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biªn phßng 
Thø ba, ngµy 13.9.2011. 

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn làm việc tại huyện biên giới 
Hương Khê, Hà Tĩnh 

Thực hiện chương trình làm việc của Quốc hội (QH), ngày 13-9, đồng chí Huỳnh 
Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH cùng đoàn công tác của 
Ủy ban thường vụ QH đã có buổi làm việc tại UBND huyện biên giới Hương Khê, 
tỉnh Hà Tĩnh. 

  
Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm 

việc. 

Thay mặt lãnh đạo huyện Hương Khê, đồng chí Đinh Hữu Tân, Chủ tịch UBND 
huyện Hương Khê đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc 
phòng với đoàn công tác.  

Báo cáo nêu rõ, Hương Khê là một huyện biên giới miền núi nghèo của tỉnh Hà 
Tĩnh, có khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt và có 
gần 50 km đường biên giới giáp với nước Lào. Diện tích tự nhiên của huyện trên 
127.000 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp gần 100.000 ha ( chiếm 78% tổng 
diện tích), đất nông nghiệp 14.000 ha.  

Trong 8 tháng năm 2011, tổng sản lượng lương thực toàn huyện 18.618 tấn, đạt 
103,7% kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Kinh tế vườn, kinh tế trang trại tiếp 
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tục phát triển có hiệu quả, đến nay toàn huyện đã có gần 1000 hộ phát triển theo 
hướng trang trại. Trong đó, có gần 500 trang trại đạt thu nhập bình quân 100-150 
triệu/trang trại. Phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện tiếp tục được đẩy 
mạnh, đến nay đã có 1 xã đạt 14/19 tiêu chí, 1 xã đạt 13/19 tiêu chí, 2 xã đạt 6 tiêu 
chí và 9 xã đạt từ 1-4 tiêu chí.... 

Trong những năm qua và 8 tháng đầu năm 2011, các đơn vị vũ trang trên địa bàn 
huyện như Công an, Quân sự và 3 đồn BP: Bản Giàng, Trại Trụ và Hòa Hải đã phát 
huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh-
quốc phòng trên địa bàn huyện; tổ chức nhiều đợt tấn công, truy quét các đối tượng 
hình sự, kinh tế, ma túy và các tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự; lực lượng 
BĐBP đã tổ chức tuần tra được 24 lượt với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham 
gia; phát hiện và xử lý trục xuất ra khỏi địa bàn biên giới 146 đối tượng; cùng với 
chính quyền địa phương các xã Hương Lâm, Hương Liên, Hương Vĩnh và Phú Gia 
thường xuyên quan tâm chăm sóc và giúp đỡ bà con các dân tộc trong đời sống 
hàng ngày... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn biểu dương và ghi 
nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện biên giới 
Hương Khê đã đạt được trong thời gian qua. Tuy là một huyện miền núi nghèo gặp 
nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, địa hình, giao thông đi lại khó khăn, gặp 
nhiều thiên tai, bão lũ… nhưng huyện đã cố gắng vượt qua và đạt mức độ tăng 
trưởng khá. Phó chủ tịch QH mong muốn, huyện Hương Khê không những giữ 
vững những kết qủa, thành quả đã đạt được mà trong thời gian tới cần phát huy tốt 
hơn nữa để đạt được những thành tích tốt hơn trong công cuộc xây dựng đổi mới 
hiện nay. Huyện cần nỗ lực phấn đấu vươn lên mọi khó khăn để đạt được chỉ tiêu 
giảm nghèo như đã đề ra. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đã tặng quà cho lãnh đạo và 
nhân dân 4 xã biên giới gồm Hương Lâm, Hương Vĩnh, Phú Gia và Hòa Hải. 

Hoàng Anh 
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nh©n d©n 
Thø hai, ngµy 12.9.2011. 

Kỷ niệm 81 năm Ngày Xô-viết Nghệ Tĩnh 

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Xô-viết Nghệ Tĩnh (12-9-1930 - 12-9-
2011), ngày 11-9, lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh 
cùng đại diện một số ban, ngành, lãnh đạo huyện Can Lộc đến dâng 
hương tưởng niệm tại tượng đài Xô-viết Nghệ Tĩnh (Ngã ba Nghèn). 

Ðây là địa danh gắn liền với sự kiện diễn ra ngày 12-9-1930, nhân dân Can 
Lộc và các vùng lân cận trong tỉnh Hà Tĩnh đã nổi dậy đấu tranh đòi giải 
phóng dân tộc và mít-tinh kỷ niệm Quảng Châu Công xã. 

Trước đó, ngày 1-8-1930, hàng trăm người dân huyện Can Lộc mở đầu bằng 
cuộc biểu tình sau đó phong trào dấy lên khắp các phủ, huyện và tỉnh lỵ. 
Ngay sau đó, chính quyền xô-viết được thành lập ở nhiều nơi. Xô-viết Nghệ 
Tĩnh được đánh giá là đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 
1930 - 1931, đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng 
sản Việt Nam kể từ khi ra đời. Trước tượng đài Ngã ba Nghèn lịch sử, lãnh 
đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đặt vòng hoa, dâng  hương  tưởng  nhớ các anh hùng liệt 
sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, vì độc lập tự do của dân tộc; 
cầu cho linh hồn các liệt sĩ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, cầu cho quốc 
thái dân an. Ðảng bộ, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện phát huy tinh thần của 
cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sức 
mạnh tổng hợp, tập trung khai thác mọi nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh 
ngày càng văn minh, giàu mạnh xứng đáng là quê hương giàu truyền thống 
cách mạng. 

PV. 
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tiÒn phong 
Thø ba, ngµy 20.9.2011. 

Tập huấn xây dựng nông thôn mới 

TP - Trong 2 ngày 18-19, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp Sở Công thương 

tổ chức lớp tập huấn cho 135 cán bộ Đoàn cơ sở về nghiệp vụ công 

tác khuyến công và triển khai nội dung xây dựng nông thôn mới.  

Các học viên đã nghe trình bày, hướng dẫn nội dung: Hoạt động 
khuyến công; quy trình thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, một số 
cơ chế chính sách của Nhà nước; triển khai các nội dung xây dựng 
nông thôn mới; quy trình thành lập doanh nghiệp và triển khai 
một số cơ chế chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp…  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho rằng cán bộ 
Đoàn cần hiểu rõ bản chất, mục tiêu của phong trào xây dựng 
nông thôn mới để hướng dẫn thanh niên, cũng như tìm tòi những 
thế mạnh, sản phẩm chủ lực của địa phương để có hướng phát 
triển kinh tế, tạo nguồn thu cho chính mình và địa phương. 

Nguyễn Hà 

 
 
 
 

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 9 n̈m 2011 6 

d©n trÝ 
Thø n̈m, ngµy 8.9.2011. 

+j�7śnh:  
Truy tặng liệt sĩ cho xóm trưởng hy sinh cứu người trong lũ  
(Dân WUt) -�%ӏ�OǊ�cuӕn trôi sau khi GǊng Fҧm cӭu ngѭӡi, ông Ĉһng Văn .ê, [ym trѭӣng 
xóm Tài Năng, xã Tùng Lộc, huyӋn Can Lӝc, vӯa đѭӧc Đảng, Nhà nước truy tặng danh 
hiệu liệt sĩ. 
 

 
Tr»ҕn OXѺ kinh KRDҒng WKDғng 10/2010 WDҕi +DҒ�7LѺnh 

  
Ông Bùi Huy Tam, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) - cho biết: Huyện ủy, 
UBND, UBMTTQ huyện Can Lộc vӯa phối hợp với chính quyền, nhân dân xã Tùng Lộc 
và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy tặng danh hiệu liệt sĩ và lễ truy điệu cho ông Đặng 
Văn Ký, 58 tuổi, hy sinh khi cứu người và tài sản nhân dân trong cơn lũ dữ hồi tháng 
10/2010. 

Trѭӟc đy, trong trận lũ lịch sử tháng 10/2010, với trọng trách là một xóm trưởng, ông 
Đặng Văn Ký, nguyên là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, bệnh binh 2/4, đm�ra sӭc 
đến tận từng nhà để giúp các hộ dân đưa người và tài sản lên vùng cao tránh lũ. 

Trong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện một người đang bị nước lũ cuốn trôi, ông Ký đm�
không ngại khó khăn, nguy hiểm, bơi ra cứu. Sau khi cӭu đѭӧc ngѭӡi, ông bị kiệt sức 
nên đã bị nước cuốn trôi Yjo O~c 10h ngày 17/10/2010. 

Trước những nghĩa cử cao đẹp của ông Đặng Văn Ký, Đảng và Nhà nước đã phong 
tặng danh hiệu liệt sĩ cho ông, đồng thời trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ 
Đặng Văn Ký. 

Văn 'Ǌng -�.Ǥ�7Kӏnh 
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pḩ p luËt 
Thø şu, ngµy 2.9.2011. 

Tâm sự những gã đàn ông còn sống trong tù 
Buổi lễ đặc xá ở trại tạm giam Công an Hà Tĩnh kết thúc ngắn gọn và 
nhanh chóng. Những cựu phạm nhân được đặc xá cười với ánh mắt 
vô cùng hạnh phúc. Những phạm nhân chưa được bước qua cánh 
cổng sắt nặng nề của trại giam cũng cười, dù gượng gạo... 
 
Nỗi buồn ngày đặc xá 
 
Ánh mắt của Mai Văn Dương buồn lắm. Dương ngước nhìn ra sau hàng 
ghế của người nhà phạm nhân có chút gì đó thất thần. Tôi đoán nếu bây 
giờ cho Dương 1 điều ước, Dương sẽ ước rằng phía hàng ghế kia, len lỏi 
trong những cụ già tuổi đã chạm lục tuần, thất tuần cùng đám trẻ con 
ngóng bố, ngóng mẹ thấp thoáng bóng dáng của vợ Dương, con Dương. 
Nhưng quay trở lại với thực tại, Dương gượng cười: “Án ma túy của em chỉ 
mong được giảm chứ khó mong đặc xá lắm anh ạ”.  

 
Những người ở lại hứa sẽ cải tạo tốt để sớm được tự do. 

 
Dương kể, trước đây, Dương làm ăn buôn bán tự do ở cửa khẩu Cầu Treo, 
Hương Sơn, Hà Tĩnh. Công việc thường xuyên qua lại ở 2 nước Việt –  
Lào. Công việc làm ăn sát biên giới thì bạn hữu  
cũng nhiều. Tốt xấu đủ cả.  

Dương bảo tôi: “Nhờ cán 
bộ gửi giúp tôi lời nhắn: Vợ 
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Thế rồi chẳng hiểu thế nào mà Dương lại theo bạn 
theo bè dùng thử ma túy, rồi lâm vào cảnh nghiện 
ngập. Của nải trong nhà theo làn khói trắng bay 
sạch.  
  
Để thỏa sức hút, cùng với việc được “chơi” thứ ma 
túy xịn đã khiến Dương không ít lần sang tận bên 
Lào, nhờ “mối” của người quen để mua ma túy. 
  
Vào một ngày, số ma túy trị giá 
800.000 đồng Dương mang trong người đi từ Lào về đã bị phát hiện ở cửa 
khẩu Cầu Treo. Bản án 7 năm tù với Dương là sự trả giá đích đáng cho 
hành động lầm lỡ.  
  
Ngày Dương vào trại,1 ngày chớm hè năm 2008, vợ Dương nhìn Dương 
với ánh mắt vừa thương chồng, vừa chất chứa những nỗi lo về gánh nặng 
lo toan cho tương lai của 2 đứa con trai đến tuổi đi học. 

 
Vào những ngày Tết, Dương thường mơ 
trong căn phòng khách ấm áp, cả nhà quây 
quần sửa soạn bàn thờ để chờ giao thừa. 
Các con ríu ran “đòi” bố mẹ mừng tuổi. 

à, em ở nhà cứ yên tâm để 
chăm lo cho các con được 
chu toàn. Bố sẽ cố gắng 
cải tạo thật tốt để sớm 
được giảm án và trở về. 
Các con yêu của bố, bố đã 
lầm lỡ 1 lần. Chỉ mong 
sớm được tự do để thấy 
các con hãy học thật giỏi 
và trở thành người có ích 
cho xã hội". 
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“Đến giờ cũng là hơn 3 năm em “ăn tù ngủ trại”. Các cháu cũng vào thăm 
bố luôn, động viên bố tích cực cải tạo. Vào những ngày Tết, em thường mơ 
trong căn phòng khách ấm áp, cả nhà em lại quây quần sửa soạn bàn thờ 
để chờ khoảnh khắc giao thừa. Các cháu ríu ran “đòi” bố mẹ mừng tuổi. 
Phải mấy cái Tết nữa giấc mơ của em mới thành hiện thực”, Dương tâm 
sự. 
 
Và cứ đến ngày đặc xá, lòng Dương cùng những phạm nhân khác chưa 
được đặc xá lại trĩu nặng và chờ mong. Họ hiểu, để được đặc xá, họ phải 
cố gắng nhiều, nhiều nữa. Nhưng họ vẫn tin vào một ngày tự do. 
 
Niềm tin ngày tự do 
 
Trong những phạm nhân chưa được đặc xá, tôi bắt gặp 1 ánh mắt khá kỳ 
lạ của phạm nhân Nguyễn Khắc Hùng, quê ở TP Vinh, Nghệ An. Nghe các 
cán bộ trại giam bảo, Hùng cải tạo tốt lắm. Nhưng "ngặt nỗi" thụ án chưa 
đủ thời gian để được xét đặc xá. Và cứ cải tạo tích cực như vậy, lần đặc xá 
tới, tự do đến với Hùng không phải là điều quá xa vời. 
 
Hùng cười rất tươi và đầy tự tin. Phạm nhân này được coi là trí thức trong 
lớp phạm nhân ở trại tạm giam Công an Hà Tĩnh. Tuổi sắp sang 40, từng là 
cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Hùng tỏ ra thông minh và lanh lợi 
hơn hẳn.  

 
Hùng tự tin nếu cải tạo tốt mình sẽ sớm 

được tự do. 
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Hùng kể về đời mình giọng chua cay nhưng đầy sám hối. Hùng bảo, ngày 
đó Hùng đang là cán bộ của 1 công ty xăng dầu lớn ở Hà Tĩnh. Rồi Hùng 
được đề bạt làm kế toán của công ty và nắm quyền quản lý nhiều tiền.  
 
Nhưng rồi sự chín chắn của người đàn ông 30 tuổi có lẻ đã phải khuất 
phục trước lòng tham và sự nông nổi của bản thân. Hùng tham ô hơn 300 
triệu đồng để chi dùng cá nhân. Và hành động của Hùng đã phải trả giá với 
bản án 8 năm tù. 
 
Sau hơn 2 năm ở trong trại, Hùng chưa vương vấn vợ con như phạm nhân 
Dương nhưng rất mong trở về gia đình, với mẹ và chị.  
 
“Nghĩ lại cuộc đời nhiều lúc cay đắng thật cán bộ ạ.  Bây giờ chỉ mong cải 
tạo để sớm được tự do. Để trả lại món nợ mà tôi đã vay với đời. Để mọi 
người có thể thấy tôi không phải là 1 thằng trí thức vô tích sự”, Hùng nói. 
 
Buổi lễ Đặc xá đã kết thúc. Những người được đặc xá nhanh chóng rời 
khỏi trại tạm giam Công an Hà Tĩnh. Những phạm nhân ở lại giúp đỡ các 
cán bộ thu dọn bàn ghế, lọ hoa... Danh sách những lần đặc xá tới chắc 
chắn sẽ có những tên trong số họ. Hùng, người phạm nhân tôi vừa nhắc 
tới nhìn tôi cười: “Cán bộ cứ tin tưởng đi. Năm sau kiểu gì cán bộ vào đây 
trong những ngày này tôi cũng sẽ mời cán bộ đi uống rượu.” 
 
Hoàng Phan  
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d©n viÖt 
Chñ nhËt, ngµy 4.9.2011. 

Ám ảnh những ngôi làng dông sét 
(Dân Việt) - "Sống qua tuổi 80, bom đạn cũng chẳng sợ 
nhưng giờ chỉ sợ dông sét. Hễ cứ chiều đến, mây đen nghìn 
nghịt kéo đến kèm theo những tia chớp xanh lè, tui lại tê 
người vì sợ sét đánh"- cụ Hoàng Thị Bi ở xã Cẩm Huy (Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh) kể lại nỗi ám ảnh của mình. 

Gặp cụ bà bị sét đánh 

Khoảng 10 năm trở lại đây tại các làng quê của các xã Cẩm Huy, Cẩm Quang, Cẩm 
Hưng (Cẩm Xuyên) dông sét đã cướp đi mạng sống của hàng chục người dân, trong 
số đó có người bị sét đánh không chết và trở thành giai thoại của làng. Trong đó có 
cụ Hoàng Thị Bi 80 tuổi, hiện vẫn khỏe mạnh, sau lần chết hụt do “thiên lôi” đánh. 

 
Trường Tiểu học Cẩm Hưng 1, nơi sét đánh xé toang một cây lớn 

trong khuôn viên nhà trường. 
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Theo lời cụ: Cách đây chưa lâu, trong một trận mưa dông kèm sấm sét liên hồi, cụ 
Bi đóng cửa ngồi trong nhà, nhưng một tia chớp chạy xuyên qua nhà lao thẳng vào 
nơi cụ ngồi, khiến cụ gục tại chỗ, áo quần rách tả tơi. 

Chị Nguyễn Thị Hương, con gái cụ Bi kể lại: Sau khi mẹ tui bị sét đánh, nghĩ là mẹ 
đã chết, tất cả con cháu đều than khóc, họ hàng, làng xóm đến chật nhà chuẩn bị 
quan tài và ra vườn đào huyệt (tục ở đây ai chết do sét (trời) đánh sợ bị cướp xác 
nên phải chôn trong vườn để dễ canh chừng) chờ ngày mai táng. Trong khi mọi 
người đang tất bật lo đám tang cho mẹ tui, bất ngờ mẹ dần dần tỉnh lại sau hơn 3 
giờ đồng hồ bị sét đánh”. 

Tuy nhiên, cũng phải mất hơn 3 tháng nằm liệt giường, nhờ sự chăm sóc của con 
cái, cụ Bi mới hồi phục sức khỏe và đi lại bình thường. Cụ Bi bảo: “Tại xã Cẩm 
Huy đã có rất nhiều trường hợp bị sét đánh nhưng họ không được may mắn như 
tui”. 

Chúng tôi đến nhà chị Dương Thị Trúc ở xóm 6, xã Cẩm Huy, có chồng là Đặng 
Quốc Quang chết vì bị sét đánh cách nay đã chục năm. Khi chúng tôi đến nhà chị, 
thấy cửa mở nên bước vào và không khỏi giật mình bởi một ngôi mộ nằm ngay 
cạnh nhà, đang nghi ngút khói hương. Qua câu chuyện, chị Trúc cho biết: “Gần đến 
ngày giỗ anh Quang, mẹ con tôi thắp nén hương cho anh”. 

Ám ảnh dông sét 

Những cái chết thương tâm vì sét đã tác động không nhỏ tới sản xuất và sinh hoạt 
hàng ngày người dân nơi đây. Chị Trương Thị Điểm ở xóm 6, xã Cẩm Huy cho 
biết: Không chỉ tui mà cả làng này, vào mùa hè, cứ thấy trời chuyển mưa dù đang ở 
đâu, làm gì, cũng chạy về nhà trú hết. Có hôm đang làm đồng bất chợt trời đen 
nghịt đổ mưa, cả 100 người, lúc đó đang mùa gieo cấy, đã bỏ lại cả trâu bò, cày 
cuốc ngoài đồng, để chạy thật nhanh về nhà vì sợ sét đánh. Còn với cụ Bi, hễ thấy 
trời chuyển mưa kèm theo sấm sét là cụ lên giường trùm kín chăn lại. 

Khu vực này đã có rất nhiều người bị sét đánh chết, song đến nay vẫn chưa có một 
cơ quan chuyên môn nào về điều tra khảo sát tìm ra nguyên nhân để giúp người dân 
địa phương phòng tránh sét. 

Ông Nguyễn Như Hùng, ở xã Cẩm Hưng, là nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học 
Cẩm Hưng 1 cho biết: Thiên lôi không chỉ cướp đi sinh mạng của con người, trâu, 
bò mà đối với người dân Cẩm Hưng, chuyện sét đánh cháy các loại vật dụng như 
đài, tivi, tủ lạnh thì đếm không xuể. Còn riêng tại Trường Tiểu học Cẩm Hưng, mới 
hơn một năm trước, sét đã đánh trúng một cây bạch đàn lớn xẻ đôi đến tận gốc 
ngay trong khuôn viên nhà trường. 
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Theo ông Hùng, tại xã Cẩm Hưng có đồi Động Choác cách đây hơn một năm, trong 
lúc khoan thăm dò khoáng sản, một đoàn địa chất đã phát hiện tại đây có mỏ chì 
non, rất có thể đó là nguyên nhân khiến "ông thiên lôi ghé thăm”. 

Tuy nhiên, cũng theo lý giải của nhiều người, rất có thể khu vực này tiếp giáp gần 
mỏ sắt Thạch Khê (một trong những mỏ sắt theo đánh giá có trữ lượng lớn nhất 
Đông Nam Á), vì vậy sét mới thường xuyên xuất hiện, gây thiệt hại cho bà con. 

Hữu Anh 
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tÇm nh×n.net 
Thø hai, ngµy 5.9.2011. 

Tiêu chí hộ cận nghèo Hà Tĩnh là ? (tiếp theo)  
(Tamnhin.net) - Ngày 19/8/2011, Tamnhin.net có bài “Tiêu chí hộ 
cận nghèo ở Hà Tĩnh là ?” phản ánh quy trình bình xét hộ cận nghèo 
ở xóm 9, xã Sơn Diệm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) “có vấn đề” do ông 
xóm trưởng lạm quyền. Sau đó, ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch 
UBND huyện Hương Sơn đã chỉ đạo phòng LĐTB & XH kiểm tra 
làm rõ.  

 
Cụ Nguyễn Thị Khuyên, 73 tuổi, xóm 10 xã Sơn Diệm, tàn tật, độc thân nhưng vẫn 

không được xã xét hộ nghèo.  

Kiểm tra trên giấy? 
 
Ngày 29/8/2011, PV đã có buổi làm việc với ông Phan Tiến Hùng, trưởng phòng 
LĐTB&XH huyện Hương Sơn về kết quả kiểm tra. Ông Hùng cho biết: “Sơn Diệm 
là một trong những xã triển khai khá tốt về công tác điều tra hộ nghèo và hộ cận 
nghèo của huyện, tỷ lệ hộ nghèo ở Sơn Diệm là 9,94%. Qua kiểm tra thực tế hộ cận 
nghèo ở xóm 9, xã Sơn Diệm, hồ sơ thể hiện là xóm có tổ chức họp dân, biên bản 
có chữ ký của đại diện các tổ chức đoàn thể xóm 9, thể hiện sự dân chủ, công khai 
trước cộng đồng dân cư”. 
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Ông Phan Tiến Hùng còn cho biết, tại thời điểm điều tra vào tháng 12/2010, hộ anh 
Hồ Toàn có mức thu nhập bình quân đầu người trên 400.000đ/tháng, căn cứ kết 
luận tại phiếu điều tra thì hộ gia đình anh Hồ Toàn được xếp vào hộ cận nghèo, với 
mục đích tạo “động lực để gia đình họ vươn lên thoát nghèo”!? Ông Hùng cũng 
giải thích một số trường hợp khác để cho rằng xóm 9 xếp họ vào diện hộ cận nghèo 
là có cơ sở.  

 
Ngôi nhà xây của bà Ca và vợ chồng Hạnh Xuân, lợp tôn, tường rào xây gạch khang 

trang.  

 
PV hỏi khi xuống làm việc trực tiếp tại một số hộ cận nghèo ở xóm 9, đặc biệt là hộ 
anh Hồ Toàn, được tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của anh Hồ Toàn, ông 
có cảm nghĩ gì, ông Phan Tiến Hùng lại nói “Vấn đề này thì hỏi anh Lê Trường 
Sơn (Chủ tịch UBND xã) thì rõ hơn…”  
Như vậy, không hiểu đoàn kiểm tra của huyện Hương Sơn đã đến tận các gia đình 
“có vấn đề” để xem xét, hay là chỉ kiểm tra trên giấy? 
Mặt khác, nếu ông xóm trưởng Lê Huề triệu tập cuộc họp, đưa ra bình xét trước 
dân thì lý do gì ông Nguyễn Văn Lý (Chi hội trưởng hội nông dân) và bà Nguyễn 
Thị Thuỷ (Chi hội phụ nữ) lại dám tố cáo ông xóm trưởng tự cho mình cái quyền 
ban phát hộ cận nghèo? Và nhiều người dân xóm 9 tại sao cũng bất bình trước việc 
làm mất dân chủ của ông xóm trưởng? 
 
Khốn cùng song vẫn không được xét hộ nghèo! 
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Không những tùy tiện trong việc bình xét hộ cận nghèo, mà cả quy trình xét hộ 
nghèo ở xã Sơn Diệm vẫn sai. Điển hình là hộ gia đình cụ Nguyễn Thị Khuyên (73 
tuổi), xóm 10 xã Sơn Diệm. 

 
Hoàn cảnh cụ Khuyên khốn cùng như thế nhưng không được bình xét hộ nghèo trong 

khi hộ ông Hồ Mạnh Toàn có 1 nhà xây, 3 gian nhà lim, một đàn nhím 10 con, 15 tổ ong 

mật... cũng được xóm xã công nhận là hộ cận nghèo! 

 
Bản thân cụ Khuyên bị gãy chân thành tật đã 2 năm nay, không được hưởng bất cứ 
một chế độ nào của xã hội, nay lại nuôi thêm một cháu gái học  lớp 10 (mẹ cháu đã 
chết), bởi vậy kinh tế gia đình cụ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không hiểu sao 
khi xét hộ nghèo, xóm trưởng lại không đưa cụ Khuyên vào danh sách? 
Bà nghẹn ngào cho biết, chồng bà trước đây là cán bộ tỉnh vừa mới mất cách đây 4 
năm còn bà thì thường xuyên đau ốm nhưng xóm vẫn "nhất quyết" không xếp bà 
vào diện hộ nghèo. 
"Tôi thấy ở đây bình xét hộ nghèo, cận nghèo theo kiểu mạnh ai nấy chạy chứ 
không hề quan tâm đến hoàn cảnh thật của các gia đình", bà nói. 
Như vậy, trong quá trình bình xét hộ cận nghèo và hộ nghèo ở xã Sơn Diệm còn 
nhiều việc khuất tất, thiếu công bằng, gây bất bình trong dư luận, rất cần được 
UBND huyện Hương Sơn kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân sai 
phạm.  
                                                                                 Liên Minh - Quang Đại 
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tÇm nh×n.net 
Thø b¶y, ngµy 10.9.2011. 

Biển báo giao thông “bẫy” người đi đường ở 
Hà Tĩnh  
(Tamnhin.net) – Vào khu vực đông dân cư nhưng không có biển báo 
hiệu khu vực đông dân cư, và trước đoạn đường khu vực đông dân 
cư lại có biển quy định tốc độ của đoạn đường thông thường. Không 
ít người đã bị “mắc bẫy” do những biển báo “tréo ngoe” trên QL 8A 
đi qua thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh).  

 
Vị trí bắt đầu đường một chiều ở Cầu Đôi lại không hề có biển báo 

khu vực đông dân cư.  

Tại Cầu Đôi, bắt đầu đường một chiều đi qua thị trấn Đức Thọ không có biển báo 
khu vực đông dân cư. Bắt đầu từ con đường này, tốc độ quy định cho xe gắn máy 
không quá 40 km/h. Nhiều người đi đường không thấy biển báo cứ phóng xe như 
trên đường khu vực thông thường, nên đã bị dính lỗi tốc độ.  
Ở vị trí từ Hương Sơn xuống thị trấn Đức Thọ, cùng trên một đoạn đường từ nhà 
máy gạch tuy nen-Đức Thọ vào đến Cầu Kênh, mặc dầu chỉ cách nhau khoảng 
500m, nhưng đã có tới 2 tấm biển báo giao thông chỉ dẫn trái ngược nhau. Tại vị trí 
bắt đầu vào đường một chiều lại có biển quy định tốc độ tối đa cho phép của 
khu vực thông thường và một tấm biển báo hết khu vực đông dân cư?! 
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Tại vị trí Cầu Kênh, bắt đầu vào khu vực đường 1 chiều (đông dân cư) lại có tấm biển quy định 

tốc độ và báo là hết khu vực đông dân cư! 

 
Cách đó chừng 500 m, lại có tấm biển báo bắt đầu khu vực đông dân cư và bảng 
quy định tốc độ tối đa cho khu vực này nhưng thực chất, đây chỉ là đoạn đường đi 
qua khu vực thông thường. 
Những biển báo này trông rất kỳ quặc, làm cho người điều khiển ô tô, xe máy khi 
đến khu vực này rất khó hiểu. Không ít người lầm tưởng tốc độ cho phép nên đã bị 
phạm lỗi tốc độ.  

 

Cách đó chừng 500 m, ở khu vực thông thường, lại có tấm biển báo khu vực đông dân cư và 

bảng quy định tốc độ dành cho khu vực này.    

Phải chăng đây là cái “bẫy” để người điều khiển ô tô, xe máy mắc lỗi và nộp 
phạt?. 
                         
                                                                                     Minh Lý - Quang Đại 
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d©n trÝ 
Thø hai, ngµy 12.9.2011. 

Hà Tĩnh: Gần 22 triệu đồng đến với bốn cháu nhỏ mồ côi mẹ 
(Dân trí) - Sáng ngày 9/9, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp 
trao 21.929.000 đồng tiền của bạn đọc gửi giúp gia đình anh Nguyễn Huy Tuấn, 
xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc có hoàn cảnh khó khăn trong bài “Xót 
xa cảnh 4 cháu nhỏ mồ côi mẹ” 
 
Trở lại gia đình anh Tuấn lần này, tuy bàn thờ khói hương không còn nghi ngút như 
trước nhưng khung cảnh trong nhà vẫn quạnh hiu, thỉnh thoảng đứa con nhỏ lại gào 
khóc vì thiếu hơi ấm của mẹ. 

Anh Tuấn rót bát nước chè xanh mời chúng tôi rồi tâm sự: “Từ khi vợ tui mất đến nay 
mọi việc trong gia đình mấy cha con, bà cháu đến rối bời. Cứ nhìn vào mấy đứa con 
nhỏ nhất là bé Sơn mới hơn 2 tháng tuổi mà lòng tui như ai cứa. Số phận của gia đình 
đành chịu vậy nhưng may sao từ khi có Báo Dân trí đưa tin đến nay gia đình tui cũng đã 
nhận được quà qua đường bưu điện hơn 10 triệu đồng và khá nhiều sữa dinh dưỡng 
cho cháu nhỏ. Một số bà con các nơi còn gọi điện an ủi, chia buồn đến gia cảnh”. 

 
Thay mặt bạn đọc, anh Trịnh Văn Nam, Phó Bí thư Đoàn xã đã trao số tiền 21.929.000 

đồng đến gia đình anh Tuấn 

Anh Tuấn nhận số tiền 21.929.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 8/2011 của bạn đọc 
gửi giúp trước sự chứng kiến của đại diện cán bộ xã Phú Lộc. Thay mặt gia đình cũng 
như cấp uỷ, chính quyền địa phương, anh Trịnh Văn Nam, Bí thư Đoàn xã gửi lời cảm 
ơn sâu sắc đến Báo Dân trí, đến các nhà hảo tâm đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình anh 
Tuấn trong lúc hoạn nạn và mong muốn gia đình có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn 
thử thách, ổn định cuộc sống cho các cháu. 

Cao Cường 
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d©n trÝ 
Thø n̈m, ngµy 15.9.2011. 

 
Cụ bà tӱ�vong vì chủ quan sau khi Eӏ�rắn cắn 
(Dân WUt) -�%ӏ�rҳn đӝc đӟp Yjo QJyn tay nhưng Fө�Ej�ӣ�huyӋn Hương 
Sơn (+j�7ƭnh) FKӫ�quan, cho Oj�rҳn Ojnh. Ëғt giờ sau, tình trạng vết 
thương biến chứng xấu, Fө�tӱ�vong trên đѭӡng đi cҩp cӭu. 

1ҥn nhân Oj�Fө�bà Hồ Thị Phương, SN 1939, trú tại khối 14, thị trấn Phố 
Châu, huyӋn Hương Sơn, Hà Tĩnh. 

Ngѭӡi thân Fӫa Qҥn nhân cung cҩp thông tin, NKRҧng 5h30 Ving 13/9, Fө�
Phương thức dậy sớm lấy thức ăn cho đàn thỏ nuôi. Sau khi cho đjn WKӓ�
ăn, Fө�Phương vào giường nҵm nghi thì thấy bàn tay phải Fy�cảm giác Oҥnh 
khác thường. Cụ kiểm tra và phát hiện vừa bị rắn cắn vào ngón tay trái. 

Nghe tiếng cụ bà kêu cứu, cụ ông dậy đập chết con rắn. Cho rằng đó là rắn 
lành nên cả hai vợ chồng cụ Phương lại tiӃp Wөc đi nghỉ. Sáng hôm sau, 
cụ Phương bҳt đҫu thҩy mӋt Pӓi Yj�FKRing. Nghe 2 cụ kể lại chuyện rắn 
cắn, các con cháu mới hoảng hồn đưa cụ Phương đi cấp cứu. Khi đến 
Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn, thӇ�WUҥng Fө�Phương yӃu dҫn, WRjn thân 
tím Wii. Trong quá trình chuyển lên viện tuyến trên, cụ Phương tử vong. 
 

Minh Lý - Văn 'Ǌng 
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qu©n ®éi nh©n d©n 
Thø hai, ngµy 19.9.2011. 

Hưởng ứng Tháng an toàn giao thông ở Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh  
Văn hóa giao thông – bắt đầu từ ý thức  

QĐND Online - Trong những năm qua, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) ở các 
cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã được kiềm chế và có chiều hướng 
phát triển tốt. Có được những kết quả đó là do Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác tuyên 
truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản pháp luật về an toàn giao thông (ATGT). 
Trong đó, khâu then chốt mang tính đột phá là việc xây dựng và từng bước hoàn 
thiện ý thức văn hóa giao thông cho mỗi quân nhân. 

Đi thực tế ở một số cơ quan, đơn vị cơ sở chúng tôi được “mục sở thị” nhiều cách 
làm hay, giải pháp thiết thực nhằm cập nhật, chuyển tải thông tin đa kênh, nhiều 
chiều đến với cán bộ, chiến sĩ về văn hóa giao thông. Đi đến đâu chúng tôi cũng 
cảm nhận được sức “nóng” của vấn đề ATGT qua từng khẩu hiệu, từng lời nói và 
việc làm, thể hiện nét văn hóa của người quân nhân với vấn đề ATGT. Hệ thống 
pa-nô, áp-phích, băng rôn, bảng, biển cổ động trên khắp các trục đường giao thông 
trong và ngoài doanh trại được thiết kế đẹp, ấn tượng và bắt mắt. Những câu khẩu 
hiệu dễ nhớ và dễ thuộc: “Chấp hành luật lệ giao thông là bảo vệ mình và mọi 
người”, “Chấp hành luật giao thông là thể hiện văn hóa giao thông”, “Đã uống 
rượu, bia không lái xe”...  

Lực lượng kiểm soát quân sự Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh kiểm 
tra quân nhân trước khi tham gia giao thông. 
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Theo số liệu thống kê, ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hiện có 
trên 1.300 phương tiện ô tô và mô tô các loại. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bám 
nắm, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra các địa phương cơ sở nên hàng ngày, mật độ tham 
gia giao thông của các quân nhân rất lớn (từ 70 đến 80%). Trong khi đó, địa bàn 
thực hiện nhiệm vụ tương đối rộng, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, 
hiểm trở. Tuy vậy, trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2009 trở lại đây, các cơ 
quan, đơn vị không để xảy ra mất an toàn giao thông, tiêu biểu như: Cơ quan Bộ 
CHQS tỉnh, Trung đoàn 841, Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, 
huyện Kỳ Anh, Hương Sơn.  

