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dang cong san.vn 
Thø ba, ngµy 17.10.2011. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà cho hộ nghèo, hộ 
chính sách tỉnh Hà Tĩnh  
 
Ngày 17/10, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn công tác 
của Văn phòng Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà nhân dân các 
xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà và Xuân Hồng huyện Nghi Xuân tỉnh 
Hà Tĩnh.  
 
Đến thăm chính quyền và nhân dân xã Việt Xuyên, Phó Chủ tịch nước 
Nguyễn Thị Doan đã chia sẻ với những khó khăn của nhân dân và động 
viên nhân dân vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương giàu đẹp. Phó 
Chủ tịch nước đã trao 20 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam, gia 
đình chính sách, gia đình nghèo trị giá 50 triệu đồng và trao quà cho 7 cấp 
hội: Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh...  
 
Tại buổi nói chuyện với với chính quyền và nhân dân xã Việt Xuyên, Phó 
Chủ tịch Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu 
dương những thành quả mà nhân dân Việt Xuyên đã đạt được và chia sẻ 
những khó khăn của nhân dân Việt Xuyên nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói 
chung. Tỉnh Hà Tĩnh là địa phương hàng năm hứng chịu nhiều thiệt hại về 
người và tài sản do thiên tai, bão lũ gây ra. Phó Chủ tịch nước biểu dương 
những việc làm mà Hà Tĩnh đã làm được trong thời gian qua, đặc biệt là 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hà Tĩnh cần có 
chiến lược, tập trung quy hoạch phát triển có hiệu quả lĩnh vực dịch vụ, du 
lịch, thương mại, góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, đẩy 
mạnh hơn nữa công tác chăm sóc các đối tượng nghèo, thương binh liệt 
sỹ, người có công với cách mạng.  
 
Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn công tác đến 
thăm làm việc với cán bộ và nhân dân xã Xuân Hồng và trao tặng 20 suất 
quà gia đình nghèo, gia đình chính sách, các nạn nhân chất độc da cam và 
7 đơn vị trong xã./. 
                    
                                                                                                         (TheoTTXVN) 
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Th môc toµn v̈n tḩng 10 n̈m 2011 3 

cong luan.vn 
Thø hai, ngµy 03.10.2011. 

Hà Tĩnh:Tìm giải pháp nâng cao chỉ số PCI  
CL) -UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức "Hội thảo cải thiện môi trường kinh 
doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)". Hội thảo nhằm 
tham vấn các ý kiến về những giải pháp khắc phục điểm yếu và nâng 
cao chỉ số PCI của tỉnh. 

 
 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự trao đổi cùng các đại biểu 
 
Đến dự hội thảo về phía tỉnh Hà Tĩnh có Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh 
Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự cùng hơn 300 đại biểu đại 
diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố và doanh nghiệp trên địa 
bàn. Về phía Trung ương có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn 
Phúc, Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Trần Hữu 
Huỳnh... 
 
Khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh, chỉ số PCI là một công 
cụ quan trọng làm thước đo đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của tỉnh. 
Trong những năm qua, PCI Hà Tĩnh đã được cải thiện và có mức tăng đáng kể. Năm 
2006, xếp thứ 59; năm 2010, xếp thứ 37/63 tỉnh thành trong cả nước. Nhiều dự án lớn, 
trọng điểm quốc gia về luyện thép, điện năng, khai khoáng, cảng biển, thủy lợi… đang 
được triển khai quyết liệt ở các khu kinh tế. Hà Tĩnh đã và đang ngày càng nâng cao 
được uy tín, thương hiệu với nhà đầu tư trong và ngoài nước… Tuy vậy đến nay, chỉ số 
PCI vẫn còn khiêm tốn, nhiều tiêu chí còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu… 
 
Đánh giá về PCI của Hà Tĩnh, ông Trần Hữu Huỳnh - Phó Tổng Thư ký Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam Trần Hữu Huỳnh cho rằng: 2.850 doanh nghiệp đến thời 
điểm này là một con số ấn tượng cho thấy hướng đi đúng đắn của Hà Tĩnh. Dù chưa 
thực sự có bước đột phá táo bạo nhưng chỉ số PCI Hà Tĩnh tăng dần theo từng năm đã 
khẳng định Hà Tĩnh đang là mảnh đất hấp dẫn thu hút đầu tư. 
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Nhiều ý kiến tham luận tại Hôi nghị cũng nêu rõ những điểm mạnh của Hà Tĩnh như: 
Tính tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất; tính năng động và tiên phong của 
chính quyền tỉnh. Đồng thời phân tích một số chỉ số thành phần chậm được cải thiện 
hoặc cải thiện không đáng kể là: Thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước; 
thiết chế pháp lý. 
 
Một số chuyên gia VCCI cũng thẳng thắn chia sẻ những bức xúc của doanh nghiệp và 
nhà đầu tư đối với khó khăn nhưng không nhận được sự thông cảm của ngành chức 
năng. Đặc biệt là trong các thủ tục vay vốn và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh 
vực đất đai. 
 
 Các ngành chức năng đều cam kết thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, 
ban hành quy chế phối hợp tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư nhằm duy trì và 
cải thiện chỉ số PCI trong năm tới,. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cho rằng, PCI Hà Tĩnh phải tăng tổng số điểm trên các 
phương diện. Dự báo những năm tiếp theo, đầu tư công sẽ giảm nên phát triển kinh tế 
tư nhân đóng vai trò quan trọng. Nhân tháng hành động vì sự phát triển của doanh 
nghiệp, các ngành chức năng khẩn trương hoàn tất thủ tục cho doanh nghiệp và nhà 
đầu tư; giảm chi phí không minh bạch, nâng cao chỉ số PCI để thu hút thêm nhiều nhà 
đầu tư. 
 

pv 
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pḩ p luËt viÖt nam 
Thø ba, ngµy 11.10.2011. 

Hội đồng hương Hà Tĩnh trao 64 học bổng cho học sinh nghèo 
Hội đồng hương Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ “chào đón sinh viên và trao 
quỹ khuyến học” cho các con em Hà Tĩnh tại Trường sĩ quan kỷ thuật 
quân sự Vinhempich, quận  Gò Vấp, TP.HCM. 
 
64 suất học bổng được trao cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt 
khó khăn vượt khó học giỏi, đang theo học tại các trường trung học, cao 
đẳng, đại học trên địa bàn TP.HCM. Tổng số tiền hơn 80 triệu đồng. 

 
Hội đồng hương Hà Tĩnh trao 64 học bổng cho 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn... 

Dịp này, Hội đồng hương Hà Tĩnh cũng trao 9 giải thưởng cho các tác giả 
có tác phẩm xuất sắc về cuộc thi viết chủ đề “Hà Tĩnh một khúc tâm tình” 
trong số 100 tác phẩm dự thi. 
Ông Nguyễn Xuân Lam, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh cho biết: “Hội 
khuyến học đồng hương Hà Tĩnh thành lập tháng 8/2011, hỗ trợ cho con 
em Hà Tĩnh đang sống tại TP.HCM, có thành tích học tập suất sắc đang 
gặp khó khăn về tài chính, giới thiệu với các tổ chức kinh tế có nhu cầu lao 
động tài trợ trực tiếp chi phí học tập sinh hoạt và tuyển dụng khi ra trường”. 
 
Em Nguyễn Quang Nhị, sinh viên Đại học KHXH&NV bị khiếm thị bày tỏ: 
“Được nhận suất học bổng từ quỹ Hội đồng hương Hà Tĩnh em rất bất ngờ 
và vui mừng. Nó không chỉ giúp em về mặt vật chất mà còn là động lực 
giúp em vượt qua khó khăn trong học tập, phấn đấu để học thành người, 
đem sức mình cống hiến cho quê hương đất nước” . 
 
Hoàng Vân 
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nguoiduatin.vn 
Thø hai, ngµy 24.10.2011. 

Hà Tĩnh: 
"Mái ấm gia đình" trao học bổng cho 200 HS nghèo vượt khó  

GiadinhNet - Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Mái ấm gia đình”, do 
quỹ Thiện Tâm tài trợ. 

Sáng nay 24/10, tại Trường THCS Bồng Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh), ông Lê Cảnh 
Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Tổng Biên 
tập báo Gia đình & Xã hội đã trao 200 suất học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn, nỗ lực vượt lên chăm ngoan và học giỏi, mỗi suất học bổng trị giá 
500.000 VN đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Mái ấm gia đình”, do 
quỹ Thiện Tâm tài trợ. 
  
Ân tình, ân nghĩa 
  

 
Ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế 
hoạch hóa Gia đình, Tổng Biên tập báo Gia đình & Xã hội trao học 

bổng cho học sinh nghèo. 
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Vũ Quang là huyện miền núi nghèo luôn phải đương đầu với thiên tai, bão lũ. Năm 
2010, Vũ Quang bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ kép. Ngày 17/10/2011 vừa qua, 
Vũ Quang lại chịu thêm một trận lũ nữa.  
  
