dưới 50%, số còn lại không được đến trường là nỗi lo của bao 
gia đình và xã hội. Do đó mọi người đồng tâm nhất trí chủ trương xây dựng 
trường. Xã Thạch Châu không những đã cắt hơn 6 ha đất vùng trung tâm 
để xây dựng 2 trường huyện mà còn động viên nhân dân huy động mọi 
nguồn lực giúp sức xây dựng trường. Anh Nguyễn Tiến Tám - Bí thư, kiêm 
Chủ tịch xã Thạch Châu tâm sự "Xã nghèo thật và còn nhiều việc phải đầu 
tư trong lộ trình xây dựng điểm nông thôn mới, nhưng vì sự học của con 
em, chúng tôi không tiếc công sức, tiền của". 

Kỷ niệm 10 năm thành lập trường với niềm vui, nụ cười rạng rỡ trên gương 
mặt các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh của trường. Họ mừng vui và 
trân trọng với những kết quả đã đạt được, họ mừng vì những viên ngọc 
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được rèn dũa từ mái trường này sẽ được đơm hoa, kết trái, sẽ đem lại 
hạnh phúc cho đời và cho đất nước./.  

Trần Thanh Bình 
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tiÒn phong 
    Thø ba, ngµy 30.8.2011. 
Bệnh nhân tử vong bất thường do khách quan hay 
bác sỹ kém? 

TP - Trong một thời gian ngắn, tại bệnh viện huyện Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh xảy ra nhiều ca tử vong có dấu hiệu bất 
thường. Trong khi người dân hoang mang, Giám đốc bệnh 
viện này lại đổ lỗi do yếu tố khách quan, đen đủi, trình độ 
bác sỹ có hạn.  

 
Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên . 

Hơn nửa tháng trôi qua, trong căn nhà vợ chồng trẻ anh chị Hà 
Huy Nam và Phan Thị Thúy Xoan, trú tại xã Cẩm Hưng, không khí 
tang tóc bao trùm. Đêm 8-8, chị Xoan trở dạ, bụng đau dữ dội, 
được đưa đến Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên.  
Tại khoa sản, chị được Trưởng khoa Nguyễn Đình Dương làm thủ 
tục cho lên bàn mổ. Sau gần 4 giờ đồng hồ, một cháu gái nặng 
3kg ra đời. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu, cháu có biểu hiện khó 
thở, phải cho thở bằng ô xy đến 8 giờ sáng 9-8.  
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Trong ngày 9-8, cháu được các y tá đưa đến cho chị Xoan chăm 
sóc. “Cháu nằm cạnh mẹ nhưng người thì tím tái, khóc không ra 
tiếng. Vợ chồng tôi sợ điều xấu xảy ra với con, vội vàng gọi bác sỹ 
Dương lên khám. Sau khi khám xong, bác sỹ Dương không nói 
năng gì mà im lặng đi ra ngoài”, chị Xoan kể.  
Cả đêm hôm đó, vợ chồng anh Nam thức trắng trông con. Đến 
khoảng 6 giờ sáng 10-8, con gái anh chị lịm dần, người tím ngắt. 
Lúc này, các bác sỹ đến cấp cứu nhưng cháu đã tắt thở.  
“Con tôi chết oan ức quá, nhiều lần vợ chồng tôi tới kêu các y tá, 
bác sỹ nhưng họ xem như không có chuyện gì”, anh Nam nói. Giải 
thích cho cái chết của con gái là mảnh giấy chứng nhận mà anh 
Nam đã đọc đến nhàu nát do bệnh viện chẩn đoán: Suy hô hấp 
cấp nghi do dị tật đường thở…  
Trước đó, tối 4-8, anh Nguyễn Trọng Hưng (SN 1987) đưa vợ là 
Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1986), trú tại xã Cẩm Hưng nhập viện 
trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các bác sỹ tại khoa sản chuẩn 
đoán, tử cung đang mở, nên để chị Hà đẻ thường.  
“Mãi tới gần 3 giờ sáng, ngày 5-8, họ bắt em rặn đẻ tự nhiên. Đau 
quá, em hét lên là không ra được, lúc đó họ mới cho tiêm thuốc 
thối thai”, chị Hà kể.  
Vẫn theo vợ chồng anh Hưng - chị Hà, hơn 3 giờ sáng, chị Hà sinh 
hạ cháu bé nặng hơn 3kg. Tuy nhiên, cháu bé cũng không cử 
động được, người tím đen, phải thở bằng bình oxy đến sáng cùng 
ngày. Khoảng 10 giờ cùng ngày, cháu tắt thở.  