Thượng tá Trần Hậu Bình, Chủ nhiệm Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: 
“Trước tình hình TNGT đang trở thành vấn đề bức xúc như hiện nay thì việc đẩy 
mạnh việc tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông, xây dựng ý thức văn hóa 
giao thông cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc 
phòng trong LLVT tỉnh là vấn đề vừa có tính cấp bách vừa có tính chiến lược. Vì 
vậy, công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bền bỉ với 
phương châm “mưa dầm thấm lâu” nhằm làm chuyển biến trong nhận thức tư 
tưởng, làm cho vấn đề ATGT và chấp hành Luật Giao thông trở thành ý thức tự 
giác của mọi quân nhân; xây dựng cho mỗi quân nhân nền tảng “văn hóa giao 
thông” bền vững, ăn sâu trong tiềm thức, trở thành ý thức thường trực là vấn đề 
sống còn để giảm thiểu tình hình TNGT”. 

Để thực hiện được điều đó, hàng năm, các cấp ủy đã thường xuyên kịp thời ra nghị 
quyết chuyên đề về ATGT. Trên cơ sở đó, hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền và 
các đoàn thể quần chúng đều xây dựng chương trình hành động về ATGT; đồng 
thời tổ chức phát động và viết đăng ký cam kết phong trào hành động gắn với trách 
nhiệm của đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên về văn hóa giao thông”. Ngoài ra, 
cơ quan quân sự từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phối hợp chặt chẽ với các lực 
lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời chấn 
chỉnh, xử lý đối với những quân nhân vi phạm về ATGT và thông báo về đơn vị. 
Đến nay, 100% đầu mối các cơ quan, đơn vị đều có nhà để xe gắn tên từng quân 
nhân và sổ đăng ký, quản lý theo dõi ghi rõ họ tên, biển số xe cụ thể cho từng cá 
nhân nên rất thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra.  
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Với phương châm đổi mới đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, các cơ 
quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng “mềm hóa các điều, 
khoản khô cứng” của hệ thống văn bản về ATGT thông qua hình thức sân khấu 
hóa: Xây dựng các tiểu phẩm, kịch ngắn, hoạt cảnh, thi tìm hiểu, hội thi tuyên 
truyền viên pháp luật; các trò chơi… Qua đó chuyển tải những nội dung về Luật 
Giao thông, các quy định, nghị định, văn bản, hướng dẫn về ATGT trở thành ý thức 
văn hóa trong chấp hành Luật, trong ứng xử hàng ngày của mỗi quân nhân. 

Để văn hóa giao thông trở thành ý thức tự giác, thường trực của mỗi quân nhân cần 
sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể; tiến hành 
thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ chính là cách làm mang lại hiệu quả thiết 
thực, góp phần làm giảm thiểu và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do 
TNGT gây ra. 

Bài, ảnh: LÊ XUÂN LIỆU  
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gi̧o dôc.net 
Thø n̈m, ngµy 22.9.2011. 

Chuyện kỳ lạ về ngôi làng 11 năm không có đám cưới ở Hà Tĩnh  
 
GDVN) -Cách thành phố Vinh (Nghệ An) chưa đầy 1 cây số có một 
ngôi làng mà rất ít người biết đến sự tồn tại của nó. 
Làng nằm lạc lõng giữa dòng Lam giang, chơ vơ giữa bốn bề sóng nước và gần như 
tách biệt với thế giới bên ngoài. Đó là làng Hồng Lam (thuộc xã Xuân Giang, 
huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) 
 
Nếu có một cuốn sách viết về những ngôi làng lỳ lạ nhất Việt Nam thì làng Hồng 
Lam xứng đáng được xếp đầu, vì mặc dù nằm ở vị trí trung tâm của “tam giác đô 
thị”: thành phố Vinh - thị trấn Nghi Xuân - thị trấn Xuân An nhưng ngôi làng này 
lại đang có xu hướng đi ngược lại với guồng quay đô thị hóa. Dân số giảm với mức 
độ chóng mặt, hơn 10 năm trong làng không có một đám cưới và trường học thì chỉ 
có vỏn vẹn 31 học sinh... đó là những sự độc đáo đáng lo ngại ở ngôi làng vốn đã 
tồn tại hàng trăm năm này.  

 
Để vào làng Hồng Lam, chỉ có phương tiện duy nhất là đò 

 
 
Hơn 1 thập kỷ không có đám cưới 
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Nhìn từ cầu Bến Thủy, làng Hồng Lam chẳng khác gì một hoang đảo. Không thấy 
bóng nhà cửa, chỉ ngút một màu xanh của cây cối, chòng chành theo từng nhịp 
sóng của dòng sông Lam. Thoạt trông thì gần, ước chừng chỉ cần một cú “khinh 
công” là có thể “đáp” ngay xuống ngôi làng ốc đảo này, nhưng để đến được Hồng 
Lam thì chỉ có một cách duy nhất là qua đò.  
 
Mà đò ngang ở đây thì mỗi ngày chỉ có 4 chuyến nên phải mất mấy tiếng đồng hồ 
chờ đợi chúng tôi mới có thể cập bến vào làng. 
 
Bến Giang Đình - “cửa khẩu” của làng Hồng Lam - gọi là bến nhưng thực ra chỉ là 
một lạch nước nhỏ, hoang sơ và nhếch nhác. Trông vào nó, dẫu là người giỏi tưởng 
tượng đến mấy cũng không thể tin nổi rằng chính nơi này, mấy chục năm về trước 
từng được xem là thương cảng sầm uất bậc nhất nhì vùng Nghệ - Tĩnh, từng đi vào 
thơ ca như một niềm tự hào của người dân xứ Nghệ: “Ai về bến nước Giang 
Đình/Nhớ mua vỏ quýt cho mình muối rươi”. 

 
Lớp học chỉ vỏn vẹn... 3 học sinh 

 
 
Theo như lời kể của những người cao tuổi thì “làng nổi” Hồng Lam có cách đây 
khoảng hơn 300 năm. Hồi đó, có hai anh em họ Hồ vì nhà nghèo, không có chỗ 
nương thân trong “đất liền” nên đã đưa nhau ra đây lập nghiệp. Thấy có người ở, 
cây cối, hoa màu quanh năm tươi tốt nên nhiều người đã kéo nhau ra lập làng và 
làng bắt đầu sinh sôi nảy nở, trở nên đông đúc từ đó.  
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Trước kia làng được chia làm hai vùng rõ rệt, một bên làm ngư nghiệp với tên gọi 
Yên Ngọc, một bên làm nông nghiệp với tên Phong Thái, đều thuộc huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An. Năm 1954, làng được cắt về xã Xuân Giang, huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và tên gọi Hồng Lam cũng xuất hiện từ đó... 
 
Trên chuyến đò vào làng Hồng Lam, chúng tôi may mắn được bắt chuyện với ông 
Nguyễn Văn Lập, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Giang và là người đã có gần 60 
năm gắn bó với “ốc đảo”. Theo lời ông Lập thì vào những năm 1980, dân số của 
làng có thời điểm lên tới con số 2000 nhân khẩu.  
 
Thế nhưng từ sau cơn lũ lịch sử xảy ra vào năm 1988 và đặc biệt là thời điểm cầu 
Bến Thủy được hoàn thành đưa vào hoạt động, việc đi lại bằng tàu thuyền không 
còn được sôi động như xưa, dân bắt đầu ồ ạt kéo nhau di cư lên “đất liền”, chủ yếu 
vào các tỉnh phía Nam làm ăn. Chỉ trong vòng 3 năm (1988 đến 1991), dân số làng 
này đã giảm xuống chỉ còn khoảng 1500 người.  
 
Người làng cứ lũ lượt kéo nhau đi, đến nay làng chỉ còn 224 hộ với 667 nhân khẩu, 
so với năm 2010 thì giảm đi 14 hộ và nếu xa hơn so với 10 năm trước thì con số 
chênh lệch là hơn 300 hộ.  
 
“Thanh niên lớn lên là chúng thi nhau bỏ làng đi làm ăn xa rồi lấy vợ lấy chồng và 
lập nghiệp nơi khác. Nhiều gia đình cũng theo con cái chuyển vào Nam sinh sống... 
Phải đến hơn 10 năm nay, chính xác là kể từ năm 2000 làng chúng tôi không có 
một đám cưới nào. Cứ đà này thì không lâu nữa làng Hồng Lam sẽ bị xóa sổ mất 
thôi” - ông Lập nói, giọng buồn rầu và đôi mắt nhìn xa xăm. 
 
Thương binh, liệt sĩ nhiều gấp đôi học sinh tiểu học! 
 
Là ngôi làng có truyền thống lâu đời và trong lịch sử cách mạng, Hồng Lam cũng 
được biết đến như một vùng đất anh hùng. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 
1931, Hồng Lam là một trong những địa phương đầu tiên đứng lên giành được 
chính quyền về tay người dân.  
 
Truyền thống kiên cường, bất khuất của ngôi làng này càng được hun đúc khi nhiều 
người con của làng đã anh dũng hi sinh trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 
Theo thống kê của Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Giang thì làng Hồng Lam có trên 
40 liệt sĩ và 26 thương. 
 
Để tri ân truyền thống kiên cường của người dân Hồng Lam và cũng nhằm giảm 
bớt khó khăn cho học sinh nơi đây, năm 2002, Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Tĩnh 
đã phát động quyên góp, xây dựng lại trường Tiểu học Xuân Giang 2 trong làng 
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thành một tòa nhà hai tầng với 8 phòng học kiên cố. Đây vừa là trường học vừa là 
nơi trú ngụ của người dân trong những mùa mưa lũ. 
 
Tuy nhiên, do hầu hết thanh niên đua nhau rời làng lập nghiệp nơi khác, nhiều năm 
không có đám cưới cũng đồng nghĩa với số trẻ được sinh ra ở làng ngày càng giảm, 
dẫn đến lượng học sinh của trường Tiểu học Xuân Giang 2 ngày càng thưa. Hiện 
nay, tổng số học sinh của trường chỉ có 31 em (chỉ bằng 1/10 so với năm 1996). Và 
nếu đem so sánh với số thương binh, liệt sĩ của làng thì con số học sinh tiểu học 
chưa bằng một nửa. Đây thực sự là một con số đáng báo động! 
 
Đến thăm trường Tiểu học Xuân Giang 2, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi lớp 
đông nhất cũng chỉ có... 8 học sinh. Lớp ít thì chỉ vỏn vẹn có 3 em. Cô Nguyễn Thị 
Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 ngậm ngùi: “Lúc mới ra đây nhận công tác, nhìn 
lớp học thưa vắng mà không cầm được nước mắt. Thật nghịch lý khi cách nơi đây 
chưa đầy 1 km người ta phải chen lấn, thậm chí là chạy chọt để con em mình được 
vào học lớp 1”. 
 
Càng ngạc nhiên và xót xa hơn, khi tôi mang máy ảnh ra chụp thì tất cả học sinh 
trong lớp đều đứng cả dậy, những cặp mắt ngây thơ nhìn một cách say sưa và lạ 
lẫm vào chiếc máy chụp ảnh, giống như những đứa trẻ thành phố lần đầu tiên nhìn 
thấy con trâu!  

 
Đây được xem là “trung tâm thương mại” của làng Hồng Lam. 

 
“Chú thông cảm. Khổ quá, chỉ cách một chuyến đò là có thể đến thành phố, thị trấn 
nhưng đã có mấy em ở đây được ra khỏi làng đâu. Vậy nên thấy chiếc máy hay vật 
gì lạ là các em lại tò mò...” - Cô Loan giải thích. 
 
Đến thầy cô giáo cũng phải "phá kỷ lục vượt sông" 
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Là người có thâm niên công tác lâu nhất trường, cô giáo Nguyễn Thị Lan Minh đã 
có hơn 29 năm gắn bó với trường Tiểu học Xuân Giang 2. Vì nhà ở “đất liền” nên 
mỗi ngày cô phải 4 lần “gánh chữ vượt sông” để đến trường. Cô Minh chia sẻ: 
“Nhà chỉ cách trường chưa tới 2 km nhưng để đến lớp đúng giờ, hàng ngày tôi phải 
dậy lúc 5 giờ sáng, ra bến đợi đò.  
 
Ngày nắng còn đỡ, những ngày mưa to gió lớn thì vất vả hết chỗ nói, nguy cơ chìm 
đò lại thường xuyên rình rập. Nếu không vì yêu nghề, thương học sinh thì có lẽ tôi 
đã bỏ nghề từ lâu rồi... Mong muốn của tôi là có được một cây cầu để cho người 
dân và những giáo viên như chúng tôi đỡ cơ cực”. 
 
Mỗi ngày phải 4 lượt qua đò để sang sông dạy học, nếu tính tổng cộng trong 29 
năm thì số chuyến đò mà cô Minh đã “đáp” xuống làng Hồng Lam phải lên tới con 
số hàng vạn! Thế mới biết sự vất vả, thiệt thòi của những giáo viên nơi đây là rất 
lớn và một cây cầu nối “làng nổi” Hồng Lam với thế giới bên ngoài là yêu cầu hết 
sức cấp thiết. 
 
Nghề chính của người dân Hồng Lam là trồng lạc và trồng đay. Và nhờ đất đai màu 
mỡ, lại được phù sa bồi đắp thường xuyên nên cây trồng phát triển tốt, cho năng 
suất cao. Tuy nhiên, do giao thông cách trở nên sản phẩm làm ra không vận chuyển 
vào “đất liền” bán được.  
 
Ông Nguyễn Thế Linh, một người dân cho biết: “Lạc ở bên kia sông người ta bán 
2,4 triệu đồng 1 tạ. Còn chúng tôi thì 2 triệu 1 tạ thương lái cũng không chịu mua. 
Chở sang bên kia thì tiền đò lại quá lớn nên không thể.  
 
Nếu không có cầu thì vài năm nữa chúng tôi là những người cuối cùng rồi cũng 
phải bỏ làng đi nơi khác sống thôi”. Vừa nói, ông Linh vừa chỉ tay vào mấy bao tải 
lạc vẫn nằm chỏng chơ nơi góc nhà với vẻ mặt ngán ngẩm. 
 
Được biết, chính quyền và người dân xã Xuân Giang đã nhiều lần kiến nghị lên cấp 
trên về việc đầu tư xây dựng cây cầu bắc sang làng Hồng Lam nhưng cho nên nay 
ước nguyện của họ vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Điều đó cũng có nghĩa là 
những giáo viên trường Tiểu học Xuân Giang 2 hàng ngày vẫn phải tự “phá kỷ lục 
vượt sông” trong gian truân và nguy hiểm.  
 
Và những đứa trẻ nơi đây thì không biết đến bao giờ mới hết ngơ ngác mỗi khi nhìn 
thấy máy chụp ảnh? Có lẽ là còn lâu, còn lâu lắm! 
                                                                    

Thanh Nguyên- Phạm Tường 
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§¶ng céng s¶n viÖt nam 
Thø şu, ngµy 23.9.2011. 

 
Góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân vùng rốn lũ  

(ĐCSVN) - Nằm kề bên con sông Ngàn Sâu, hai xã Đức Giang và Đức Bồng, huyện 
Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh được coi là vùng rốn lũ. Mỗi năm, người dân nơi đây phải 
hứng chịu từ 3-5 trận lũ lụt lớn nhỏ khác nhau với thiệt hại rất lớn cả về tài sản 
lẫn con người. Trong vòng vài năm trở lại đây, với sự chủ động của người dân, 
sự quan tâm của các cấp chính quyền và những hỗ trợ của các Tổ chức phi chính 
phủ (NGOs) nước ngoài đã từng bước hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với 
người dân.  

Chung tay giảm nhẹ thiên tai vì sự phát triển của cộng đồng  

Đã bao đời nay, người dân xã Đức Bồng và Đức Giang, huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh luôn phải sống chung với lũ, bà con nơi đây luôn canh cánh 
nỗi lo mỗi khi mùa lũ đến. Lũ đến gây thiệt hại nặng nề về người và của 
khiến cuộc sống của người dân vốn đã vất vả lại càng khốn khó hơn. Sau 
những thiệt hại to lớn do lũ lụt gây ra đối với người dân địa phương, các 
cấp chính quyền và NGOs đã bắt tay triển khai những dự án với mục đích 
tăng cường năng lực phòng chống thiên tai cho địa phương, làm giảm tối 
đa các thiệt hại do lũ lụt gây ra. Trong số đó, phải kể đến mô hình đội cứu 
hộ thôn - một trong các nội dung của dự án "Xây dựng khả năng chống đỡ 
cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ở các xã thường xảy ra thiên tai tại 
tỉnh Hà Tĩnh" do Văn phòng Viện trợ Nhân đạo  và Bảo vệ Dân sự của Ủy 
ban Châu Âu(ECHO) thông qua Tổ chức phi chính phủ quốc tế ActionAid 
tại Việt Nam (AAV) và đối tác là Trung tâm phát triển cộng đồng tỉnh Hà 
Tĩnh tài trợ với tổng giá trị tài trợ khoảng 340 nghìn EUR.  

 

Nhờ được trang bị kiến thức đầy đủ mà trong nhiều năm trở 
lại đây, hai xã Đức Bồng và Đức Giang không có thiệt hại về 

người khi mùa lũ về (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) 
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Ông Đào Ngọc Ninh, cán bộ điều phối chương trình của AAV, người trực 
tiếp tham gia thực hiện Dự án này cho biết: Vũ Quang là một trong những 
huyện đầu tiên được tổ chức triển khai dự án giảm nhẹ và phòng ngừa 
thiên tai. Mục đích của dự án là tăng cường năng lực phòng chống thiên tai 
cho địa phương, bên cạnh cung cấp các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, dự 
án còn hỗ trợ việc hình thành các Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn và nâng 
cao năng lực thông qua các khóa tập huấn kỹ năng cần thiết. Đến nay, qua 
15 năm hợp tác, những hỗ trợ của dự án cho địa phương đã phát huy hiệu 
quả tích cực. Trong quá trình thực hiện, chương trình luôn nhận được sự 
hợp tác rất tốt từ các cấp chính quyền địa phương và người dân vì sự phát 
triển của cộng đồng. 

Với mục đích tăng cường năng lực phòng chống thiên tai cho bà con, dự 
án đã hỗ trợ xây dựng 1 nhà tránh lũ tại trường Tiểu học Đức Giang, 1 nền 
tránh lũ tại xóm Bồng Thắng (Đức Bồng) cùng 2 công trình vệ sinh tại khu 
vực nhân dân thường sơ tán khi có lũ tại Trung tâm học tập cộng đồng Đức 
Bồng. Dự án cũng đã cung cấp các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn bao gồm 
2 thuyền máy, 7 thuyền chèo tay, 150 phao cứu sinh, 150 áo phao, 2 máy 
phát điện, một số đèn pin, loa cầm tay cho các thôn xóm trong 2 xã. Cùng 
với đó, dự án đã hỗ  

trợ việc thành lập các Ban giảm 
nhẹ thiên tai cấp thôn nhằm 
điều phối các hoạt động phòng 
ngừa giảm nhẹ thiên tai và các 
đội cứu hộ,cứu nạn thôn, trang 
bị các thiết bị cứu hộ, cứu nạn, 
sơ cấp cứu cho họ và nâng cao 
năng lực thông qua các khóa 
tập huấn về kỹ năng ứng phó 
cần thiết trong mưa lũ. 

 Trong khuôn khổ dự án, toàn 
bộ người dân trong các thôn 
còn được trực tiếp tham gia vào 
hoạt động “phân tích tính dễ bị 
tổn thương” để nhận thức rõ 
hơn, cụ thể hơn về những tác 
hại của thiên tai, có khả năng hệ 
thống các loại hình thiên tai và 
nguy cơ có khả năng xảy ra trên 
địa bàn. Thông qua đó, người 
dân cũng có điều kiện thảo luận   

Người dân vùng lũ tích cực tham gia các buổi 
tập huấn về kỹ năng ứng phó khi lũ về 

(Ảnh: Khánh Lan) 
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và đóng góp những kinh nghiệm chống đỡ thiên tai của mình. Từ đó, họ sẽ 
cùng với cán bộ dự án bàn thảo một bản kế hoạch giảm nhẹ thiên tai cấp 
thôn. Bản kế hoạch này sẽ chỉ ra các hoạt động cần thực hiện trong năm, 
đặc biệt là trước, trong và sau thiên tai đồng thời chỉ ra trách nhiệm cụ thể 
của các bên liên quan với mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu thiệt hại do thiên 
tai gây ra. 

 Đổi thay lớn ở vùng rốn lũ 

 Dự án "Xây dựng khả năng chống đỡ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương 
ở các xã thường xảy ra thiên tai tại tỉnh Hà Tĩnh" được triển khai đã nhận 
được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là của người dân địa 
phương. Họ tích cực tham gia vào các buổi tập huấn kỹ năng cần thiết, các 
buổi diễn tập cứu hộ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp khi bão lũ đến. 
Chính vì vậy,  trong nhiều năm trở lại đây, mặc dù sống trong vùng rốn lũ 
song các xã Đức Bồng, Đức Giang không để xảy ra thiệt hại về người.  

Nhớ lại trận lũ lịch sử sau cơn bão số 9 mang tên Ketsana năm 2010, ông 
Bùi Duy Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Giang cho biết, dù 
không nằm trong tâm bão nhưng ảnh hưởng sau bão khiến nước lũ cô lập 
hoàn toàn các xóm của hai xã Đức Giang và Đức Bồng, với mức nước có 
nơi lên tới 8-9m. Nhưng nhờ có sự chuẩn bị tốt nên thiệt hại là không đáng 
kể. Ngoài việc trang bị kiến thức cho người dân về 4 tại chỗ: chỉ huy tại 
chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, việc xây 
dựng bản đồ phòng tránh thiên tai do dự án hỗ trợ trong đó chú trọng đến 
các điểm “nóng” như gia đình chính sách, gia đình neo đơn, phụ nữ chủ hộ, 
những khu vực nguy hiểm khi xảy ra thiên tai…, khiến cho công tác cứu hộ 
cứu nạn kịp thời và chủ động hơn nhiều.  

 Theo ông Lê Văn Định, Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng Hà Tĩnh 
(HCCD), Dự án đã cung cấp kiến thức kỹ năng tạo nên ý thức trong cộng 
đồng. Không chỉ cán bộ chính quyền mà ngay từ những hộ gia đình cũng 
chủ động hơn trong công tác phòng chống lũ. Tinh thần chủ động phòng 
chống thiên tai thường trực hàng năm chứ không phải chờ lũ đến. Bà con 
giờ cũng nhận thức được do biến đổi khí hậu nên thiên tai xảy ra thường 
xuyên hơn.  
 Kể về đợt lũ chồng lũ lịch sử hồi tháng 10 năm 2010 vừa qua, ông Lê Văn 
Định cho biết, nhờ việc sử dụng máy phát điện và xuồng máy được dự án 
hỗ trợ,  việc trao đổi, cập nhật thông thông tin, kiểm tra giám sát trong bão 
luôn kịp thời. Các năm trước, khi mất điện có nghĩa là mất liên lạc hoàn 
toàn và công tác chỉ đạo phòng chống cũng rất khó khăn. Hiện nay, các 
thành viên trong ban phòng chống lụt bão có thể liên lạc với nhau 24/24h 
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và ngay khi có sự cố được thông báo hay cần kiểm tra, chúng tôi có thể sử 
dụng thuyền máy để đến ngay để hỗ trợ ứng phó kịp thời. 

  

Các đội cứu hộ thôn đang diễn tập cứu hộ trên sông Ngàn Sâu 
(Ảnh: Khánh Lan) 

Để có được những đổi thay lớn như vậy là do công tác phòng đã được 
thực hiện tốt. Hằng năm, bắt đầu từ tháng 3, tháng 4, lãnh đạo huyện, xã 
triển khai họp Ban phòng chống bão lụt đến tận từng thôn xóm, chuẩn bị 
công tác 4 tại chỗ, chuẩn bị thuyền lớn, thuyền nhỏ, bảo đảm lương thực 
dự trữ 5-6 ngày... Cứ vài tháng một lần, đội cứu hộ thôn lại tổ chức diễn tập 
cứu hộ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp như khi bão lũ đến.  

 Anh Lê Đình Hòa, một người dân xã Đức Bồng, người tích cực tham gia 
vào đội cứu hộ thôn Đức Bồng tâm sự, bao đời nay, người dân nơi đây 
luôn sống chung với lũ, thiệt hại do lũ gây ra không thể nào kể xiết, công 
tác phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai ở đây vẫn mang tính tự phát, thiếu 
đồng bộ. Trong những năm gần đây, được sự hỗ trợ của của các cấp chính 
quyền và một số nhà tài trợ, người dân đã có điều kiện tiếp cận với những 
thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết để đối phó với lũ. Khi mùa lũ đến, bà 
con đã bớt vất vả nhiều nhờ làm tốt công tác phòng bị. Qua ba mùa mưa 
bão, xã Đức Bồng, Đức Giang đã không có thiệt hại lớn về tài sản và đặc 
biệt là không có thiệt hại về con người. 

 Cùng với nỗ lực của chính quyền các cấp và người dân địa phương, dự án 
"Xây dựng khả năng chống đỡ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ở các 
xã thường xảy ra thiên tai tại tỉnh Hà Tĩnh" do AAV triển khai đã góp phần 
rất lớn trong việc chung tay cùng người dân chống đỡ sự tàn phá của thiên 
tai, tạo cuộc sống bình yên cho nhân dân vùng bão lũ./. 

Khánh Lan  
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d©n viÖt 
Thø ba, ngµy 26.9.2011. 

Gần 4.000 tàu cá vào nơi trú ẩn an toàn 
Dân Việt - Theo Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển của Hà 
Tĩnh, tính đến 16h ngày 26.9, đã thông tin và kêu gọi được 
3.800 tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. 

Thời tiết tại Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Tại các 
huyện ven biển như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, gió và sóng biển 
đang mạnh dần, chính quyền địa phương đã tập trung nhân lực lên phương án sơ 
tán hơn 27.000 dân sinh sống tại vùng cửa sông, cửa lạch ra khỏi vùng nguy hiểm 
trước 19h ngày 26.9. 

 
Ngư dân đang giằng néo tàu thuyền tại âu thuyền tránh bão Thạch 

Kim, Lộc Hà 

Đề phòng lũ ống, lũ quét, BCH PCLB và TKCN Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo các 
huyện Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn triển khai lập phương án sơ tán hơn 
2.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.  
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Chính quyền xã Thạch Kim, Lộc Hà dùng loa thông báo về bão đến 

tận các hộ dân 

Gần 200.000 học sinh tại Hà tĩnh được nghỉ học trong hai ngày 26 và 27.9. Theo 
báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đến thời điểm này Hà Tĩnh mới chỉ có thu 
hoạch được gần 40% diện tích, trong khi lúa hè thu đang trong giai đoạn chín rộ, 
nếu bão vào nguy cơ lúa đổ rạp ngập úng và thiệt hại nặng là khó tránh khỏi. 

Để hạn chế thiệt hại, Ban chỉ huy PCBL và TKCN Hà Tĩnh đã chỉ đạo các huyện, 
thị huy động lực lượng như Bộ đội, đoàn viên thanh niên tập trung ra đồng thu 
hoạch lúa. 

Hữu Anh 
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Th môc toµn v̈n tḩng 9 n̈m 2011 35 

tiÒn phong 
Thø ba, ngµy 27.9.2011. 

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân thu hoạch lúa chạy bão 
TPO - Ảnh hưởng của bảo số 4, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa 
to đến rất to, cùng với lượng nước trên thượng nguồn đổ về 
đã làm 20.000 ha lúa hè thu (chiếm 50%tổng diện tích) 
trên địa bàn đã chín chuẩn bị đi vào thu hoạch bị ngập úng.  

Trước tình hình đó Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo đồng loạt các cơ sở 
đoàn huy động đoàn viên thanh niên tăng cường xuống cơ sở giúp dân thu 
hoạch lúa hè thu và triển khai các biện pháp phòng chống bão. 

 
Đoàn viên giúp dân gặt lúa chạy bão. 

Tại huyện Nghi Xuân, bắt đầu từ ngày 20 đến ngày 26-9, Huyện Đoàn thành 
lập 5 đội Thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 200 ĐVTN giúp bà con 
nhân dân tại các xã Xuân Lĩnh, Xuân An, Xuân Viên, Xuân Thành, Xuân Lam 
thu hoạch hơn 80 sào lúa hè thu ngập lụt. Thành lập 19 đội thanh niên xung 
kích giúp 100 hộ gia đình neo đơn già cả, gia đình chính sách giằng néo nhà 
cửa, thu dọn, vận chuyển tài sản chuẩn bị tránh bão. 

Huyện Đoàn Hương Sơn cũng đã huy động 78 thanh niên tình nguyện, 8 máy 
gặt giúp 30 hộ dân 03 xã Sơn Trường, Sơn Hàm, Sơn Giang thu hoạch hơn 
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30 sào lúa hè thu bị ngập úng. Huyện Đoàn Đức Thọ huy động 235 ĐVTN 
giúp bà con nhân dân thu hoạch được 5ha lúa hè thu, giằng néo, chống đỡ 
28 ngôi nhà và di chuyển hàng chục tấn lương thực. 

Tại Vũ Quang, Huyện Đoàn huy động 100 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong 
đội thanh niên xung kích của các xã, thị trấn tổ chức giằng néo 25 ngôi nhà, 
di dời hơn 50 tấn lương thực, vật dụng cho các gia đình chính sách, neo đơn, 
gia đình dọc sông suối có nguy cơ sạt lở cao.  

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền cho bà con nhân dân; duy trì lực lượng, tổ chức túc trực 24-
24h tại các điểm xung yếu sẵn sàng ứng cứu khi mưa bão ập đến nhằm giảm 
thiệt hại cho nhân dân đến mức thấp nhất. 

Cùng chung nhịp độ, trong ba ngày, 24 đến 26-9, Huyện Đoàn Lộc Hà đã huy 
động 230 ĐVTN giúp 19 hộ gia đình của 4 xã bị ngập úng nặng là An Lộc, Ích 
Hậu, Tân Lộc và Hồng Lộc thu hoạch hơn 2,5 ha lúa hè thu; phát quang 15 
km đường giao thông liên thôn; giúp đỡ 200 gia đình giangừ néo nhà của 
phòng chống bão số 4. 

Nhiệt tình, khẩn trương, chu đáo là nhận xét của người dân tại các huyện khi 
nói về các đoàn viên. Dù trời mưa nhưng đoàn viên Nguyễn Mạnh Cương, 
đang gặt lúa giúp bà con tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân mồ hôi chảy 
thấm ướt cả chiếc khăn đội trên đầu. “Em bị cảm mấy ngày nay nhưng khi 
nghe thông tin huyện đoàn phát động phong trào giúp dân gặt lúa chạy bão 
nên em lên tới đăng ký ngay”, đoàn viên Nguyễn Mạnh Cương tâm sự. 

Phó Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh, anh Bùi Việt Hùng cho biết: “Để chủ động 
phòng chống và giảm thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh 
Đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc Thường xuyên 
theo dõi diễn biến bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; liên hệ chặt 
chẽ với Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão của địa phương, đơn vị để nắm bắt 
tình hình, chủ động phòng tránh ngay từ khi có nguy cơ xảy ra, không để bị 
động, bất ngờ”.  

Ngoài ra Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chủ động chuẩn bị các điều kiện, phương tiện 
phòng chống lụt, bão như: thuyền bè, cuốc, xẻng, dự trữ nước ăn, lương 
thực, chất đốt.... Thành lập các đội xung kích từ 10 - 15 người ứng cứu giúp 
nhân dân thu gặp mùa màng, kịp thời khắc phục, giải quyết hậu quả, hạn 
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chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra và tiếp tục đối phó với 
bão số 5. 

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chằng chéo nhà cửa, giúp dân gặt lúa chống bão:  
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Minh Thuỳ - Huy Hoàng  
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c«ng luËn 
Thø ba, ngµy 27.9.2011. 

Nhà máy SX&CB phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt đầu tiên tại Hà Tĩnh  
CL)- Để đối phó với hiểm họa do rác thải gây nên, tỉnh Hà Tĩnh đã 
nhập khẩu dây chuyền thiết bị nhà máy xử lý rác của Vương quốc Bỉ 
có tổng mức đầu tư dự án hơn 156 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA.  

 
  
Sáng ngày 25/9/2011, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Đô thị Hà 
Tĩnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất, chế biến phân hữu 
cơ từ rác thải sinh hoạt tại địa bàn xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên). Đại diện 
tỉnh Hà Tĩnh có Đ/c Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh: Lê Đình Sơn, Nguyễn Nhật, các cơ quan ban ngành trong tỉnh 
và đông đảo bà con trong và ngoài tỉnh đến dự. 
 
Dự án được xây dựng trên diện tích 6,95 ha tại xã Cẩm Quan, với 42 hạng 
mục công trình, có công suất xử lý rác thải 200 tấn/ngày đêm. Hệ thống 
thiết bị, dây chuyền của nhà máy được nhập khẩu từ Vương quốc Bỉ. Hiệu 
suất xử lý rác của nhà máy đạt khoảng 97% lượng rác đầu vào, tỷ lệ rác 
chôn lấp chỉ chiếm khoảng 3%. Sản phẩm mùn của nhà máy được dùng để 
chế biến phân hữu cơ, các sản phẩm có thể tái chế và gạch không nung 
phục vụ xây dựng cơ bản. Nhà máy đảm bảo các điều kiện về môi trường 
theo các quy định hiện hành của nhà nước. 
 

 Khắc Hiển-Trần Đông 
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II. Kinh tÕ 
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d©n viÖt 
Thø n̈m, ngµy 1.9.2011. 

Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh: 

Đưa “Vàng trắng” về đất nghèo 
(Dân Việt) - Từ vùng đất cằn cỗi, sau 14 năm cắm rễ, cây 
Cao su của Công ty TNHHMTV Cao su Hà Tĩnh đã mang lại 
cơ hội đổi đời cho người dân Hà Tĩnh. 
Thời điểm đó vào năm 1997, Công ty Ccao su Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở 
Nông trường Truông Bát cũ, sau khi được chuyển đổi ngoài việc sản xuất chính là 
trồng cao su, công ty còn thực hiện việc sản xuất lâm nghiệp nằm trên địa bàn các 
huyện Hương khê, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh Vũ Quang và Hương 
Sơn (Hà Tĩnh)- các huyện này chủ yếu đất rừng cằn cỗi. 

 
  

Tuy nhiên chỉ sau 6 năm cây cao su được trồng, nhờ bàn tay chăm chỉ của cán bộ 
công nhân cây đã không phụ lòng người và đã tuôn trào những dòng sữa trắng. Đó 
là vào năm 2003, niềm vui của hàng ngàn công nhân vỡ òa trước vụ thu hoạch mũ 
cao su đầu tiên, khẳng định vị thế của một loại cây công nghiệp có giá trị cao có thể 
phát triển bền vững trên vùng đất Hà Tĩnh. 

Với đội ngũ công nhân trên 1.514 lao động, hàng năm không ngừng mở rộng diện 
tích trong tỉnh, công ty còn mở rộng đầu tư phát triển cây cao su sang nước bạn 
Lào. 
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Ông Trần Ngọc Sơn- Giám đốc Công ty TNHHMTV Cao su Hà Tĩnh cho biết: Sản 
xuất kinh doanh năm 2010 của công ty dù gặp phải nhiều khó khăn thách thức do 
thiên tai bão lũ nhưng đơn vị vẫn thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng diện 
tích cao su khai thác đạt trên 1.800ha; sản lượng 1.810 tấn mủ quy khô, tăng 46% 
so với cùng kỳ; tổng doanh thu hơn 119 tỷ đồng; lợi nhuận 32 tỷ, tăng 244% so với 
năm 2009; nộp ngân sách 5,2 tỷ đồng; lương bình quân công nhân đạt trên 3 triệu 
đồng/người/tháng; chăm sóc tốt hơn 5 nghìn ha cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản; 
khai hoang, trồng mới, tái canh 807ha, trong đó diện tích trồng mới đạt 729,3ha 
đưa tổng diện tích cao su hết năm 2010 đạt 5.739ha. 