Ông Nguyễn Huy Chương - Phó Chủ tịch MT, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Vũ 
Quang trao đổi: “Đây không phải là lần đầu, mà sau thiên tai, hoạn nạn, chúng tôi 
đã đón nhận được tấm lòng cưu mang đùm bọc, chia sẻ đến từ Chương trình “ Mái 
ấm gia đình” và những chương trình khác do Báo Gia đình & Xã hội khởi xướng. 
Nhưng đợt trao học bổng lần này số lượng học sinh được hưởng học bổng ở diện 
rộng hơn, đông hơn, lại đúng vào thời điểm nhà trường thi đua lập thành tích chào 
mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nên có rất nhiều ý nghĩa”.  
  
Thầy  Phan Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Bồng Lĩnh cho biết: “Vấn đề 
mà chúng tôi quan tâm là quỹ phải trao đúng đối tượng. Hội khuyến học đã phối 
kết hợp với Phòng GD, các nhà trường thông báo đến tận học sinh, xét chọn đúng 
đối tượng. Cho nên, có được danh sách 200 học sinh là nỗ lực cố gắng của tập thể. 
Chúng tôi cố gắng để không bỏ sót một trường hợp nào khó khăn, vươn lên học 
giỏi mà không được nhận quà”. 
  
“Thắp sắng ước mơ…” 
  

 
Mỗi em là một hoàn cảnh, không ai giống ai, nhưng mỗi em là cả một 
ý chí, nghị lực phấn đấu, vượt lên hoàn cảnh không biết mệt mỏi… 

  
Em Phạm Trần Linh Giang - HS lớp 7A1, Trường THCS Bồng Lĩnh đã thay mặt 
cho 200 học sinh được nhận học bổng bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Báo Gia đình 
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& Xã  hội, Quỹ Thiện tâm và Chương trình “Mái ấm gia đình”. “Với món quà này, 
chúng em sẽ có thêm sách, bút, giấy, tài liệu học tập. Mùa rét này, một số bạn sẽ có 
áo ấm, không phải lo đến trường với cái lạnh cắt da, cắt thịt. Nhưng quan trọng hơn 
là nguồn động viên, là động lực tiếp thêm sức mạnh, thắp sáng ước mơ cho chúng 
em vững bước đến tương lai…”, Linh Giang bày tỏ. Trong số 200 học sinh được 
nhận quà có 11 học sinh mồ côi cha hoặc mẹ.  
  
200 em học sinh Vũ Quang được nhận quà tài trợ, mỗi em là một hoàn cảnh, không 
ai giống ai, nhưng mỗi em là cả một ý chí, nghị lực phấn đấu, vượt lên hoàn cảnh 
không biết mệt mỏi… 
  
“Cảm ơn Báo GĐ&XH, cảm ơn Chương trình “ Mái ấm gia đình”, cảm ơn Quỹ 
Thiện tâm, cảm ơn những tấm lòng đã cưu mang và chia sẻ”. Ông Nguyễn Thanh 
Sơn - Bí thư huyện Vũ Quang xúc động nói trong phút chia tay. 
  

Lê Văn Vỵ 
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nhan dan.org 
Thø hai, ngµy 24.10.2011. 

Hà Tĩnh lo nhà cho người nghèo  

 
 

Niềm vui được mùa bên ngôi nhà mới của mẹ con chị Ðặng Thị Hiên 
ở xóm Trung Xá, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc. 

   

Năm 2005, Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tranh tre, dột 
nát. Sáu năm sau, Hà Tĩnh vẫn tiếp tục đi đầu về việc hỗ trợ làm nhà ở cho 
hộ nghèo theo Quyết định 167/CP và 67/CP của Thủ tướng Chính phủ (QÐ 
167 và 67) giúp mười nghìn hộ nghèo trên vùng quê "chảo lửa, túi mưa" có 
được niềm vui trong những ngôi nhà mới. 

Bà Trần Thị Hồng, ở xóm 1, xã Ðồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có chồng 
nguyên là cán bộ xã Ðồng Lộc trong những năm đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt 
Ngã ba Ðồng Lộc đã mất sau cơn bạo bệnh. Sau khi chồng mất, cuộc sống của 
mẹ con bà lâm vào cảnh khó khăn. Sống trong nếp nhà tồi tàn, ý nghĩ về một 
ngôi nhà kiên cố của mẹ con bà Hồng chỉ là trong mơ. Khi nhận được tiền hỗ trợ 
của Chính phủ, của tỉnh cộng thêm tiền vay ngân hàng để xây nhà, bà Hồng còn 
được bà con trong xóm giúp công sức, tiền, vật liệu... Trong ngôi nhà mới, bà 
Hồng nghẹn ngào: "Nếu không có chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước 
và sự giúp đỡ của bà con thì mẹ con tui không bao giờ có ngôi nhà này!".  
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Ðồng Lộc, nơi có Ngã ba Ðồng Lộc một thời kiên cường đối đầu với sự tàn ác 
của giặc Mỹ (bình quân mỗi m2 hứng chịu ba quả bom), tuy tỷ lệ đói nghèo còn 
cao so với cả nước, nhưng 100% số hộ đã có nhà ngói. Trong đó, có nhiều ngôi 
nhà của các gia đình nghèo thuộc diện chính sách được xây dựng theo chính 
sách hỗ trợ của Chính phủ, các nhà hảo tâm và nhân dân.  

Niềm vui của bà Hồng cũng chính là niềm vui chung của nhiều gia đình chính 
sách ở xã Tiến Lộc, nơi có làng K130 huyền thoại. Nơi đây, 130 gia đình trong 
làng Hạ Lội chỉ trong đêm 13-8-1968 đã tự nguyện dỡ nhà cửa lót đường cho 
đoàn xe chở vũ khí vào chi viện cho chiến trường miền nam. Nay chính tại nơi 
này, tất cả các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn đã được sống trong 
những ngôi nhà chính sách ấm áp nghĩa Ðảng, tình dân.  

Với truyền thống "tương thân tương ái", "lá rách ít đùm lá rách nhiều" người dân 
Can Lộc đã đùm bọc hỗ trợ nhau để cùng vươn lên. Bí thư Huyện ủy Can Lộc 
Bùi Ðức Hạnh cho biết: Chuyện 1.500 gia đình nghèo ở huyện Can Lộc được 
giúp đỡ xóa nhà tranh tre, dột nát sáu năm về trước, cùng 674 gia đình nghèo, 
chính sách hôm nay được hỗ trợ xây dựng nhà ở của Chính phủ thể hiện một 
cách sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta. 

Huyện lúa Ðức Thọ, một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh Hà Tĩnh trong 
việc hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo. Trong phong trào này ở Ðức Thọ đã xuất 
hiện nhiều tấm gương điển hình. Ông Phan Văn Thuận, Bí thư Chi bộ xóm Ðồng 
Tâm, xã Ðức Ðồng đã đứng ra làm "chủ thầu" trong xây dựng nhà ở cho gia đình 
anh Phan Ðình Văn. Ðã hơn mười năm nằm liệt giường bởi bệnh suy tim cấp 4 
và tê liệt nửa người, anh Văn nói: "Bần túng, đói nghèo cứ thế bám riết lấy gia 
đình tôi. Do vậy việc có ngôi nhà mới, gia đình tui không bao giờ dám nghĩ đến". 
Còn chị Nguyễn Thị Hà, vợ anh bắt đầu câu chuyện với chúng tôi: "Khi bác 
Thuận đến thông báo, gia đình được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở theo QÐ 
167, ai cũng lặng người vì cảm động. Anh Văn nằm trên giường bật khóc và 
khăng khăng từ chối việc xây nhà. Anh nói, dù Nhà nước có hỗ trợ, cho vay tiền 
để xây nhà, nhưng với hoàn cảnh gia đình mình làm sao mà làm nổi. Bác Thuận 
bảo, đây là chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, là cơ hội để gia đình có 
nhà mới và bác Thuận hứa sẽ đứng ra làm "chủ thầu" và vận động bà con giúp 
đỡ thì chồng tui mới dám gật đầu". Hằng ngày, Bí thư Chi bộ Phan Văn Thuận 
lặn lội khắp làng trên, xóm dưới, liên hệ với các cửa hàng buôn bán vật liệu để 
tín chấp, mua nợ nguyên vật liệu, vận động các đoàn thể trong thôn đóng góp 
thêm vật liệu, tiền bạc, ngày công. Kết quả là hơn hai tháng sau, gia đình anh 
Văn đã có một ngôi nhà trị giá hơn 50 triệu đồng.  

Ở vùng quê người dân quanh năm vật lộn với thiên tai khắc nghiệt, 50% dân số 
thuộc diện nghèo và cận nghèo, nhưng từ năm 2002 đến nay, xã Ðức Ðồng, 
huyện Ðức Thọ đã xây được gần 250 nhà cho hộ nghèo, trong đó có 66 hộ có 
người bị bệnh tâm thần hay thần kinh không bình thường. Trong đó có sự đóng 
góp đáng kể công sức của nhiều "nhà thầu" như Bí thư Chi bộ Phan Văn Thuận 
và sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể 
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cùng người dân, nhất là, sự giúp sức của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, 
cùng cán bộ, viên chức huyện Ðức Thọ.  