U màng não, phán đau bụng  

Ngày 22-5, anh Nguyễn Như Tình, ở xã Cẩm Trung, đưa con trai 
là Nguyễn Duy Tố, 22 tháng tuổi, nhập viện. Trưởng khoa Nhi 
Bệnh viện Cẩm Xuyên kết luận, cháu Tôn bị nóng, sốt, có triệu 
chứng đi ngoài. Sau đó, bác sĩ cho cháu uống thuốc hạ nhiệt và 
thuốc đau bụng.  
Đến ngày 23-5, thấy bệnh tình con trai không thuyên giảm, lại 
uống thuốc quá nhiều trong khi người cháu bị mất nước, anh Tình 
xin được truyền nước cho con nhưng không được chấp thuận. Trời 
càng về chiều, cháu Tôn có biểu hiện bị đuối sức, thở thoi thóp.  
Anh Tình kể, lo sợ cho sức khỏe con trai, nhiều lần anh vào nài nỉ 
mới được lãnh đạo khoa Nhi cho giấy chuyển viện nhưng không có 
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dấu. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, mặc dù giấy chuyển viện 
không hợp lệ nhưng do nhiệt độ cơ thể cháu Tôn lên tới 38,5 độ, 
các bác sỹ tại đây tiến hành cấp cứu, truyền nước cho cháu.  
Sau khi hội chẩn, cháu Tôn được xác định bị viêm phổi đi ngoài 
cấp độ nặng, yêu cầu gia đình chuyển ra Bệnh viện Nhi T.Ư chữa 
trị. Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, các bác sỹ chẩn đoán cháu Tôn bị u 
màng não, viêm phổi, đi ngoài, thiếu máu trầm trọng do nhập 
viện quá muộn. Vài ngày sau, cháu Tôn ra đi khi tròn 22 tháng 
tuổi, đúng ngày người nhà anh Tình xin được dấu chuyển viện tại 
Bệnh viện Cẩm Xuyên.  
Trao đổi bước đầu với Tiền Phong về 3 ca tử vong trên, BS Phan 
Thanh Minh, Giám đốc BV Cẩm Xuyên, khẳng định những phản 
ánh của người dân là đúng sự thật. Ông Minh cũng cho rằng, một 
phần nguyên nhân các ca tử vong do trình độ y bác sỹ có hạn 
(học chuyên tu), thứ hai là do khách quan, các ca bệnh chuyển 
biến nhanh, bác sỹ không tiên lượng được hết các tình huống xấu 
nhất có thể xảy ra. 

Kỷ luật Trưởng khoa Sản 

Ngày 16-6, gia đình ông Nguyễn Hữu Phương (ở xóm Hoàng 
Quý, xã Cẩm Nhượng) đưa con dâu là chị Nguyễn Thị Thuận 
(SN 1981) đến Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên để sinh. Các y bác 
sỹ thăm khám, nhận định thai nhi nặng khoảng 4kg, sản phụ có 
thể sinh thường, không có trở ngại.  

Đến 0 giờ gày 17-6, sau khi sinh cháu trai nặng tới 4,8 kg, chị 
Thuận bị mất máu nhiều và đã tử vong, cháu bé cũng tử vong 
trước mẹ vài tiếng đồng hồ.  

Qua thanh tra, Sở Y tế Hà Tĩnh xác định, do kíp trực không tiên 
lượng được tình trạng bệnh nhân, mẹ con thai phụ tử vong do 
trình độ bác sĩ hạn chế. Bác sỹ Nguyễn Đình Dương - Trưởng 
khoa Sản bị kỷ luật cảnh cáo, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Liên bị 
khiển trách. 

Minh Thùy 
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