Riêng 6 tháng đầu năm 2011, tổng sản lượng khai thác đạt 304,8 tấn cao su với 
doanh thu đạt 25,97 tỷ đồng. Các lĩnh vực kinh doanh khác như xăng dầu, sản xuất 
lâm nghiệp đều đạt được kết quả khả quan. Các công trình do công ty đầu tư xây 
dựng như nhà máy gạch tuynel công suất 35 triệu viên/năm; nhà máy phân vi sinh 
công suất 10.000 tấn/năm; nhà máy chế biến mủ cao su công suất 4.500 tấn/năm 
đang được công ty tập trung thực hiện, sớm đưa vào sử dụng. 

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu đưa diện tích cao su khai thác đạt 2.313 ha; chế 
biến và tiêu thụ 2.934 tấn mủ; phấn đấu tổng mức doanh thu đạt gần 200 tỷ đồng; 
lợi nhuận 45 tỷ; nộp ngân sách 10 tỷ; lương bình quân công nhân 3,5 triệu 
đồng/người/tháng; trồng mới, tái canh 1.500ha. Chưa bao giờ đời sống người công 
nhân cao su được khấm khá như thời điểm này. Cuộc sống của họ thật sự đã được 
đổi thay. Đổi thay không chỉ vì đã có tiền sinh hoạt hàng ngày mà trong cả cách 
nghĩ, cách làm. 

Tại Đại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2011 của Công ty TNHH MTV cao 
su Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã đánh giá cao những 
kết quả mà đơn vị đạt được đồng thời khẳng định cây cao su là cây trồng có lợi thế 
phát triển trong sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh. Mong muốn năm 2011 công ty 
tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để phát triển diện tích cao su ra diện rộng hơn. 

Với những thành tích và đóng góp to lớn trong những năm qua, công ty đã được 
Chủ tịch nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Huân chương Lao 
động hạng Ba và Cờ thi đua, được Bảo hiểm xã hội VN tặng bằng khen về thành 
tích nộp BH.. 

Ngoài ra, hàng năm công ty còn trích hàng tỷ đồng tham gia các hoạt động từ thiện 
xã hội, khắc phục hậu quả bão lũ thiên tai, ủng hộ người nghèo và thăm hỏi các gia 
đình liệt sĩ, nhận phụng dưỡng suốt đời 2 mẹ VNAH... 

Đông Miên 
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Th môc toµn v̈n tḩng 9 n̈m 2011 43 

c«ng luËn 
Thø hai, ngµy 5.9.2011. 

Công ty CP Lý Ngân Vina: Phát triển bền vững  
(CL)- Thành lập chưa đầy 10 năm, Lý Ngân Vina đã khẳng định được 
thương hiệu, niềm tin tưởng, mến mộ của khách hàng không chỉ trên 
địa bàn Hà Tĩnh mà còn cả khu vực Bắc miền Trung. 

 

 
 
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh và công ty cắt băng khánh thành 

Trung tâm thương mại Lý Ngân 
 
Bằng kinh nghiệm quản lý và kinh doanh năng động, sáng tạo, có tính 
chiến lược hợp lý vừa dài hạn, ngắn hạn, “bán cái khách hàng cần chứ 
không phải cái mình có”, Công ty đã nhanh chóng vượt qua khó khăn ban 
đầu, chủ động vốn, nhân lực, mặt bằng kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường, 
tiếp tục phát triển một cách bền vững. Hiện tại Lý Ngân Vina trở thành một 
trong những nhà phân phối hàng đầu về hàng điện tử, điện lạnh, điện gia 
dụng ở các tỉnh từ Thành Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Các sản 
phẩm của Lý Ngân phân phối đều bảo đảm về chất lượng; giá cả, thời gian 
thanh toán linh hoạt; tác phong phục vụ chuyên nghiệp, chiếm được cảm 
tình của khách hàng. Nhờ đó, doanh thu bình quân của Cồng ty, kể cả 
trong những thời kỳ suy thoái kinh tế vẫn  giữ vững, có phần tăng trưởng 
khá, đạt từ 50-70 tỷ đồng/ năm; đời sống của CBNV được coi trọng. 
 
Xét thấy huyện Kỳ Anh là một thị trường mở, đang và sẽ là địa bàn sôi 
động về kinh tế, với các dự án lớn tầm quốc gia, Lý Ngân Vina đã hợp tác 
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cùng doanh nghiệp tư nhân Tiến Hữu (một Việt kiều tại Liên bang Nga) đầu 
tư xây dựng khu Trung tâm Thương mại tại thị trấn Kỳ Anh. Công trình vừa 
được khai trương đưa vào sử dụng sáng ngày 4/9/2011 trước sự chứng 
kiến của nhiều đồng chí lãnh đạo, các sở ngành của tỉnh, huyện Kỳ Anh và 
các bạn hàng lớn. Trung tâm bao gồm cả bán hàng điện tử, điện lạnh, điện 
gia dụng và khách sạn, có vốn đầu tư 3,5 triệu USD. 
 
Ngoài Trung tâm Thương mại chính ở 47- đường Hà Tôn Mục (TP Hà 
Tĩnh) và ở Kỳ Anh, tháng 10 tới, Lý Ngân Vina sẽ cho khai trương Trung 
tâm Thương mại Lý Ngân II tại phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) với tổng diện 
tích hơn 3000m2 sàn, tổng mức đầu tư hơn 1 triệu USD. 

                                                                                             
 KH-TĐ
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gia ®×nh 
Thø hai, ngµy 5.9.2011. 

Câu chuyện quản lý: 
Ở rừng, phải đi mua… củi!  

GiadinhNet - Hơn 10 năm trước, đến thăm một người bà con tại Hương Khê, 
một huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh, tôi đã tiếc hùi hụi vì nhìn thấy cảnh 
những khúc gỗ nhóm 1, nhóm 2 to hơn cột nhà cái bị bổ ra làm củi. 

Với cách nhìn ngây thơ của một người làm báo và đang sống ở thành phố lớn lúc 
đó, tôi cứ thấy xót xa mãi bởi những khúc gỗ đó là "tiền trăm, bạc vạn" với người 
dân vùng xuôi. Mà gỗ là máu của rừng! Hàng chục, hàng trăm năm sinh trưởng tự 
nhiên mới có thể có một cây gỗ to tầm đó. Thế mà, nó không thể thành bàn ghế, tủ 
giường, kèo cột. Thế mà nó lại cháy thành than trong bếp lửa người dân. Đồng tiền 
hiếm hoi, đời sống khó khăn nhưng gỗ với họ thì không thiếu! Người bà con của tôi 
khoe rằng, ở rừng chẳng có gì sẵn bằng… củi 

Câu chuyện gỗ - củi đó cứ ám ảnh tôi mãi. Đến mức, đi công tác bất cứ vùng núi 
rừng nào, phía Nam hay phía Bắc, miền Trung hay Tây Nguyên, tôi đều phăm 
phăm vào bếp để xem người dân vùng đó đang đun bằng gì?! Quả thật, không thứ 
nào được người dân đun nhiều bằng gỗ! Cái sự ngây thơ của tôi cũng nhạt dần theo 
năm tháng. Chỉ thoảng hoặc đâu đó nó mới "bật dậy" khi tình cờ đọc được những 
dòng tin trên báo chí. Con chữ vô tình mà rằng: "8 tháng đầu năm 2011, các doanh 
nghiệp nhập khẩu khoảng 62.500 tấn thịt heo (lợn) đông lạnh, tăng 45% so với 
cùng kỳ năm ngoái" hay "Cơ quan thú y Vùng 6 cho biết, nhập khẩu thịt heo trong 
các tháng gần đây đều tăng. Nếu như tháng 6 chỉ nhập 300 tấn, tháng 7 là 1.300 tấn 
và tháng 8 là 1.500 tấn. Dự kiến trong vài tháng tới, lượng thịt nhập khẩu sẽ còn 
tăng…". 

Lại ngây thơ hỏi rằng: Ô hay, một đất nước nông nghiệp với lực lượng nông dân 
chiếm trên dưới 70% dân số, với ngành nghề thế mạnh là trồng trọt, chăn nuôi mà 
lại phải đi nhập khẩu thịt lợn nhiều thế sao? Lợn chẳng phải cừu hay lạc đà. Đó là 
vật nuôi "truyền kiếp" từ ngàn đời nay của cộng đồng dân tộc Việt tại đất nước này. 
Mà cũng đúng thôi, từng là vựa than lớn nhất nhì châu lục và khu vực, từng "xuất 
khẩu năm sau luôn cao hơn năm trước", thế mà gần đây chúng ta còn phải nhập 
khẩu than đá từ nước ngoài còn gì? Tồn hàng vạn tấn muối trong diêm dân, chúng 
ta vẫn phải mang ngoại tệ đi mua muối nước ngoài về còn gì? Chúng ta chẳng đã ồ 
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ạt xuất khẩu 30 tấn vàng giá thấp để rồi phải mua vàng giá cao về bình ổn thị 
trường trong nước tháng 8 đó sao? 

Lâu rồi mới lại về thăm Hương Khê. Người bà con phàn nàn: "Lâu nay phải đi mua 
trấu của các nhà xay xát về đun. Củi hiếm mà mùn cưa gỗ cũng chẳng còn!". Ô 
hay?!  

Thường Sơn 
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tÇm nh×n.net 
Chñ nhËt, ngµy 11.9.2011. 

Công ty TNHH MTV QL&XD Đường bộ 474 
vượt khó khẳng định mình  
(Tamnhin.net) – Trong quá trình xây dựng và phát triển, Ban lãnh 
đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV QL&XD 
Đường bộ 474 (Hà Tĩnh) đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn, 
thử thách để khẳng định mình.  

 

Trụ sở Công ty TNHH MTV QL&XD 474  

Do yêu cầu công tác phục vụ đảm bảo giao thông trong thời kỳ chống 
Mỹ cứu nước, ngày 16/8/1969, Đoạn Quản lý đường bộ số I Hà Tĩnh 
được thành lập trên cơ sở tập hợp lực lượng các Đội giao thông chủ lực 
và các Hạt giao thông các huyện trong tỉnh Hà Tĩnh lúc bấy giờ. 
Tháng 2/1976, do chủ trương sát nhập Hà Tĩnh với Nghệ An thành tỉnh 
Nghệ Tĩnh, Đoạn Quản lý đường bộ số I Hà Tĩnh được đổi tên thành 
Đoạn quản lý đường bộ số II Nghệ Tĩnh. 
Tháng 3/1983, thực hiện chủ truơng của Chính phủ phân công lại hệ 
thống quản lý và sắp xếp lại tổ chức trong ngành Giao thông vận tải, 
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Đoạn Quản lý đường bộ II Nghệ Tĩnh được chuyển sang trực thuộc Liên 
hiệp Giao thông 4 (là trung tâm ngành GTVT trực thuộc Trung ương tại 
Miền Trung) và được đổi tên là: Xí nghiệp đường bộ 474. 
 
Tháng 8/1991, thực hiện chủ trương của Chính phủ tách các tổ chức Liên 
hiệp giao thông 4 được tách thành hai cơ quan đầu mối là: Tổng công ty 
xây dựng công trình giao thông IV và Khu quản lý đường bộ IV. Xí 
nghiệp đường bộ 474 là một trong mười đơn vị thành viên được chuyển 
sang trực thuộc Khu quản lý đường bộ IV và được đổi tên thành: Phân 
khu quản lý đường bộ 474. 
Tháng 3/1998, thực hiện Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 02/10/1996 của 
Chính phủ về việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế sang các 
doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích. Phân khu Quản lý và sửa 
chữa đường bộ 474 được đổi tên thành: Công ty QL&SCĐB 474. 
Tháng 4/2010, thực hiện Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 04/3/2009 của 
Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước 
trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa đường bộ Bộ GTVT; Công ty 
QL&SCĐB 474 được chuyển thành công ty TNHH 1 thành viên và được 
đổi tên là: Công ty TNHH 1 thành viên QL&XDĐB 474.  
Nhiệm vụ chính được giao: Được Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Khu 
quản lí đường bộ IV giao giao cho quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống 
công trình cầu đường bộ, hành lang an toàn giao thông, khắc phục hậu 
quả bão lụt trên hai tuyến đường huyết mạch đi qua tỉnh Hà Tĩnh là Quốc 
lộ 1A và Quốc lộ 8A với chiều dài hơn 202 km. 
Ngoài ra, công ty còn tổ chức hoạt động kinh sản kinh doanh trên một số 
lĩnh vực khác. 
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Ông Nguyễn Trường Tương - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc công ty 

 
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động như tuyến 
đường do công ty quản lí dài lại đi qua nhiều loại địa hình phức tạp, 
thiên tai bão lũ diễn ra thường xuyên; nguồn vốn hàng năm chưa đáp ứng 
được yêu cầu của công tác duy tu bảo dưỡng đường trong khi đó phương 
tiện tham gia giao thông ngày càng tăng các tuyến đường đưa vào sử 
dụng đã lâu khiến cầu đường ngày càng xuống cấp; ý thức chấp hành 
luật lệ giao thông của người tham gia giao thông còn yếu, tai nạn giao 
thông xẩy ra thường xuyên làm hư hại các công trình cầu đường và gây 
mất an toàn giao thông trên toàn tuyên; tình hình vi phạm công trình giao 
thông và hành lang giao thông đường bộ có chiều hướng gia tăng... 
Tuy nhiên, vượt lên tất cả khó khăn, đội ngũ cán bộ công nhân viên của 
công ty  đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Một số kết quả thực hiện trong năm 2010 
 
1. Giá trị tổng sản lượng đạt 34,9 tỉ đồng (tăng 38% so với năm 
2009) 
 
2. Doanh thu, chi phí và nộp ngân sách nhà nước 
- Doanh thu: 36,4 tỉ đồng (tăng 54,6% so với năm 2009) 
- Chi phí: 36 tỉ đồng 
- Lợi nhuận trước thuế: 199,2 triệu đồng 

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 9 n̈m 2011 50 

- Nộp ngân sách nhà nước: 2,45 tỉ đồng 
Ngoài ra, trên các lĩnh vực như công tác quản lí và bảo trì đường bộ; 
công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang đường bộ; 
công tác về tình hình tai nạn giao thông; công tác phòng chống khắc 
phục hậu quả bảo lụt, giảm thiên tai; công tác dân chủ và phong trào thi 
đua... đơn vị cũng đạt được rất nhiều thành tựu khả quan.   

 

Cán bộ công nhân viên công ty trong Hội thi Nữ công giỏi năm 2011 

 
Với những thành quả xuất sắc trong quá trình hoạt động đơn vị đã đạt 
được nhiều thành tích đáng tự hào, được Khu quản lí đường bộ IV và các 
cấp khen thưởng như đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhận cờ xuất 
sắc ngành đường bộ... 
Ông Nguyễn Trường Tương – Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc công ty 
phấn khởi cho biết: Bước sang năm 2011, công ty vẫn gặp rất nhiều khó 
khăn như nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn có nhiều biến động lớn, 
hiện tại tuyến đường quản lí của đơn vị phải giao cho các dự án nâng cấp 
vì vậy nhiều lao động trong công ty thiếu việc làm, nguồn vốn sửa chữa 
đường bộ vẫn còn quá thấp, năng lực làm việc của công ty vẫn chưa đáp 
ứng yêu cầu của thị trường.  
Tuy nhiên, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty vẫn 
xác định được vai trò và trách nhiệm của mình, ổn định tư tưởng, đoàn 
kết nội bộ, chung sức chung lòng để từng bước khắc phụ khó khăn và 
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đưa công ty ngày càng phát triển”. 
 
Một số chỉ tiêu phát triển trong năm 2011 
- Tổng giá trị sản lượng: 41 tỉ đồng 
- Dự kiến doanh thu: 37 tỉ đồng 
- Quản lí và đảm bảo ATGT trên hai tuyến đường 1A và 8A, sử 
dụng vốn duy tu có hiệu quả. Xem công tác quản lí bảo trì đường bộ 
gắn liền với công tác ATGT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng 
đầu của đơn vị.   
- Tănng cường tìm kiếm việc làm, đảm bảo đời sống ổn định và tăng 
cường thu nhập cho CBCNV.  
- Phấn đấu tất cả CBCNV trong đơn vị có đủ việc làm, thu nhập 
bình quân tăng từ 15 đến 20% so với năm 2010. 
- Củng cố và xây dựng công ty ngày càng ổn định, hoạt động có hiệu 
quả, tạo đà phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo. 

PV. 
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cand.com.vn 
Thø b¶y, ngµy 17.9.2011. 

Nguy cơ đóng cửa khai thác mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á 
 
Sau nhiều lần hối thúc các cổ đông góp vốn để Công ty cổ phần sắt 
Thạch Khê, Hà Tĩnh (TIC) hoạt động song không được, vì vậy một số 
đối tác của TIC đã cho ngừng vận hành, rút các thiết bị, máy móc ra 
khỏi khu vực hoạt động ở mỏ sắt Thạch Khê. 
 
Bên cạnh đó, các đối tác quan trọng của TIC như ngân hàng trên địa bàn, 
các đơn vị cung ứng xăng dầu, tư vấn thiết kế cũng ngừng giao dịch hoặc 
hoạt động cầm chừng đối với TIC. Được biết, hiện 4/5 cổ đông của TIC 
đang nợ khoản góp vốn cho TIC hoạt động lên đến gần 250 tỷ đồng, trong 
khi đó TIC cũng đang nợ đền bù giải phóng mặt bằng; tiền lãi quá hạn 
thanh toán; chi phí bóc đất tầng phủ, khoan thăm dò và lương công nhân 
lên đến 254 tỷ đồng. 
Được biết, hiện TIC đang ráo riết hối thúc các cổ đông góp vốn hoàn tất 
trước ngày 15/10/2011, nếu không TIC có nguy cơ rơi vào tình trạng ngừng 
hoạt động. Theo TIC có 4 cổ đông chính còn nợ số vốn lớn của TIC gồm: 
Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh; Tập đoàn Sông Đà; Tập đoàn Công nghiệp 
tàu thủy Việt Nam và Công ty TNHH SXKD XNK Bình Minh 
 
Lam Hồng 
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kinh tÕ n«ng th«n 
Thø hai, ngµy 19.9.2011. 

 
Hà Tĩnh: Mở rộng sản xuất lúa QR1 

KTNT- Trung tâm giống cây trồng Hà 
Tĩnh, Cty TNHH Cường Tân, Cty 
TNHH VTNN Hồng Quang phối hợp 
UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ 
chức hội thảo đầu bờ giống lúa 
thuần QR1 vụ hè thu 2011 tại xã Cẩm 
Nam.  

QR1 là giống lúa thuần do Viện Di 
truyền nông nghiệp Việt Nam và Cty 

TNHH VTNN Hồng Quang phối hợp chọn lọc từ tập đoàn giống thuộc dự 
án DA15 nhập nội, được công nhận là giống Quốc gia tháng 9/2010. Sau 
khi đưa vào sản xuất khảo nghiệm vụ đông xuân và hè thu năm 2011 ở các 
huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, kết quả cho thấy, lúa QR1 vượt trội hơn hẳn 
giống lúa đối chứng HT1. QR1 có thời gian sinh trưởng ngắn từ 92-95 
ngày, phù hợp với vụ hè thu chạy lụt ở Hà Tĩnh (HT1 là 106 ngày); thích 
ứng với nhiều loại đất; chịu rét; kháng bệnh đạo ôn tốt; đẻ nhánh khỏe; 
năng suất đạt từ 53-56 tạ/ha (vượt đối chứng từ 3-11%); chất lượng gạo 
trong, không bạc bụng, cơm mềm dẻo, giai, vị đậm. Hiện tại lúa QR1 được 
xếp vào bộ giống lúa ngắn ngày, chất lượng sẽ được mở rộng sản xuất 
trên địa bàn toàn tỉnh./.  

Thanh Nga  
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thanh niªn 

Thø t, ngµy 28.9.2011. 

Cẩm Xuyên: Trồng bắp cải đá, lãi 60 triệu 
đồng/ha  
ThienNhien.Net – Từ những thành công bước đầu trong việc trồng thử nghiệm bắp 
cải đá xuất khẩu tại hai xã Cẩm Bình và Cẩm Thành, UBND huyện Cẩm Xuyên, 
Hà Tĩnh quyết định tăng diện tích trồng loại cây hoa màu này lên hơn 6 ha so với 
2,5 ha trong năm 2010. Không chỉ cho thu nhập cao, bắp cải đá còn thích nghi được 
trong mọi điều kiện giá rét, đặc biệt cây không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại 
đất khác nhau. 

Năm 2010, UBND huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo Trung tâm chuyển giao khoa học 
công nghệ huyện xây dựng mô hình trồng bắp cải đá xuất khẩu tại xã Cẩm Bình và 
Cẩm Thành, nguồn giống do HTX Thành Sen cung cấp, đây cũng là đơn vị nhận 
bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đáng mừng là trong điều kiện giá rét, cây vẫn 
sinh trưởng nhanh. Chỉ sau 3 tháng, mỗi ha cho năng suất bình quân 40 tấn, với giá 
thu mua 1.400 đồng/kg, trừ chi phí, người dân thu lãi gần 60 triệu đồng/ha. 
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Cây bắp cải đá trở thành cây chủ lực trong sản xuất vụ đông ở Cẩm Xuyên 
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Bắp cải đá có thể thích nghi trong mọi điều kiện giá rét 

Năm nay có tới 11 xã đăng ký trồng bắp cải đá trên diện tích hơn 6 ha, và HTX 
Thành Sen tiếp tục là đơn vị nhận bao tiêu sản phẩm cho bà con. Nhằm nhân rộng 
mô hình này, UBND huyện quyết định hỗ trợ 50% giá giống, phân bón, và toàn bộ 
thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn bà con trồng đúng 
quy trình kỹ thuật. 

Là huyện thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão nên lộ trình sản xuất vụ đông 
luôn là nỗi trăn trở đối với chính quyền và nhân dân địa phương. Tuy nhiên, thành 
công từ việc nhân rộng mô hình bắp cải đá sẽ dần biến vụ đông ở Cẩm Xuyên 
thành vụ sản xuất chính, giúp bà con vừa cải thiện sinh kế, vừa giải quyết nỗi lo 
trong mùa mưa bão. 

Bài và ảnh: Ngô Thắng 
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iii.pḩ p luËt 
 
 
 
 
 

d©n trÝ 
Thø ba, ngµy 6.9.2011. 

+j�7śnh:  
Khen thѭӣng đӝi CS 113�JLҧi cӭu thành công cô Jii Eӏ�lӯa Ein 
dâm 
(Dân WUt) - Tәng Fөc &ҧnh Vit QLHC vӅ�TTATXH (Bӝ�Công an) vӯa tһng giҩy khen 
cho đӝi CS 113 Công an +j�7ƭnh sau chiӃn công JLҧi vây hai chiӃc xe NKich Eӏ�
côn đӗ�khӕng chӃ, tҩn công và cӭu mӝt nӳ�sinh Eӏ�Nҿ�xҩu lӯa ép Ein dâm Yjo 
đêm 15/8. 
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Như Dân WUt đm�thông tin, Yjo O~c 11h45 đêm 15/8, lực lượng Cảnh sát 
phản ứng nhanh (CS 113) thuộc Công an WӍnh +j�7ƭnh nhұn đѭӧc điӋn 
WKRҥi cầu cứu tӯ�Wji xӃ�xe NKich 81L-4201�Wҥi đӏa phұn [m�Cҭm 7Kӏnh, 
huyӋn Cҭm Xuyên, cho biết đang bị mӝt QKym côn đӗ�uy hiӃp, tấn công.  
  

 
CS 113 EDҒn giao 2 tên côn đÍҒ cho công an huyÃҕn C»Ѵm Xuyên YDҒo đêm 15/8 

  
20 SK~t sau, 5 chiến sĩ 113 Công an +j�7ƭnh đm�Fy�mһt Wҥi hiӋn trѭӡng, 
nhanh FKyng Eҧo vӋ�an WRjn cho Kjnh NKich, bao vây, bҳt Jӑn 2 tên côn 
đӗ�9}�Văn Quân (SN 1988) Yj�Trҫn Đunh Nhұt (SN 1991). 
  
&�ng thӡi điӇm này, lӵc lѭӧng 113 Công an +j�7ƭnh nhұn đѭӧc lӡi cҫu 
cӭu qua điӋn WKRҥi Fӫa một 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. Xác nhận thông tin, các 
chiến sĩ lại tức tốc lên đường. /~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.  
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Gi»ғy khen tÞҕng ëÍҕi CS 113 Công an WLѴnh +DҒ�7LѺnh FXѴa TÍѴng FXҕc &DѴnh VDғt QLHC 

vÃҒ TTATXH   
  

Ghi nhұn tinh thҫn đҩu tranh, SKzng chӕng tӝi SKҥm Eҧo vӋ�trұt tӵ�an WRjn 
[m�hӝi sau hai chiӃn công Qyi trên, Đҥi Wi�Trҫn Văn VӋ, 3Ky�Tәng Fөc 
trѭӣng, Tәng Fөc &ҧnh Vit QLHC vӅ�TTATXH (Bӝ�Công an) đm�Nê�quyӃt 
đӏnh tһng giҩy khen cho Ĉӝi CS 113 thuӝc 3Kzng PC 64 Công an WӍnh +j�
7ƭnh.   

Trao đәi vӟi Dân WUt sau khi nhұn đѭӧc giҩy khen, Trung Wi�NguyӉn 'Rmn 
3Kic, Ĉӝi trѭӣng đӝi CS 113 Công an +j�7ƭnh cho biӃt, tұp thӇ�anh em 
trong đӝi rҩt vinh dӵ�khi nhұn đѭӧc phҫn thѭӣng Qjy Fӫa Tәng Fөc. Đây là 
nguồn đӝng viên tinh thҫn rҩt lӟn, Jyp phҫn Wҥo đӝng lӵc ÿӇ�anh em chiến 
sĩ KRjn WKjnh tӕt hơn nӳa nhiӋm Fө�Fӫa cҩp trên giao SKy�và không phụ 
lòng tin của nhân dân. 

Văn 'Ǌng 

 
tÇm nh×n. net 

Thø t, ngµy 7.9.2011. 
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Cát lậu lại lộng hoành trên sông Rào Trổ?  
(Tamnhin.net) – Đi sâu vào tìm hiểu, được biết để có một mỏ khai 
thác cát dọc hai bờ sông Rào Trổ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với số 
lượng lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm mét khối, tiền thu phải 
hàng chục tỉ đồng nhưng thủ tục lại hết sức đơn giản và thu thuế tài 
nguyên thì rất rẻ mạt.  
 

 
Bãi khai thác cát tại xóm Lạc Tiến  

Rời bãi khai thác cát lậu ở xóm Xuân Hà, xã Kỳ Lâm theo lời chỉ dẫn của một 
anh bạn, chúng tôi tiếp tục ngược lên xã Kỳ Lạc.  
Điểm đến đầu tiên là bãi khai thác cát tại xóm Lạc Tiến.  
Thấy một xe tải (loại 7 tấn) chở cát đang ì ạch từ bãi đi ra, chúng tôi vẫy tay 
dừng xe để hỏi thông tin mua cát. Lái xe bước xuống giới thiệu tên Dương, là 
người thay ông chủ điều hành mỏ cát này. Hôm nay, sau khi đi kiểm tra một 
vòng ở bãi nên “tranh thủ” chở một chuyến xuống thị trấn bán cho người 
quen. 
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Lòng sông cạn nước vì bị chặn dòng chỉ còn trơ cát 

 
Dương kể: Bãi cát này đã được ký hợp đồng với xã, thời gian hoạt động hai 
năm với giá thuê là 36 triệu; có trữ lượng khoảng 40.000 mét khối. Mỗi ngày 
có hàng trăm xe đến lấy cát cung ứng cho hầu hết các nơi trong huyện. Cứ 
một xe loại này nếu mua tại chỗ thì giá dao động từ 100 đến 150 ngàn 
đồng/xe, còn nếu chở xuống thị trấn Kỳ Anh (gần 30 km) thì giá khoảng 800 
ngàn đồng. 
 
Dọc con đường nhựa nối từ xã Kỳ Lâm đến Kỳ Hợp, chúng tôi bắt gặp khá 
nhiều bãi khai thác và bãi chứa cát, thậm chí tại sân một số hội quán thôn 
cũng được các đầu nậu “mượn” làm nơi để cát. 

 

Hàng ngày có hàng trăn chuyến xe vào bãi này mua cát 
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Hội quán của xóm trở thành nơi chứa cát của các đầu nậu 

 

 

Chỉ bỏ ra 36 triệu đồng ký hợp đồng khai thác trong vòng hai năm, các "ông chủ" đã thu về tiền 

tỉ từ những bãi cát này 

 
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phan Hoàng Trường – Bí thư kiêm 
Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc cho biết: "Trên địa bàn xã có bốn bãi khai thác cát 
ở các thôn Lạc Tiến, Lạc Xuân, Lạc Sơn và Lạc Trung. Những mỏ này được 
xã ký hợp đồng với các cá nhân có thời hạn từ 1 đến 2 năm. Giá hợp đồng ở 
bãi cao nhất là 36 triệu còn thấp nhất là 8 triệu. Tuy nhiên, đây chỉ là bãi tận 
thu chứ không phải mỏ vì khối lượng không lớn". 
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Th môc toµn v̈n tḩng 9 n̈m 2011 63 

 

Một bãi cát có hàng chục nghìn mét khối nhưng giá chỉ... 12 triệu đồng 

 
Khi PV đặt câu hỏi "việc xã ký hợp đồng cho các cá nhân khai thác cát như 
vậy đã đúng Luật Khoáng sản?, ông Trường trả lời: "Khi ký các hợp đồng 
này, tôi chưa làm chủ tịch nên không nắm rõ. Tuy nhiên, theo tôi thì huyện đã 
có chủ trương cho xã tận thu cát ở ven sông Rào Trổ, việc làm này là hợp lý". 
Còn ông Trần Điểu - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lâm khi được chúng tôi cho xem 
những hình ảnh về bãi khai thác cát tại xóm Xuân Hà thì ông tỏ vẻ rất khó 
chịu: "Bãi khai thác này đã được huyện đồng ý và  chúng tôi có ký hợp đồng 
hẳn hoi nên nó hoàn toàn hợp pháp. Người ta khai thác không có ai kiện cáo 
gì cả thì báo chí nói làm gì, nếu như thế thì không cho xã thu nhập gì à?". 

 

Ông Trần Điểu: "Nếu như thế thì xã không được thu khoản gì à?" 

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 9 n̈m 2011 64 

 
Và để minh chứng những điều mình nói, ông Điểu đã đưa hợp đồng của xã ký 
với ông Trần Xuân Phước với các nội dung như: ông Phước có quyền khai 
thác và sử dụng cát, sỏi tại bãi Đồng Rào với diện tích tổng thể 30.000 mét 
khối (chiều dài 750m, chiều rộng 40m), thời hạn 1 năm, giá trị hợp đồng là 
135 triệu đồng. Trong quá trình khai thác và sử dụng, bên B phải đảm bảo vệ 
sinh môi trường, không lấn chiếm sang diện tích khác...   
Tuy nhiên, khác với những gì đã ký trong hợp đồng, trong quá trình khai thác, 
số diện tích đã vượt quá rất nhiều lần còn môi trường thì bị ô nhiễm, dòng 
chảy của sông bị biến đổi dữ dội. 
Rời xã Kỳ Lâm, chúng tôi đến Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh để tìm hiểu 
thêm về công tác quản lí của phòng đối với loại khoáng sản này thì ông Vũ 
Lân (trưởng phòng) cho biết: "UBND huyện quy định nếu báo chí muốn làm 
việc với các phòng thì phải đăng ký qua Ban Tuyên giáo. Khi Ban này có giấy 
giới thiệu và nội dung làm việc thì mới được phát ngôn”. 
Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc với Trưởng Ban Tuyên giáo huyện thì vị này 
cho biết không có quy định nào như thế cả. 
Chúng tôi xin phép ông Lân được xem văn bản về quy định này thì ông từ 
chối với lý do, các anh tự đi tìm hiểu.  

Nhóm PV 
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tÇm nh×n.net 
Thø n̈m, ngµy 8.9.2011. 

Phát hiện xóm chứa gỗ lậu ẩn mình bên sông 
Ngàn Phố  
(Tamnhin.net) - Mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quân truy quét 
"thánh địa" gỗ tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn nhưng hiện 
tượng gỗ lậu từ đại ngàn vẫn được lâm tặc kết thành bè thả trôi trên 
sông Ngàn Phố chở về xuôi tiêu thụ vẫn tiếp tục tiếp diễn.  
 

 
Số gỗ này vừa được vớt từ bờ sông lên  

 

Sau gần hai tháng kể từ ngày ( 21/6) UBND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành truy quét 
"thánh địa" gỗ lậu tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn thu gần 40m3 gỗ trái phép 
tại xã này. 
Đến ngày 13/8, ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn lại phải 
trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tiến hành thu giử trên 40m2 gỗ lậu được lâm tặc kết 
thành bè thả trôi trên sông Ngàn Phố. 

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 9 n̈m 2011 66 

 

Khắp đường làng ngõ xóm đâu cũng thấy gỗ nằm ngỗn ngang 
 
Từ thực tế đó chúng tôi đã men theo bờ của con sông này và phát hiện thêm một 
địa điểm chứa gỗ lậu nằm ngay cạnh bờ sông, gần chân cầu Mỹ - Thịnh, thuộc  xã 
Sơn Thịnh. 
 
Theo tìm hiểu thì chúng tôi được biết, địa điểm này là xóm Thịnh Bình, xã Sơn 
Thịnh.  

 

Dọc hai bờ sông gỗ cũng chất đầy 
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Nằm phơi dọc đường làng 
 

 

Gỗ phiến còn gỗ tròn nằm chen chúc 
 

 

Để "qua mặt" cơ quan chức năng gỗ được kết lẫn trong nứa khi thả trôi trên sông 
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Số gỗ được tập kết bán cho các xưởng cưa ở đây chủ yếu được lâm tặc kết thành bè 
rồi vận chuyển từ thượng nguồn sông Ngàn Phố về. 
Theo quan sát thì số gỗ ở đây hầu hết là gỗ tròn, gỗ phiến rất dài, có những cây lên 
tới gần 6m. Nếu vận chuyển bằng đường bộ thì không thể đi được vì đường thôn ở 
đây  hẹp và dọc đường người dân lại xây tường rào bao quanh. 

 

Gỗ được vận chuyển đến xưởng cưa 
 
Điều khiến mọi người rất dễ nhận thấy ở xóm Thịnh Bình này là hầu hết chiều dài 
của xóm đều nằm dọc sông Ngàn Phố và có rất nhiều xưởng cưa, hầu hết các 
xưởng cưa này đều nằm ngay cạnh bờ sông. 

 

Đường làng bị "băm" nát vì vết xe kéo gỗ 

 
Được biết, để "qua mặt" lực lượng kiểm lâm các tay lái gỗ này thường kết các bè 
gỗ và bè nứa lại với nhau, nếu không trực tiếp xuống bè kiểm tra thì rất khó phát 
hiện. 

Phú Sơn 
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tÇm nh×n.net 
Thø n̈m, ngµy 8.9.2011. 