Ở huyện miền núi Hương Khê, có hơn một nửa số hộ nghèo và cận nghèo, lo cái 
ăn đã khó nói gì đến chuyện làm nhà khang trang. Riêng trận lũ kép lịch sử tháng 
10-2010 để lại cho Hương Khê hậu quả nặng nề, hàng nghìn ngôi nhà của nhân 
dân bị tàn phá nghiêm trọng, đời sống dân sinh bị ảnh hưởng nặng nề. Bí thư 
Huyện ủy Hà Hùng cho biết: Nhờ sự hỗ trợ của QÐ 167 và Quyết định 67 cùng 
sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, Hương Khê cơ bản hoàn thành việc xây dựng 
gần 2.200 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần ổn định an sinh 
ở miền tây Hà Tĩnh. 

Ðược biết, ở Hà Tĩnh mỗi địa phương đều có cách làm sáng tạo. Do thời gian 
triển khai ngắn, số lượng nhà phải xây lại lớn cho nên nhiều địa phương đã tập 
trung vận động bà con đóng góp tiền của, vật liệu: đá, cát, gỗ... cùng ngày công 
để san lấp mặt bằng, lợp ngói. Phần còn lại thuê người làm, cho nên chất lượng 
nhà bảo đảm, hình thức đẹp.  

Ðồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: Hà Tĩnh vốn là 
tỉnh dẫn đầu cả nước trong phong trào xóa nhà tranh tre, dột nát, đến năm 2005 
đã cơ bản "xóa" hết (hơn 12 nghìn ngôi nhà) tranh tre, dột nát. Quyết định của 
Chính phủ đã tạo cơ hội tốt để tỉnh nghèo Hà Tĩnh có thêm cơ hội tiếp sức giúp 
hộ nghèo, gia đình chính sách làm nhà ở. Cách làm của Hà Tĩnh là thành lập 
Ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở, tuyên truyền, vận động sự hưởng ứng ủng hộ 
của các tầng lớp nhân dân. Bằng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, 
mặt trận, đoàn thể và sự chia sẻ của cộng đồng và các nhà hảo tâm, gần 11 
nghìn ngôi nhà tạm bợ ở Hà Tĩnh dần được thay thế bằng những ngôi nhà "ba 
cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng), từng bước làm thay đổi bộ mặt nông 
thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng nông thôn mới của 
Ðảng và Nhà nước. Nhiều gia đình sau khi được "an cư" đã có thể "lạc nghiệp", 
nhanh chóng vươn lên thoát đói, thoát nghèo. 

Bài và ảnh: THÀNH CHÂU, NGÔ TUẤN  
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Tien phong.vn 
Thø b¶y, ngµy 8.10.2011. 

Lính trẻ cứu lúa 

TP - Trong những ngày mưa bão, Trung đoàn 841 thuộc Bộ Chỉ huy 

Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh đã huy động tối đa sức trẻ bộ đội giúp 

dân, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của đồng bào.  

 
Bộ đội Trung đoàn 841 đang gặt lúa chạy bão giúp 
nhân dân xã Cẩm Huy (huyện Cẩm Xuyên). 

Nhận lệnh hành quân, bất chấp thời tiết nguy hiểm, những người lính Trung 
đoàn 841 triển khai ngay đội hình về huyện Cẩm Xuyên, nơi những cánh 
đồng lúa ngập nước trắng xóa, dưới những đợt mưa xối xả. Cùng với lực 
lượng công an và thanh niên tình nguyện địa phương, các chiến sĩ trong 
trung đoàn cần mẫn, khẩn trương cứu từng vạt lúa của dân. Những anh lính 
trẻ vừa mới hôm qua chỉ biết cầm bút học tập và cầm súng trên thao trường 
thì nay lại cầm liềm thoăn thoắt cắt lúa, bó lượm thành thục như những nông 
dân thực thụ.  

Thượng tá Nguyễn Phi Cầu - Chính ủy Trung đoàn 841 cho biết, thực hiện chỉ 
đạo của trên, những ngày qua, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng đoàn 
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viên, thanh niên của đơn vị với hơn 400 ngày công giúp đỡ nhân dân các xã 
thuộc huyện Cẩm Xuyên thu hoạch hàng trăm hecta lúa.  

Lần đầu tiên tham gia gặt lúa giúp dân, chiến sỹ Dương Đình Phúc, quê ở 
thành phố Hà Tĩnh, với dáng người thư sinh, đôi bàn tay trắng, tròn như tay 
con gái, quyết mồ hôi trên trán tâm sự: “Ban đầu tôi cứ lóng nga lóng 
ngóng, nhưng được mọi người hướng dẫn khá tỉ mỉ nên cũng nhanh biết việc. 
Nhìn lúa của bà con bị ngập, thấy xót xa lắm”.  

Tuy mới nhập ngũ về trung đoàn gần hai tháng, nhưng chiến sỹ Lê Duy Tình, 
quê ở thị xã Hồng Lĩnh, lại tỏ ra khá “thiện chiến” trong nhiệm vụ mới. Trong 
mấy ngày mưa bão này, Tình đã tham gia được gần chục buổi giúp dân gặt 
lúa chạy bão. Nhiều đồng đội của Tình cho biết, nếu đây là cuộc thi chắc anh 
lính 9X có nước da bánh mật này sẽ nằm trong tốp đầu về thời gian, năng 
suất, hiệu quả gặt lúa.  

Chị Nguyễn Thị Hà, thôn trưởng Thôn 4 (thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 
Xuyên) xúc động nói: “Ba cơn bão số 4, số 5 và số 6 diễn ra dồn dập trong 
thời gian rất ngắn, đúng vào thời điểm vụ lúa hè thu đang độ chín. Nếu 
không có các anh bộ đội và các lực lượng trên địa bàn chung sức giúp đỡ, 
chắc chắn bà con nông dân chúng tôi sẽ vất vả lắm”. 

Một cán bộ thuộc Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngoài 
Trung đoàn 841, các đơn vị trực thuộc cũng đã tích cực đưa lực lượng về giúp 
dân trong ba cơn bão vừa qua. Đã có 240 lượt cán bộ chiến sĩ của lực lượng 
thường trực và 1.550 lượt dân quân tự vệ được triển khai giúp dân phòng 
chống bão, với hơn 5.500 công gặt lúa, giúp dân chằng chống nhà cửa, neo 
đậu tàu thuyền nơi an toàn…  

Đại tá Vũ Nam Phong - Chính ủy Bộ CHQS Hà Tĩnh nói: “Để giúp đỡ dân, bảo 
vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong mưa bão, cán bộ chiến sĩ, đặc 
biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên của Bộ CHQS tỉnh luôn phát huy tinh 
thần xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đây cũng là 
mệnh lệnh chiến đấu giữa thời bình của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang 
Hà Tĩnh”. 

Đức Bình - Minh Nguyễn 
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tam nhin.net 
Thø t, ngµy 12.10.2011. 

Hà Tĩnh: Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu  
(Tamnhin.net) - Chiều 12-10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức gặp 
mặt doanh nghiêp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân 
Việt Nam 13-10.  

 
Những gương mặt tiêu biểu  

 
Năm qua, mặc dù lạm phát tăng cao và những diễn biến bất lợi nhưng 
tỉnh Hà Tĩnh vẫn thu hút được nhiều dự án lớn đầu tư vào Khu kinh tế 
Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.  
 
Số lượng DN tăng nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Tính đến hết 
tháng 9, toàn tỉnh có 3.336 DN và HTX, trong đó có 988 công ty cổ 
phần, 575 công ty TNHH2 thành viên, 409 DN công ty TNHH 1 thành 
viên.  
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Toàn cảnh buổi gặp mặt 

 
Năm 2010, tổng doanh thu của các loại hình DN trên địa bàn tỉnh đạt 
trên 45.000 tỷ đồng; số DN làm ăn có lãi chiếm trên 75%; gần 25% DN 
làm ăn thua lỗ. Bình quân thu ngân sách từ DN chiếm 33-35% tổng thu 
ngân sách của tỉnh. Các DN đã GQVL cho gần 60.000 lao động với mức 
thu nhập bình quân từ 1,5- 2 triệu đồng/ người/tháng. 
 
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, nhìn chung quy mô của DN còn 
quá nhỏ; cơ cấu ngành nghề còn bất cập; chưa tập trung vào các ngành, 
lĩnh vực then chốt có tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Đặc biệt chú trọng 
sản xuất vật chất, công nghiệp, TTCN, chế biến và xuất khẩu...  

 

Ông Phan Cao Thanh - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư phát biểu tại buổi gặp mặt 
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Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2011, toàn tỉnh có khoảng 3.500 DN; 
doanh thu và nộp ngân sách dự kiến đạt khoảng 55.000 tỷ đồng.  
 
Tại buổi gặp mặt này, các DN yêu cầu cần có sự phối kết hợp giữa các 
DN; các DN còn gặp khó trong việc vay vốn  từ các ngân hàng; quy 
hoạch các ngành nghề phù hợp trong quá trình phát triển DN. 

Hà Vy 
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nguoiduatin.vn 
Thø n̈m, ngµy 13.10.2011. 

Thiếu tướng QK4 thăm TT người khuyết tật Hoa Sữa  
(Nguoiduatin.vn) - Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, nguyên 
các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 và đông đảo cán bộ cùng một số 
doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An đã đến thăm hỏi, chúc mừng 
Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Hoa Sữa tại xã Thạch Vĩnh, 
huyện Thạch Hà. 

Tại buổi gặp mặt có ông Đặng Duy Báu, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; 

thiếu tướng Hoàng Trọng Tình, nguyên phó chính ủy Quân khu 4; ông Lê Nhung, chủ 

tịch hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã có một buổi gặp mặt, trò chuyện thân 

mật với các bạn trẻ khuyết tật tại trung tâm. 

 

Trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Hoa Sữa 

Ông Phan Công Ngụ, gám đốc trung tâm cảm ơn các nguyên lãnh đạo, cán bộ tỉnh đến 

huyện dành thời gian đến chúc mừng ngày doanh nhân và động viên, chia sẻ với các 

bạn trẻ khuyết tật. 7ҥi buәi gһp mһt, ông Ngụ đã chia sẻ về những năm tháng vất vả khi 

xây dựng trung tâm, đào tạo, nuôi dưỡng và tạo công ăn việc làm cho những bạn trẻ 

kém may mắn. 
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Những câu chuyện đầy xúc động hòa lẫn trong niềm vui khi ông kể về “những đứa con” 

thơ của mình. “Sáng sớm, hai vợ chồng ra cổng thì bất ngờ thấy một đứa trẻ đỏ hỏn 

nằm trong chiếc nôi nhỏ đặt trước cổng nhà ông. Vợ ông bế vào, chăm sóc và từ đó coi 

đứa trẻ như con ruột. Câu chuyện diễn ra vào tháng 8 năm 2009”. Những đứa trẻ tàn 

tật, không nơi nương tựa cũng được ông Ngụ đem về nuôi dưỡng, dạy dỗ, thậm chí 

ông còn đứng ra gả vợ, chọn chồng như đôi bạn trẻ Phan Như Hà và Trần Thị Thanh 

Hả. 

 

Chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Hoa Sữa 

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, thân thiện. Ông Ngụ xúc động cảm 

ơn những năm tháng khó khăn tưởng như sụp đổ khi một số “đối tượng” cho rằng ông 

thành lập trung tâm chỉ với mục đích là bóc lột, lợi dụng sức lao động của người khuyết 

tật, nhưng nhờ sự chia sẻ, động viên về tinh thần của các chính quyền Hà Tĩnh qua các 

thời kỳ, ông và trung tâm đã vượt qua tất cả. 

Ông Đặng Duy Báu vui mừng, chia sẻ: Đó là một việc không phải bản thân người bình 

thường nào cũng làm được, điӅu đing TXê�của ông Ngụ là đã xem các em khuyết tật 

không đơn thuần là nhân viên mà như đứa con ruột mình sinh ra.  

7K~y Nga  
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Th môc toµn v̈n tḩng 10 n̈m 2011 19 

giao duc.net 
Thø b¶y, ngµy 8.10.2011. 

Sập sảnh khách sạn vùi 9 người: Lỗi hoàn toàn do chủ đầu tư  
(GDVN) -Ngày 06/10 /2011 Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã có báo cáo kết luận về vụ 
tai nạn sập sảnh khách sạn SalinhtoWer trên đường 70, phường Nguyễn Du, 
TP Hà Tĩnh. 
Như tin Giáo dục Việt Nam đã đưa, khoảng 15h ngày 2/10 tại sảnh khách sạn 
Sailing Tower Hotel nằm trên đường 70, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, trong 
lúc đang thi công xây dựng phần sảnh khách sạn bất ngờ đã bị đổ ập xuống khiến 9 
công nhân bị hàng trăm khối bê tông cốt pha đè lên. Hậu quả của vụ tai nạn làm 
cho 8 người bị thương nặng và một nạn nhân nữ đang mang thai tử vong. 
 

 
Hiện trường vụ tai nạn 

 
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lập hội đồng xác định nguyên nhân vụ sập mái sảnh công 
trình khách sạn. 
 
Theo kết luận của đoàn kiểm tra: chủ đầu tư và cán bộ tư vấn giám sát, cán bộ chỉ 
huy trưởng công trường chưa thực hiện các bước quy trình kỹ thuật trong thi công 
như: công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu công việc, kiểm tra đối chiếu phù hợp 
với hồ sơ thiết kế; lập và kiểm tra biện pháp an toàn trong thi công cho các phần 
việc. 
 
Trước đó Thanh tra chuyên nghành Sở Xây dựng kiểm tra phát hiện phần sảnh 
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chính công trình hiện tại thi công sai so với giấy phép xây dựng và đã cho dừng thi 
công nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện. 
 
Theo kết luận của CQĐT, nguyên nhân chính của vụ tai nạn là do hệ thống cốt pha 
chống đỡ dầm sàn mái sảnh không đảm bảo khả năng chịu lực nên trong quá trình 
đổ bê tông đã mất ổn định và gây sụp đổ, kéo theo cột bê tông cốt thép bị phá hoại 
và sụp đổ; biện pháp thi công thiếu khoa học nên khi sự cố xảy ra gây tai nạn 
nghiêm trọng.  
 
Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi mặt khi để xảy ra sự cố. 
 
Trước những sai phạm này hội đồng kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính 
trong hoạt động xây dựng đối với chủ đâu tư là Công ty CP Hải Linh; nhà thầu 
giám sát thi công công trình Công ty CP tư vấn & xây dựng Hồng Kiên (Nghệ An) 
và cá nhân ông Phạm Xuân Nhật cán bộ giám sát công trình kiêm cán bộ kỷ luật thi 
công công trường. 

Hoàng Sơn _ Thái Hoàng 
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dan tri.com.vn 
Thø n̈m, ngµy 6.10.2011. 

Chàng tân SV cao 1,18m ước mơ trở thành phóng viên 
(Dân trí) - Vượt qua những mặc cảm về hình thức, Dương Xuân Đức (sinh năm 
1991, quê ở thôn Minh Châu, xã Kỳ Hồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nỗ lực học 
tập để khẳng định mình. Đức hiện là tân sinh viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền 
Hình I (Phủ Lý, Hà Nam). 

Từ tự ti đến tự tin 

Với chiều cao khá khiêm tốn 1,18m và chỉ nặng 39kg, không ít lần Đức mặc cảm về vẻ 
bề ngoài của mình so với bạn bè cùng trang lứa. Phải sau nhiều lần hẹn chúng tôi mới 
gặp được Đức.  

“Những năm học cấp 1 và cấp 2, vì trường học ở quanh trong xã, nên mọi người đã biết 
em, ít trêu chọc, nhưng khi bước vào cấp 3 và khi là sinh viên, những tuần đầu đi học, 
thực sự em cảm thấy rất tủi thân. Nhưng dần dần mọi người cũng ít trêu chọc, em dần 
hòa đồng với các bạn”, Đức tâm sự.  

 
Nhìn bề ngoài, Đức không khác một học sinh tiểu học. 

Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, Đức là con út, cũng là người có chiều cao khiêm 
tốn nhất nhà do bị di chứng chất độc màu da cam. Đức cho biết, anh chị của Đức đều 
phát triển bình thường. Bố Đức trước kia là bộ đội tham gia chiến trường ở Campuchia, 
từ lúc về nhà bố em đau ốm liên miên.  
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Đến năm Đức lên 7 tuổi, bố em qua đời, để lại người vợ là chị Nguyễn Thị Tình và 4 
con. Gia đình vốn khó khăn vất vả lại càng khó hơn. Chị Tình chỉ biết lăn lộn với mấy 
sào ruộng để nuôi các con, nên các anh chị Đức phải nghỉ học sớm phụ giúp mẹ công 
việc đồng áng. 

Trong gia đình Đức là người phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác do bệnh tật hành 
hạ, Đức tâm sự: “Mỗi lần trái gió, trở trời, đầu em như có hàng ngàn con ong đang bay, 
chân tay tê cứng, đau buốt… Có lẽ vì vậy mà em được, mẹ và các anh chị rất thương. 
Gia đình không bắt em làm gì, chỉ bảo em, cố gắng học hành cho thật tốt”. 

Không phụ lòng mẹ và các anh chị, trong 12 năm học phổ thông Đức luôn là học sinh 
tiên tiến xuất sắc. Những thành quả mà "cậu bạn tí hon" đạt được khiến bạn bè khâm 
phục và ngưỡng mộ.  
  