Hà Tĩnh: Dân “tố” chủ tịch huyện bao che 
doanh nghiệp?  
(Tamnhin.net) – Nông dân nhiều thôn ở xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà 
Tĩnh) điêu đứng vì hàng chục ha lúa bị cuốn trôi do kênh thoát nước 
bị doanh nghiệp đắp đường ngăn cản. Đã nhiều tháng trôi qua, đơn 
cầu cứu của người dân vẫn chưa được UBND huyện Nghi Xuân trả 
lời.  

Đơn kêu cứu của người dân xã Cổ Đạm  

Ông Hoàng Hiệu, thôn trưởng thôn 7 và một số người đại diện cho người 
dân các thôn 3,4,5,6,7 xã Cổ Đạm gửi đơn đến các cấp các ngành kiến 
nghị về việc hàng chục héc ta lúa của họ bị thiệt hại do kiểu làm ăn tắc 
trách của doanh nghiệp và UBND huyện Nghi Xuân.  
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Ai cho doanh nghiệp mở đường hại dân? 
 
Cánh đồng của bà con các thôn nói trên là đất một vụ lúa, cho năng suất 
cao. Giữa cánh đồng có rào Mỹ Dương là tuyến thoát nước tiêu úng cho 
nhiều xã. Vụ Đông Xuân 2010 – 2011, bỗng nhiên một con đường ngăn 
dòng chảy rào Mỹ Dương được đắp lên để doanh nghiệp Thanh Thành 
Đạt và một doanh nghiệp khai thác đá khác vận chuyển vật liệu.  
 
Khi mưa nhiều, nước dâng cao nhấn chìm cả cánh đồng trong biển nước. 
UBND huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo cho phá đập Cầu Đồng Trá để cứu 
lúa. Tuy nhiên, do rào Mỹ Dương đã bị ngăn cản nên nước chảy chậm, 
gây ngập úng, phá hủy của bà con 25 ha lúa. Việc này khiến cho cuộc 
sống của hàng trăm hộ nông dân Cổ Đạm lâm vào khó khăn. 

 

Con đường vào mỏ khai thác đá này đã chắn ngang tuyến kênh thoát nước cho cánh đồng lúa 

 
Trước đây, khi doanh nghiệp mới đắp đường, họ có lắp 3 ống cống nhỏ, 
tác dụng thoát nước rất kém. Sau sự cố gây ngập úng ruộng của dân, 
doanh nghiệp mới làm 3 ống cống lớn hơn và một đoạn cầu ngắn. Tuy 
nhiên, theo nhiều người dân và ông Nguyễn Thái Tứ, Chủ tịch UBND xã 
Cổ Đạm thì tuyến đường nói trên vẫn là một chướng ngại vật ngăn cản 
dòng nước tiêu úng, do nâng chiều cao lòng mương lên khoảng 50 cm. 
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Trước sự phản đối quyết liệt của bà con, nhưng thay vì yêu cầu hai công 
ty phải phá bỏ hay chuyển con đường “chết người” này sang một vị trí 
khác thì ông Nguyễn Hiền Lương, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân lại 
huy động máy xúc một khoảng trên đường do doanh nghiệp đắp để khơi 
rào Mỹ Dương.  

 

Trong vụ Đông - Xuân năm 2010-2011, hàng chục ha lúa của người dân đã bị mắt trắng vì ngập trong 

nước. Ông Hoàng Hiệu cho biết: "Do quá bức xúc trước sự thiếu kiên quyết của UBND huyện, người dân 

xã Cổ Đạm đã góp tiền thuê người đến quay phim ghi lại cảnh ngập úng này để gửi các cơ quan chức 

năng" (ảnh do người dân cung cấp) 

 
Tuy nhiên, theo người dân thì hành động này của vị chủ tịch huyện 
chẳng khác nào “muối bỏ biển” vì hàng chục ha lúa của nhân dân vẫn bị 
nhấn chìm trong nước. Trong đơn kêu cứu gửi các cấp của người dân xã 
Cổ Đạm có đoạn viết: “Trước những việc làm sai trái của doanh nghiệp 
để trục lợi và sự thiếu kiên quyết của UBND huyện đã gây hậu quả 
nghiêm trọng và lâu dài đối với hàng trăm hộ dân và hàng ngàn nhân 
khẩu. Tập thể nhân dân chúng tôi vô cùng bức xúc và thất vọng...” 
Sự im lặng “khó hiểu”! 
Sau khi bị mất trắng do mưa lũ và cả do “nhân tai”, người dân các thôn 
3,4,5,6,7 xã Cổ Đạm đã gửi đơn thư, kiến nghị tới các cấp chính quyền 
từ xã lên tỉnh, song đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức.  
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Ông Nguyễn Thái Tứ - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm: "Theo tôi, sau khi nhiều ha lúa của dân bị ngập, huyện 

nên có phương án hỗ trợ 50% thiệt hại cho người dân" 

 
Ngày 14/3/2011, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân có công văn chỉ đạo 
trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và phòng Nông nghiệp và PTNT kiểm tra 
làm rõ, tham mưu cho UBND huyện để trả lời công dân và báo cáo 
Thường trực tiếp công dân tỉnh về sự việc nói trên trước ngày 10/4/2011. 
Thế nhưng cho đến tháng 9/2011, sau gần nửa năm trôi qua, người dân 
Cổ Đạm vẫn đang “dài cổ” chờ văn bản trả lời của UBND huyện Nghi 
Xuân. 
 Ông Nguyễn Thái Tứ, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết sự việc 
người dân phản ánh là đúng sự thật. Ông Tứ cho rằng việc doanh nghiệp 
đắp đường chở vật liệu đã ngăn cản dòng chảy rào Mỹ Dương, góp phần 
gây ra ngập úng làm cho hàng chục ha lúa bị mất trắng. Theo ông, đúng 
ra, trước sự việc người dân bị thiệt hại như vậy, huyện Nghi Xuân nên có 
phương án hỗ trợ cho bà con, có thể ở mức 50% sản lượng thu được. Tuy 
nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía UBND huyện.  
 
Tamnhin.net tiếp tục thông tin về sự việc này 

                                                                                  

                                                                                        Quang Đại – Hà Vy 

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 9 n̈m 2011 73 

d©n trÝ 
Thø n̈m, ngµy 8.9.2011. 

+j�7śnh: 
Vụ con nợ biến mất: Ngân Kjng “vướng” NKRҧn nӧ�gần 8 tỉ đồng 
 
(Dân WUt) - Sau khi Eӓ�trӕn, vӧ�chӗng FKӫ�hiӋu may ӣ�TP +j�7ƭnh Eӓ�Oҥi 
NKRҧn nӧ�khәng lӗ�lên ÿӃn nhiӅu tỉ đӗng Fӫa nhiӅu tә�chӭc, Fi�nhân trên 
đӏa Ejn, trong đy�riêng NKRҧn nӧ�Wҥi Chi QKinh ngân hàng NN&PTNT 
huyӋn Cҭm Xuyên lên đến 7,7 tỉ đӗng. 
 

Trao đәi vӟi Dân WUt, ông Ĉһng Xuân +ҧi, PGĐ Chi QKinh ngân hàng 
NN&PTNT huyӋn Cҭm Xuyên thӯa nhұn: 1Jjy 23/3/2011, chi QKinh ngân 
Kjng Qjy đm�Nê�hӧp đӗng Wtn Gөng cho vӧ�chӗng Phan Thanh +ҧi Yj�Lê 7Kӏ�
Tam -�FKӫ�hiӋu may +Rjng +ҧi ở sӕ�78 đѭӡng Phan Đunh *Lyt, phѭӡng 
Nam +j, TP +j�7ƭnh, vay 7,7 tỉ đӗng.  

Ông +ҧi cho hay, ÿӇ�đѭӧc vay sӕ�tiӅn trên, vӧ chӗng +ҧi - Tam đm�thӃ�
chҩp Wҥi chi QKinh ngân Kjng Qjy 5 sổ đỏ, 4 trong sӕ�đy�thuӝc quyӅn sӣ�
hӳu Fӫa +ҧi - Tam, sổ đỏ Fzn Oҥi Oj�Fӫa anh D.V.B, WU~�Wҥi phѭӡng Đҥi 1ji, 
TP +j�7ƭnh. 
  

 
Nhӳng ELҒa đ»ғt PDҒ đôi vӧ chÍҒng lӯa đDѴo +DѴi - Nam thÃғ ch»ғp, vay 7,7 tỉ đÍҒng WDҕi Chi 

QKDғnh ngân hàng NN&PNNT C»Ѵm Xuyên 
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Theo ông +ҧi, trong nhӳng QJjy qua, khi Pӑi nӛ�lӵc liên Oҥc vӟi đôi vӧ�
chӗng Hải - Tam bҩt WKjnh, chi QKinh ngân hàng NN&PTNT Cҭm Xuyên 
đm�FKӫ�đӝng liên hӋ�vӟi Fic cơ quan an ninh trên đӏa Ejn ÿӇ�truy Wum tung 
Wtch con nợ nhҵm Ojm U}�NKҧ�năng thanh WRin nguӗn vay.  

Trѭӟc mҳt, theo ông +ҧi, SKta chi QKinh ngân hàng đang chӡ�thông tin tӯ�
cơ quan chӭc năng; nӃu vӧ�chӗng Phan Thanh +ҧi Yj�NguyӉn 7Kӏ�Tam 
không WUҧ�nӧ�đ~ng thӡi Kҥn Nê�kӃt, ngân Kjng VӁ�chuyӇn nguӗn vay 7,7 tỉ 
đӗng trên sang nӧ�TXi�Kҥn, đӗng thӡi cho Ein đҩu JLi�Wji Vҧn ÿӇ�thu hӗi 
nӧ. 

Văn 'Ǌng 
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d©n viÖt 
Thø şu, ngµy 9.9.2011. 

Hà Tĩnh: 

Sang nhà hàng xóm thân thiết... trộm 3,5 tỷ đồng 

(Dân Việt) - Ngày 8.9, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội - 
Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Hương Sơn đã làm rõ thủ 
phạm đột nhập nhà chị Võ Thị Huyền (ở thị trấn Tây Sơn, huyện 
Hương Sơn) trộm gần 3,5 tỷ đồng hôm 26.8. 

Số tài sản bị mất gồm 400 triệu đồng tiền mặt, 47.500USD và 40 cây 
vàng. Tên trộm không ai xa lạ mà chính là Nguyễn Thị Ngân (SN 1972), 
hàng xóm thân thiết của gia đình chị Huyền. 

Ngân khai, tối 26.8, khi sang nhà chị Huyền chơi, thấy két sắt không 
khoá nên đã lấy hết số tài sản nói trên. Hiện, CQĐT đã khởi tố bị can và 
bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngân về hành vi trộm cắp tài sản. 

Hữu Anh 
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tÇm nh×n.net 
Thø şu, ngµy 9.9.2011. 

Hà Tĩnh: Nhà thầu thi công ẩu, dân lâm vào 
cảnh không nước sạch  
(Tamnhin.net) - Suốt tuần qua hàng chục hộ dân khối phố Bắc Hà, 
phường Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh) phải sống trong cảnh không nước 
sạch.  

Nhiều đoạn ống dẫn nước đã bị đứt  

 

Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này là do trong quá trình thi công tuyến 
đường Nguyễn Huy Tự, máy múc đất đã làm đứt ống dẫn nước sạch. 
 
Sau hơn một tuần phải sống trong cảnh không nước nhiều hộ dân đã có 
mặt tại công trường phản đối sự việc đồng thời yêu cầu Công ty cấp 
nước Hà Tĩnh phải sửa chữa lại đường ống đã bị đứt. 
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Một số nơi "may mắn" thì đã được Công ty cấp nước nối tạm còn nhiều hộ khác thì đành chấp 

nhận cảnh không nước 

 
Tuy nhiên, theo phản ánh của lãnh đạo công ty này thì sau khi xẩy ra sự 
việc phía họ đã cho tiến hành nối nhiều đoạn đường ống bị đứt nhưng 
hiện đang gặp khó khăn về kinh phí nên một số điểm vẫn chưa thực hiện 
được. 

 

Quá bức xúc nhiều hộ dân đã kéo ra công trình yêu cầu phải nối lại đường nước đã bị đứt 

 
Giải thích về việc này ông Trần Văn Bình - Phó Ban quản lí xây dựng cơ 
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bản TP. Hà Tĩnh cho rằng: Để xẩy ra tình trạng này là do chúng tôi và 
công ty nước vẫn chưa thoả thuận xong một số vẫn đề. Đáng ra hôm nay 
sẽ có một cuộc họp giữa các bên liên quan để tháo gỡ vấn đề nhưng do 
đồng chí chủ tịch thành phố bận nên chưa tiến hành được". 
 
Được biết, dự án nâng cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Huy Tự có 
chiều dài hơn 400m, kinh phí đầu tư gần 14 tỉ đồng. 

 

Do sợ nhà thầu tiếp tục làm đứt đường ống, công ty nước đã phải cử người ra hiện trường ngồi 

canh suốt ngày 

Dự án này được chia ra làm nhiều gói thầu trong đó có gói làm lại đường 
dẫn nước. Tuy nhiên, khi các bên đang "tranh cải" là ai sẽ thực hiện gói 
thầu này máy xúc các gói khác vẫn "miệt mài" làm việc khiếc nhiều đoạn 
ống dẫn nước sạch ở đây đứt. 

Hà Vy - Mai Nhi 
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ngêi ®a tin 
Thø b¶y, ngµy 10.9.2011. 

CA xứ Nghệ phản hồi vụ "CSGT mãi lộ trắng 
trợn"  
(Nguoiduatin.vn) - Sau khi Nguoiduatin.vn đăng tải loạt bài phản ánh về tình 
trạng làm việc sai quy trình, không đảm bảo lễ tiết, tác phong của người 
cảnh sát nhân dân ở hai đơn vị cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện 
Hưng Nguyên (Nghệ An) và Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), BBT đã 
nhận được ý kiến phản hồi từ các cơ quan chủ quản. 

Ngày 9/9/2011, Công an huyện Đức Thọ có Công văn số 397/CAĐT do Phó Trưởng 

Công an huyện, Thượng tá Nguyễn Mạnh Tùng ký gửi Văn phòng báo Nguoiduatin.vn 

tại Miền Trung nhằm phản hồi về thông tin trong bài viết. 

Nội dung Công văn có đoạn: “Ngay khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy Công an 

huyện Đức Thọ đã chỉ đạo Đội CSGT họp kiểm tra làm rõ và báo cáo cụ thể về thông tin 

mà báo đưa. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy, chiều 29/8/2011, đội CSGT đã 

tổ chức cuộc họp với sự tham dự của đồng chí Phó Trưởng Công an huyện phụ trách 

lực lượng CSGT. Trong cuộc họp, cán bộ chiến sỹ đội CSGT đã nghiêm túc kiểm điểm 

và nhận thấy những thiếu sót trong việc thực hiện quy trình tuần tra kiểm soát… Ban chỉ 

huy Công an huyện chân thành cảm ơn các PV của Báo đã kịp thời phản ánh những 

thiếu sót trong công tác tuần tra kiểm soát của lực CSGT huyện để chúng tôi kịp thời 

chấn chỉnh nhằm đưa công tác hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn 

ngày càng tốt hơn”. 

Ngày 6/9, trong buổi làm việc với nhóm PV Nguoiduatin.vn, Đại tá Nguyễn Xuân Chính, 

Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm cao, cuộc họp 

chiều 29/8 đã xác định được ca trực cụ thể và ngay lập tức tổ chức kiểm điểm trách 

nhiệm của từng thành viên trong ca trực. Quan điểm của Ban chỉ huy là sai phạm đến 

đâu, xử lý đến đó, không bao che”. 
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Được biết, Ban chỉ huy Công an huyện xác định sai phạm ban đầu của lực lượng 

CSGT. Các cá nhân có liên quan trực tiếp đến những hình ảnh trong bài báo đã bị tạm 

đình chỉ công tác, không được tham gia tuần tra kiểm soát trên đường. Sự việc cũng đã 

được Công an huyện báo cáo nhanh lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. 

Trong một diễn biến khác, chiều ngày 8/9 Ban Giam đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu 

tập chỉ huy công an các địa phương, phòng ban trực thuộc, họp khẩn để tiến hành chấn 

chỉnh lại tư cách, tác phong của cán bộ chuyến sỹ trong ngành trong thời gian tới. 

Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên cũng đã xử lý kỷ luật các cán bộ, chiến sỹ vi 

phạm điều lệnh theo phản ánh của báo Nguoiduatin.vn và báo cáo Ban Giám đốc Công 

an tỉnh Nghệ An về kết quả xử lý. 

Xuân Hồng – Ngọc Lan 
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TÇm nh×n.net 
Thø ba, ngµy 13.9.2011. 

Hà Tĩnh: Viết tiếp bài Chủ tịch huyện Nghi Xuân 
bị “tố”  
(Tamnhin.net) – Một hộ dân tự ý làm nhà trên bãi gửi xe trong chợ 
xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) rồi “bỗng dưng” có sổ đỏ. Nhưng 
cho đến nay, tấm bìa đỏ “bí ẩn” kia vẫn chưa có hồ sơ cấp đất.  

 
Ông Phan Đình Khiêm: “Việc cấp đất ở cho ông Huân 
trong khu vực bãi gửi xe của chợ là hết sức vô lý”.  

Bài 2. Bí ẩn bìa đỏ “từ trên trời rơi xuống” 
 
Bất thường 
 
Ông Phan Đình Khiêm, thôn 6, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)  đã 
nhiều lần viết đơn lên xã, huyện, tỉnh tố cáo việc ông Phan Văn Huân 
vào năm 2004 đã tự ý lấn chiếm đất công, vị trí bãi gửi xe chợ Cổ Đạm 
để ở, rồi xây nhà kiên cố nhưng lại được chính quyền bao che. 
Sau khi ông Khiêm tố cáo, vào tháng 3/2010, UBND xã Cổ Đạm và 
UBND huyện Nghi Xuân đã lập đoàn kiểm tra xác minh, kết quả cho 
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thấy ông Phan Văn Huân có một GCNQSD đất tại khu vực chợ Cổ Đạm, 
diện tích 172 m2, số tờ bản đồ 04, số thửa 388A, cấp ngày 30/3/2004, 
vào sổ cấp GCNQSDĐ số 1784.  

 

Ngày 8/3/2010, qua kiểm tra xác minh tại xã và huyện, UBND xã Cổ Đạm kết luận: “Tại Phòng TNMT 

huyện Nghi Xuân và tại Địa chính – Xây dựng xã Cổ Đạm không có một loại giấy tờ, hồ sơ nào liên quan 

đến thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Phan Văn Huân”. 

 
Tuy nhiên, điều bất thường là tại hồ sơ địa chính – xây dựng xã Cổ Đạm 
và  Phòng TNMT huyện Nghi Xuân không có một loại hồ sơ, giấy tờ nào 
liên quan đến thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Huân tại vị trí nói trên! 
Như vậy, bìa đỏ này không có hồ sơ, hay nói cách khác là “từ trên trời 
rơi xuống”.  
Không những thế, ông Huân còn tự ý lấn chiếm thêm 147 m2 đất, xây bờ 
tường bao xung quanh. 
Lạ hơn nữa, đến ngày 6/10/2010, sau 6 tháng, theo thông báo của UBND 
xã Cổ Đạm gửi ông Phan Đình Khiêm, “bỗng dưng” lại xuất hiện một bộ 
“hồ sơ” thủ tục cấp đất cho ông Phan Văn Huân. Gồm: Đơn xin cấp đất 
của ông Huân ngày 10/10/2003; biên bản họp ngày 20/3/2004, tờ trình 
ngày 23/2/2003 của xã Cổ Đạm xét đề nghị cấp đất ở cho ông Huân; 
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Th môc toµn v̈n tḩng 9 n̈m 2011 83 

thông báo ngày 29/4/2004 về việc nộp tiền sử dụng đất của hộ ông Huân; 
tờ khai nộp tiền sử dụng đất của ông Huân ngày 29/3/2004, tờ khai lệ phí 
trước bạ… 
 
Hành động "kỳ quặc" của Chủ tịch huyện? 
 
Theo ông Nguyễn Thái Tứ, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, bộ “hồ sơ” nói 
trên chỉ có chừng đó, dĩ nhiên là chưa đầy đủ, do chưa có biên bản bàn 
giao đất, quyết định cấp đất…Ông Tứ cũng thừa nhận điều mâu thuẫn, 
vô lý là tờ khai nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ lại “ra đời” trước 
(ngày 29/3/2004) thông báo nộp tiền sử dụng đất (ngày 29/4/2004) 1 
tháng. 

 

Ông Nguyễn Thái Tứ, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm: “Ông Nguyễn Hiền Lương, Chủ tịch UBND huyện Nghi 

Xuân đã cầm bộ “hồ sơ” cấp đất cho ông Huân về, đến nay chưa thấy trả”. 

Ông Tứ cho biết, tại thời điểm xã và huyện kiểm tra (tháng 3/2010) thì 
không có hồ sơ gì, nhưng sau đó mấy tháng thì huyện Nghi Xuân điện về 
bảo tìm được hồ sơ rồi. UBND xã Cổ Đạm đã lên lấy về.  
Khi PV xin xem bộ “hồ sơ” nói trên, ông Tứ cho biết: Hiện "hồ sơ" này 
không có ở xã vì  trước đó có lần ông Nguyễn Hiền Lương, Chủ tịch 
UBND huyện Nghi Xuân đến xã yêu cầu cho xem nhưng sau đó cầm đi, 
và đến nay chưa thấy trả lại, xã thì chưa kịp phô tô. 
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Ông Khiêm đã nhiều lần đến chất vấn huyện Nghi Xuân, ông Nguyễn 
Hiền Lương, Chủ tịch UBND huyện đã nhiều lần có công văn chỉ đạo 
Phòng TNMT kiểm tra làm rõ, tham mưu phương án xử lý nhưng đều 
không có kết quả. 
Ngày 17/8/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao huyện Nghi Xuân 
trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2010. Nhưng 
cho đến nay, sau hơn 1 năm trôi qua, UBND huyện Nghi Xuân vẫn “án 
binh bất động” và "nghi án" về bìa đỏ của ông Phan Văn Huân vẫn còn 
bị “treo”. 
Trong quá trình làm việc tại huyện Nghi Xuân, PV Tamnhin.net tiếp tục 
nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc những sai phạm của 
các xã và UBND huyện trong một thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa 
được xử lí. 
 
Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này. 

                                                                      Quang Đại – Hà Vy 
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c«ng lý 
Thø t, ngµy 14.9.2011. 

Hối thì đã muộn  
Dù đã biết những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra sau khi uống rượu, 

bia rồi lái xe, nhưng rất nhiều thanh niên ở các miền quê Hà Tĩnh sau 
khi hội hè, nhậu nhẹt vẫn lên xe lao vun vút, gây ra những tai nạn 
thương tâm. Và khi đã ở sau cánh cổng trại giam, họ đã nói những lời 

hối lỗi đầy nước mắt.  

 Không mấy khó khăn khi hỏi đến nhà Dương Đình Tám (SN 1989) ở thôn 
Đồng Thanh, xã Thạch Đồng, Tp. Hà Tĩnh. Tám vừa mới được trại giam 

Xuân Hà trả tự do về sum họp với gia đình, bạn bè ngày 31-8 vừa qua. 
Tám nói: "Ở trong tù gần một năm, em mới thấy được cái giá mà mình phải 
trả và càng trân trọng cuộc sống biết bao. Từ nay về sau em không dám 

uống rượu rồi chạy xe nữa, vì vấp ngã một lần rồi mình phải biết đứng dậy 
làm lại".  

 Dương Đình Tám kể: Hôm đó (23-3-2010), sau khi đi làm về, Tám và một 

số người bạn cùng nhau đi uống rượu, chia tay bạn. Ra về, khi đến ngã ba, 
xe của Tám đâm phải một xe máy khác đi ngược chiều, lúc đó hai xe chạy 
nhanh nên hậu quả làm anh Hồ Xuân Bình trú ở xóm 11, xã Thạch Khê bị 

chết, còn Tám bị thương nặng. Vì biết mình đã sai nên Tám cùng gia đình 
đã chủ động lo đám tang cho anh Bình chu đáo, xây dựng mồ yên, mả đẹp 
cho anh và vay mượn anh em, bà con hỗ trợ cho gia đình anh Bình 40 triệu 

đồng. Sau vài tháng, Tám cưới vợ và tưởng rằng cuộc sống êm đẹp diễn 
ra, nào ngờ gia đình anh Bình đã gửi đơn lên các cấp và kết quả là Tám 
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cưới vợ chưa có tuần trăng mật thì phải xa người vợ trẻ, chịu phạt tù vào 
ngày 11-10-2010 với mức án 15 tháng.  

 
Kiểm tra nồng độ cồn của người đi xe 

Anh Hồ Sỹ Long, Trưởng Công an xã Thạch Đồng nói: Dương Đình Tám là 
công dân tốt, hiền lành chất phác, chịu khó làm ăn, tuy nhiên do bị bạn bè 

rủ rê uống rượu nên gây tai nạn thương tâm trên, tưởng đã đền tiền để 
thoát án tù nhưng cũng không được. Sau khi ở trại giam về, Tám đã lên Ủy 
ban xã để trình diện và chúng tôi đang cử người theo dõi, giúp anh từng 

bước hòa nhập với xã hội.  

 Tương tự như Tám, chúng tôi gặp anh Cao Viết Danh (SN 1982) ở xã Sơn 
Phúc, huyện Hương Sơn, là người vừa được trả tự do trong dịp Quốc 

khánh. Danh tâm sự: “Trước đây tôi làm nghề lái xe tải, có bằng cấp đầy đủ 
và thường chạy xe chở hàng nên tôi có kinh nghiệm trong xử lý các tình 
huống. Nhưng chỉ vì uống rượu vui cùng bạn bè và hậu quả là gây tai nạn 

chết người. Khi gây tai nạn tôi hối hận vô cùng và đã lo chạy khắp nơi để 
vay tiền hỗ trợ cho người bị hại. Tôi đã bị Tòa tuyên án phạt tù 1 năm, 6 
tháng, để lại gia đình với nợ nần chồng chất. Vào trại giam tôi mới thật hiểu 
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hai chữ "tự do" và càng hối hận hơn khi chỉ vì một vài cốc rượu với bạn bè 
rồi bốc đồng, để rồi đem đến hậu quả đáng tiếc. Bây giờ trở về nhà chưa 
có việc làm, nhưng thật sự tôi xin chừa không dám uống rượu, bia nữa”. 

 Được biết danh sách đặc xá năm nay có 10 người đều độ tuổi thanh niên, 
trung niên là người Hà Tĩnh với tội danh "Vi phạm quy định về điều khiển 
phương tiện giao thông đường bộ", trong đó rất nhiều người do dùng bia, 

rượu khi điều khiển phương tiện. Lãnh đạo Trại giam Xuân Hà cho biết: Đa 
số những người vào đây do vi phạm luật an toàn giao thông trong quá trình 
cải tạo đều nhận thức rõ hành vi sai trái của mình và rất ăn năn hối lỗi. Xuất 

thân từ những công dân tốt nên họ biết phấn đấu để được hoàn lương 
trước thời hạn. 

Tấm gương tầy liếp như vậy, nhưng trong những tháng gần đây, trên địa 

bàn Hà Tĩnh vẫn liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc, phần lớn các 
vụ tai nạn xảy ra đều xuất phát từ sự chủ quan của người điều khiển 
phương tiện, và nhiều vụ tai nạn có nguyên nhân từ dùng bia, rượu rồi 

không làm chủ được tay lái.  

 Trong Tháng An toàn giao thông, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán 
bộ, chiến sĩ ngành Công an ra quân kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các 

trục đường. Đặc biệt, hưởng ứng chủ đề "Phòng chống rượu, bia đối với 
người điều khiển phương tiện giao thông", Công an Hà Tĩnh đã phối hợp 

với Tỉnh đoàn phát động Tháng An toàn giao thông, tuyên truyền mạnh mẽ 
trong tầng lớp thanh, thiếu niên và nhân dân để mọi người hiểu biết luật và 
thực hành nghiêm chỉnh.  

Thông điệp "đã dùng bia, rượu thì không cầm lái" vẫn luôn là bài học cần 
nhớ cho những người tham gia giao thông. 

 Công Tường  
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Th môc toµn v̈n tḩng 9 n̈m 2011 88 

tÇm nh×n.net 
Thø t, ngµy 14.9.2011. 

Hà Tĩnh: Chưa nhập xong trường đã bán 
tháo cây xanh  
(Tamnhin.net) - Chưa làm thủ tục sáp nhập xong, ông hiệu trưởng 
trường THCS Sơn Trường (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã vội vã gọi 
người đến bán sạch cây xanh trong trường mà không thông qua 
UBND xã.  

 
Trường THCS Sơn Trường hoang tàn, xơ xác vì chính sự “ra tay” của vị 

Hiệu trưởng cũ.  

Ngày 01/8/2011, UBND huyện Hương Sơn ban hành Quyết định số 4649, quy định 
sáp nhập trường THCS Sơn Trường và trường THCS Sơn Hàm thành trường THCS 
Phan Đình Phùng, đóng tại xã Sơn Hàm.  
  
UBND huyện Hương Sơn quy định công tác bàn giao xong trước ngày 20/8/2011. 
Hiện đã đến giữa tháng 9 nhưng công tác bàn giao của trường THCS Sơn Trường 
cho trường Phan Đình Phùng vẫn chưa xong. 
  
Lợi dụng thời điểm giao thời, ông Văn Đình Bửu, nguyên hiệu trưởng trường 
THCS Sơn Trường, đã tự ý gọi người dân đến bán toàn bộ số cây keo, tràm 5 đến 6 
năm tuổi trong khuôn viên trường. Một số cây xoan, trín 20 đến 25 năm tuổi, cũng 
bị thầy Bửu cho đốn hạ hàng loạt! Một số người dân sống gần khu vực trường cho 
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biết khi thầy Bửu  vừa đến công tác đã bán đi một lứa cây, sau đó lại huy động phụ 
huynh và HS nai lưng trồng mới! 

 

Thủ tục nhập trường chưa xong, cây xanh trong khuôn viên đã bị “tàn sát” bởi ông Hiệu trưởng. 

 
Bác NQH, cán bộ hội phụ huynh của trường cho biết: số cây bán với giá thực tế là 
35 triệu đồng nhưng khi tuyên bố với hội đồng nhà trường, thầy Bửu lại nói 24,5 
triệu đồng!? 
 Vị cán bộ hội phụ huynh này còn cho biết thêm, tiền đóng góp xây dựng trường 
năm học 2010-2011, nhà trường thu được 60 triệu đồng, theo kế hoạch thì phải mua 
sắm thêm một số bàn ghế mới cho HS học tập, nhưng hết năm học rồi cũng chẳng 
thấy bàn ghế đâu. Vào kỳ nghỉ hè, thầy Bửu mới cho lắp đặt mấy cái quạt trần! 
Ông Lê Văn Cúc, Chủ tịch UBND xã Sơn Trường khẳng định: “Việc thầy Văn 
Đình Bửu cho bán cây xanh trong khuôn viên của trường mà không thông qua 
chính quyền địa phương là sai. Nhưng thầy Bửu lại giải thích việc bán cây đã xin ý 
kiến của nhà trường cũng như hội phụ huynh, và mục đích bán cây để trả một số 
khoản nợ của nhà trường”.   
Ông Cúc cho biết, UBND xã đã báo cáo sự việc lên phòng GD&ĐT huyện Hương 
Sơn. Sắp tới, Đảng uỷ, HĐND,UBND sẽ tổ chức một buổi làm việc với BGH nhà 
trường kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất của trường, đồng thời tiến hành công tác bàn 
giao đảm bảo đúng yêu cầu của cấp trên đề ra.   
  
                                                                                     Minh Lý - Quang Đại 
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phô n÷ today 
Thø şu, ngµy 16.9.2011. 

Điều tra nhà báo tự xưng xin cán bộ xã 7 triệu 

(Phunutoday) - Phan Xuân Q (trú tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, Hà 
Tĩnh) nguyên là giáo viên dạy hợp đồng tại Trung tâm GDTX Hương 
Sơn. Gần 1 năm nay, Q bỏ dạy học đi  hành nghề viết báo. Đi đâu Q 
cũng tự xưng là nhà báo, công tác tại Báo Pháp luật & Xã hội. Chiều 
ngày 15/9/2011, Q thực hiện hành vi tống tiền 2 cán bộ xã Sơn Lĩnh, 
Hương Sơn thì bị CQĐT phát hiện. 

Theo một điều tra viên của Công an huyện Hương Sơn cho biết: Chiều 
ngày 15/9/2011, có 2 cán bộ UBND xã Sơn Lĩnh đến trình báo về việc bị 
đối tượng Phan Văn Q (tự xưng là nhà báo) ép lấy 7 triệu đồng để bỏ qua 
cho hành vi sai phạm. 

Hai cán bộ cán xã Sơn Lĩnh cho biết, cuối năm 2010, có một đối tượng 
chính sách chết nhưng do sơ suất, xã chưa báo cho Phòng LĐ – TBXH 
huyện Hương Sơn nên tiền chế độ của đối tượng này vẫn về quỹ xã.  
 
Giữa năm 2011, cán bộ kế toán phát hiện việc sai sót này nên UBND xã đã 
họp kiểm điểm và mang số tiền đó xuống để nộp lại cho Phòng LĐ – TBXH. 
Phan Văn Quý và một số đối tượng biết được sự việc, đã nhiều lần đến 
UBND xã Sơn Lĩnh để sách nhiễu, vòi tiền. 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Đoài, Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh trình 
bày: “Từ đó đến nay, bọn họ gọi điện liên tục. Ngoài Q còn có người xưng 
danh là Minh L, công tác báo Dân trí và ông Đoàn Quang D xưng báo gì 
đó.  
 
Hôm qua 15/9, họ đến làm việc, tôi có bỏ phong bì cho họ nên họ vui vẻ về. 
Sáng nay lại thấy gọi điện tiếp, dọa đưa ra ánh sáng về vấn đề của xã”.  
 
Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Sáng  14/9, Q 
yêu cầu ông và cán bộ kế toán đến ngày 15/9 phải mang xuống thị trấn Phố 
Châu cho hắn 5 triệu. Tối hôm đó, Q điện lại yêu cầu đưa thêm 2 triệu, nói 
là để cho sếp của hắn. Tất cả các cuộc điện thoại đều được ông và cán bộ 
kế toán ghi âm lại và nộp cho CQĐT Công an huyện Hương Sơn. 
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Sáng 16/9, liên hệ với  ông Phan Duy Thảo, Trưởng VP Đại diện Báo Dân 
trí tại Bắc Trung bộ, ông  khẳng định, ông Minh L hoàn toàn không phải là 
phóng viên cũng như không phải cộng tác viên của báo. 

Thượng tá Dương Văn Trường, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho 
biết: Dù là nhà báo thật hay nhà báo dởm thì việc ép lấy tiền như vậy đều vi 
phạm pháp luật. Khi nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động ngay 10 cán 
bộ, chiến sỹ vào cuộc. 

Trước hết chúng tôi cho lấy lời khai, tường trình của bị hại, thu tập chứng 
cứ đầy đủ để xử lý. 

Ngàn Phố 
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d©n trÝ 
Thø hai, ngµy 19.9.2011. 

Đunh FKӍ�công Wic GĐ ngân hàng "lơ đễnh" với khoản vay gần 8 tỉ đồng 
(Dân WUt) - Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh vừa có quyết định tạm đình 
chỉ công tác đối với ông Nguyễn Khắc Bình, Giám đốc chi nhánh 
huyện Cẩm Xuyên, Yu�liên quan ÿӃn nguӗn vӕn vay Fӫa đôi vӧ�chӗng 
đm�Eӓ�trӕn NKӓi đӏa Ejn. 
 
Như Dân WUt đm thông tin, tӕi 28/8, đôi vӧ�chӗng Phan Thanh +ҧi (SN 1974) 
Yj�Lê 7Kӏ�Tam (SN 1976) đã ôm NKRҧn nӧ�Kjng FKөc Wӹ�đӗng biӃn mҩt NKӓi 
đӏa Ejn.  