Ở cái tuổi 20, mà nhìn Đức không khác một cậu học sinh tiểu học, cũng vì vậy, nên mẹ 
Đức để em đi học muộn so với tuổi của mình. Trong kỳ thi đại học vừa qua, Đức đăng 
ký thi ngành Luật của Trường ĐH Vinh, nhưng ước mơ trở thành một luật sư của em đã 
không thành hiện thực. Trong kỳ thi vừa qua, Đức đạt được 15,5 điểm, số điểm tuy 
không cao, nhưng lại là cả một sự nỗ lực không biết mệt mỏi của một chàng trai mang 
trong mình di chứng chất độc da cam. 

 
Đức nhận phần thưởng trong lễ khai giảng năm học 2011-2012 của Trường CĐ 

Phát thanh - Truyền Hình I 
“Lúc em biết kết quả thi đại học, và không trúng tuyển em buồn lắm, em thương mẹ, 
thương anh chị vất vả nuôi em, chỉ mong sao cho em đậu đại học, nhưng em lại không 
làm được điều đó, em thấy có lỗi với gia mẹ và anh chị lắm”, Đức bùi ngùi chia sẻ. 

Ước mơ của chàng sinh viên “tí hon” 

Đức cho biết, kể từ lúc cắp sách đến trường, em đã ao ước được trở thành một luật sư 
hoặc là một phóng viên. Lúc còn ở nhà, chưa lần nào Đức bỏ chương trình “tòa tuyên 
án” trên VTV3. 

“Lúc biết mình không đủ điều kiện để học Luật, em đã nộp nguyện vọng vào Trường CĐ 
Phát thanh - Truyền hình I, để nuôi tiếp ước mơ trở thành một phóng viên. Em biết, mỗi 
nghề có cái hay của nó, nhưng em thấy làm phóng viên được đi đây đi đó, được phản 
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ánh, nói lên tâm tư nguyện vọng của người dân. Tuy bề ngoài của em đi lại khó khăn, 
nhưng em tin mình sẽ làm được, em sẽ cố gắng hết sức”, Đức cho biết. 

 

 
Đức cùng bạn trong phòng làm bài tập. 

Hiện nay Đức đang ở ký túc xá của trường, được bạn bè quan tâm, chia sẻ. Mấy hôm 
nay trời trở lạnh, người em đau nhức suốt, sống xa nhà, đành phải nhờ bạn bè đưa đến 
lớp mỗi khi em mệt, không thể tự đi đến lớp được. Ở lớp, Đức được bạn bè và thầy cô 
quan tâm, và hỗ trợ rất nhiều. 

 
Các bạn trong phòng KTX 107 rất quý mến Đức. 

Vượt lên những mặc cảm, chàng sinh viên Dương Xuân Đức đã quyết tâm học tập để 
trở thành một phóng viên, trở thành người có ích cho xã hội. Phía trước còn đó nhiều 
những khó khăn vất vả, nhưng với những nỗ lực và cố gắng không biết mệt mỏi của 
mình, chắc chắn rồi thành công sẽ đến với em. 

Chia tay chúng tôi, Đức tự tin nói: “Cuộc sống là vậy, giờ em không thấy tự ti về hình 
thức của mình, em còn may mắn hơn rất nhiều so với các bạn bị nhiễm chất độc da 
cam như em. Em vẫn có thế đi lại, vẫn được học hành. Em sẽ tự mình nắm lấy cuộc 
sống. Em sẽ vượt qua tất cả để vươn lên…”. 

Đức Văn - Duy Tuyên 
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Bien phong.com.vn 
Thø n̈m, ngµy 6.9.2011. 

BĐBP +j�7ƭnh cӭu Wju Eӏ�Qҥn trên biӇn 
Vào hồi 09h00’, ngày 5-10-2011 nhận được tin tàu ĐNa 90358 của ngư dân Đà 
Nẵng bị trôi dạt cách khu vực Cảng Vũng Áng khoảng 7 hải lý. Mặc dù trời mưa 
Emo song Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với Cảng vụ Vũng Áng 
tổ chức ứng cứu kịp thời. 

  
Cán bộ, chiến sĩ đồn BPCK cảng Vũng Áng tiếp cận 

tàu ĐNa90358.    Ảnh: 3K̩m Xuân +�ng 
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới lên vùng biển Hà Tĩnh có sóng to, gió lớn. Lực 
lượng cứu hộ đã phải sử dụng tàu ENCANE Vương quốc Bỉ đang phục vụ dự án 
FOMUSA tại cảng Vũng Áng để cứu hộ tàu ĐNa 90358. 

Đến 10h30’ cùng ngày, đội cứu hộ đã tiếp cận được tàu bị nạn và đưa toàn bộ 
thuyền viên lên tàu ENCANE đồng thời kéo tàu ĐNa 90358 vào bờ an toàn. 

Được biết tàu ĐNa 90358, do ông Nguyễn Bảy, SN 1971, quê ở Đức Phổ, Quảng 
Ngãi làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên gồm: Nguyễn Đình Thành, SN 
1967, Phan Đình Ninh, SN 1968, Trương Hạnh, SN 1969, Võ Ngọc Lợi, SN 1979, 
Nguyễn Tới, SN 1969, Nguyễn Trương, SN 1972 và Nguyễn Cơ, SN 1973 đang 
hành trình đánh cá từ Đà Nẵng đến Hà Tĩnh. 

Trên đường chạy vào bờ để tránh Emo số 6 thì bị chết máy từ ngày 3-10-2011 và 
trôi dạt trên biển. 

Hiện tại tàu đang được neo đậu tại cảng Vũng Áng, toàn bộ thuyền viên được chăm 
sóc tại đồn BPCK Cảng Vũng Áng. 

  

Trần Đình Sơn 
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CAND.com 
Thø hai, ngµy 10.10.2011. 

Những bước chân thầm lặng 
Thị xã Hồng Lĩnh đất không rộng, người không đông nhưng có vị trí địa lý 
phức tạp nên có rất nhiều đối tượng thường xuyên hoạt động ra vào trên 
tuyến đường này. Để có được những chuỗi ngày bình yên nơi đây  những chiến 
sĩ Công an thị xã Hồng Lĩnh đã không quản ngại khó khăn gian khổ để hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, giảm thiểu những va chạm, giữ vững an ninh, trật tự 
cho nhân dân trên toàn thị xã.  

Hà Tĩnh bắt đầu mùa thu với những cơn mưa vội vàng không báo trước. Thị xã 
Hồng Lĩnh nằm dưới rặng núi Hồng Lĩnh trầm mặc trong những cơn mưa nhè nhẹ 
của đất trời như thể nơi đây người dân sống yên bình vui vẻ và hòa đồng, như thể 
nơi đây không lưu dấu của những câu chuyện pháp luật, những bài học cảnh giác 
và những vụ án mạng có thể xảy ra. Để có được những chuỗi ngày bình yên đó, 
những chiến sĩ Công an thị xã Hồng Lĩnh đã không quản ngại khó khăn gian khổ để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giảm thiểu những va chạm, giữ vững an ninh, trật tự 
cho nhân dân trên toàn thị xã. 

Ngồi trò chuyện với chúng tôi là hai chiến sĩ Công an một "già" một "trẻ". Người 
"già" về kinh nghiệm và người "trẻ" về nhiệt huyết đã không ngần ngại kể cho 
chúng tôi nghe về những khó khăn trong công việc một cách cụ thể. Thượng tá 
Trần Thủy Hồng - Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh phụ trách điều tra - người 
đã gắn bó với thị xã ngay từ những ngày đầu mới thành lập hồi tưởng lại:  

Thị xã Hồng Lĩnh đất không rộng, người không đông nhưng có vị trí địa lý phức 
tạp. Thị xã nằm ngay ở ngã ba đường 8 - đường đi cửa khẩu Cầu Treo sang nước 
bạn Lào, lại là nơi đường 1A Bắc Nam chạy cắt ngang thị xã từ Vinh vào Hà Tĩnh 
nên có rất nhiều đối tượng thường xuyên hoạt động ra vào trên tuyến đường này. 
Mặt khác, trước năm 1992, huyện Đức Thọ đã có nhiều vụ án điểm như vụ Trung 
Lương, hay vụ mâu thuẫn tại một số địa phương giáp ranh giữa hai huyện Can Lộc 
và Đức Thọ vẫn chưa ổn định, những khó khăn đã đè nặng đôi vai một đơn vị vừa 
mới thành lập. 
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Cảnh sát cơ động Công an thị xã Hồng Lĩnh tuần tra trong đêm. 