Mӝt trong nhӳng đơn Yӏ�cho đôi vӧ�chӗng lӯa đҧo +ҧi - Tam vay nhiều nhất 
Oj�Ngân Kjng NN&PTNT chi QKinh huyӋn Cҭm Xuyên, với khoản tiền là 
7,7 tỉ đồng, thế chấp 5 sổ đỏ; trong đó 4 sổ thuộc quyền sở hữu của Hải - 
Tam, sổ đỏ còn lại là của của một người khác đứng tên bảo lãnh. 
 
Sau khi nhұn đѭӧc thông tin đôi vӧ�chӗng Qjy Eӓ�trӕn, Chi QKinh Ngân 
Kjng NN&PTNT huyӋn Cҭm Xuyên rҩt lo lҳng vӅ�NKҧ�năng thu hӗi Fҧ�vӕn 
lүn Omi suҩt. &�ng vӟi viӋc cho kiӇm tra Oҥi hӗ�sơ, WKӫ�Wөc cho vay, ngày 5/9, 
Omnh đҥo chi nhánh ngân hàng NN&PT NT huyện Cẩm Xuyên đã có quyết 
định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Vân, cán bộ tín dụng chi 
nhánh xã Cẩm 7Kjnh, người phụ trách về số nợ của đôi vӧ�chӗng đm�Eӓ�
trӕn. 

Ông Võ Văn Chân, Giám đốc Ngân Kjng NN&PTNT Hà Tĩnh khҷng đӏnh, 
để xảy ra việc này một phần lỗi thuộc về Chi nhánh ngân hàng huyện Cẩm 
Xuyên vì đã không theo dõi sát hoạt động của khách hàng. Theo ông Chân, 
sau khi sự việc xảy ra, Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm 
đình chỉ công tác đối với Giám đốc chi nhánh là ông Nguyễn Khắc Bình để 
ông Qjy tập trung vào việc thu hồi nợ. 
 
Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh cũng đã cho thông báo trên các phương 
tiện thông tin truyền thông yêu cҫu vợ chồng Phan Thanh Hải Yj�Lê 7Kӏ�
Tam SKҧi nhanh FKyng Fy�mһt đӏa phương. Nếu sau 30 ngày kӇ�tӯ�QJjy 
16/9 đôi vợ chồng Qjy không có mặt giải quyết WRjn bӝ�nguӗn vay thì ngân 
hàng sẽ phối hợp với các cơ quan xử lý số tài sản mà họ cầm cố tại ngân 
hàng ÿӇ�thu hӗi nӧ�theo luật định. 

Văn 'Ǌng - Xuân Bҳc 
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Th môc toµn v̈n tḩng 9 n̈m 2011 93 

tuæi trÎ 
Chñ nhËt, ngµy 18.9.2011. 

Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông liên tiếp, 4 người chết 
TTO - Khoảng 19g30 ngày 17-9, trên quốc lộ 8B, đoạn qua phường Đậu Liêu, thị 

xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), chiếc máy xúc hiệu LIUGON-JL 30 E đang lên dốc thì bị 

trôi trở lại và lật ngửa xuống hố đè chết hai công nhân.  

 
Hiện trường vụ máy xúc lật xuống hố khiến hai công 

nhân tử nạn - Ảnh: CTV 

Sau khi huy động nhân lực, phương tiện, Công ty TNHH Hồng Thủy mới đưa được thi 

thể hai công nhân ra. Danh tính hai công nhân được xác định là Nguyễn Viết Hùng (36 

tuổi) và Võ Trí Dũng (39 tuổi) đều ở xã Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh. 

Trước đó, khoảng 5g30 cùng ngày, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container với xe máy khiến hai vợ chồng 

chết ngay tại chỗ. 

Theo nhân chứng, chiếc xe container kéo rơmooc do Võ Văn Cần (37 tuổi) điều khiển 

theo hướng Nam - Bắc. Khi đi qua đoạn đường nói trên, xe container tăng tốc vượt lên 

trước một chiếc ôtô chạy cùng chiều.  

Do lấn chiếm phần đường, xe container đã đâm trực diện vào xe máy. Hậu quả hai vợ 

chồng ông Lê Văn Trình (48 tuổi) và bà Lê Thị Thuật (43 tuổi) ở xã Cẩm Lộc (Cẩm 

Xuyên) chết sau khi văng xuống đường. 

VĂN ĐỊNH 
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thanh niªn.com 
Thø t, ngµy 21.9.2011. 

Tuyệt chiêu" biến gỗ lậu thành nhà 
Để vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, “lâm tặc” vùng biên giới Hà Tĩnh biến gỗ 
lậu thành nhà, rồi tuồn về xuôi tiêu thụ.  

Đến xóm 13, xã Hương Lâm, H.Hương Khê (Hà Tĩnh), nhiều người sẽ 
choáng ngợp trước những căn nhà gỗ đồ sộ với những cột gỗ to như cột 
đình, ốp gỗ từ trần nhà xuống sàn.  

Chị N.T.M, một người dân xóm 13 sở hữu căn nhà gỗ 3 gian đồ sộ đang hô 
bán với giá 300 triệu đồng, mách nước: “Ở đây 99% dân làm nhà gỗ. Nhà 
ở cũng là nhà bán, từ 160 triệu đồng đến 600 triệu đồng một nhà, muốn 
kiểu nào có kiểu ấy. Nếu cô không biết gì về gỗ lạt thì nhờ người quen, qua 
“cò” thì chi thêm 10-30 triệu đồng, thủ tục vận chuyển ở đây lo hết”. 

Bắt được nhu cầu của người dưới xuôi, người dân miền núi chuyển đổi từ 
nương rẫy qua việc phá rừng dựng nhà gỗ để bán. “Chuyển gỗ nguyên 
khối về xuôi khó qua mắt kiểm lâm. Để vừa đáp ứng thị hiếu và dễ làm luật 
với kiểm lâm chúng tôi làm thành nhà gỗ”, chị N.T.M kể thêm. 

  
Ngôi nhà chưa ốp ván xung quanh này đang được 
rao giá 250 triệu đồng - Ảnh: Trương Hoa 

Lâm tặc thường lập xưởng tại chỗ rồi thu mua gỗ trong dân, hoặc cho 
người vào rừng chặt gỗ đem về rồi dựng nhà theo yêu cầu hoặc chờ người 
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đến mua. Cò con thì mạnh ai nấy làm: trên một móng nhà cố định, người ta 
làm nhà vừa ở vừa bán, bán được nhà cũ, lại lên rừng chặt gỗ dựng nhà 
mới. Nhà thường chỉ có mái và cột, có khi thêm cả ba mặt ghép gỗ. Căn 
nhà chị M. giá 300 triệu đồng nói trên có 14 cây cột bằng gỗ dổi, chua, đã 
ốp sẵn 3 mặt. 

Thấy tôi băn khoăn về thủ tục, chị M. trấn an: “Ở đây cả làng làm nhà gỗ 
chứ riêng gì tôi. Dân chúng tôi bán nhà chứ đâu có bán gỗ lậu mà kiểm lâm 
bắt”. Tuy nhiên, người này cũng nói thêm: “Cô phải chi thêm 10 triệu đồng 
để chúng tôi “làm luật” với kiểm lâm còn 20 triệu đồng là tiền vận chuyển”. 

Tại xóm 13, chúng tôi còn được anh T.H xui: “Cô nên đi hỏi giá không mắc 
lừa vì người mua rất khó nhận biết các loại gỗ. Ông K. xóm 4, ông Khẩn 
Khuyên xóm 13, ông Thiêu xóm 5… là những người chuyên bán nhà gỗ tốt, 
giá hợp lý”. 

Theo hướng dẫn, chúng tôi tìm đến nhà ông N.T.T là thợ mộc chuyên dựng 
nhà tại Hương Lâm, ông cho biết: “Một năm tôi dựng 10 - 12 nhà, tiền công 
20-25 triệu đồng/nhà”. Còn anh T.N.T, 42 tuổi, ở xóm 5 thì dựng được một 
căn nhà gỗ to đẹp sau 6 năm đi rừng, nếu bán, sẽ được hơn 1 tỉ đồng.  

Xã Hương Lâm có hơn 1.000 hộ với hàng trăm căn nhà gỗ, riêng xóm 13 
gần 30 căn. Người dân lập xưởng dựng nhà tại chỗ, xe trâu, công nông 
chở gỗ giữa ban ngày. Dân ở đây bảo, “chúng tôi dựng nhà có bao giờ ai 
kiểm tra?”.  

Một thực tế mà ai cũng thấy khi đến Hương Liên là cảnh những ngôi nhà 
gỗ dựng lên ngày một nhiều. Gỗ khai thác từ rừng về không có dấu búa 
kiểm lâm tập kết trong các khu vườn cũng nhiều như ngả rạ. Nhà gỗ dù 
dựng bằng gỗ dổi hay gỗ chua, với kiểu dáng gì thì cũng chỉ nhằm "hợp 
thức hóa" gỗ lậu để chở về xuôi. Với "chiêu bài" biến gỗ lậu thành nhà như 
thế này, mỗi năm lâm tặc ở vùng rừng núi biên giới Hà Tĩnh đã "qua mắt" 
cơ quan chức năng để vận chuyển hàng nghìn khối gỗ lậu về xuôi một 
cách trót lọt. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Sỹ Lương, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm H.Hương 
Khê khẳng định với phóng viên: “Không có việc nhà gỗ mọc lên như nấm ở 
xã Hương Lâm. Người dân cũng không ai làm nhà để bán, có chăng cũng 
chỉ để ở. Những ngôi nhà được bán ra khỏi địa bàn toàn nhà cũ, không có 
nhà mới. Năm 2011, xã Hương Liên có bán 2 nhà, Hương Lâm bán 4 nhà, 
trị giá chỉ có 20-50 triệu đồng/nhà”. 

Trương Hoa 
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lao ®éng 
Thø t, ngµy 21.9.2011. 

Bắt nhóm trộm dây cáp viễn thông  
 
Ngày 20.9,  cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà 
Tĩnh)  vừa bắt giữ 7 đối tượng chặt trộm dây cáp viễn thông trên địa 
bàn. 
Được biết  trong thời gian qua trên địa bàn các xã Hương Trà, Hương 
Xuân và Lộc Yên liên tiếp xẩy ra nhiều vụ chặt trộm dây cáp viễn thông, 
gây thiệt trên 100 triệu đồng. 
Các đối tượng gây ra các vụ trộm nói trên là: Nguyễn Kim Tuấn, SN 1995; 
Hoàng Xuân Quỳnh, SN 1994; Nguyễn Văn Quân, SN 1995; Nguyễn Kim 
Toàn, SN 1996; Lê Hữu Dũng SN 1995; Hoàng Xuân Kháng, SN 1994; 
Phan Thị Trà, SN 1982; tất cả các đối tượng này đều trú tại xã Hương 
Xuân Trong số đối tượng này trừ Phan Thị Trà ra, còn các đối tượng còn 
lại đều đang là học sinh. 
Bọn chúng khai nhận, chúng thường tụ tập nhau rồi dùng xe máy đi quan 
sát ở các địa bàn hẻo lánh, khu vực xa dân cư và ít người qua lại có đường 
dây đi qua, sau đó chờ đến đêm tối chúng cùng nhau mang theo dao, kìm 
đi cắt cáp. Sau đó chúng bóc lấy lõi đồng đem về bán cho Phan Thị Trà lấy 
tiền tiêu xài, đánh điện tử, bida. Tính từ cuối tháng 6 lại nay chúng đã thực 
hiện trót lọt 5 vụ cắt trộm dây cáp. 
Công an Hương khê đã thu được một số tang vật của vụ án, tiền hành 
hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo luật định. 

Hùng Nguyễn 
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lao ®éng 
Chñ nhËt, ngµy 25.9.2011. 

Hai đối tượng nghiện ma túy trộm chó sa lưới  
Sáng nay (25/9) đại tá Phan Văn Đán, Trưởng công an huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh 
cho biết, hôm qua vừa bắt được hai đối tượng trộm chó là con nghiện. Do bức 
xúc nên người dân đã đốt cháy chiếc xe máy là tang vật của vụ trộm. 
Khoảng 5giờ 40 sáng 24/9, khi vừa ngủ dậy người dân thôn Tiên Thanh, xã 
Tiên Điền, Nghi Xuân đã phát hiện 2 đối tượng  nam điều khiển chiếc xe 
máy  BKS38H7-4296 chạy qua địa bàn. Ngay lập tức hàng chục người dân 
đuổi theo và “tóm” được chiếc xe máy cùng với một bao tải có 1 con chó 
đen nặng 16 kg và 1 cần câu chó. Qúa bức xúc vì thời gian qua trên địa 
bàn thường xẩy ra mất trộm chó chưa bắt được đối tượng nên người dân 
đã “phóng hỏa” đốt cháy chiếc xe máy BKS 38 H7 4296. Trong khi cả hai 
đối tượng chạy tháo thân thì bị người dân vây đánh phải khâu 7 mũi và áp 
giải lên công an huyện Nghi Xuân. 

 
Chiếc xe máy trong một vụ câu trộm chó bị đốt cháy thành than. 

 
Được biết 2 đối tượng bắt trộm chó bị bắt là Đinh Ngọc Duy (SN 1984) và 
Chu Văn Hà ( SN 1997) ngụ tại thôn Hải Thủy, xã Xuân Hải đều là con 
nghiện ma túy. Riêng  Đinh Ngọc Duy có 2 tiền án, vừa được nhà nước 
đặc xá tha tù vào dịp 30/4/2011. Bọn chúng khai nhận, rạng sáng ngày 
24/9, Đinh Ngọc Duy và Chu Văn Hà cùng nhau đi xe máy mang biển kiểm 
soát 38H7-4296 đi bắt trộm chó tại xã Xuân Yên. Duy và Hà bị người dân 
phát hiện, truy đuổi chạy về thôn Tiên Thanh, xã Tiên Điền thì bị người dân 
nơi đây bắt giữ. Hiện cả hai đối tượng đang bị tạm giam chờ kết quả xác 
minh, điều tra từ cơ quan chức năng. 

Hương Nhàn 
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d©n viÖt 
Thø hai, ngµy 26.9.2011. 

Dùng giấy tờ giả để chạy xe chở khách 

(Dân Việt) - Hồ Minh Sơn thừa nhận đã dùng con dấu và chữ ký giả trong gần 
2 năm qua, không hề vào Bến xe Khách Hà Tĩnh đón khách mà lập bến tại 
nhà và đón khách dọc đường. 

Ban quản lý Bến xe khách Hà Tĩnh vừa phối hợp với Đội CS113, Phòng CS quản 
lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra xe khách BKS 38H- 4869 thuộc Công ty CP 
Vận tải ô tô Hà Tĩnh do chủ xe Hồ Minh Sơn thường trú tại khối phố 3 phường 
Nam Hà, TP.Hà Tĩnh, lưu hành tuyến cố định Hà Tĩnh, TP.HCM. 

Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 1 con dấu giả của Ban quản lý Bến xe 
khách Hà Tĩnh và 1 cuốn sổ nhật trình chạy xe do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp nhưng 
toàn bộ dấu xuất bến và chữ ký của cán bộ Bến xe khách Hà Tĩnh đều do chủ xe Hồ 
Minh Sơn tự ký và đóng dấu giả. 

Hồ Minh Sơn thừa nhận đã dùng con dấu và chữ ký giả trong gần 2 năm qua, 
không hề vào Bến xe Khách Hà Tĩnh đón khách mà lập bến tại nhà và đón khách 
dọc đường. 

Đình Đức 
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ngêi cao tuæi 
Thø n̈m, ngµy 29.9.2011. 

Hà Tĩnh: Một thương binh 19 năm khiếu kiện đòi quyền lợi 
 
Từng bị các bên tranh chấp trói giải về xã, bị đánh phải nằm viện 
nhiều ngày, bị Công an bắt giam, Toà án phạt tù nhưng ra tù ông lại 
tiếp tục khiếu kiện. Ông bảo "Nếu đời tôi chưa tìm ra công lí thì các 
con tôi sẽ thay cha…". Theo chúng tôi, nguyên nhân chính là do sai 
phạm của UBND huyện Thạch Hà. Còn những người giải quyết khiếu 
nại thì bảo thủ, quan điểm lạc hậu không phù hợp với quy định của 
pháp luật... 
 
Sai phạm trước chồng lên sai phạm sau 

Đầu năm 1988, ông Hồ Sỹ Chững, thương binh 4/4 cùng hai hộ Dương 
Công Lưu, Dương Văn Mại lên vùng Đập Tây lập vườn rừng diện tích 15 
ha. Đơn của họ được HTX Bắc Xuân và UBND xã Thạch Xuân xác nhận, 
đề nghị UBND huyện Thạch Hà giao đất. 5 năm sau, khi màu xanh bao 
trùm khu đồi, UBND huyện mới có quyết định số 16 ngày 14-5-1993 giao 
cho tổ ông Chững quản lí sử dụng 15 ha này, thời hạn 30 năm, có Nam, 
Bắc, Đông, Tây tứ cận. Lúc này ông Lưu, ông Mại đã bỏ cuộc, chỉ còn ông 
Chững bám trụ và ông đã nộp lệ phí giao đất cho huyện. Nhưng trước đó 
17 ngày, UBND huyện có quyết định không số ngày 27-4-1993 cấp sổ Lâm 
bạ cho hai ông Dương Công Tùng và Nguyễn Văn Biểu, chồng lên diện tích 
15 ha mà ông Chững đang quản lí, sử dụng. Khi xảy ra tranh chấp, lẽ ra chỉ 
cần thu hồi hai sổ Lâm bạ cấp nhầm thì UBND huyện lại ra Quyết định số 
167 ngày 27-12-1993 thu hồi cả quyết định giao đất cho ông Chững và hai 
sổ Lâm bạ nói trên. Để rồi ngày 24-9-1994, UBND huyện Thạch Hà lại ra 
Quyết định số 3 giao cho ông Tùng 4,8 ha, ông Biểu 3,3 ha trong diện tích 
15 ha mà ông Chững đã quản lí, sử dụng 6 năm rưỡi. Ông Chững khiếu 
nại rồi khởi kiện yêu cầu được bồi thường thiệt hại nhưng bị chính quyền 
và Toà bác đơn vì cho rằng ông sử dụng đất trái phép khi chưa được 
UBND huyện có quyết định giao đất. 

Dù không hiểu luật nhưng ông Chững rất hiểu đạo lí. Đất ông sử dụng ổn 
định, bị chính quyền lấy đến 8 ha giao cho người khác, không cần trả công
là trái đạo lí. Mà trái đạo lí tức là trái pháp luật. Lập luận này đã nuôi dưỡng 
niềm tin cho ông suốt 19 năm qua. Vì thế dù phải "nếm mật, nằm gai", dù bị 
người tranh chấp bắt trói đưa về xã, bị đánh phải nằm viện đến 65 ngày, bị 
Công an bắt giam, bị Toà án phạt tù, bị cả chính quyền lẫn Toà bác đơn đòi 
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bồi thường nhưng ông không nản. 

Bảo thủ và hẹp hòi? 

Trong khi những người khác, hài lòng với hạn mức ruộng đất địa phương 
giao, thì thương binh Hồ Sỹ Chững không khoanh tay. Ông quyết lên rừng 
Đập Tây lập trang trại. Đó là ý chí vươn lên, là phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. 
Thế mà chính quyền… nỡ cướp công của ông cho người khác? Ông 
Chững khiếu nại đòi trả công là đúng, song chính quyền huyện đã thẳng 
thừng bác khiếu nại của ông với lí lẽ là đất ông sử dụng không hợp pháp, 
chưa được UBND huyện giao? Sự thật không phải thế. Đất ông Chững sử 
dụng đã 5 năm, UBND huyện đã có quyết định giao đất cho ông, ông đã 
nộp tiền lệ phí giao đất nhưng rồi chính UBND huyện lại thu hồi đất đó để 
giao cho người khác? 

Sau một tháng kiểm tra xác minh, việc giải quyết khiếu nại, ngày 6-3-2001, 
Đoàn công tác của tỉnh có báo cáo dài 16 trang nhưng… rất hời hợt, cũng 
nhìn nhận ông Chững sử dụng đất bất hợp pháp vì chưa được cấp có thẩm 
quyền giao. Quan điểm máy móc ấy không phù hợp với tư duy mới nên 
không có khả năng gỡ rối. Vào những năm 80 thế kỉ trước, kinh tế đất 
nước còn rất khó khăn, lương thực thiếu thốn, trong khi đất đai còn bị 
hoang hoá, lãng phí thì những người đi đầu mở đất như ông Chững, cần 
phải được nêu gương. Nhưng... đến thế kỉ XXI, mà Đoàn công tác của tỉnh 
vẫn nhìn việc ông Chững sử dụng đất như người phạm tội thì quả là một 
điều khó hiểu? Luật Đất đai năm 1993 và 2003 đều quy định người sử 
dụng đất không có các loại giấy tờ… nhưng đất đã sử dụng ổn định có xác 
nhận của cấp xã thì được bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi. Tức lúc bấy 
giờ Luật không bắt buộc đất sử dụng phải được chính quyền giao. Như 
vậy, ông Chững sử dụng đất không trái luật. Hai lần Chủ tịch UBND xã chủ 
trì họp dân xóm 9, các ý kiến cho biết ông Chững lên vùng Đập Tây lập 
trang trại từ đầu năm 1988 và kiên cường bám đất, ông phải được hưởng 
thành quả lao động của mình. Nhưng ông Chững chỉ yêu cầu bồi thường 
tiền công lao động trong 6 năm rưỡi là không có gì quá đáng. Ngày 28-8-
2001, UBND tỉnh có quyết định giao UBND huyện Thạch Hà chỉ thanh toán 
vốn và lãi số tiền lệ phí ông Chững đã nộp hơn 7 năm trước. Sự hẹp hòi và 
bảo thủ của chính quyền khiến ông Chững không chịu dừng bước. 

Có tình tiết mới 

Hiện nay, vùng Đập Tây bị quy hoạch để làm thuỷ lợi và làm đường. Ngoài 
ông Chững, ông Tùng, ông Biểu còn có 6 người khác được bồi thường. 
Ông Chững cho rằng đất 8 hộ này được nhận bồi thường chính là đất mà 
19 năm qua ông khiếu kiện chưa được giải quyết, nên ông không cho thi 
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công. Ngày 3-8-2011, chính quyền dùng hàng trăm người, phần đông là 
công an, đến gọi là "bảo vệ thi công", 2 người con ông Chững bị tạm giữ vì 
có hành động cản trở. 

Còn việc bồi thường, thật không kể hết sự vô lí của cả 55 danh mục trong 
biên bản. Theo hồ sơ thì đất ông Chững bị thu hồi 29.597 m2 trong đó đất 
trồng cây lâu năm, giá 4.000đ/ m2. Trong khi ở Bình Thuận, Ninh Thuận, 
Quảng Nam… giá đất nông nghiệp là hàng trăm nghìn đồng/m2 mà người 
dân vẫn chưa chấp nhận thì ở Hà Tĩnh, có thấp cũng phải tính hàng chục 
nghìn đồng chứ, sao lại chỉ có 4.000đ/ m2? Giá đất nuôi trồng thuỷ sản 
được bồi thường 1.600đ/ m2, đúng là… một sự khôi hài ? Bây giờ lao động 
phổ thông là 150.000đ/công, một người một ngày làm sao đào, chuyển đi 
xa được 90 m3 đất để lấy 150.000đ? Đó là mới xét ở sự tạo ra cái ao chứ 
chưa kể giá trị đất. Còn đất trồng chè, một m2 chè mỗi lần cắt cành đã bán 
được 30.000đ và trồng một lần là được hưởng hàng chục năm, vậy mà chỉ 
bồi thường 10.000đ/ m2 đất chè ? 

Ông Chững bảo: "Biết là rất vô lí đấy, nhưng cứ phải nhận tiền đã, rồi sẽ 
khiếu nại sau. Vì đang… đói, lấy gì ăn mà đi khiếu kiện ? 

Những điều tai nghe mắt thấy ở đây, nếu nạn nhân không khiếu kiện mới là 
chuyện lạ. Lâu nay không có tham mưu tốt, không ai chỉ ra chuyện bất hợp 
lí, lần này hi vọng lãnh đạo huyện Thạch Hà và UBND tỉnh Hà Tĩnh nhìn ra 
vấn đề để giải quyết dứt điểm vụ khiếu kiện kéo dài này 

Trần Mỹ - Lê Hữu - Xuân Lê 
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tÇm nh×n.net 
Thø n̈m, ngµy 29.9.2011. 

"Toà nhà cao nhất Hà Tĩnh" phạm Luật Xây 
dựng?  
(Tamnhin.net) - Mặc dù đã bị Sở Xây dựng và phòng Quản lý Đô thị thành 
phố tạm đình chỉ thi công nhưng phía chủ đầu tư toà nhà Trung tâm Thương 
mại BMC (TP. Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên thi công.  

 
"Toà nhà cao nhất Hà Tĩnh" đang ngang nhiên phạm luật  

Thời gian qua, người dân ở TP. Hà Tĩnh rất "ngỡ ngàng" khi chứng kiến 
công trình Trung tâm Thương mại BMC (toà nhà cao nhất ở Hà Tĩnh) - 
một công trình nằm ở vị trí trung tâm, là “bộ mặt” thành phố "bỗng 
dưng" mọc thêm hai bộ khung sắt phía trên tầng 4.  
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Nhiều tầng của ngôi nhà đã bị che khuất 

 
Việc làm này đã gây mất mỹ quan khi một số tầng đã bị hai "khung sắt" đồ sộ này 
che khuất. 
 
Hỏi ra mới biết đây là công trình cải tạo, nâng cấp mái che tầng 4 Trung tâm 
Thương mại BMC của chủ đầu tư. 
 
Trước sự việc đó, ngày 25/7/2011, đoàn kiểm tra liên ngành Sở Xây dựng, phòng 
Quản lý đô thị thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện chủ đầu tư là 
Công ty Thiên An BMC đã vi phạm trật tự xây dựng đô thị khi thi công xây dựng 
phần mái che này. Do vậy, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với chủ đầu 
tư; Sở Xây dựng có quyết định đình chỉ thi công công trình. 
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Thế nhưng, bất chấp quyết định đình chỉ thi công, chủ đầu tư vẫn tiếp tục 
triển khai dựng thêm 1 bộ khung sắt ở phần phía Bắc tòa nhà. 
 
Một cán bộ phòng Thanh tra Sở Xây dựng cho biết: Đến nay, chủ đầu tư 
vẫn chưa trình được hồ sơ thiết kế và các thủ tục cần thiết để sở xem xét 
công trình đó có được cấp phép hay không. Sau khi lập biện bản đình chỉ 
thi công, chúng tôi đã giao cho phía thành phố Hà Tĩnh theo dõi nếu họ 
tiếp tục vi phạm sẽ tiến hành cưỡng chế ngừng thi công. 

 

Bất chấp lệnh đình chỉ, phía chủ đầu tư vẫn cho thi công  
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Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây 
dựng cho biết, sáng 29/9, chúng tôi đang họp  để giải quyết vấn đề này. 

 

Dư luận đang đặt câu hỏi tại sao phía chủ đầu tư lại có hành động "liều lĩnh" như vậy? 

 
Sáng 29/9, khi PV có mặt tại toà nhà này thì trên tầng 4 có nhiều công 
nhân vẫn "miệt mài" làm việc và chiếc "khung sắt" vẫn đang được tiếp 
tục hoàn thiện. 

Hà Vy - Mai Nhi 
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d©n trÝ 
Thø hai, ngµy 26.9.2011. 

Hà Tĩnh: Bão đến gần, quan chức vẫn… lai rai nhậu 
(Dân Trí) - Trong khi cả tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp 
đối phó với bão số 4 thì trưa 26/9 nhiều quan chức tại huyện Hương Sơn vẫn ung 
dung ngồi nhậu với lãnh đạo doanh nghiệp tại một quán gà đồi. 

Sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã có mặt tại quán gà đồi T.Q. ở xã Sơn Lễ nằm 
trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Lúc chúng tôi tới nơi, quán gà đồi này chật kín ô tô. 
Một nhân viên của quán cho hay, những chiếc xe nói trên là của cán bộ huyện Hương 
Sơn và một vài nhà thầu xây dựng trên địa bàn. Họ đậu xe và ăn uống ở quán được 
chừng hơn 40 phút. 

Đi vào trong quán, hơn chục người đang ngồi ăn nhậu đặc sản như bão số 4 chưa sắp 
áp sát biển Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung.  
  

 
Bão số 4 đang áp sát bờ, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang khẩn cấp đối phó mưa bão, nhưng một số quan chức 

huyện Hương Sơn vẫn bình chân như vại (ảnh cắt từ video clip) 
  

Cảnh tượng chúc tụng, đùa cợt giữa các cán bộ huyện, giữa cán bộ huyện với Giám 
đốc doanh nghiệp xây dựng nọ liên tục rôm rả. Thậm chí, trong lúc cao hứng những cán 
bộ huyện này còn yêu cầu một số nhân viên nữ đi vòng quanh bàn lần lượt chúc mỗi 
cán bộ một chén để làm vui.  

Được chừng hơn 30 phút tính từ thời điểm nhóm PV vào quán nhậu đặc sản này, nhóm 
nhân viên nữ ăn uống xong rời khỏi bàn nhậu ngồi chờ, còn các quan chức và nhà thầu 
tiếp tục ngồi lai rai, chúc tụng lẫn nhau. Cảnh chúc tụng lại diễn ra, hết uống “chéo 
cánh”, lại uống“hội đồng”.  
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Cuộc nhậu kéo dài cho tới lúc một trong số những cán bộ ngồi nhậu bất ngờ phát hiện 
máy quay của phóng viên. Lập tức, các quan chức này rỉ tai nhau và nhanh chóng rời 
khỏi bàn nhậu. Nhiều quan chức đi ra ngoài mặt đỏ phừng phừng, nói năng sặc mùi 
rượu... 

Theo xác minh nhanh, trong cuộc nhậu kéo dài vào trưa nay của nhiều quan chức 
huyện Hương Sơn có Phó Chủ tịch Phạm Xuân Cảnh, Trưởng phòng Tài nguyên môi 
trường huyện Nguyễn Đình Công, Trưởng Ban Xây dựng cơ bản huyện Dương Văn 
Bình, nữ kế toán của ban này được những người trong mâm nhậu gọi tên Thủy; còn 
người nhậu cùng quan chức huyện Hương Sơn là ông N.T.N, Giám đốc một doanh 
nghiệp xây dựng trên địa bàn.   

 
Hai người ngồi giữa đang trò chuỵên trong mâm nhậu này là Phó Chủ tịch Phạm Xuân Cảnh (bên trái), và 
Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Nguyễn Đình Công (bên phải). (ảnh cắt từ video clip) 

  
Trong khi cơn bão số 4 rất mạnh, đã áp sát đất liền, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đang khẩn 
cấp chỉ đạo các địa phương khẩn trương phòng chống bão, đồng thời cắt cử cán bộ chủ 
chốt về các địa phương phối hợp, chỉ đạo công tác đối phó mưa bão, thì quan chức 
huyện Hương Sơn vẫn thản nhiên chúc tụng, ăn nhậu như vậy!. 

Trao đổi nhanh với PV Dân Trí vào đầu giờ chiều nay, ông Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch 
UBND huyện Hương Sơn hết sức bất ngờ trước sự việc nêu trên vì như ông cho biết, 
tất cả cán bộ huyện đã được cắt cử về địa phương, chỉ đạo công tác đối phó với bão số 
4. 

Ông Trinh khẳng định, sẽ cho kiểm tra ngay vụ việc này.    
  
         Văn Dũng - Huy Thái  
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d©n trÝ 
Thø n̈m, ngµy 29.9.2011. 

Bí thư Hà Tĩnh chỉ đạo làm rõ vụ quan chức ăn nhậu trong mưa bão 
(Dân Trí) - Sau khi Dân Trí đăng tải bài viết “Bão đến gần, quan chức vẫn… lai rai 
nhậu”, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan 
chức năng của tỉnh làm việc với UBND huyện Hương Sơn, Báo Dân Trí để làm rõ 
những nội dung báo nêu. 
 
Thông tin trên được ông Nguyễn Viết Trường - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà 
Tĩnh khẳng định với Dân Trí vào chiều ngày 27/9.  

Theo ông Trường, ngay sau khi Dân Trí đăng tải bài viết về sự phản cảm của nhiều 
quan chức huyện Hương Sơn ăn nhậu trong khi cơn bão số 4 đang đến gần vào trưa 
ngày 26/9/2011, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã có ý kiến chỉ đạo 
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh này làm việc với 
UBND huyện Hương Sơn và báo Dân Trí nhằm làm rõ sự thật về việc có hay không 
chuyện một số cán bộ huyện Hương Sơn ăn nhậu phản cảm như báo phản ánh.  

 
Cuộc ăn nhậu trong mưa bão của các quan chức huyện Hương Sơn vào trưa ngày 26/9 (ảnh được cắt từ 

video clip).  
  
Trong khi chờ kết luận, đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Sở TT - TT 
tỉnh này đều khẳng định, nếu những cán bộ có mặt sai phạm như trong bài báo nêu 
thì đã vi phạm Kết luận số 05-KL/TU ngày 27/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Hà Tĩnh về việc “nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ 
trang sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc, 
ép người khác uống rượu, bia”. 
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Ông Trường cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, ngày 27/9 Ban 
tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có Công văn gửi UBND huyện Hương Sơn yêu cầu 
khẩn trương báo cáo những nội dung báo nêu. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu 
cầu UBND huyện Hương Sơn báo cáo vụ việc một cách khách quan, đúng sự việc 
để Tỉnh ủy có căn cứ xem xét, xử lý.  

Chiều cùng ngày, đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đại diện Sở TT - TT 
tỉnh này cũng đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin đối với PV Dân Trí xung quanh 
những nội dung bài báo nêu. Bước đầu đại diện các sở này đã được PV Dân Trí 
cung cấp một số chứng lí liên quan đến cuộc ăn nhậu của các quan chức huyện 
Hương Sơn. 

Cũng vào ngày 27/9/2011, Ban Biên tập Báo điện tử Dân trí đã nhận được Công 
văn số 418 của UBND huyện Hương Sơn về việc đề nghị cải chính thông tin trên 
báo. 

Theo ông Trường, để đi đến kết luận cuối cùng về những nội dung bài báo phản 
ánh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng Sở TT - TT tỉnh này đã thống nhất, sẽ 
đồng chủ trì một cuộc gặp đối chất giữa UBND huyện Hương Sơn và Báo Dân Trí 
vào chiều thứ 6 ngày 30/9 này. "Sau cuộc đối chất nêu trên chúng tôi sẽ có văn bản 
báo cáo để Tỉnh ủy có căn cứ xem xét, xử lý đúng với bản chất sự việc" - ông 
Trường nói.  

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này 

Văn Dũng 
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c«ng an TPHCM 
Thø şu, ngµy 30.9.2011. 

Nhà báo dỏm tống tiền ở Hà Tĩnh: Cơ quan điều tra vào 
cuộc 
(ĐSCT) Liên quan đến vụ nhà báo dỏm tống tiền cán bộ xã ở Hà Tĩnh, 
ngày 21-9-2011 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã 
quyết định tống đạt giấy triệu tập, mời nghi phạm Phan Văn Quý (trú tại xã 
Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) đến trụ sở công an để điều tra, làm rõ hành vi 
tống tiền trước đó của người này.  
Ngày 15-9-2011, ông Nguyễn Đức Anh (Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh, 
huyện Hương Sơn) cùng một số cán bộ địa phương đã đến Công an huyện 
Hương Sơn báo cáo vụ việc: lãnh đạo UBND xã Sơn Lĩnh vừa bị một đối 
tượng tự xưng tên là Phan Văn Quý - “phóng viên Báo Pháp luật & xã hội” 
đến tống tiền. 