Câu chuyện như kéo dài mãi không dứt, những vụ án được Thượng tá Hồng kể một 
cách tỉ mỉ, cụ thể làm cho chúng tôi hình dung được một cách rõ ràng về phương 
thức đánh án của các anh. Nổi bật trong đó là vụ Nguyễn Văn Long. Long , 42 tuổi, 
quê ở Vĩnh Lộc, Can Lộc, là đối tượng tù hình sự vừa được tha về. Y không về nhà 
mà tạm trú ngay sau cổng chợ Vinh. Hồi đó, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và các 
vùng phụ cận thường xuyên xảy ra các vụ trộm tài sản, nhất là các thiết bị tin học 
một cách rất tinh vi. Qua một quá trình điều tra thăm dò, các chiến sĩ xác định được 
đối tượng chính là Nguyễn Văn Long. Hắn hoạt động độc lập, đơn tuyến và không 
hề móc nối cộng tác với ai khác. Ngày ngày sinh hoạt ở Tp Vinh nhưng đêm đến 
hắn lại nhảy xe về thị xã Hồng Lĩnh và các vùng phụ cận bẻ khóa trộm cắp tài sản.  

Đêm 3/1/2002, nhận được nguồn tin đối tượng Long xuất hiện ở thị xã Hồng Lĩnh, 
vòng vây các trinh sát thắt dần, cuối cùng bắt được đối tượng, thu hồi hàng chục 
loại tài sản có giá trị như dàn máy tính, tivi và nhiều tài sản có giá trị khác, trị giá 
tới trên trăm triệu đồng. Hay như vụ Phạm Viết Định ở khối 11, phường Nam 
Hồng, một điểm mua bán tàng trữ chất ma túy. Đây là một đối tượng rất mưu mô 
và có quan hệ rộng nên việc bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Qua công tác điều tra lâu 
dài, sau vài năm các anh mới bắt được đối tượng, thu 96 gói heroin và lập hồ sơ xét 
xử. 

Tôi muốn dừng câu chuyện nửa chừng để hỏi về đời tư người chiến sĩ trẻ: Đại úy 
Bùi Việt Hùng - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự sinh năm 1981 ở Đức La, Đức Thọ. 
Hùng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát năm 2004. Là một đảng ủy viên, Bí thư Chi 
đoàn Công an Hồng Lĩnh, trong 7 năm công tác, Bùi Việt Hùng đã có được những 
thành tích đáng kể. Thế nhưng khi hỏi đến những thành tích của mình, anh chỉ 
cười, nói những thành tích mà mình có được có thấm gì đâu với những thành tích 
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mà đồng đội đã đạt được trong những năm qua. Làm chiến sĩ Công an vất vả một, 
người thân và gia đình vất vả mười, vì hơn hết, họ phải chấp nhận những thiệt thòi 
mà chồng, con, cha anh mình vì công việc đặc thù không thể làm khác được. Nhất 
là những người trẻ tuổi và mới có gia đình như mình. Đi đêm suốt, có án là đi, 
không thông cảm không được. 

Nhờ chủ động nắm chắc tình hình, Công an Hồng Lĩnh đã phá được nhiều vụ án 
tàng trữ và buôn bán chất ma túy như vụ bắt Trần Đại Thắng, Nguyễn Thị Thanh 
Bình ngày 20/7/2001… Tuy bắt được đối tượng, thu được tang vật nhưng các anh 
vẫn trăn trở. Lực lượng cảnh sát mỏng, không đi sâu nắm bắt được đối tượng, cách 
tốt nhất là phải dựa vào dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm xây dựng cộng đồng 
trong nhân dân để cùng phối hợp với Công an giữ gìn an ninh trật tự và an toàn trên 
địa bàn.  

Đứng trước tình hình đó, Công an Hồng Lĩnh đã tham mưu cho cấp ủy đảng tổ 
chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phong trào toàn dân tham gia phòng 
ngừa, đấu tranh  phòng chống tội phạm với nhiều hình thức, nội dung phù hợp trên 
địa bàn như: tham mưu đề án phòng chống tội phạm, cai nghiện tại cộng đồng. 
Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia 
phòng chống ma túy. Trên cơ sở các mô hình, điển hình tiên tiến, Công an thị xã 
Hồng Lĩnh đã lựa chọn 3 xã điển hình là Trung Lương, Đức Thuận và Thuận Lộc. 
Các xã đã tổ chức thí điểm dựa vào thực tế của từng địa bàn, xây dựng các mô hình 
tiên tiến như "dòng họ không có ma túy", "thanh niên nói không với ma túy", "gia 
đình không có ma túy"...  

Ngoài những hoạt động tuyên truyền sâu rộng, Công an Hồng Lĩnh còn tham mưu 
tổ chức những diễn đàn tuyên truyền rộng rãi về tác hại của ma túy, phòng chống 
ma túy kết hợp với các phong trào khác ở địa phương như phong trào xóa đói, giảm 
nghèo, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, hay 
phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực... tạo ra sự cộng hưởng rộng 
khắp trên toàn thị xã, góp phần không nhỏ trong việc chế ngự tệ nạn ma túy trong 
dân cư. 

Sau 4 năm triển khai kế hoạch cụ thể hóa nội dung tổng thể phòng chống ma tuý 
đến năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án số 07/ĐA- UBND ngày 2/6/2003 
của UBND thị xã về tăng cường công tác phòng chống tội phạm ma túy và công tác 
phòng chống ma túy tại cộng đồng, Công an Hồng Lĩnh đã thu được những kết quả 
tích cực. Đề án xây dựng xã không có ma túy được biểu dương nhiệt liệt, là kinh 
nghiệm cho các địa phương học tập. Điều đáng lưu ý ở đây, các anh đã phối hợp 
với các cấp uỷ đảng, chính quyền để cho ra đời hai câu lạc bộ cai nghiện: Câu lạc 
bộ Tình thương ở Bắc Hồng và CLB cai nghiện ở Nam Hồng đều đạt kết quả tích 
cực, đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh lấy làm báo cáo điển hình ở Trung ương. 
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Trò chuyện với Trưởng Công an thị xã còn rất trẻ - Thiếu tá Nguyễn Thanh Liêm, 
tôi thật thú vị khi biết đề tài anh đang dồn tâm huyết nghiên cứu để hoàn thành 
chương trình tiến sĩ bằng thực tiễn địa bàn công tác của mình, đó là "An toàn giao 
thông" - một vấn đề thời sự đặt ra từng ngày, từng giờ cho toàn cộng đồng xã hội 
khi tỉ lệ tai nạn, chết người ở Việt Nam trong khi tham gia giao thông ngày càng 
tăng. Loại trừ những yếu tố khách quan như xây dựng hạ tầng cơ sở, hệ thống 
đường giao thông thì yếu tố tâm lý "nông dân" từ lâu đời đã ăn sâu vào hành vi ứng 
xử văn hóa giao thông của người dân.  

Có lẽ nước ta khác nhiều nước ở chỗ, đa số người dân sinh trưởng từ nông thôn, từ 
đường ngang ngõ dọc hẹp lối, từ chỗ làm ăn manh mún nhỏ lẻ, cạnh tranh manh 
mún; vì thế chuyện "vượt đèn đỏ" cũng là điều khá hiển nhiên. Địa bàn anh phụ 
trách: Ngã ba địa bàn thị xã Hồng Lĩnh có đường 8 lên cửa khẩu, giao nhau với 
đường 1A khá phức tạp. Được biết, cách đây gần 10 năm, vấn nạn "cơm tù, xe 
khách" đã gây bao nhức nhối ở đây. Bạn tôi - nhà thơ Vũ Toàn ở Báo Tuổi trẻ đã 
từng đóng giả hành khách, vượt qua bao tình huống nguy hiểm để có loạt bài phóng 
sự điều tra gây tiếng vang trong dư luận. Nay đã xóa được những điểm "đen ấy" 
nhưng cũng giúp cho các anh rút ra bao bài học. 

Cùng với thời gian, Công an Hồng Lĩnh đã không ngừng củng cố, kiện toàn lực 
lượng, đảm bảo đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến nay, đơn vị đã nhận 
được nhiều giấy khen, bằng khen của tỉnh và chính phủ. Trong đại hội tổng kết 5 
năm thực hiện Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự (2005-2009), Công an Hồng 
Lĩnh còn được đề nghị Tổng cục VII tặng giấy khen và 4 cá nhân được đề nghị các 
cấp khen thưởng.  

Kết thúc bài viết này, tôi lại nhớ tới cuốn tiểu thuyết "Bóng đêm" của nhà văn Ma 
Văn Kháng viết về đề tài Công an vừa xuất bản. Cái thiện và cái ác, màu đen và 
màu trắng đan xen nhau trong đời sống xã hội hằng ngày, gõ cửa từng ngôi nhà, 
từng số phận con người. Tôi lại nhớ gần đây, tôi rủ nhà văn Hữu Phương ở Quảng 
Bình tham gia trại viết về thị xã Hồng Lĩnh. Hai anh em đi dạo trên đường phố. Thị 
xã trong đêm im lìm ngủ ngon, từng hàng thông xanh trên đỉnh núi Hồng ngả bóng 
xuống trầm mặc. Con đường 1A vẫn sáng loáng ánh đèn của những chuyến xe đêm. 
Tôi chợt nhận ra có mấy bóng người đang lặng lẽ đi sát bên nhau, rẽ vào một ngõ 
vắng: Hóa ra đó là các anh Cảnh sát khu vực cùng đội tuần tra dân phòng đang làm 
nhiệm vụ. Các anh không ngủ cho thị xã ngon giấc. Những bước chân thầm lặng 
vào đêm, vào "bóng đêm" đang chứa bao điều bí mật mà chỉ có các anh - những 
chiến sĩ Công an mới biết được... 

   Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, tháng 9/2011 

Nguyễn Ngọc Phú
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cand.com 
Thø hai, ngµy 10.10.2011. 

Hãy cứu giúp một trường hợp suy tim nặng có hoàn cảnh khó khăn 
Căn bệnh tim quái ác đang đe dọa tính mạng nữ sinh viên Lê Thị Diễn (21 
tuổi, trú khối 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), sinh viên lớp 
mầm non 4, Trường Đại học Sư Phạm Huế. Theo chẩn đoán của bác sĩ 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Diễn bị bệnh tim bẩm sinh, bị suy 
tim độ 3. Để cứu chữa em cần phải đặt máy tạo nhịp tim. Tuy nhiên, số tiền 
để thực hiện là rất lớn lên tới 100-200 triệu đồng. 
Nhìn đứa con gái nằm thoi thóp trên giường bệnh, liên tục bị bệnh tật hành 
hạ. Bà Nguyễn Thị Thành (55 tuổi) mẹ Diễn, nghẹn ngào: "Vợ chồng tui 
sinh được 6 người con nhưng 1 đứa qua đời vì bệnh tật. Cả ngày 2 vợ 
chồng đi làm quần quật, dè xẻn lắm cũng đủ lo bữa cơm cho các con. 

 
Diễn đang đang được mẹ chăm sóc tại Phòng Cấp cứu 
nội tim mạc, Bệnh viện Trường Đại học Y- Dược Huế. 

 
Để có tiền cho mấy đứa con ăn học và chữa trị cho Diễn, gia đình phải 
chạy vạy khắp nơi vay mượn từ người thân trong gia đình đến bà con lối 
xóm. Đến nay, số tiền đã lên đến 150 triệu đồng. Giờ đây, để có tiền đặt 
máy trợ tim cho Diễn phải mất từ 100-200 triệu đồng, gia đình tui không 
biết phải xoay xở, bấu víu vào đâu".  
Trước hoàn cảnh éo le, bệnh tình đang diễn biến theo chiều hướng xấu. 
Kính mong, các nhà hảo tâm gần xa chia sẻ, giúp đỡ em vượt qua căn 
bệnh hiểm nghèo, tiếp tục thực hiện ước mơ thắp sáng tri thức trên giảng 
đường 

Quang Trung 
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bien phong.com.vn 
Thø hai, ngµy 10.10.2011. 

Thực hiện Đề án 52 tại Hà Tĩnh: Hiệu quả ở Cẩm Xuyên 

Huyện Cẩm Xuyên là một trong 5 huyện của tỉnh được hưởng các loại hình 
chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS-KHHGĐ) và các 
dịch vụ y tế khác từ Đề án 52. 9 tháng của năm 2011, ngành Y tế huyện Cẩm 
Xuyên đã đạt được những tín hiệu đáng khích lệ, tiếp tục khẳng định hiệu quả 
thiết thực đối với đời sống người dân vùng biển trong việc triển khai thực hiện 
đề án này. 

 
Thăm khám, siêu âm cho phụ nữ có thai.Ảnh: CTV 

Thay đổi nhận thức "phải đẻ con trai"  

Theo kết quả khảo sát về những yếu tố phong tục tập quán, nghề nghiệp tác động 
tới thái độ, hành vi sinh sản và CSSKSS của người dân vùng biển, đảo và ven biển 
do Viện Xã hội học (thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) 
phối hợp với Tổng cục DS - KHHGĐ thực hiện năm 2009 cho thấy: 95,97% số 
người trong độ tuổi sinh đẻ ở vùng ven biển được hỏi muốn sinh con trai để có 
người nối dõi; 76,08% để có chỗ dựa về kinh tế, do đặc thù lao động nghề biển. 

Là một huyện ven biển nên người dân ở Cẩm Xuyên cũng không thoát khỏi phong 
tục gia đình phải có con trai. Đối với những gia đình làm nghề đi biển, có con trai 
gần như là "bắt buộc", bởi đây chính là lực lượng trụ cột, lao động chính nuôi sống 
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Th môc toµn v̈n tḩng 10 n̈m 2011 31 

cả gia đình. Từ nhận thức đó, tình trạng dân số tăng nhanh một cách "chóng mặt" 
kéo theo những hệ lụy khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp phải nhiều khó 
khăn.  

Đề án 52 được triển khai tại 5 huyện ven biển của Hà Tĩnh là Nghi Xuân, Thạch 
Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh, chú trọng 43 xã ven biển, bãi ngang. Năm 2011, 
đề án được triển khai khá mạnh mẽ, nhất là hoạt động ở cộng đồng. Hầu hết các 
huyện đều lồng ghép nhiều dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ như đặt vòng, tiêm, cấy 
thuốc tránh thai; khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục; khám 
sức khỏe sinh sản về tật bệnh thai nhi, cơ quan sinh sản... 

Xã Cẩm Lĩnh có trên 60% dân cư sinh sống bằng nghề đi biển, chế biến và nuôi 
trồng thủy sản, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%. Do phong tục tập quán, nghề nghiệp 
đặc thù nên nhu cầu sinh con của các cặp vợ chồng vùng biển này còn cao, nhất là 
sinh con trai. Những bất cập này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chính 
sách DS-KHHGĐ, đến điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ 
em và KHHGĐ của người dân.  

Vì vậy, khi Đề án 52 triển khai đã được phụ nữ xã nhiệt tình hưởng ứng, nhiều 
người dân ở khu vực 6 xã ven biển và bãi ngang của huyện Cẩm Xuyên được cung 
cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ, góp phần nâng cao chất 
lượng dân số, bỏ dần tư tưởng trọng nam, khinh nữ.  

Anh Trần Duy Hưng, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ Cẩm Lĩnh cho biết: "Ngày 
trước, đi vận động rất khó khăn, phải đi lại nhiều lần mà nhiều người không chịu 
tham gia KHHGĐ, nhất là những gia đình đi biển sinh con một bề. Còn nay, xã 
được hưởng lợi Đề án 52 của Chính phủ, nhiều chị em đã hiểu được những lợi ích 
nên thu xếp công việc tham gia đầy đủ. Năm 2010, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của 
xã Cẩm Lĩnh chỉ còn 19,7%, giảm 7% so với năm trước". 

Cũng theo chuyên trách DS-KHHGĐ xã Cẩm Lĩnh, hiện nay, phần lớn phụ nữ 
không còn e ngại giấu bệnh, mạnh dạn đưa ra những thắc mắc, câu hỏi cho các 
chuyên gia tư vấn giải tỏa tâm lý, điều mà những năm trước đây không dễ thấy ở 
phụ nữ vùng biển. 

Người dân hưởng ứng tích cực thực hiện đề án 

Đến nay, tại Cẩm Xuyên, công tác tuyên truyền CSSKSS - KHHGĐ với nhiều hình 
thức như: Tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, nói chuyện chuyên đề 
với người dân tại những nơi công cộng, tư vấn tại nhà, tổ truyền thông lưu động đã 
đem lại hiệu quả. Số người chấp nhận các biện pháp tránh thai, phát hiện, điều trị 
các bệnh viêm nhiễm qua đường sinh dục, chăm sóc thai nghén tăng lên; mức sinh 
đã giảm xuống, chất lượng dân số được chú trọng. 
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Không chỉ có phụ nữ, mà nhiều nam giới cũng vui vẻ, tạo điều kiện cho vợ tham 
gia các biện pháp tránh thai hiện đại. Thực tế cho thấy, từ khi triển khai đề án, 
người dân được hưởng lợi nhiều hơn, bản thân họ đã quan tâm hơn đến việc chăm 
sóc sức khỏe của mình.  

Với mục tiêu, đẩy mạnh truyền thông và duy trì lâu dài để chị em trong độ tuổi sinh 
đẻ được cung cấp thông tin về CSSKSS - KHHGĐ, trong thời gian diễn ra chiến 
dịch, Trung tâm Dân số - KHHGĐ phối hợp với các cộng tác viên liên tục xuống 
cơ sở để tư vấn, xử lý kịp thời những trường hợp các chị em có vấn đề về sức khỏe 
sinh sản, bố trí các điểm cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ tại các thôn xóm, 
khu dân cư; phối kết hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám, cấp thuốc điều 
trị cho các đối tượng...  

Chị Lê Thị Tình, xã Cẩm Thịnh chia sẻ: "Đề án 52 đã mang lại cuộc sống ấm no 
cho gia đình tôi. Gia đình tôi có 3 con, nhưng chỉ có một cháu trai nên nhà chồng 
tôi cứ giục phải đẻ thêm thằng cu để lấy người làm nghề. Tôi cũng đã tính buông 
xuôi để đẻ, nhưng nhờ mấy chị em trong đội tuyên truyền lưu động phân tích chỉ rõ 
cái khó khăn khi sinh nhiều con, ảnh hưởng của nó đến đời sống gia đình như thế 
nào. Đến giờ, vợ chồng tôi cũng đã nhận thức ra và chồng tôi đã dồng ý cho tôi đi 
đặt vòng". 