 
Giấy mời giả mạo đến dự lễ khai trương văn phòng trường trú Bắc Trung bộ - Báo Pháp 

luật & xã hội của Phạm Ngọc Lý 

Theo trình bày của ông Anh: cuối năm 2010, xã Sơn Lĩnh có một người ở trong diện 
được hưởng chế độ chính sách bị chết. Nhưng vì sơ suất, cán bộ xã chưa kịp báo cáo 
lên Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn, nên số tiền được hưởng theo chế độ của 
người này hàng tháng vẫn được chuyển về quỹ UBND xã Sơn Lĩnh. Tháng 6-2011, sau 
khi phát hiện ra vụ việc, UBND xã Sơn Lĩnh đã họp kiểm điểm và mang toàn bộ số tiền 
trả lại cho Phòng LĐ-TB&XH huyện. Lợi dụng điều này, một đối tượng tự xưng tên là 
Phan Văn Quý - “phóng viên Báo Pháp luật & xã hội” thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đã 
nhiều lần đến UBND xã Sơn Lĩnh yêu cầu được gặp lãnh đạo để “làm việc”, dọa sẽ 
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phanh phui những sai phạm ra ánh sáng. 
 
Nghiêm trọng hơn, sáng 14-9-2011, Quý đã trực tiếp gọi điện cho ông Anh để yêu cầu 
ông và kế toán trưởng xã Sơn Lĩnh phải đưa 5 triệu đồng xuống thị trấn Phố Châu 
(huyện Hương Sơn) nộp tận tay cho y. Không đạt được mục đích, 19 giờ cùng ngày, 
Quý tiếp tục gọi điện uy hiếp ông Anh và lãnh đạo UBND xã Sơn Lĩnh, là phải tiếp tục 
đưa thêm 2 triệu đồng nữa để y làm quà cho sếp. Ông Anh đã ghi âm lại toàn bộ cuộc 
điện thoại tống tiền của Quý để chuyển cho cơ quan công an.  
Qua điều tra, công an được biết Phan Văn Quý trước đây là giáo viên dạy hợp đồng tại 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn. Nhưng gần một năm nay Quý đã 
bỏ nghề giáo, chuyển sang  giả danh nhà báo. Sở dĩ Quý có được giấy giới thiệu giả, tự 
cho mình là nhà báo rồi tống tiền là vì có sự tiếp tay của ông Phạm Ngọc Lý - phóng 
viên thường trú Báo Pháp luật & xã hội tại Nghệ An. Lý đã tự ý làm con dấu giả và ký 
tùy tiện, cấp giấy giới thiệu giả cho nhiều nhà báo dỏm hoạt động trên địa bàn hai tỉnh 
Hà Tĩnh, Nghệ An.  
 
Ngoài ra, để phô trương thanh thế, ngày 28-6-2011, Phạm Ngọc Lý còn ký một loạt giấy 
mời có đóng dấu giả gửi đến lãnh đạo các cơ quan chức năng và nhiều doanh nghiệp 
trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An với nội dung: vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28-6-
2011, vui lòng mời quý khách đến tại nhà khách Nghệ An (số 04 đường Phan Đăng 
Lưu, TP.Vinh) để dự Lễ khai trương VPTT Bắc Trung bộ - Báo Pháp luật & xã hội. 
 
Tuy nhiên khi khách đến thì lại nhận được lịch hoãn buổi lễ... vô thời hạn.  
Ông Nguyễn Xuân Khánh - Thư ký tòa soạn Báo Pháp luật & xã hội - khẳng định: “Báo 
Pháp luật & xã hội không có phóng viên nào tên là Phan Văn Quý và lãnh đạo cơ quan 
cũng không cấp giấy giới thiệu cho anh ta. Nếu phát hiện sự giả mạo giấy tờ như trên, 
đề nghị công an và các đồng nghiệp làm rõ”.  
 
Sáng 26-9-2011, thượng tá Dương Văn Trường - Trưởng công an huyện Hương Sơn, 
Hà Tĩnh - cho biết: hiện chúng tôi đang tiến hành lấy lời khai, tường trình, thu thập 
chứng cứ của phía người bị hại để điều tra.  

HOÀNG AN  
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Th môc toµn v̈n tḩng 9 n̈m 2011 112 

lao ®éng 
Thø şu, ngµy 30.9.2011. 

Hoang mang vì bị “khủng bố” điện thoại  
Thời gian vừa qua, ngành y tế Hà Tĩnh có nhiều vấn đề được phản ánh lên báo 
chí, không những phóng viên bị gọi điện hù dọa mà cán bộ ngành y cũng bị 
“khủng bố” bằng tin nhắn. 
Ngày 30.9 chúng tôi nhận được đơn thư phản ánh của gia đình ông Đào Xuân Lý (bác 
sỹ khoa Chấn thương bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) và vợ là chị Phan Thị Hiếu (công tác 
tại Trung tâm Mắt Hà Tĩnh) thường trú số 4 đường Phan Đình Giót, TP Hà Tĩnh. 
 
 Chị Phan Thị Hiếu cho biết, vợ chồng chúng tôi kết hôn năm 1993 và từ đó đến nay gia 
đình tôi sống hạnh phúc hòa thuận. Trong cuộc sống hàng ngày vợ chồng luôn sống 
thủy chung, có trách nhiệm, không hề gây xích mích, thù oán gì với bất kỳ ai. Gia đình 
chúng tôi được bà con hàng xóm và đồng nghiệp yêu mến. Nhưng đến nay danh dự, 
nhân phẩm và hạnh phúc gia đình chúng tôi đang bị tổn hại rất nghiêm trọng vì chủ 
nhân số điện thoại 0914260236 luôn nhắn tin nội dung xấu, tục tĩu. 

 

Đơn thư phản ánh bị “khủng bố” bằng tin nhắn của chị  Phan 
Thị Hiếu. 

Trong thời gian vừa qua, thuê bao nói trên đã gửi nhiều tin nhắn có nội dung xấu tục tĩu, 
chà đạp đe dọa nhân phẩm, xúc phạm nghiêm trọng đến các số điện thoại vợ chồng chị 
Hiếu. Mới đây nhất là lúc hơn 14h ngày 25.9, số điện thoại của chị Hiếu nhận một tin 
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nhắn từ số 0914260236 với nội dung rất tục tũi. Trước đó, số điện thoại này cũng nhắn 
cho chồng chị Hiếu với nội dung “Anh Lý ơi, em thấy thật nhục nhã cho anh, vợ anh đi 
ăn nằm với nhiều nhà báo”. 
 
"Chúng tôi không biết được ai đã làm việc này, nhằm mục đích gì? Chúng tôi nhận thấy 
hành động nói trên của người nhắn tin đã phạm tội vu khống, chà đạp lên nhân phẩm 
của gia đình chúng tôi, gây hoang mang cho cả gia đình và vi phạm Điều 121 và điều 
122 Luật Hình sự năm 2010" - chị Hiếu nói. 
 
Do bị nhắn tin khủng bố nên gia đình bà Hiếu rất hoang mang lo lắng, đã viết đơn gửi 
công an TP. Hà Tĩnh. Chị  Hiếu lo lắng “Tôi mong rằng qua thông tin đại chúng và các 
cơ quan chức năng vào cuộc điều tra tìm ra đối tượng để xử lý, giúp gia đình chúng tôi 
bảo vệ tính mạng, danh dự và hạnh phúc gia đình”. 
 
Trước sự việc này, ngày 30.9, chúng tôi đến nhà mạng quản lý số điện thoại 
0914260236. Tại đây được biết số thuê bao này đã chuyển từ hình thức thuê bao trả 
sau sang trả trước. Theo quy định về bảo mật  thông tin khách hàng nên nhà mạng 
không cho biết các thông tin về chủ của thuê bao trên. 
 
Một người khác cũng nhận được 2 tin nhắn “khủng bố” là bác sỹ Trần Xuân Dâng, Phó 
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh. Sáng ngày 30.9, liên lạc qua điện thoại bác sỹ Dâng cho 
hay: Nội dung họ nói mình hợp đồng với báo chí viết về ngành y tế. 

 

Nhà ông Đinh Nho Lý bị “khủng bố” vì… đi ăn cùng 
phóng viên. 

 
Trong một diễn biến khác, sau khi phỏng vấn lãnh đạo sở Y tế Hà Tĩnh về những vấn đề 
mà Laodong.com.vn đăng tải thời gian qua. Khi báo chưa đăng bài thì phóng viên bị một 
người tự xưng là “anh Quang trưởng phòng Nghiệp vụ y” có số điện thoại 0913530905 
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gọi điện to tiếng hù dọa, lăng mạ và thách thức. Cuộc điện thoại của ông Quang có 
đoạn: “Đừng có vớ vẩn, mày là cái thằng… Tao rất đàng hoàng với mày, tại sao mày 
đưa tin sai sự thật”. 
 
Sau khi những vấn đề sai phạm trong ngành y tế Hà Tĩnh được phanh phui, thì những 
người bị nghi ngờ “hợp đồng với báo chí” và người phản ánh thông tin đến với công 
chúng bị “khủng bố” bằng điện thoại.  
 
Liên quan đến vấn đề người dân bị “khủng bố” ở Hà Tĩnh trong thời gian qua, rạng sáng 
ngày 27.9, gia đình ông Đinh Nho Lý, ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn cũng bị 
“khủng bố” bằng gạch đá, dầu nhớt và phân. Trước đó, ông Lý đi ăn cùng phóng viên 
báo chí (trưa ngày 26.9) - nơi mà “Dân hối hả chạy bão, cán bộ huyện say sưa nhậu”, 
tối 26.9, ông Lý cũng bị gọi điện trách móc và đe dọa. 
 
Chúng tôi khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc vạch mặt những kẻ 
“khủng bố”. 
 

Long Sơn 
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TÇm nh×n.net 
Thø şu, ngµy 9.9.2011. 

Hà Tĩnh: Khi “quan xã” coi trời bằng vung!  
(Tamnhin.net) – Chính quyền địa phương buộc người dân phải nộp 
rất nhiều khoản trái với quy định của Nhà nước, lập “sổ theo dõi” 
buộc người dân phải mang theo khi lên UBND xã xin giấy tờ, nếu ai 
chưa đóng đủ thì không giao dịch. Đó là “chuyện lạ thời nay” ở xã 
Cương Gián, Nghi Xuân (Hà Tĩnh).  

 
Ông Nguyễn Duy Tùng và cuốn “Sổ theo dõi” được xem như một “giấy 

phép con” người dân phải mang theo khi giao dịch.  

Buộc dân nộp 1001 khoản thu trái phép 
 
Trong căn nhà chật hẹp, thấp lè tè, ông Nguyễn Duy Tùng, thôn Nam 
Sơn cho biết: “Dân xã tôi ai cũng phải nộp các khoản do xã quy định, 
nếu ai không nộp thì đừng nghĩ đến chuyện xin giấy tờ của xã”. Nói rồi, 
ông giở cuốn sổ ghi các khoản thu hàng năm cho mỗi hộ, còn cẩn thận 
lưu giữ hóa đơn cho mỗi khoản thu.  
 
Hộ ông (và mọi hộ khác) buộc phải nộp các khoản: quỹ khuyến học (10 
nghìn đồng); quỹ tình nghĩa (15 nghìn); quỹ trẻ thơ (10 nghìn); quỹ quốc 
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phòng (10 nghìn); quỹ phòng chống thiên tai (15 nghìn); quỹ chữ thập đỏ 
(20 nghìn); quỹ lao động công ích (30 nghìn); tiền đối ứng mầm non 
(100 nghìn)…Quá nhiều khoản thu trong một năm cho các hộ dân! 

 

 
Điều đáng nói là ở chỗ, theo quy định hiện hành, các khoản mà UBND 
xã Cương Gián buộc người dân phải nộp nêu trên đều là quỹ từ thiện – 
xã hội, không được ép dân phải nộp.  
Lạ hơn nữa, như ông Nguyễn Duy Tùng, thôn Nam Sơn, là cựu tù Phú 
Quốc, thương binh (tỷ lệ thương tật 41%) nhưng vẫn phải nộp tất cả các 
loại quỹ, trong đó có quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ lao động công ích…!  
Để “tận thu” một cách triệt để các khoản trái phép nói trên, UBND xã 
Cương Gián tự “sáng tạo” ra cuốn “Sổ theo dõi quyền lợi và nghĩa vụ 
của hộ gia đình”, để theo dõi người dân nộp đủ tiền hay chưa. Tại trang 
đầu của cuốn sổ này, Chủ tịch UBND xã quy định: “Hộ gia đình và mọi 
công dân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ghi trong sổ này. 
Mỗi khi cần giao dịch với chính quyền, hộ gia đình mang sổ đến để tiện 
cho việc theo dõi, đảm bảo công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi 
gia đình trong địa phương”. 
Đây là một “giấy phép con”. Nếu ai chưa nộp đủ các khoản ghi trong 
“Sổ theo dõi”, thì đừng nghĩ tới chuyện xin giấy tờ, chữ ký, con dấu của 
các “quan xã”.  
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“Buộc họ phải nộp cho đủ!” 
 
Ông Hoàng Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Cương Gián thừa nhận việc 
người dân phản ánh là có thật. Ông lý giải việc lập ra “Sổ theo dõi” và từ 
chối giao dịch đối với những người dân chưa nộp đủ là để ai chưa nộp đủ 
“buộc phải nộp cho đủ”. Còn nếu ai có khó khăn thì phải làm đơn, thông 
qua ý kiến thôn, xóm để xem xét miễn giảm.  
 
Ông Hùng than phiền “cán bộ thì bao nhiêu công việc, nghị quyết đã ban 
ra rồi nhưng một số hộ dân dù có tiền cũng không chịu nộp, trong khi đó 
có những hộ đã nộp đủ. Nếu xã cứ buông tha thì sẽ mất công bằng giữa 
các hộ dân…”. Ông Hùng cũng cho biết các khoản thu trên đều có “quy 
định của nhà nước” và đều đã công khai thu chi trước dân. 

 

Trang đầu tiên của cuốn “Sổ giao dịch…” quy định: “Mỗi khi cần giao dịch với chính quyền, hộ 

gia đình mang sổ đến để tiện cho việc theo dõi”. 

 
Khi PV trao đổi đó là các khoản thu tự nguyện, và việc chính quyền 
dùng biện pháp từ chối giao dịch để buộc dân phải nộp tiền là vi phạm 
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pháp luật, ông Hùng “chất vấn” lại: “Vậy chú nói xã phải làm gì để thu 
được tiền?”. Ông Hùng còn nêu “ý tưởng”  sắp tới sẽ họp bàn để có biện 
pháp cưỡng chế những hộ dân cố tình không nộp tiền.  
 
Việc làm của UBND xã Cương Gián đã “phớt lờ” quy định của UBND 
tỉnh Hà Tĩnh. Điều 1, Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 
của UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: “Giao HĐND và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố thực hiện rà soát bãi bỏ các văn bản đã ban hành của 
cấp huyện và cấp xã quy định huy động đóng góp của nhân dân 
mang tính chất bắt buộc. Từ nay, các khoản huy động đóng góp tự 
nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính xã 
hội, từ thiện phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện; HĐND, 
UBND các cấp không đưa ra văn bản bắt buộc, không được giao chỉ 
tiêu cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với các dịch vụ 
công mà người dân được hưởng”.  
 
Chuyện “quan xã” Cương Gián “coi trời bằng vung” đã diễn ra nhiều 
năm, song vẫn chưa bị UBND huyện Nghi Xuân “thổi còi”, và không 
biết người dân phải chịu đựng đến bao giờ? 
 
Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này. 
                                                                 

                                                                                     Quang Đại – Hà Vy 
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TÇm nh×n.net 
Thø şu, ngµy 9.9.2011. 

Không nạp "thuế" cho xã, trò nghèo học giỏi 
không xin được dấu  
(Tamnhin.net) – Sau khi Tamnhin.net, ngày 9/9/2011, đăng bài “Khi 
“quan xã” coi trời bằng vung!”, ông Nguyễn Hiền Lương, Chủ tịch 
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết sẽ kiểm tra, làm rõ.  

 
Ông Nguyễn Hiền Lương - Chủ tịch UBND huyện: "Chúng tôi sẽ 
kiểm tra làm rõ những vấn đề báo nêu ở xã Cương Gián"  

Ngày 29/9/2011, UBND huyện Nghi Xuân đã có cuộc họp, quyết định 
thành lập đoàn thanh tra do ông Hà Sỹ Hùng, Chánh Thanh tra huyện 
làm trưởng đoàn.  
Đoàn sẽ về làm việc tại xã Cương Gián, thanh tra rõ vấn đề Tamnhin.net 
phản ánh để báo cáo UBND huyện và tham mưu biện pháp xử lý theo 
quy định của pháp luật. 
Kết quả thanh tra báo về UBND huyện trước ngày 30/10. 
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Trang đầu tiên của cuốn “Sổ giao dịch…” quy định: “Mỗi khi cần giao dịch với chính quyền, hộ 

gia đình mang sổ đến để tiện cho việc theo dõi” 

 
Trong nhiều năm, UBND xã Cương Gián tự ý đề ra nhiều khoản thu trái 
quy định buộc người dân phải đóng góp, ghi vào cuốn “Sổ theo dõi”. 
Nếu ai chưa đóng đủ các khoản thì bị từ chối giao dịch.  
Nhiều trường hợp hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không đủ tiền đóng 
góp cũng bị UBND xã từ chối giao dịch.  
Ví dụ như trường hợp em Nguyễn Văn Châu, học sinh THPT, vì hoàn 
cảnh nhà nghèo, bố tàn tật không có tiền nộp cho xã, khi em lên xin làm 
thủ tục để thi học sinh giỏi bị UBND xã từ chối. Sau đó, phải có người 
thân trong gia đình quyết liệt can thiệp, em Châu mới xin được dấu của 
UBND xã Cương Gián.  
Ông Nguyễn Duy Tùng, người cung cấp thông tin cho Tamnhin.net cho 
biết: Sau khi báo đăng, có một số đối tượng đến nhà đe dọa, gây sức ép.  
 
Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này. 

                                                                              Quang Đại – Hà Vy 
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®¹i ®oµn kÕt 
Thø b¶y, ngµy 10.9.2011. 

Cổ tích viết ở “thung lũng chết” (10/09/2011) 

Từng có một thuở, hễ nhắc đến xóm Khe Năm (xã Sơn Kim I, huyện Hương 
Sơn, Hà Tĩnh) ai nấy đều phải rùng mình khiếp sợ. Bởi lẽ khu xóm nhỏ nằm 
gần kề Thị trấn Tây Sơn này luôn được xem là "thung lũng chết” do tệ nạn 
buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và đại dịch thế kỷ HIV 
hoành hành. Hậu quả để lại là nhiều gia đình tan nát, những phận người trẻ 
tuổi phải vĩnh viễn ra đi, để lại bao nỗi đau thương, tang tóc. Thế nhưng, 
bằng tình yêu thương, những vòng tay cưu mang, che chở, sẻ chia của cộng 
đồng, "thung lũng chết” giờ đã hồi sinh – điều tưởng như chỉ có trong những 
câu chuyện cổ tích.  
 

 
  

Thung lũng chết đã thực sự hồi sinh 

"Vá” lại hạnh phúc 

Ngôi nhà nhỏ, xinh xắn nằm bình yên dưới chân ngọn Sơn Kim hùng vĩ. Chỉ nhìn 
bề ngoài thôi, ít ai biết rằng nó đã trải qua sự khốc liệt của "cơn bão” ma túy... Ở 
đó có hai trái tim, hai mảnh đời mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đã tự 
nguyện đến với nhau để sống có ích hơn những tháng ngày còn lại của cuộc đời. 
Khi chúng tôi đến cũng là lúc vợ chồng anh Phạm Quang Minh (SN 1977) và chị 
Nguyễn Thị Hương (SN 1981) đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Khác với những 
mảnh đời lầm lỗi mà tôi đã từng gặp, từng chứng kiến họ luôn mang trong mình sự 
mặc cảm và đặc biệt là rất ngại ngùng tiếp xúc với mọi người xung quanh. Còn ở 
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đây thì khác. Khi thấy có người lạ đến thăm đã hồ hởi ùa vào tiếp chuyện. Vừa 
chậm rãi rót bát nước chè xanh mời khách, anh Minh vừa kể cho chúng tôi nghe 
về quá khứ đã qua của mình: Anh là người con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị 
em. Cách đây hơn 10 năm về trước, với bản tính bồng bột, ham chơi, trong một 
lần vì muốn chứng tỏ "bản lĩnh” với đám bạn, anh đã "bập” vào ma túy rồi nhiễm 
HIV lúc nào không hay. Còn câu chuyện của chị Hương cũng éo le và đáng 
thương không kém. Chị đã từng có chồng, có con, từng có một ngôi nhà hạnh 
phúc đúng nghĩa. Vậy mà chị không thể ngờ rằng, người chồng bao năm chung 
sống lại nghiện ma túy và đã bị nhiễm HIV.  

Năm 2004, chồng qua đời và chỉ ít lâu sau, căn bệnh thế kỷ cũng đã cướp đi đứa 
con gái - niềm hi vọng duy nhất của đời chị - để lại một mình chị trong căn nhà 
trống huơ, trống hoác. Sau khi xét nghiệm chị biết mình đã bị nhiễm bệnh. Hết 
tang chồng, chị Hương và anh Minh đã tự nguyện về sống với nhau. Được sự động 
viên, giúp đỡ của nhiều người, vực dậy tất cả, cặp tình nhân không giấy chứng 
nhận kết hôn này đã ngày đêm khai hoang, mở đất phát triển kinh tế vườn rừng. 
Với quyết tâm "vá lại hạnh phúc” muộn màng, đến nay gia đình anh đã quy hoạch 
trồng được gần 1ha keo, nhận khoanh nuôi, bảo vệ hơn 2ha rừng tự nhiên. Ngoài 
ra, anh còn chăn nuôi trâu bò, hàng chục con gà vịt. Và hạnh phúc một lần nữa 
được thắp sáng lên khi mà gần đây cả anh và chị đều là thành viên trong "Câu lạc 
bộ Tình thương” do Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo thành lập. Tham gia sinh 
hoạt Câu lạc bộ, được tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, được tư vấn những 
kiến thức cần thiết về phòng chống ma túy, HIV nên đến nay anh Minh đã từ bỏ 
hẳn con đường nghiện ngập và cuộc sống của gia đình đã ổn định, đầm ấm hơn so 
với trước đây.  

 
 Một buổi sinh hoạt "Câu lạc bộ Tình thương” tại Khe Năm 

 Thiếu tá Phan Văn Thông - Đội phó Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng 
Cửa khẩu Cầu Treo cho biết: Vào những năm từ 1997- 2002, địa bàn xã vùng biên 
Sơn Kim I là điểm nóng về tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất 
ma túy. Chính ma túy đã từng gieo rắc bao cái chết trắng, nhiều gia đình tan nát 
hạnh phúc vì ma túy và "ết”. Đã có thời điểm, người dân trên địa bàn xóm Khe 
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Th môc toµn v̈n tḩng 9 n̈m 2011 124 

Năm phải bỏ làng, bỏ bản dắt díu nhau vào Nam, ra Bắc để tìm kiếm miền đất 
bình yên cho riêng mình.  
Nhằm ổn định cuộc sống cho bà con, hay nói đúng hơn là góp phần hồi sinh "vùng 
đất chết”, tháng 6 năm 2010, "Câu lạc bộ Tình thương” trên địa bàn xã Sơn Kim I 
với gần 30 thành viên ra đời, với mục đích là tập hợp, gắn kết những hoàn cảnh 
lầm lỡ lại với nhau để tuyên truyền, vận động con em địa phương không sa vào 
con đường ma túy, mại dâm, giúp nhau phát triển kinh tế. Để Câu lạc bộ đi vào nề 
nếp, cùng với ban hành quy chế hoạt động, ngày đầu thành lập, Đồn đã đứng ra hỗ 
trợ 50 triệu đồng gây quỹ. Từ nguồn quỹ đó, phối hợp với sự hỗ trợ của các tổ 
chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nên đến nay bình quân mỗi 
thành viên đã được vay từ 3 - 5 triệu đồng để tạo dựng cuộc sống. Ngoài ra, các 
thành viên tham gia Câu lạc bộ còn được còn được các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Cầu Treo và các doanh nghiệp tạo thêm công ăn việc làm như: 
Bốc vác hàng hóa xuất nhập cảnh, lao động gây quỹ phúc lợi, tuyên truyền viên, 
đồng đẳng viên trong các chiến dịch truyền thông phòng chống ma túy, mại dâm.  
"Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung mọi nguồn lực nên đến nay Câu lạc bộ tình 
thương đã thu hút, tập hợp được 37 thành viên chủ yếu là các đối tượng nghiện ma 
túy, nhiễm HIV và những gia đình có con em lầm lỗi. Thành công lớn nhất của 
Câu lạc bộ là đến nay đã tuyên truyền, giáo dục được trên 20 người từ bỏ hẳn ma 
túy trở về hòa nhập với cộng đồng”. Anh Thông vui mừng chia sẻ. 
  

 
 Sau khi từ bỏ ma túy, anh Phạm Quang Minh ở xóm Khe Năm 

 tích cực khoanh nuôi, bảo vệ rừng 

Không nguôi khát vọng sống! 

Như để minh chứng cho những công việc thầm lặng, giàu ý nghĩa của mình, Thiếu 
tá Phan Văn Thông và một số cán bộ, chiến sỹ trong Đội vận động quần chúng đã 
dẫn chúng tôi đến để tận mắt chứng kiến buổi sinh hoạt "Câu lạc bộ Tình thương”. 
Thật ấn tượng là dù trong nỗi đau tột cùng nhưng các thành viên Câu lạc bộ vẫn 
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tay nắm chặt tay cùng cất vang bài hát Khát vọng, rồi đến Nối vòng tay lớn.  

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Đỗ Thị Thu Hà dường như vẫn chưa nguôi ngoai về 
nỗi đau đã qua, chị kể: Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trường sư phạm mầm non, 
chị trở về quê xã Sơn Kim I dạy học. Với dáng người thon thả, nước da trắng 
ngần, ăn nói lại có duyên, chị trở thành tâm điểm của trai làng đến tìm hiểu. Kén 
chọn mãi, cuối cùng chị đã bén duyên với anh Nguyễn Tiến Tùng - người cùng 
quê và là tài xế xe khách chạy tuyến Hương Sơn - Hà Nội. Cuộc sống của vợ 
chồng chị đầm ấm, hạnh phúc hơn khi năm 2003 chị sinh cháu gái đầu lòng 
Nguyễn Thị Cẩm Ly. Bất hạnh bất ngờ đổ ập xuống gia đình bé nhỏ của chị. Năm 
2006, chồng chị đột nhiên đổ bệnh. Khi tiến hành xét nghiệm, chị không thể tin 
nổi người mà mình đặt trọn trái tim yêu thương đã bị nhiễm HIV. Chỉ ít tháng sau 
khi chồng chết, chị đi xét nghiệm, các y, bác sỹ kết luận chị đã bị lây nhiễm bệnh 
từ chồng... Nhưng ông trời còn thương, con gái chị may mắn không bị nhiễm 
bệnh. Trong cơn hoạn nạn, mẹ con chị nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn bè 
đồng nghiệp, đặc biệt là các thành viên "Câu lạc bộ Tình thương” đứng ra đùm 
bọc, cưu mang. Chính từ tình cảm, sự động viên ấy đã giúp chị vượt qua tất cả và 
tự tin hơn khi tạo dựng cuộc sống mới. Nhiều năm liền chị là giáo viên tiên tiến 
của trường mầm non xã Sơn Kim I, một đồng đẳng viên tích cực trong tuyên 
truyền, vận động người dân tránh xa ma túy và lây nhiễm HIV. Con gái của chị - 
cháu Cẩm Ly hiện là học sinh lớp 4 và luôn chăm ngoan, học giỏi.  

Ông Nguyễn Sỹ Luận - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim I cho biết: Xóm Khe Năm 
hiện có 115 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu. Thời gian qua với sự quan tâm, giúp 
đỡ của các cấp, các ngành, đặc biệt là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo nên 
cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân nơi đây đã có nhiều đổi thay đáng kể. Toàn 
xóm hiện có 75% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, gần 10 mô hình phát triển kinh tế 
vườn đồi, vườn rừng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp mỗi năm cho thu nhập từ 60 
triệu đồng trở lên và xuất hiện hàng chục mô hình bước đầu cho hiệu quả kinh tế 
khá. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của xóm đã đạt gần 15 triệu 
đồng/năm, cao hơn nhiều so với bình quân chung của xã. Ông Luận còn cho hay: 
Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sơn Kim I sẽ 
chọn xóm Khe Năm làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo. 

Chúng tôi rời Khe Năm khi bóng chiều đã làm đổ dài bóng ngọn Sơn Kim hùng vĩ. 
"Thung lũng chết” đã thực sự hồi sinh nhờ lòng nhân ái, bao dung, sự cảm thông, 
chia sẻ của cộng đồng người dân nơi đây. Với chúng tôi, sự hồi sinh ấy như một 
câu chuyện cổ tích viết giữa đời thường. Vì ở đâu đó trên đất nước này, vẫn còn 
những số phận, những hoàn cảnh éo le khác chưa tìm được lối thoát, sự cảm thông 
thật sự cho chính mình... 

Phóng sự của Nguyễn Chung – Văn Chương 
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pḩ p luËt&x· héi 
Thø n̈m, ngµy 8.9.2011. 

Hà Tĩnh: 

Bạn bè trêu chọc, nữ sinh xin nghỉ học  

(PL&XH)-Mới bước vào năm học nhưng em Nguyễn Thị Thương Huyền, lớp 
7B, trường THCS thị trấn Phố Châu II, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã về nhà 
xin bố mẹ cho nghỉ học vì bị bạn bè xa lánh, trêu chọc. 

 Mười bữa đi học, chín bữa khóc  

 Trong chuyến công tác lên huyện Hương Sơn,  PV báo PLXH nhận được đơn của 
chị Hoàng Thị Hướng, trú thị trấn Phố Châu. Trong đơn, chị Hướng trình bày: "tôi 
xót xa khi mỗi buổi đi học về lại thấy con mình thút thít khóc vì sự kỳ thị, trêu chọc 
của bạn bè cùng lớp… tôi cầu mong làm sao con mình được học tập trong một môi 
trường thân thiện". 
  

 
Chị Hướng:"Tôi rất xót xa khi buổi học nào về cháu cũng khóc". 

Chị Hướng kể: Cuối năm học trước, nhiều hôm thấy con đi học về ra đầu hồi nhà 
ngồi khóc thút thít, nhưng mấy lần gặng hỏi cháu vẫn không trả lời nên tôi không 
hỏi nữa. Những tháng hè, thấy cháu vui vẻ cười đùa, ra chợ giúp mẹ bán hàng. Tuy 
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nhiên, sau khi vào năm học mới (Trường THCS thị trấn Phố Châu II bắt đầu vào 
học từ ngày 22/8) thì lại thấy cháu khóc đến nỗi mắt sưng húp lên. Sau nhiều lần 
vừa dọa vừa dỗ dành thì cháu cho biết, bị bạn bè cùng lớp chọc" mày là ... vì bố 
mày làm..." và bị một số bạn cùng lớp đánh. 

 
Trường THCS TT Phố Châu nơi cháu Huyền đang học 

  
Được biết, bố cháu Huyền có một người phụ nữ khác và dẫn về quê… Bạn bè lấy 
chuyện này trêu chọc cháu Huyền. 
Cháu sẽ bỏ học mất thôi! 
Gặp chúng tôi, cháu Huyền khóc: "Cháu không thể tập trung học được vì trước mỗi 
buổi học cháu lại bị các bạn trêu chọc, thậm chí là đánh đập. Nhiều hôm, bực quá 
cháu quay lại đánh bạn thì bị nhà trường gọi lên làm bản tự kiểm điểm. Nếu tiếp tục 
thế này thì làm sao cháu học được. Có lẽ cháu bỏ học mất thôi"!  
  
Trong buổi làm việc với nhà trường, thầy Nguyễn Xuân Tiến, Hiệu phó trường 
THCS thị trấn Phố Châu II đã mời cháu Nguyễn Thị Thương Huyền, phụ huynh 
cháu Huyền, cô giáo chủ nhiệm và một số học sinh lớp 7B lên để "làm rõ sự việc". 
Tại buổi làm việc, cháu Huyền đã trình bày sự việc với ban giám hiệu nhà trường 
và nêu đích danh các bạn thường xuyên trêu chọc, đánh đập mình là Phan Xuân 
Lập và Tống Trần Thành... Trước Ban giám hiệu nhà trường, cháu Lập và Thành 
đã nhận lỗi hay trêu chọc bạn và hứa sẽ không tái phạm. 
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Th môc toµn v̈n tḩng 9 n̈m 2011 128 

 
 "Nhà trường sẽ có giải pháp để cháu Huyền được học tập trong môi trường thân thiện" 
  
Thầy Nguyễn Xuân Tiến cho biết: Trường THCS thị trấn Phố Châu là một trong 
những trường có chất lượng dạy và học dẫn đầu toàn huyện. Vấn đề đạo đức, tư 
cách của học sinh cũng rất được chú trọng. Tôi rất làm tiếc vì sự việc này diễn ra 
nhiều lần nhưng bây giờ mới biết. Ban giám hiệu nhà trường sẽ có biện pháp răn đe 
học sinh và giúp cháu Huyền được chuyên tâm học tập trong một môi trường giáo 
dục thân thiện. 
 Hải Nguyễn 
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d©n trÝ 
Chñ nhËt, ngµy 11.9.2011 

+j�7śnh:  
Nӛi niӅm "thầy thuốc của dân bản" sau 11 năm bám rừng  
(Dân WUt) - Suӕt 11 năm qua, người y sỹ tự học, tự nguyện về làm lại xã biên giới 
vùng núi khó khăn bậc nhất huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chưa một lần quay lưng 
với người bệnh. &Ǌng chӯng ҩy năm ông không nhận được một đồng lương, 
không mӝt nguӗn trӧ�cҩp... 
Ông Oj�y sĩ Trҫn Thanh Liên, 46 tuổi, ӣ�[ym 4, [m�Hương Lâm, huyӋn Hương Khê, +j�
7ƭnh. Ông sống trong ngôi QKj�gӛ�cũ Nӻ�Fӫa cha ông ÿӇ�Oҥi. Lúc chúng tôi đến, ông đang 
chuẩn bị đi châm cӭu cho bӋnh nhân Eӏ�liӋt ӣ�thôn bên.  
  
Câu chuyện trở lại với cơ duyên đưa ông ÿӃn nghề y năm 1991, khi cuӝc sӕng Fӫa Ej�
con dân Eҧn nơi rӯng Q~i biên giӟi JLip /jo đm�NKy�khăn Oҥi đối mặt nhiều bệnh dịch. 
Năm đy�bӋnh sӕt Upt KRjnh Kjnh đm�cѭӟp mҩt của ông ngѭӡi con Jii. 1Kun con ra đi Yu 
bӋnh sӕt Upt ngay trên tay mình mà đành bất lực, ông quyết phải trӣ�WKjnh Eic sĩ ÿӇ�
JL~p Ej�con dân Eҧn WKRit NKӓi bӋnh tұt. Nhưng cuӝc sӕng NKy�khăn không Fy�điӅu 
kiӋn, Pmi năm 1999 ông mới có thể Jic Oҥi việc mưu sinh, bҳt đҫu vjo Kӑc trѭӡng trung 
Kӑc Quân y II vӟi chuyên ngành y sĩ đa khoa đồng thời tham gia Kӑc lӟp châm cӭu y 
Kӑc cә�truyӅn. 
  

 
Y sĩ Liêm đang châm cӭu cho ông Thu»ғn ELҕ liÃҕt nÞҒm mÍҕt chÍѺ g»Ғn mÍҕt năm nay. 

  
Sau 4 năm Kӑc, 2002 tӕt nghiӋp ra trѭӡng, ông Liêm vӅ�nhұn công Wic ӣ�WUҥm y tӃ�[m�
Hương Lâm. Những năm đầu, trong ký ức của ông  Liêm là chuỗi ngày khó khăn vất vả 
nhất. Khi mới về, cả trạm xá chỉ có mình ông, cộng thêm muôn vàn khó khăn về cơ sở 
vật chất, nhân lực, không Fy�chế độ, ông SKҧi tӵ�thu tӵ�chi , ông phải tự vay mượn mua 
sắm thiết bị. Dụng cụ khám chữa bệnh khi đó chỉ có một cái ống nghe và bộ bơm kim 
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tiêm, muốn lấy thuốc phải xuống thành phố cách mấy chục cây số. Ông vẫn làm việc 
không biết mệt mỏi, cứu sống không biết bao nhiêu bệnh nhân. 
  
Ông Thuҩn mӝt bӋnh nhân Eӏ�liӋt nӳa ngѭӡi nҵm mӝt chӛ�gҫn mӝt năm nay không đi Oҥi 
đѭӧ. "Tôi đã điӅu WUӏ�nhiӅu nơi nhưng không NKӓi nay đѭӧc y Vӻ�Liêm chӳa WUӏ�bҵng 
thuӕc tây kӃt hӧp vӟi châm cӭu, giӡ đã đi Oҥi đѭӧc nhưng chưa NKӓi hҷn nên đang tiӃp 
Wөc châm cӭu" - ông Thuấn kể.  
  
&�ng tâm WUҥng vui mӯng, ông Năm Eӏ�tai biӃn liӋt WRjn thân sinh KRҥt Wҥi chӛ�nhưng 
đѭӧc ông Liêm châm cӭu Yj�bӕc thuӕc uӕng, giӡ�NKӓe Pҥnh đi Oҥi Eunh thѭӡng.      

  
Ông Thu»ғn đDѺ đi ODҕi đѭӧc, không FRҒn năm mÍҕt chÍѺ.  

  
11 năm làm nghề, ngѭӡi y Vӻ�bản không TXҧn QJҥi JLy�mưa NKy�khăn, vҩt Ym�mӝt Ozng 
tұn Wөy, hӃt Ozng cӭu chӳa cho ngѭӡi bӋnh. Ông luôn xem nhӳng bӋnh nhân như ngѭӡi 
thân Fӫa Punh. Mһc G��không Fy�lương, không Fy�mӝt nguӗn trӧ�cҩp Qjo nhưng ông 
Liêm luôn tұn Wunh với nghề, đѭӧc nhiӅu ngѭӡi WUuu mӃn Jӑi Oj�“thҫy thuӕc Fӫa dân Eҧn”. 
Đặt lương tâm của người thầy thuốc lên hàng đầu, ông luôn quan niệm "trước ơn, sau 
ích". “Bệnh nhân đến với tôi thường là những người có hoàn cảnh đặc biệt, một là đi lại 
không được, hai là điều kiện kinh tế khó khăn. Ai không đi được thì tôi đến tận nhà 
khám bệnh" - ông Liêm cho hay. 
  
Mҩy mươi năm kinh nghiệm trong nghề y, ông tự rút ra phương châm muốn điều trị cho 
người bệnh nhanh chóng và có hiệu quả, phải theo dõi chặt bệnh nhân, chẩn đoán 
bệnh sâu sát, tỉ mỉ, từ đó mới xác định được loại thuốc phù hợp. Với phương châm ấy, 
những bệnh nhân đã nhận điều trị, ông đều đến tận nơi để theo dõi tiến triển trước và 
sau khi dùng thuốc. Vất vả nhất là số người mắc bệnh nặng phải túc trực thường xuyên, 
dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, nhận được tin báo của người nhà bệnh nhân, ông 
lại lập tức đi ngay. Gian nan là vậy, song ông luôn vui vẻ, tình nguyện giúp đỡ bà con 
với cả tấm lòng nhân ái.  
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SuÍғt 11 năm vӯa chӳa bÃҕnh vӯa c»Ғm hÍҒ sơ xin viÃҕc, nay đã 46 tuÍѴi, ông Liêm v»Ѻn chưa có một 

chỗ làm ổn định. 

Suӕt 11 năm vӯa NKim chӳa bӋnh vӯa cҫm hӗ�sơ đi xin viӋc nhưng ÿӃn nay đm�46 
tuәi, ông Liêm vүn chưa có một chӛ�Ojm әn đӏnh. Những tưởng Ojm hӧp đӗng Wҥi WUҥm y 
tӃ�[m�6 WKing, sau sẽ ký hợp đồng chính thức, nhưng ông Liêm đã trông chờ tờ 
hợp đồng lao động đó 5 năm nay, vẫn chưa Fy�nguӗn hӛ�trӧ, trӧ�cҩp nào cho ông. 

FKӫ�Wӏch UBND [m�Hương Lâm Phan Văn Thông nhұn [pt: “1JRji viӋt nhiӋt Wunh, năng 
nổ trong công Wic, tұn tâm chӳa bӋnh cho người dân, FKtnh sӵ�gҫn JǊi, quan tâm Fӫa 
ông Liêm đӕi vӟi bӋnh nhân đm�ÿӇ�Oҥi Ozng tin Yj�sӵ�Ntnh mến trong Ozng mӛi ngѭӡi dân 
[m�Hương Lâm. ;m�ghi nhұn công lao Fӫa y Vӻ�Trҫn Thanh Liêm nhưng đến giờ 
vẫn không Fy�nguӗn ngân Vich Qjo ÿӇ�hӛ�trӧ. Chúng tôi FǊng mong Fic cҩp QJjnh 
quan tâm ÿӇ�ông Liêm Fy�điӅu kiӋn tiếp tục SKөc Yө�người dân, әn đӏnh viӋc Ojm Yj�nhu 
cҫu cho cuӝc sӕng". 

 Xuân Bҳc – Văn 'Ǌng 
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TÇm nh×n.net 
Thø ba, ngµy 13.9.2011. 

Hà Tĩnh: Trường “loạn thu”, “bóp nặn” dân nghèo! (bài 2)  
(Tamnhin.net)- Tiếp tục tìm hiểu về việc “loạn thu” ở trường THCS 
Lê Văn Thiêm (Đức Thọ - Hà Tĩnh), PV phát hiện không ít chuyện 
khuất tất.  

 
Thầy Nguyễn Trường Cao, Hiệu trưởng trường THCS Lê Văn 
Thiêm: “Tiền quỹ lao động là để thuê người cắt cỏ trong khuôn 
viên. Còn tiền vệ sinh thuê bảo vệ làm công tác vệ sinh”.  

Năm nào cũng thu tiền xây dựng trường! 
Ông Nguyễn Trường Cao – Hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Thiêm cho biết: 
trường có 10 lớp, 300 HS của 2 xã Trung Lễ và Đức Thủy. Trước khi vào năm học 
mới BGH trường đã có tờ trình dự toán các hạng mục cần tu sửa gửi UBND hai xã 
và đã được thông qua.  
Theo đó, kinh phí dự trù các hạng mục xây dựng, sửa chữa trong năm học 2011 - 
2012 lên tới 117 triệu đồng, dự kiến thu từ học sinh khoảng 83 triệu, còn thiếu 34 
triệu đồng xin 2 xã hỗ trợ.  
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Tờ trình về xây dựng do trường gửi xã, trong đó, khoản “sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh” 

lên tới 20 triệu đồng, “thay bản lề” lên tới 30 triệu đồng. 

Điều lạ là có những hạng mục ở năm học trước đã được tu sửa thì đến năm nay lại 
làm tiếp và số tiền lại cao hơn nhiều lần. Như hạng mục “sửa hệ thống điện nhà vệ 
sinh” trong năm học trước hết gần 6 triệu đồng thì năm nay lại thêm hạng mục “sửa 
chữa hệ thống nhà vệ sinh” nhưng số tiền dự toán lên tới 20 triệu đồng. Mục “sửa 
bản lề cánh cửa” lên tới 30 triệu đồng.  
"Tiền xây dựng hàng năm cũng phải đóng, tiền bảo vệ năm nào nhà trường cũng 
thu nhưng không hiểu làm sao mà các công trình này luôn luôn bị hỏng", một phụ 
huynh ngán ngẩm.  
 Những điều khuất tất 
Mặc dù ở trường này không có nhân viên y tế học đường nhưng các em vẫn phải 
nộp quỹ y tế học đường 10.000đ.  Thầy Cao giải thích là nộp quỹ này là để hợp 
đồng với cán bộ y tế của trạm xá xã (?). Chúng tôi hỏi nếu không làm hợp đồng với 
trạm xá lỡ các em có bị tai nạn đưa vào trạm xá không được họ chữa trị hay sao thì 
thầy Cao không trả lời. 
Bà Trần Thị Liệu, Quyền Trạm trưởng trạm Y tế Trung Lễ khẳng định: “Trường Lê 
Văn Thiêm không làm hợp đồng gì với trạm”. Bà Phan Thị Hồng Minh, Trạm 
trưởng trạm Y tế Đức Thủy cũng khẳng định như vậy. Mặt khác, theo quy định của 
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Luật Bảo hiểm Y tế, nhà trường đã được trích lại gần 10% tổng số tiền BHYT thu 
được (210 nghìn đồng/em) để phục vụ công tác y tế học đường.   

 
Trong Báo cáo thu chi quỹ xây dựng năm học 2010 – 2011 của trường THCS Lê Văn Thiêm có sự chính 

xác đến "từng milimet" giữa số tiền thu và chi. 

Mặc dù HS đã nộp Quỹ lao động (50 nghìn đồng), nhưng lại còn phải nộp tiền làm 
vệ sinh + điện nước (50 nghìn).  
Ông Cao giải thích: Tiền quỹ lao động là để thuê người cắt cỏ trong khuôn viên (?). 
Còn tiền vệ sinh + điện nước thuê bảo vệ làm công tác vệ sinh và mua nước uống, 
nước sinh hoạt và tiền điện. Theo thầy Cao thì cắt cỏ và làm vệ sinh không thể gộp 
chung vào khái niệm “lao động”! Mà tiền thuê cắt cỏ ở trường này cũng cực đắt, 
lên tới 15 triệu đồng/năm học! 
Về phần quỹ đội + chữ thập đỏ 30.000/HS (quỹ đội, sao 25.000; quỹ chữ thập đỏ 
5.000) thầy Cao nói đã có sự cho phép của Huyện đoàn. Nhưng ông Hoàng Xuân 
Hùng - Bí thư Huyện Đoàn Đức Thọ lại khẳng định: "Huyện đoàn và phòng giáo 
dục đã thống nhất cho việc thu quỹ đội + sao là 19.000 (quỹ đội 11.000, quỹ sao 
8.000) chứ không phải là 25.000 đồng. Và việc thu quỹ không nhất thiết bằng tiền. 
Các trường có thể thông qua các kế hoạch nhỏ như thu gom giấy loại, sắt vụn rồi 
bán lấy làm quỹ". Chỉ riêng quỹ này, trường đã “ăn chêch lệch” lên tới 1,8 triệu 
đồng.  
Giáo viên cũng bị “bòn rút”?  
Không chỉ HS bị “loạn thu” mà ngay cả giáo viên cũng bị nhà trường “bòn rút”. 
Trong tháng 7/2011, BGH nhà trường đã tự ý trừ 4 ngày lương của mỗi người mà 
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không thông báo trước khiến các giáo viên rất bức xúc. Theo Luật Lao động, việc 
trừ lương chỉ được tiến hành khi người lao động nhất trí.  
Thầy Cao nói: "Tháng 7, chúng tôi có trừ 4 ngày lương cho 4 loại quỹ, khoản trừ 
này nhà trường đã thông báo từ hồi tháng 6; còn tên của 4 loại quỹ thì tôi không 
nhớ". Theo chúng tôi được biết, đây là 4 loại quỹ của UBND huyện giao chỉ tiêu 
vận động, trong đó có 3 loại quỹ mỗi loại bằng 1 ngày lương của cán bộ giáo viên, 
còn quỹ phòng chống thiên tai chỉ khoảng 2 trăm ngàn cho cả trường. Thế nhưng 
trường không cần vận động ai cả, mà trừ “thẳng cánh” 4 ngày lương/người. Phải 
chăng là kiểu “lập lờ đánh lận con đen” để tư túi?    
Khi chúng tôi xin được xem các văn bản cho phép thu, chi các khoản thì thầy Cao 
trả lời là tất cả các khoản thu đều có văn bản nhưng hôm nay kế toán nghỉ nên 
không cung cấp được.  
Công khai… nửa vời         
Để tỏ rõ tính minh bạch, hợp lý, trường THCS Lê Văn Thiêm đã công bố bản công 
khai tài chính khoản thu xây dựng của năm học 2010 – 2011. Trường thu được 
97.992.000 đồng, và chi hết vừa vặn chừng đó tiền. Tuy nhiên, rất nhiều khoản thu 
khác lại không được công khai, nên phụ huynh không thể biết trường đã làm gì với 
khoản những khoản tiền đó. Đây là việc làm trái với quy định của Bộ GD – ĐT về 
công khai tài chính trong các cơ sở giáo dục.        
Quyết định là ở phụ huynh! 
Trao đổi với PV Tamnhin.net, ông Võ Viết Tình, Phó Chủ tịch HĐND xã Trung Lễ 
cho biết: "Việc lập tờ trình là do nhà trường đề ra. Quyết định chính ở đây vẫn là 
phụ huynh. Nếu phụ huynh cảm thấy những khoản nào không hợp lý thì hãy đề 
xuất lên xã, xã sẽ có ý kiến với BGH nhà trường xem xét”.  
Đa số phụ huynh đều không nắm được các quy định thu chi của ngành giáo dục, lại 
vốn “nể” thầy cô, “sợ” nhà trường, nên dù có biết thu sai cũng đành  “ngậm bồ hòn 
làm ngọt”. Trách nhiệm “thổi còi” những khoản thu trái phép của nhà trường thuộc 
về xã, nhưng xã lại “chuyền bóng” sang cho dân.  
Ông Tình cho biết thêm: “Để đảm bảo việc đóng góp của học sinh là thiết thực, 
phát huy được hiệu quả cho việc giáo dục UBND xã đang có kế hoạch sẽ lập đoàn 
kiểm tra vào ngày 11/9 tới". 
Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này. 

                                                                                           Kê Sơn   
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tÇm nh×n.net 
Thø hai, ngµy 19.2.2011 

Hà Tĩnh: Trường “loạn thu”, “bóp nặn” dân nghèo! (bài 3)  
Tamnhin.net) - Sau 2 bài phản ánh tình trạng “loạn thu” tại các 
trường học ở Hà Tĩnh trên Tamnhin.net, nhiều bạn đọc phản ánh 
còn rất nhiều trường học khác cũng “loạn thu”.  
 

 
Trường TH Trung Lễ "ép" phụ huynh phải hoàn 

thành các khoản trong tháng 9 và 10  
 

Thu sai quy định để “động viên” các cô! 
Đó là lý giải của cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dung, Hiệu trưởng trường tiểu học 
Trung Lễ (huyện Đức Thọ) về khoản thu “học phí” buổi 2 mức 70 nghìn 
đồng/tháng/HS. Theo thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 
23/8/2006 của liên Bộ GD – ĐT – Nội vụ thì định mức biên chế của trường tiểu 
học dạy học 2 buổi/ngày không quá 1,5 giáo viên/lớp. Năm học 2011 – 2012, 
trường TH Trung Lễ có 8 lớp, 12 giáo viên đứng lớp, tỷ lệ 1,5 GV/lớp.  
Thế nhưng trường này vẫn đề ra khoản thu bắt buộc 70 nghìn đồng/em/tháng. Mỗi 
em tính 8 tháng học là 560 nghìn, trường thu luôn “một cục” vào đầu năm. Phụ 
huynh xoay chưa kịp, giáo viên nhắc lên nhắc xuống HS trước lớp, rồi đích thân 
Hiệu trưởng cũng đi các lớp nhắc nhở. Đến khi PV hỏi, Hiệu trưởng lại cho rằng 
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việc thúc giục phụ huynh nộp tiền vào đầu năm 1 lần là do các giáo viên chủ 
nhiệm. 

 
Danh sách các khoản thu của trường Tiểu học Trung Lễ. 

 

Bên cạnh khoản “học phí” buổi 2 vi phạm nghiêm trọng quy định của Bộ GD – ĐT, 
trường này cũng đề ra nhiều khoản thu vô lý khác như đầu năm học “mời” phụ 
huynh đi lao động 4 buổi, ai không đi phải nộp 100 nghìn đồng; “hỗ trợ xây dựng 
cơ sở vật chất” từ 150 nghìn đến 300 nghìn đồng/em; “hỗ trợ tổ chức các cuộc thi” 
50 nghìn; “hỗ trợ dạy và học” 60 nghìn; quỹ khuyến học 30 nghìn…Nhiều khoản 
thu chồng chéo như “hỗ trợ xây dựng” và “hỗ trợ mua sắm thiết bị”, “khuyến học” 
và “hỗ trợ dạy học”… 
Tổng cộng một HS tiểu học vào học phải nộp hơn 1,5 triệu đồng. Trong khi Trung 
Lễ là một xã nghèo, nhiều em có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, áo không có mặc 
cũng phải “gồng mình” lên “động viên” các cô! 
Trong các khoản chi và dự kiến chi, cũng có nhiều biểu hiện “khó nói” như “quét 
vôi tường rào” hết 6 triệu, “tu sửa nhỏ phòng học” hết gần 11 triệu…Trong năm 
học 2010 – 2011, trường thu được hơn 51,5 triệu đồng tiền học buổi 2 (sai quy 
định), trong đó ngoài khoản chi cho giáo viên trực tiếp đứng lớp thì chi phí quản lý 
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lên tới hơn 12,8 triệu đồng (24,8%). Đây là một tỷ lệ lớn bất thường cho thấy cán 
bộ quản lý “ngồi mát ăn bát vàng” trên khoản thu sai quy định và “ăn chặn” công 
sức giáo viên. 
Cũng trong năm học trước, trường thu được gần 42 triệu đồng tiền “hỗ trợ dạy và 
học” và chi hết chừng đó tiền. Đây cũng là con số bất thường so với quy mô 
trường. Mặt khác, trường chỉ báo cáo con số tổng thu và tổng chi chứ không có chi 
tiết cho từng khoản. Do đó, phụ huynh thắc mắc không biết trường “hỗ trợ” kiểu gì 
mà một năm tiêu hết gần 42 triệu đồng cho chỉ có 16 cán bộ giáo viên và 150 học 
sinh; trong khi không thấy học sinh được “hỗ trợ” gì cả. 
Trường này còn có kiểu “giáo dục” lạ lùng là bắt tất cả học sinh vào đầu buổi học 
phải đến nhặt, quét lá ở sân trường, kể cả lúc trời mưa (trừ trường hợp mưa quá to). 
HS phải đi rất sớm để nhặt lá, “nếu không thì cô không chấm điểm”, nhiều em cho 
biết. Các em không còn thời gian thảnh thơi chơi đùa vui vẻ trước khi vào học.  
Dù phụ huynh phản đối, hình thức “giáo dục” phản nhân văn này vẫn được duy trì. 
Trong khi với nhiều khoản thu sai trái, nhà trường có thể trích kinh phí thoải mái để 
thuê người quét sân. 
Thu, chi “khủng” ở trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ 
Trong tờ trình dự kiến thu chi đầu năm của trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ, nhà 
trường dự trù chi hết 810 triệu đồng cho năm học, tất cả “bổ” lên đầu HS của 
trường để thu (trường tổng cộng 624 HS). Nếu là HS lớp 1 bán trú phải nộp trên 2 
triệu đồng, chưa kể tiền bảo hiểm, đồng phục....  
Lại tiếp tục gặp những khoản thu vô lý và chồng chéo như “hỗ trợ học tập” 100 
nghìn, “khuyến học” 40 nghìn, “mua mới, sửa chữa, thay thế 150 nghìn đồng; 
“điện, phí nước sạch, phí môi trường” 60 nghìn đồng…HS bán trú lớp 1 vừa mới 
vào trường đã phải “trả nợ chi phí nâng cấp nhà bán trú” 500 nghìn/em.   
Mặc dù tỷ lệ GV/lớp đã xấp xỷ 1,5,  trường vẫn thu kinh phí dạy học buổi 2 số tiền 
75 nghìn/em /tháng với những HS không bán trú và 150 nghìn/em/tháng đối với HS 
bán trú.  
Phụ huynh miền núi nghèo “méo mặt” với tiền trường 
Đầu năm, phụ huynh trường Tiểu học Sơn Quang (Hương Sơn) “méo mặt” khi 
được giáo viên chủ nhiệm thông báo các khoản tiền trường đầu năm.  
Có nhiều khoản thu do trường “sáng tạo” như “làm hồ sơ vào lớp 1”, “tủ sách thư 
viện”, “đồ dùng chung”, “đồ dùng mua thêm”, “sách hỗ trợ buổi 2”. Đặc biệt, 
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khoản tiền dạy buổi 2 sai quy định lên tới 768 nghìn đồng; “tiền thu phần cứng” 
(bảo vệ, phụ huynh, điện nước, hỗ trợ dạy và học) lên tới 560 nghìn.   

 
Phụ huynh lớp 1 trường TH Sơn Quang “choáng” với các khoản tiền phải nộp đầu năm 

lên tới hơn 1,8 triệu đồng.  

 
Chị N, xã Sơn Quang có con vào lớp 1 cầm tờ giấy ghi các khoản buộc phải nộp 
cho con với 13 khoản thu lên tới hơn 1,8 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn so với 
thu nhập của người dân vùng núi, thường xuyên bị thiên tai, khốn khó trăm bề. 
Hiện tượng vi phạm phổ biến nhất ở các trường TH là thu tiền buổi 2 bắt buộc dù 
không được phép. Xuất phát từ chủ trương khuyến học, Bộ GD – ĐT quy định học 
sinh Tiểu học không phải nộp học phí, việc học buổi 2 là để giúp các em ôn luyện, 
nắm vững kiến thức, chỉ khuyến khích tổ chức ở những trường có điều kiện về cơ 
sở vật chất, giáo viên (1,5 GV/lớp). Thế nhưng hiện hầu hết các trường đều tổ chức 
HS học thêm buổi 2 và thu tiền coi như tiền học thêm. Mức thu còn cao hơn nhiều 
so với mức học phí bậc THPT trên địa bàn (chỉ 50 nghìn đồng/tháng).   
 
(còn tiếp) 

                                                                                   
                                                     Kê Sơn – Minh Lý 
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D©n viÖt 
Thø n̈m, ngµy 515.9.2011. 

Học sinh bị “tra tấn” bằng thuốc trừ sâu 
(Dân Việt) - Tại Trường Tiểu học xã Khánh Lộc, huyện Can 
Lộc (Hà Tĩnh) hễ thời tiết thay đổi là mùi thuốc trừ sâu lại 
bốc lên nồng nặc khiến cô giáo và học sinh ở đây lo lắng. 

Cô giáo Nguyễn Thị Phương-Chủ nhiệm lớp 1A, kiêm Chủ tịch Công đoàn Trường 
Tiểu học Khánh Lộc cho biết: “Những hôm trời mưa xong chuyển sang nắng, mùi 
thuốc sâu bốc lên nồng nặc phía sau lớp 2A và 2B. Ngửi mùi thuốc nên nhiều hôm 
đi dạy về thấy người mỏi mệt, tình cảnh này cũng xảy ra đối với các em học sinh”. 

 
Cô và trò Trường Tiểu học Khánh Lộc dạy- học trong bầu 

không khí nồng nặc thuốc trừ sâu. 

Cô Phương cũng cho biết thêm, các giáo viên có thời gian giảng dạy tại ngôi trường 
này từ 10 - 20 năm bây giờ về hưu nhiều người bị bệnh ung thư đã chết như trường 
hợp của vợ chồng thầy Nguyễn Đình Lân và cô Nguyễn Thị Tứ bị ung thư máu và 
ung thư dạ dày; cô Lê Thị Thỉ, cô Nguyễn Thị Tám cũng mới mất vì ung thư. 
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Theo cô Phương, mặc dù chưa có kết luận chính thức nào về nguyên nhân dẫn đến 
những căn bệnh ung thư của 4 thầy cô trên nhưng các giáo viên đang giảng dạy ở 
đây cũng hoang mang vô cùng. 

Ông Nguyễn Văn Nhân- cán bộ văn phòng UBND xã Khánh lộc thừa nhận: Trước 
đây tại khu vực trường tiểu học là kho hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, trong đó có 
một kho thuốc bảo vệ thực vật, sau khi hợp tác xã giải thể, kho thuốc này được lấp 
lại. 

Còn theo cô Ngô Thị Quế Loan - Hiệu phó nhà trường, khoảng tháng 4.2011 có 
một đoàn khảo sát của Sở Khoa học - Công nghệ về lấy mẫu đất và nước để kiểm 
tra nhưng đến nay chưa thấy thông báo kết quả ô nhiễm. Giáo viên và phụ huynh 
nơi đây đều bày tỏ sự hoang mang khẩn thiết mong các cơ quan chức năng vào 
cuộc làm rõ. 

Hữu Anh 
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pḩ p luËt 
Thø şu, ngµy 16.9.2011. 

Những câu hỏi sau cái chết bất thường tại BVĐK Hà Tĩnh 
 
Những ngày qua, dư luận người dân Hà Tĩnh và gia đình anh Lê Anh 
Dũng (trú tại số 59, khối 8, phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) bất bình và 
phẫn nộ trước cái chết của bà Lê Thị Yên - mẹ anh Dũng sau khi được 
các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh gây mê để mổ xoang. 
Cái chết không bình thuờng 
 
Theo gia đình anh Dũng, mẹ anh đã bước sang tuổi 74 và khoẻ mạnh bình 
thường. Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 8/2011, mẹ anh thường hay 
đau đầu, sổ mũi do thời tiết thay đổi, nên ngày 31/8/2011, gia đình đưa mẹ 
anh đến Khoa tai mũi họng - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (bệnh viện) khám, 
làm các xét nghiệm và kết luận bà bị viêm xoang, chỉ định mổ. 
 
Ngày 5/9/2011, mẹ anh được Khoa Tai mũi họng chuyển lên Khoa Phẫu 
thuật gây mê hồi sức - do bác sỹ Nguyễn Đình Quế làm Trưởng khoa và là 
người trực tiếp gây mê cho bà. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bà Yên được 
đưa vào phòng gây mê. Nhưng sau 15 phút, gia đình thấy các y bác sỹ 
chuyển bà xuống Khoa hồi sức tích cực trong tình trạng bà bị hôn mê. 
  
Theo các bác sỹ thông báo, bà Yên bị sốc phản vệ do thuốc mê bệnh lý rất 
nặng, vì vậy bà phải phải thở bằng máy và sống hoàn toàn phụ thuộc. Đến 
khoảng 15h hôm sau (6/9/2011), bác sỹ điều trị thông báo bà không còn 
khả năng sống do bị nhồi máu cơ tim. Trước tình trạng như vậy, gia đình 
đành đưa bà về nhà để lo hậu sự. 
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Gia đình anh Dũng tại cuộc họp với BVĐK Hà Tĩnh ngày 13/9. 

 
"Mẹ tôi mất được hơn một tuần, nhưng tuyệt nhiên không thấy bệnh viện 
đến thăm hỏi, động viên. Hành động này khiến gia đình tôi vô cùng bất bình 
về thái độ, trách nhiệm y đức, tình người của các y bác sỹ và lãnh đạo 
bệnh viện…", anh Dũng nói. 
 
Lảng tránh trách nhiệm 
 
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi lo hậu sự cho bà Yên được 3 
ngày, gia đình anh Dũng lên gặp lãnh đạo bệnh viện đề nghị làm rõ nguyên 
nhân cái chết của mẹ anh. Nhưng tại đây, gia đình anh càng bất bình khi 
được ông Lê Quế - Phó Giám đốc bệnh viện trả lời với thái độ cợt nhả 
rằng, do nhồi máu cơ tim chết?.  
 
Bức xúc, gia đình anh lên gặp ông Nguyễn Tuấn - Giám đốc bệnh viện yêu 
cầu bệnh viện phải có trách nhiệm và làm rõ nguyên nhân cái chết của mẹ 
anh, cũng như có hình thức xử lý đối với các y bác sỹ liên quan trực tiếp 
đến việc gây mê cho bà. Ông Tuấn đã nhận thiếu sót vì không đến động 
viên, thăm viếng gia đình và hẹn sau khi có kết luận của Hội đồng khoa học 
sẽ trả lời gia đình. 
 
15h ngày 13/9/2011, bệnh viện đã có cuộc họp với gia đình anh Dũng 
thông báo xác minh nguyên nhân về cái chết của bệnh nhân Yên. Tuy 
nhiên, tại cuộc họp bệnh viện lại thông báo nội dung trích biên bản họp xác 
định nguyên nhân bệnh nhân nặng xin về tại Khoa hồi sức tích cực trên cơ 
sở cuộc họp diễn ra vào lúc 16h ngày 12/9/2011 do bác sỹ chuyên khoa 2 
Nguyễn Viết Đồng - Phó Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì.  
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Th môc toµn v̈n tḩng 9 n̈m 2011 144 

  
Biên bản kết luận: “…Tiếp đón bệnh nhân tốt; khi có tình trạnh sốc xảy ra 
xử lý kịp thời, đúng phác đồ; tập trung trí tuệ và phương tiện của Khoa gây 
mê hồi sức và Hồi sức tích cực để cấp cứu bệnh nhân. Thăm khám và 
chẩn đoán, tiên lượng đúng, kịp thời, sát với thực tế diễn biễn bệnh… Chẩn 
đoán xác định: Nhồi máu cơ tim vùng dưới - vùng trước rộng/ Sốc phản vệ 
sau gây mê - viêm xoang. 
 
Với kết luận trên, gia đình anh Dũng đặt câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến cái 
chết của mẹ anh Dũng do sốc thuốc gay mê là do bác sỹ gây mê gây nên, 
tại sao bệnh viện không nhận trách nhiệm?. Câu hỏi này được ông Nguyễn 
Tuấn - Giám đốc bệnh viện cho biết về trách nhiệm và cái chết thì không 
thể trả lời được. Ngoài ra, dường như để né tránh một số câu hỏi khác, 
cũng như đánh đố gia đình anh Dũng, ông Tuấn nói chuyên môn chỗ nào 
không đúng gia đình chỉ ra?. 
 
Minh chứng cho sự tắc trách của bệnh viện, gia đình anh Dũng đã chỉ ra 
sai sót trong phiếu điện tim của mẹ anh mặc dù khác ngày, khác kết quả 
nhưng số phiếu lại giống nhau, ngay lập tức phía bệnh viện nhận trách 
nhiệm và đổ lỗi cho bộ phận hành chính?... Như vậy, trong quá trình gây 
mê chẳng lẽ không xảy ra sai sót?. 
 
Ông Nguyễn Viết Đồng - Phó Giám đốc bệnh viện lý giải thêm, việc không 
đến động viên, thăm hỏi gia đình, Giám đốc đã nhận trách nhiệm, nhưng 
vào viện thì có 4 khả năng xảy ra: Thứ nhất lành bệnh ra về; thư hai bệnh 
nặng chuyển tuyến trên; thứ ba bệnh nặng gia đình cho về; thứ tư bệnh 
nhân chết. Còn vấn đề y đức gia đình góp ý bệnh viện tiếp thu. Một vài ca 
vào bệnh viện tiêm thuốc sốc chết cũng phải chịu! Không biết lý giải của 
ông Phó Giám đốc này với hàm ý gì, nhưng xem ra trước cái chết của mẹ 
anh Dũng, phải chăng bệnh viện có ý muốn "phủi tay"?. 
 
Bệnh viện cũng đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng tại Khoa sản, cũng 
như vi phạm của bác sỹ trong việc làm sai lệch hồ sơ bệnh án, việc bác sỹ 
đánh nhau tại Khoa ngoại tổng hợp…      
 
Về nguyên nhân vụ việc này, đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo làm rõ. 
Nhưng rõ ràng, thái độ, trách nhiệm và tình người của lãnh đạo và các y 
bác sỹ nơi đây cần phải lên án và phải được chấn chỉnh lại đúng với câu 
"Lương y như từ mẫu". 
 
Đặng Vũ  
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tÇm nh×n.net 
Chñ nhËt, ngµy 18.9.2011. 

Hà Tĩnh: Ngôi mộ “lạ” ở di tích đền Lê Khôi?  
Tamnhin.net) - Dư luận ở Hà Tĩnh đang xôn xao vì ngôi mộ “lạ” được 
coi là của dòng họ Lê Quang nằm trong khuôn viên di tích đền Lê 
Khôi (Thạch Bàn, Thạch Hà) mà ngay cả người trong ban lễ nghi di 
tích cũng không rõ nguồn gốc.  
 

 
Ngôi mộ lạ tự nhiên xuất hiện trong khuôn viên di tích 

đền Lê Khôi khiến dư luận xôn xao.  

Di tích lịch sử - danh thắng Đền thờ chiêu trưng Đại vương Lê Khôi nằm trên đỉnh 
Long Ngâm thuộc xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là di tích nổi 
tiếng được công nhận là di tích lịch sử văn hoá quốc gia năm 1993. Với địa thế nơi 
sơn thuỷ hữu tình, có núi, có sông, có biển, được đầu tư nâng cấp nên di tích ngày 
càng thu hút khách thập phương. 
Trong những ngày gần đây, nhân dân trong vùng, những người đến thắp hương, 
thưởng ngoạn ngạc nhiên, xôn xao bởi một ngôi mộ mới ngay cạnh phần mộ danh 
nhân Lê Khôi. 

 

Di tích - danh thắng đền Lê Khôi tại Thạch Hà 
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Ngôi mộ “lạ” này được xây bằng gạch xi măng, rộng chừng 2,2m, cao 50cm, cách 
đền thờ chính khoảng 8m về phía đông nam, nằm ngang và có phần cao hơn phần 
mộ của Đại vương Lê Khôi. 
Theo ông Tăng - thành viên ban lễ nghi, đồng thời bảo vệ khu di tích cho biết: Đầu 
tháng 7/2011, một nhóm chừng 30 người của dòng họ Lê Quang ở xã Thạch Châu, 
huyện Lộc Hà đã tổ chức cúng, lên đồng và chỉ vào một khu đất khẳng định phía 
dưới là phần mộ của một người của dòng họ Lê Quang cách đây hàng chục 
năm.         
Đến ngày 11/7/2011 âm lịch, những người trong dòng họ Lê Quang đến tổ chức 
làm lễ cúng sau đó nhờ ông Phan Xuân Sửu - bảo vệ di tích tiến hành xây dựng mộ. 
Theo ông Tăng và các cụ cao tuổi ở xã Thạch Bàn, Thạch Hải thì trong đền hiện có 
22 đạo sắc của các đời vua Minh Mệnh, Tự Đức nhưng không có đạo sắc nào nói 
đến anh hùng hoặc dòng họ Lê Quang. 

 

Ông Tăng, thành viên ban lễ nghi đền Lê Khôi cũng không biết rõ về nguồn gốc của ngôi mộ này. 

Theo ông Tăng sau khi ngôi mộ này xây xong cũng đã có các đoàn thuộc Sở VH – 
TT & DL Hà Tĩnh, Phòng Văn hoá TT huyện Thạch Hà ….về kiểm tra và lập biên 
bản nhưng cũng chưa đưa ra quyết định chính thức nào. 
Hiện nay, khu di tích đền Lê Khôi đã được Nhà nước phê duyệt trùng tu với kinh 
phí trên 40 tỉ đồng. Việc xuất hiện ngôi mộ lạ trong khu di tích có dấu hiệu xâm 
phạm di tích quốc gia rất cần được các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh quan tâm 
giải quyết. 

                                                                                       Hữu Vũ 
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qu©n ®éi nh©n d©n 
Thø hai, ngµy 19.9.2011. 

Trường tiểu học mang tên một nhà văn quân đội  
QĐND - Vào dịp khai giảng năm học 2011-2012, ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh có 
một sự kiện đáng nhớ: Trường Tiểu học xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ mang tên mới: 
Trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều. Lễ gắn tên mới của trường diễn ra vào ngày 
3-9-2011. 

Nhà văn Xuân Thiều sinh ra tại Bùi Xá và chính trường tiểu học này cách đây ba 
phần tư thế kỷ, ông đã từng học tập. Lớn lên ông nhập ngũ, lăn lộn nhiều mặt trận 
và trở thành nhà văn quân đội, từng nhận nhiều giải thưởng văn học cao quý, trong 
đó có Giải thưởng Nhà nước. Là nhà văn quân đội, ông được đi và sống nhiều nơi, 
nhưng quê hương Bùi Xá chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim ông, không có 
vùng đất nào thay thế được. Con sông La không biết bao lần xuất hiện trong thơ và 
văn của ông. Câu chuyện mà ông kể hào hứng nhất với đồng chí, đồng nghiệp 
những năm sống ở Thủ đô là những câu chuyện về quê hương. Ông thường ngâm 
nga bài thơ “Hồi hương ngẫu thư” của Hạ Tri Chương, một nhà thơ Trung Quốc 
đời Đường, nhận mình cũng “hương âm vô cải” (giọng quê không đổi) và còn đùa 
rằng tóc thì thay đổi quá nhiều, không phải chỉ màu sắc mà là số lượng. Nhiều 
người đã biết rằng, khi ngoài tuổi lục tuần, mái tóc nhà văn Xuân Thiều rất thưa 
thớt, đầu hói sâu để người nhìn từ phía sau thấy trên đỉnh đầu ông có một mảng 
không tóc như cái mũ của đức Giáo hoàng! Có lần ông nói rằng, sở dĩ mái tóc ông 
thưa vì đã lâu không được gội nước sông La, chứ người Đức Thọ, đặc biệt là con 
gái, tóc ai cũng dày dặn, mượt mà chứ đâu lơ thơ như thế này! 
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Tiết mục văn nghệ của học sinh trong buổi lễ gắn biển tên 
Trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều. Ảnh: vanvn.net 

Những năm cuối đời, ông luôn dặn dò và mong mỏi con, cháu làm được điều gì đó 
cho dòng tộc, quê hương. May mắn cho ông là các con ông, con trai, con gái, con 
dâu, con rể đều chung ý nghĩ như ông, và điều quan trọng là chúng có khả năng 
kinh tế để biến điều cha mình trăn trở thành hiện thực. Trước khi Trường Tiểu học 
Bùi Xá mang tên nhà văn, nhà trường đã có một ngôi nhà hai tầng gồm 10 phòng 
học và hai dãy nhà ngói một tầng gồm các phòng của ban giám hiệu, phòng giáo 
viên, phòng truyền thống, thư viện… Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp, mọi thứ chỉ 
đơn sơ. Ngay khu trường, tường xây mới có ở mặt tiền, còn ba mặt khác chỉ căng 
tạm bằng lưới thép. Tôi không nghĩ rằng, trong một thời gian ngắn, cơ ngơi nhà 
trường sẽ thay đổi một cách triệt để, nhưng tôi tin, những gì nhà trường hiện nay 
chưa hoàn chỉnh, các cháu con nhà văn Xuân Thiều cũng đã để mắt tới. Ví như thư 
viện nhà trường. Nghe nói số sách hiện nay còn rất ít, cũng như trong ngành giáo 
dục nói chung, nhà trường chưa xây dựng “văn hóa đọc” trong giáo viên và học 
sinh. Trường mang tên một nhà văn phải là trường tiên tiến trong phong trào đọc 
sách. Bởi thế, có lẽ thư viện trường là nơi con cháu nhà văn Xuân Thiều để mắt đến 
trước tiên. 

Khi chứng kiến buổi lễ trang trọng này, tôi nghĩ nhiều về nhà văn Xuân Thiều, 
người đồng chí, đồng nghiệp, đồng hương… mà tôi được sống gần gũi hơn 30 năm. 
Khi chưa về Tạp chí Văn nghệ Quân đội, tôi đã thuộc lòng những câu thơ viết về 
trận địa phòng không trên đỉnh núi ở Hàm Rồng của ông: “Giá mà kéo núi lên cao 
nữa. Giáp mặt quân thù đánh tuyệt hơn”. Khi chưa về Tạp chí Văn nghệ Quân đội, 
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trước năm 1960, theo lời kể của nhà văn Nam Hà, Xuân Thiều thường ngâm nga 
hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ: “Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì 
với núi sông”. Anh Thiều ơi, khi những bài thơ, truyện ngắn đầu tiên của anh được 
đăng báo là cái danh bắt đầu được nhen nhóm, khi anh được Giải thưởng Nhà nước 
thì cái danh được khẳng định. Và hôm nay, khi tên anh trở thành tên trường tiểu 
học xã nhà là cái danh của anh được lưu truyền, sống mãi. Tên anh không chỉ hằng 
ngày xuất hiện với giáo viên, học sinh ở trong trường, mà trong làng xóm, đồng 
ruộng, chợ búa… tên anh chen vào câu chuyện của người quê hương. Các thế hệ 
học sinh trưởng thành sẽ mang tên anh đến các miền đất nước. Đó là niềm hạnh 
phúc lớn đã mấy nhà văn có được? 

 Vương Trọng 
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tÇm nh×n.net 
Thø t, ngµy 21.9.2011. 

Thưởng 50.000 VNĐ cho" giải thưởng Quốc gia" đúng thời 
lạm phát  
(Tamnhin.net) – Một học sinh trường THCS Lê Văn Thiêm (Đức Thọ, 
Hà Tĩnh) tham dự cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật đoạt giải quốc 
gia nhưng chỉ được nhà trường “thưởng” 50 ngàn đồng.  
 

 
Em Toàn đang điều khiển xe tăng bánh xích leo dốc  

Thành công từ niềm đam mê 
 
Tin em Đường Công Toàn, học sinh lớp 9A trường THCS Lê Văn Thiêm (Đức 
Thọ) có sản phẩm “Máy quạt lúa” tham dự cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 
đồng toàn quốc lần thứ  7” (2011) đoạt giải Khuyến khích làm cả xóm 9 xã Đức 
Thủy náo nức. Những người dân quê vùng chiêm trũng tự hào vì có một cậu bé 
chân đất tham gia “tranh hùng tranh bá” với hàng trăm nhân tài của cả nước và 
bước lên bục vinh quang.  
“Cháu nó đam mê lắm anh ạ, không bao giờ ngủ trưa, suốt ngày mày mò, đánh vật 
với máy móc, nhiều khi quên cả ăn”, anh Đường Công Bình, bố Toàn kể. Hễ có 
thời gian rỗi là Toàn lôi các dụng cụ như mỏ hàn, đồng hồ, kìm, kéo…để lắp ráp, 
chế tạo các loại máy móc. Các “chi tiết kĩ thuật” được Toàn lựa chọn từ các đồ 
dùng vứt đi trong gia đình, đặc biệt là em thường xuyên đến nhà bà đồng nát để tìm 

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 9 n̈m 2011 151 

kiếm, mua lại.  
Khi biết cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 7”, Toàn 
gửi sản phẩm “Máy quạt lúa” tham dự và đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Sản phẩm 
của em là một trong 10 sản phẩm của tỉnh Hà Tĩnh gửi ra Hà Nội tham dự giải quốc 
gia.  

 

Đường Công Toàn biểu diễn mô hình xe nâng hàng tự động 

 
“Là con nhà nông, em thấy bố mẹ quạt lúa quá vất vả nên nảy sinh ra ý tưởng làm 
chiếc máy quạt lúa tự động để giảm bớt sức lao động cho người nông dân”, Toàn 
tâm sự. Đây là chiếc máy quạt lúa tự hành, cơ cấu chính gồm thùng đựng lúa, cánh 
quạt và sàng lọc rác, gồm 3 động cơ. Toàn cho biết sắp tới sẽ cải tiến máy chỉ còn 
một động cơ để gọn nhẹ hơn. 
Ngoài chiếc máy quạt lúa, Toàn còn chế tạo ra nhiều sản phẩm khác như xe moóc 
kéo, xe bánh xích, máy cẩu, xe tăng, xe nâng hàng tự động, xe điều khiển từ 
xa…Toàn cho biết em chế tạo chiếc máy quạt lúa trong khoảng vài tuần, thời gian 
tùy thuộc vào độ phức tạp của các chi tiết. Vì mô hình máy quạt lúa đã gửi đi, Toàn 
lấy các mô hình xe nâng hàng tự động và xe tăng bánh xích ra biểu diễn “tạm”. 
Nhìn các mô hình hoạt động “ngon lành” chỉ bằng bấm nút, chúng tôi thầm cảm 
phục và hi vọng về một nhân tài tương lai của đất nước.  
Không chỉ giỏi sáng tạo, toàn còn rất chăm học. Từ năm lớp 5 đến lớp 9, em liên 
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tục là học sinh tiên tiến. Em đam mê và học giỏi nhất môn Công nghệ, đúng với sở 
trường. Toàn có mơ ước sẽ trở thành một kỹ sư chế tạo máy để có điều kiện thỏa 
mãn niềm đam mê sáng tạo của mình. 
Đạt giải quốc gia, trường “thưởng” 50 nghìn! 
Anh Đường Công Bình trăn trở: “Trong quá trình thi đến khi đoạt giải quốc gia, 
cháu Toàn chưa nhận được sự hỗ trợ kinh phí nào. Vào đầu năm học, nhà trường có 
thưởng cho cháu 50 nghìn”. Ngạc nhiên, chúng tôi phải hỏi lại, và anh Bình gật đầu 
xác nhận. “Lúc đưa cháu đi thi, thầy Cao, Hiệu trưởng có nói: Việc này là trách 
nhiệm của nhà trường, nhưng bác cứ đưa cháu đi, còn tiền xăng xe tính sau, nhưng 
rồi không thấy gì cả” anh Bình nói. 

 

Giấy mời của BTC cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốclần thứ  7” (2011) mời em Toàn 

ra Hà Nội dự lễ trao giải thưởng đã về tận nơi nhưng không biết gia đình có kiếm đủ kinh phí để cậu lên 

đường?. 

 
Mức “thưởng” của trường THCS Lê Văn Thiêm cho một học sinh đoạt Giải cấp 
quốc gia thực sự gây “sốc”. Bởi vì ngay từ đầu năm học, em Toàn (và tất cả HS 
trong trường) đã đóng tiền “hỗ trợ dạy và học” 100 nghìn, quỹ khuyến học 50 
nghìn và quỹ hội phụ huynh 20 nghìn (cộng 170 nghìn), chưa kể nhiều khoản thu 
vô lý khác lên tới hàng triệu đồng. Kiểu “khuyến học” và “hỗ trợ” của trường Lê 
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Văn Thiêm quả thật ngược đời! 
 
Nhận được giấy mời của BTC mời em Toàn ra Hà Nội tham dự lễ trao giải vào 
ngày 9/10/2011, anh Bình vừa mừng vừa lo. Bởi vì kinh phí đi lại cho cả hai bố 
con, tiền ăn ở của bố không biết xoay xỏa ra sao. Khi mà hoàn cảnh gia đình anh 
còn gặp nhiều khó khăn, là hộ cận nghèo, chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán, hai 
con đang ăn học, mẹ già 69 tuổi đau yếu. Anh định bán mấy tạ lúa để cho con ra Hà 
Nội một chuyến cho biết, nhưng rồi lưỡng lự vì chi tiêu cả năm trông vào chừng ấy 
lúa. 
Khi PV cung cấp thông tin, ông Võ Công Hàm, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ 
cho biết UBND huyện sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí để em Đường Công Toàn ra Hà 
Nội nhận giải thưởng. 

                                                                                   Quang Đại – Hà Vy 
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Phô n÷ today 
Thø n̈m, ngµy 22.9.2011. 

Hà Tĩnh: 

GV chủ nhiệm của học sinh bị làm nhục: "Tôi đã làm hết trách 
nhiệm..."? 

(Phunutoday) - "Tôi đã làm hết trách nhiệm của một người giáo viên 
chủ nhiệm, là luôn quan tâm sát xao đến đời sống, tinh thần của tất cả 
học sinh trong lớp.  Tôi không có gì sai trong việc này..." - cô Phạm 
Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, trường THCS Phố Châu II, 
huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh bị tố là vô trách nhiệm, thờ ơ trước vụ 
việc của em Nguyễn Thị Thương H. cho rằng mình bị làm nhục, đánh 
đập trong một thời gian dài lên tiếng. 

Sau khi đăng tải loạt bài về  vụ việc một nữ học sinh lớp 7 bị bạn bè trong 
lớp kì thị, phân biệt đối xử, thậm chí có những hành động miệt thị vì bố của 
em có bồ trong suốt một thời gian dài. Gia đình em H. cũng như dư luận 
hết sức phẫn nộ trước thái độ thờ ơ, vô cảm của giáo chủ nhiệm Phạm Thị 
Huyền. 

  

 
 Cô giáo  chủ nhiệm Phạm Thị Huyền cho rằng thông tin mà em H 

và gia đình nói là hoàn toàn sai sự thật 
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Ngày 21/9, phóng viên Phunutoday đã tiếp xúc với cô giáo Phạm Thị 
Huyền và nghe cô trải lòng về những chuyện đã xảy ra. 

Bắt đầu câu chuyện, khi nghe giới thiệu là phóng viên cô Huyền đã thẳng 
thắn "Tôi không muốn trả lời, không muốn bình luận gì. Sự việc chẳng có gì 
đáng nói". Tuy nhiên, sau vài ba câu chuyện thăm hỏi cô Huyền cũng rộng 
lòng rãi bày những điều khó nói xoay quanh câu chuyện này. 

Theo lời cô Huyền, sự việc em Nguyễn Thị Thương H., học sinh lớp 7B bị 
các bạn làm nhục, đánh đập trong thời gian gần mười ngày (từ ngày 23/8 - 
4/9) hoàn toàn không phải là sự thật. Cô Huyền cho biết, cô đã từng là giáo 
viên có thâm niên hơn 10 năm trong nghề và cũng là giáo viên chủ nhiệm 
của nhiều lớp nhưng cô mới nhận làm chủ nhiệm lớp 7B từ đầu năm học 
mới. 

"Với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm, tôi đã làm hết trách nhiệm của 
mình, tôi không có gì phải xấu hổ..."(!?), cô Huyền khẳng định. Cô cho biết, 
sáng nào cô cũng đến lớp sớm hơn để sinh hoạt đầu giờ với lớp khoảng 15 
phút để tìm hiểu, chia sẻ những tâm sự, khó khăn trong cuộc sống cũng 
như trong học tập đối với mỗi học sinh của mình. Và suốt thời gian nhận 
lớp cô không hề thấy có chuyện gì bất thường xảy ra, "tôi không thấy ai 
trêu chọc, hay đánh mắng làm nhục em H. cả. Nếu có thì tôi phải biết chứ", 
cô Huyền một mực phủ nhận thông tin trên và luôn khẳng định "không có 
chuyện đó xảy ra, tôi không thấy". Tuy nhiên khi vặn hỏi nhiều lần, cô 
Huyền lấp lửng: cũng không loại trừ có khả năng sự việc xảy ra ở ngoài 
trường, trên đường đi học về mà tôi không được biết. 

Về việc em H. và gia đình cho rằng cô đã thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm 
tới học sinh và khi sự việc xảy ra đã không có những động thái quan tâm, 
động viên cần thiết ngược lại còn bắt em phải viết bản tường trình tỉ mỉ sự 
việc để cô điều tra. Cô Huyền phản ứng gay gắt cho rằng đó là thông tin bịa 
đặt, sai sự thật hòng hạ uy tín của cô và nhà trường. "Gia đình em, và H. 
đã thừa nhận không có chuyện đó, thông tin đó là sai sự thật. Họ cũng đã 
đến xin lỗi tôi và nhà trường rồi". 

Cô cũng khẳng định không ra chợ gặp chị Hướng (mẹ em H.) để có những 
lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm người khác như chị Hướng nói. Nhưng cô 
Huyền cho biết, chiều đó cô có ra chợ gặp chị Hướng nhưng không phải để 
thóa mạ, đe dọa mà là hỏi về lá đơn xin chuyển trường của em H. "Thấy lá 
đơn viết nghệch ngoạc, mực xanh mực đỏ lại có chữ ký của phụ huynh nên 
tôi mới ra hỏi lại xem chị Hướng co ký vào đơn này không".(?) 
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Khi được hỏi, cô có biết tại sao em H. lại muốn chuyển trường, cô có tìm 
hiểu không. H. có nói lý do không. H. có nói chuyện mình bị các bạn làm 
nhục, đánh đập như thế nào không? Cô Huyền trả lời là có. "Sau khi biết 
sự việc, tôi có gặp và gọi riêng H. lên nói chuyện, hỏi han nhưng H. không 
trả lời, không nói gì cả"(?). 

  

 

H và mẹ đang kể lại sự việc 

  

Nhưng thực tế khi trao đổi với PV trước đó thì cô Huyền biện mình rằng, 
những chuyện học sinh trêu đùa, đánh nhau trong trường, trong lớp là 
chuyện quá bình thường, diễn ra thường ngày tại các cơ sở giáo dục chứ 
không riêng gì trường chúng tôi. Chuyện em Nguyễn Thị Thương H bị 3 
bạn nam trong lớp trêu chọc không có gì là nghiêm trọng, chỉ là chuyện học 
trò  đùa với nhau. Sự thật không hoàn toàn như H. và gia đình em đã nói. 
Chính em H cũng là một học sinh không ngoan của lớp này. (Năm ngoái H 
cũng đã bị nhà trường kỷ luật một lần vì có mẫu thuẫn và đánh nhau với 
học sinh khác trong trường. Ngay trong lần bị các bạn trêu đùa, đánh đập 
vừa rồi chính H cũng đã có những phản ứng, chống lại nhóm học sinh làm 
nhục mình - PV). 

Nếu không có sự việc đó xảy ra như cô Huyền đã khẳng định thì liệu nhà 
trường có cần phải đuổi học hai em học sinh cùng lớp để răn đe? H. Có 
cần phải làm đơn xin chuyển trường, và chị Hướng có dễ dàng ký vào đơn 
chuyển trường cho con mà không cần hỏi lý do?. Là một giáo viên chủ 
nhiệm, lại có thâm niên nhiều năm mà lại để một sự việc xảy ra trong thời 
gian dài như vậy mà cô không hề hay biết (hoặc biết mà làm ngơ...?) thì cô 
Huyền đã thật sự làm tròn trách nhiệm, hết lòng với học sinh?. 
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Và sự thật là trong buổi làm việc với PV Phunutoday ngày 16/9, thầy Đào 
Văn Toàn- Hiệu trưởng trường THCS Phố Châu II cho biết: Ngay ngày 7/9, 
nhà trường đã có cuộc họp hội đồng kỉ luật và quyết định đuổi học 2 ngày 
đối với các học sinh lớp 7B vì liên quan đến việc đánh, làm nhục em H. 
trong thời gian qua. Nhà trường cũng đã mời phụ huynh các em Lập, 
Thành lên làm việc và viết bản cam kết giáo dục, nhắc nhở các em không 
được tái phạm các hành vi tương tự. 

Theo tìm hiểu của PV, cô Phạm Thị Huyền công tác tại trường THCS Phố 
Châu II trên 10 năm và giảng dạy môn toán. Cũng chừng ấy năm, cô 
Huyền chỉ đạt mức trung bình và trung bình khá trong xếp loại giáo viên 
mỗi năm học. Theo một số giáo viên ở trường nhận xét thì hằng năm cô 
Huyền chỉ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ và chưa có năm nào đạt giáo viên 
giỏi các cấp. 

Vả lại, khi mọi chuyện đã xảy ra, chính BGH nhà trường đã nhận lỗi, có 
những động thái tích cực, động viên, an ủi em H và gia đình, nhưng cô giáo 
Phạm Thị Huyền vẫn khăng khăng không chịu nhận lỗi về mình. Cô Huyền 
còn cho rằng gia đình em H thông tin cho nhà trường và báo chí không 
chính xác làm ảnh hưởng tới danh dự của cô và nhà trường. 

Làm việc với PV, ông Đào Duy Sỹ - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo 
huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho rằng: “Vụ việc xảy ra tại trường THCS Phố 
Châu II là rất nghiêm trọng. Không biết một cô giáo có thâm niên 20 năm 
trong nghề mà lại không quan tâm đến học sinh, không mẫu mực khi tiếp 
xúc với phụ huynh, chuyện xảy ra trong lớp mình chủ nhiệm thời gian dài 
mà vẫn không hay biết. Chúng tôi sẽ xem xét để có hình thức kỷ luật thích 
đáng với một giáo viên chủ nhiệm như thế này và tạo điều kiện tốt nhất cho 
học sinh H an tâm học tập” - ông Sỹ khẳng định. 

Ngàn Phố  
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tÇm nh×n.net 
Thø n̈m, ngµy 22.9.2011. 

Phản hồi về "loạn thu", "bóp nặn" dân nghèo ở Hà Tĩnh.  
(Tamnhin.net) - Sau khi đăng tải loạt bài: "Hà Tĩnh: Trường loạn thu", 
"bóp nặn" dân nghèo", sáng 22/9, PV Tamnhin.net đã có cuộc trao đổi 
với ông Nguyễn Khắc Hào, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về vấn đề 
này.  

 
Ông Nguyễn Khắc Hào - Giám đốc Sở GD&ĐT: "Tôi không đồng tình với một số trường 

lạm dụng thu"  

Thưa ông! Sở GD&ĐT đã có công văn hướng dẫn về các khoản thu đầu 
năm ở các trường học như thế nào? 
Ngay từ đầu tháng 8/2011, Sở đã có công văn số 768/SGD&ĐT-KHTC về 
việc hướng dẫn quản lí, sử dụng các khoản đóng góp đầu năm học gửi các 
phòng GD&ĐT, các trường THPT, Trung tâm GDTX, KTTH-HN trong toàn 
tỉnh. 
Trong công văn này đã hướng dẫn về quản lí và các khoản thu, đóng góp 
tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh đầu năm học, trong đó có hai 
khoản là các khoản thu bắt buộc và các khoản đóng góp tự nguyện. 
Ở các khoản thu tự nguyện công văn đã nêu rõ trong quá trình sử dụng 
phải quán triệt các nguyên tắc như tự nguyện, đúng mục đích; dân chủ, 
công khai, minh bạch. 
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Thầy Nguyễn Trường Cao, Hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Thiêm: “Tiền quỹ lao động là để 

thuê người cắt cỏ trong khuôn viên, mỗi năm hết 15 triệu!" 

Hiện nay, nhiều trường học ở huyện Đức Thọ và nhiều nơi khác đã thực 
hiện thu các khoản không đúng với nguyên tắc tự nguyện, không công khai 
minh bạch. Vậy quan điểm của Sở GD&Đ về vấn đề này như thế nào? 
Tôi không đồng tình với việc lạm thu của một số trường về các khoản như 
tiền lao động phụ huynh, tiền lao động học sinh, tiền cắt cỏ... Tôi rất muốn 
có những buổi lao động của Hội phụ huynh, các em học sinh ở trường học. 
Bởi có làm như vậy thì mới thể hiện được trách nhiệm của phụ huynh với 
nhà trường và tăng tính giáo dục cho các em học sinh. 
Quan báo Tamnhin.net phản ánh, tôi cũng đã nắm được một số trường thu 
không đúng quy định như trường THCS Lê Văn Thiêm huyện Đức Thọ. 
Quan điểm của Sở là nếu trường nào thu sai thì sẽ bị xử lý theo quy định. 
Sở sẽ thanh tra và xử lý sai phạm trong thu chi đầu năm của các trường 
như thế nào? 
Hàng năm, Sở GD&ĐT tiến hành thanh tra toàn diện trong đó sẽ có mục về 
thanh tra tài chính, đồng thời, sẽ có các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra 
theo yêu cầu và thanh tra đầu năm học. Vào thời điểm này do mới bắt đầu 
năm học, chúng tôi chưa tiến hành thanh tra. 
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Công văn số 768/SGD&ĐT-KHTC về việc hướng dẫn quản lí, sử dụng các khoản đóng góp đầu 

năm của Sở GD&ĐT 

 

Vừa qua, có trường hợp em Đoàn Công Toàn học sinh lớp 9A trường 
THCS Lê Văn Thiêm đạt giải "Sáng tạo thanh niên toàn quốc lần thứ 7" 
nhưng chỉ được nhà trường "thưởng" 50 ngàn đồng, trong khi đó trườngnày 
thu nhiều khoản như “hỗ trợ dạy và học” 100 nghìn, quỹ khuyến học 50 
nghìn và quỹ hội phụ huynh 20 nghìn (cộng 170 nghìn). Ông có ý kiến gì về 
việc này? 
Tôi thấy đây là một tấm gương điển hình về sự vượt khó và sáng tạo cần 
phải khen thưởng xứng đáng và nhân rộng trong toàn ngành. Việc em chỉ 
được nhà trường "thưởng" 50 ngàn đồng là qúa ít, chưa đủ động viên về 
mặt tinh thần chứ chưa nói đến chuyện khác. Tôi sẽ cho kiểm tra lại việc 
này. 
 
Trân trọng cảm ơn ông! 

Ông Lê Quang Cảnh - Trường phòng Tài vụ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh khẳng định: 
"Sở đã có công văn về việc dự toán các khoản chi phục vụ năm học gửi các trường 
trong đó nêu rõ các khoản chi thường xuyên như điện, nước, bảo vệ... đều cấm vận 
động phụ huynh đóng góp, bởi các khoản này Nhà nước đã cấp kinh phí. Trong 
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trường hợp thiếu thì các trường phải làm dự toán trình các cấp để được hỗ trợ. Năm 
học 2011-2012, ngân sách cho việc chi thường xuyên đã được nâng lên do vậy về 
cơ bản các trường sẽ đủ chi.  
 
Trong công văn này cũng đã nói rõ khi thu khoản gì thì phải dùng vào mục 
đích đó nếu thừa thì phải trả lại cho người nộp. Tôi đã theo dõi các thông 
tin về việc thu ở các trường trên báo Tamnhin.net. Sang tháng 10, Sở sẽ 
tiến hành kiểm tra về việc thu chi của các trường trên toàn tỉnh và chắc 
chắn sẽ đến các trường mà báo đã phản ánh". 
 
Ông Võ Công Hàm Chủ tịch UBND huyện Đứa Thọ: "Sau khi báo 
Tamnhin.net phản ánh tình trạng "loạn thu" ở một số trường trên địa bàn, 
UBND huyện đã giao cho phòng GD&ĐT kiểm tra để tìm cách xử lí".   
 
Trong quá trình báo Tamnhin.net khởi đăng loạt bài về tình trạng "loạn thu" của 
các trường ở Hà Tĩnh nhiều phụ huynh trường THCS Lê Văn Thiêm (huyện Đức 
Thọ) đã viết đơn, gọi điện phản ánh việc trường này có nhiều sai phạm trong vấn 
đề thu chi kéo dài trong nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết.  
 
Tamnhin.net sẽ tiếp tục điền tra và phản ánh sự việc này. 

Hà Vy - Quang Đại 
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®¶ng céng s¶n viÖt nam 
Chñ nhËt, ngµy 25.9.2011 

 
Hà Tĩnh: Cứu sống một sản phụ có nhóm máu đặc biệt hiếm 
(ĐCSVN)- Sáng ngày 23/9, sản phụ Nguyễn Thị Xuân (38 tuổi) làm 
nghề nông, trú quán tại thôn 3 xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc được các 
bác sỹ Khoa Sản Bệnh Viện Đa khoa Hà Tĩnh cho xuất viện trong tình 
trạng sức khỏe đã ổn định trong niềm vui khôn xiết của gia đình và 
người thân. 

Theo các bác sỹ tại đây cho biết, trước đó, sản phụ đã sinh được một cháu 
gái bị dị tật bẩm sinh, giản não thất, khèo tay chân. Sau khi đẻ được chưa 
đầy 2 giờ thì sản phụ xuất hiện triệu chứng đờ tử cung không phục hồi, mất 
nhiều máu, hồng cầu xuống chỉ còn 1,39 tr/mm3, Hb: 34/L có triệu chứng 
rối loạn đông máu cần phải truyền máu tươi và áp dụng các phương pháp 
cấp cứu đặc biệt, nếu không nguy cơ tử vong khó có thể tránh khỏi. Tuy 
vậy, bệnh nhân lại là người có nhóm máu B, Rh(-) nhóm máu đặc biệt vô 
cùng hiếm chỉ chiếm 0,04% tức là cứ 20.000 người thì mới có một người 
có nhóm máu này. 

 
Bác sỹ Nguyễn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Hà Tĩnh (giữa) 
chúc mừng vợ chồng bệnh nhân Nguyễn Thị Xuân. 

Trước tình huống đó, Ban giám đốc Bệnh viện đã huy động tất cả đội ngũ 
thầy thuốc, cán bộ nhân viên các khoa, phòng và những người hiến máu 
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tình nguyện tại Hà Tĩnh đến Bệnh viện để xét nghiệm nhóm máu cứu 
người, đồng thời liên hệ với các trung tâm truyền máu lớn trong toàn quốc 
như Viện Huyết học Truyền máu TW, Trung tâm Huyết học Truyền máu 
Bệnh viện TW Huế,Trung tâm Huyết học Truyền máu thành phố Hồ Chí 
Minh giúp đỡ. Nhờ những nỗ lực đó, trong vòng 24 giờ, Bệnh biện đa khoa 
Hà Tĩnh đã nhận được 7 đơn vị máu thuộc nhóm máu cùng bệnh nhân kịp 
thời cấp cứu, hồi sức tích cực cứu sống sản phụ qua khỏi cơn nguy kịch.  

Được biết, Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hiện chỉ có 60 giường 
bệnh, trong khi số sản phụ thường xuyên từ 100 đến 120 người, nhưng với 
tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ thầy thuốc ở đây hầu như rủi ro trong 
sinh đẻ là rất hy hữu. Kíp cấp cứu trên gồm các Bác sỹ: Nguyễn Thị Thúy , 
Nguyễn Thanh Hà, nguyễn Trọng Quả. Sản phụ Nguyễn Thị Xuân cũng là 
bệnh nhân đầu tiên có nhóm máu B, Rh (-) được cấp cứu tại đây. 

Vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Xuân đã bày tỏ sự biết ơn đối vỡi các y, bác 
sỹ, đồng thời đề xuất với ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh xin 
được trở thành hội viên Câu lạc bộ những người hiến máu  Hà Tĩnh để cứu 
giúp những người có hoàn cảnh như mình. 

Ngọc Vượng - Nguyên Lan  
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pḩ p luËt viÖt nam 
Thø ba, ngµy 27.9.2011. 

Báo động tình trạng kém chuyên môn, y đức tại BVĐK Hà Tĩnh 
Liệt kê trong vài năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã xảy ra 
nhiều vụ việc nghiêm trọng, cho thấy vấn đề y đức và trình độ chuyên 
môn ở đây thật sự đáng báo động. 
Sai phạm đa dạng và nghiêm trọng 

Có lẽ, sự sống của không ít con người sinh ra tại Khoa sản phụ thuộc rất nhiều 
vào bàn tay của đội ngũ y bác sỹ nơi đây. Bởi nơi đây sự cẩu thả, coi thường 
tính mạng đã xảy ra không ít lần xảy ra. Tính riêng trong tháng 1/2011, tại Khoa 
sản đã có hai cháu bé phải lìa đời trong sự tiếc thương vô hạn của những ông 
bố, bà mẹ và gia đình; Trong đó phải kể đến trường hợp một sản phụ là cán bộ 
Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh bị mất đi đứa con khi cháu vừa chào đời và 
nguyên nhân là do không được các y bác sĩ mổ kịp thời. Hậu quả có phần của 
Trưởng khoa Võ Trí Chính với chỉ đạo cho theo dõi bệnh nhân tới 8 ngày cùng 
với thái độ dửng dưng khiến sản phụ bị trụy thai, thai nhi bị chết sau khi rời bụng 
mẹ.Trường hợp chị Trần Thị Phượng ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê có 
thai 21 tuần vào viện xin đình chỉ thai nghén, vẫn lại do Trưởng khoa Võ Trí 
Chính làm thủ thuật phá thai. Nhưng thật bất ngờ khi một bé trai đầy đủ hình hài 
đã cất tiếng khóc chào đời trong sự ngơ ngác của y bác sỹ. Lúc này các bác sỹ 
mới tá hỏa “cầu cứu” lãnh đạo bệnh viện và cháu bé được chuyển lên Khoa nhi, 
nhưng chỉ 2 ngày sau cháu bé đã không thể sống được. 

 
Ông Nguyễn Tuấn – Giám đốc BVĐKHT người ngồi giữa 
trong cuộc họp với gia đình anh Dũng chiều 13/9. 

Trong một thời gian dài, Trưởng khoa Khám bệnh Nguyễn Minh Tân đã cố ý làm 
sai lệch 46 bộ hồ sơ, bệnh án của bệnh nhân và bỏ qua nhiều công đoạn khám 
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chữa bệnh mà người dân được hưởng. 46 bộ hồ sơ, bệnh án khám bệnh của 
người dân cũng như bệnh nhân đến khám không được lưu vào hồ sơ, quá trình 
khám bỏ qua nhiều quy trình như không xét nghiệm, không điện đồ cho bệnh 
nhân, có thái độ nhũng nhiễu trong quá trình làm hồ sơ chuyển viện cho người 
bệnh...Trong đó có những hồ sơ khám bệnh liên quan đến việc chạy chế độ 
chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc da cam... 
Chối bỏ trách nhiệm 
Vụ việc mới được PLVN phản ánh về trường hợp bà Lê Thị Yên (SN 1938), trú 
khối phố 8, phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh khám và được chẩn đoán viêm xoang 
mãn tính. Điều trị tại Khoa Tai mũi họng 5 ngày thì được chỉ định phẫu thuật và 
được Trưởng Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Nguyễn Đình Quế gây mê. Đến 
15 giờ ngày 6/9/2011, bác sỹ điều trị thông báo bà không còn khả năng sống do 
bị nhồi máu cơ tim. 
Trước cái chết của bà Yên, phía bệnh viện đã không quan tâm khiến gia đình và 
người dân nơi đây vô cùng bất bình. Khi con trai nạn nhân yêu cầu bệnh viện 
phải có trách nhiệm trước cái chết của mẹ mình, thì Giám đốc Nguyễn Tuấn mới 
“hẹn” ngày trả lời. Mặc dù ngày 13/9, bệnh viện đã có cuộc họp với gia đình anh 
Dũng (con bà Yên) thông báo nguyên nhân cái chết của bà Yên là do sốc thuốc 
gây mê dẫn đến nhồi máu cơ tim; nhưng việc nhận trách nhiệm đã bị phía lãnh 
đạo bệnh viện từ chối một cách khó có thể chấp nhận. 
Theo phản ánh của gia đình anh Dũng, mặc dù cái chết của mẹ anh đến nay đã 
hơn nửa tháng, nhưng mới đây ông Nguyễn Đình Quế mới đến thắp hương, chia 
sẻ với gia đình anh và cho rằng đây là rủi do nghề nghiệp. “Gia đình tôi đau xót 
lắm và không muốn bắt đền, gây khó khăn cho ai cả, nhưng cách cư xử của lãnh 
đạo bệnh viện khiến chúng tôi vô cùng thất vọng, chưa muốn nói đến trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ của y bác sỹ nơi đây”, con trai bà Yên nói.  
Câu nói của ông Nguyễn Tuấn – Giám đốc bệnh viện: “Bệnh nhân chết trong 
bệnh viện rất nhiều, người nào chết cũng đến gia đình thăm hỏi thì rất khó (?)” 
trong một lần trả lời báo chí đã phần nào nói lên những tồn tại ở nơi này. Người 
dân trông mong những sai phạm trong quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại 
bệnh viện sẽ sớm được cải tổ. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào động thái từ Sở 
Y tế và UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Đặng Vũ 
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