Tùng Hoa - M.A 
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tuoi tre.com.vn 
Thø ba, ngµy 11.10.2011. 

Nhà máy rác nửa nạc nửa mỡ - Kỳ 2:  

Hơn 82 tỉ đồng phơi sương 
TT - Tỉnh Hà Tĩnh nhập dây chuyền xử lý rác của Hãng Menart (Vương 
quốc Bỉ) trị giá hơn 82 tỉ đồng, nhưng gần ba năm nay phải đem đi gửi 
tại một số lò gạch. Hệ thống dây chuyền xử lý rác đang trần mình 
dưới nắng mưa. 

 
Dây chuyền xử lý rác được tỉnh Hà Tĩnh nhập về từ ba năm nay vẫn 
nằm phơi mưa nắng tại các nhà máy sản xuất gạch - Ảnh: Đ.Tuyên 

Dây chuyền xử lý rác để ở lò gạch 

Ngày 7-10, tại Nhà máy gạch tuynen và bêtông xây dựng Vĩnh Thạch (xã 
Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà), vừa nghe chúng tôi hỏi, ông Vân - bảo vệ 
nhà máy - nhanh nhảu: “Mấy ngày trước, toàn bộ dây chuyền như một 
đống sắt để ngay giữa sân kia kìa. Nó phơi mình dưới nắng mưa cả năm 
nay, thấy xót cả ruột”.  

Chỉ tay về phía sân gạch, bác Vân nói tiếp: “Cách đây khoảng một tuần, có 
mấy ông nghe đâu là người công ty công trình đô thị của tỉnh đưa xe đến 
chở toàn bộ dây chuyền xử lý rác về bãi rác tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm 
Xuyên rồi. Họ phải chạy đến 15 chuyến xe tải lớn mới chở hết đống sắt ấy”. 
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Chúng tôi lên khu đất đồi nơi bãi rác đang được chôn lấp (thuộc thôn 4, xã 
Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên - cách hồ Kẻ Gỗ hơn 1km đường chim bay) 
tiếp tục đi tìm dây chuyền xử lý rác. Đi sâu vào phía trong bãi đất trống chỉ 
thấy một cái “lều” dựng tạm, bên trong có tấm biển đề: “Nhà máy sản xuất, 
chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm 
Xuyên do Công ty TNHH một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh 
làm chủ đầu tư”.  

Anh Dương Xuân Nghĩa, tài xế lái xe ben ủi đất lấp rác tại đây, cho biết 
ngày 25-9 tỉnh có xuống khởi công nhà máy xử lý rác và chế biến phân hữu 
cơ. “Nhưng tôi chưa thấy đem máy móc gì xuống cả. Nghe đâu toàn bộ hệ 
thống dây chuyền còn đang được gửi tại một lò gạch ở thị trấn Cẩm Xuyên 
thì phải” - anh Nghĩa nói. 

Chúng tôi điện thoại cho một cán bộ Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh hỏi về 
tung tích của dây chuyền xử lý rác thải hiện đang ở đâu, vị này ậm ờ nói 
không biết. Tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi phát hiện toàn bộ dây 
chuyền xử lý rác đang được chất đống giữa sân của nhà máy gạch không 
nung tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên. Không khó để nhận ra 
nhiều thiết bị của dây chuyền xử lý rác này đã gỉ sét. 

Dây chuyền xử lý rác này được tỉnh Hà Tĩnh nhập về từ năm 2008, mãi đến 
ngày 25-9-2011 nhà máy mới được khởi công và dự kiến tháng 2-2012 xây 
xong nhà máy. Tại sao đến nay nhà máy sản xuất - chế biến phân hữu cơ 
từ rác thải sinh hoạt của Hà Tĩnh mới được khởi công?  

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Quang Đức - chủ tịch, giám đốc Công ty TNHH 
một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, chủ đầu tư dự án - nói: 
“Cái này tôi không trả lời được vì công ty mới tiếp nhận dự án và làm chủ 
đầu tư từ tháng 5-2011”.  

“Không làm được, tôi chịu trách nhiệm” 

Nhà máy sản xuất, chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt của Hà Tĩnh 
có tổng vốn đầu tư gần 157 tỉ đồng (tính tròn), riêng phần thiết bị dây 
chuyền xử lý rác chi hết 82 tỉ đồng, còn lại là chi phí xây dựng và các khoản 
khác. Đây là nguồn vốn ODA vay của Vương quốc Bỉ với lãi suất ưu đãi, 
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vốn đối ứng của ngân sách nhà nước phải bỏ ra chiếm tới 30% trên tổng 
mức đầu tư.  

Ban đầu công suất nhà máy dự kiến chỉ đạt 120 tấn/ngày, nhưng nay được 
tỉnh quyết định nâng lên 200 tấn/ngày đêm. 

Theo ông Lê Quang Đức, đây là dự án cấp thiết, tỉnh quyết liệt triển khai. 
Ông Đức tuyên bố chắc nịch: “Nhà máy sẽ xử lý được trên 90% tổng lượng 
rác đầu vào, nghĩa là phần rác phải đưa đi chôn lấp sau khi xử lý qua các 
khâu còn dưới 10%”. Ông Đức còn nhấn mạnh: “Đến lúc khánh thành nhà 
máy, mời các nhà báo đến tham quan, kiểm chứng. Phải đạt từ mức đó, 
UBND tỉnh đã phê duyệt rồi, nếu làm không được tôi chịu trách nhiệm”. 

Dù ông Đức nói rất cứng rắn nhưng trong ngày khởi công xây dựng nhà 
máy, đại diện Công ty TNHH một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà 
Tĩnh lại tỏ ra e ngại khi phát biểu: “Chúng tôi thấy dây chuyền xử lý rác của 
Vương quốc Bỉ tại Hà Tĩnh giống với dây chuyền xử lý rác tại nhà máy của 
TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) và TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Các nhà máy 
này đều không tương thích với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa độ ẩm 
cao, đặc tính rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn nên hiệu 
quả chưa cao, lượng rác phải chôn lấp còn lớn”. 

Hỏi về chi phí xử lý 1 tấn rác theo tổng mức đầu tư mà dự án được phê 
duyệt, ông Đức lại hẹn: “Nói chung, chi phí sẽ thấp hơn các nơi khác rất 
nhiều, ngày khánh thành sẽ báo cáo chi tiết hiệu quả nhà máy, còn bây giờ 
cố gắng làm đúng như dự án phê duyệt”. Ông Đức cho biết đã đi tham 
quan nhiều nhà máy xử lý rác nhập ngoại, nhưng không rõ ông có nhận ra 
một thực tế: phần lớn những nhà máy này chỉ xử lý được 40-50% lượng 
rác đầu vào, còn lại vẫn phải đem chôn.  

Tính thân thiện với môi trường còn thấp 

UBND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác 

thải sinh hoạt đặt tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm. Giống như của tỉnh Hà Tĩnh, dây 

chuyền xử lý rác làm phân hữu cơ - phân compost của nhà máy được nhập về do Hãng 

Menart (Vương quốc Bỉ) sản xuất. Công suất hoạt động của nhà máy 120 tấn rác/ngày. Qua 

nhiều năm hoạt động, Sở Tài nguên - môi trường tỉnh Hà Nam đưa ra đánh giá: Công nghệ 
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ĐỨC TUYÊN - QUỐC THANH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

của dây chuyền xử lý rác này có nhược điểm là tỉ lệ rác sau khi xử lý phải đem chôn còn 

cao (hơn 40%), do đó tính thân thiện với môi trường của nhà máy mang lại khá thấp. 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũng nhập dây chuyền xử lý rác của Hãng Menart. Theo tìm 

hiểu của chúng tôi, cả hai dây chuyền xử lý rác của TP Quy Nhơn và Phủ Lý hiện đều 

không thể sản xuất phân hữu cơ - phân compost từ rác như dự kiến. 
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giao th«ng vËn t¶i 
Thø şu, ngµy 14.10.2011. 

Đại hội Hiệp hội vận tải ô tô Hà Tĩnh lần thứ nhất thành công tốt đẹp 
Ngày 13/10/2011, Ban vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Hà 
Tĩnh tổ chức đại hội thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Hà Tĩnh lần thứ 
nhất, nhiệm kỳ 2011-2014.  
Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn 
Thanh - Phó Chủ tịch thường trực; đồng chí 
Đỗ Trọng Khiêm - Phó Chủ tịch Hiệp hội vận 
tải ô tô Việt Nam; đồng chí Nguyễn Nhật - Phó 
chủ tịch UBND tỉnh; Ban Lãnh đạo Sở GTVT; 
Lãnh đạo các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn 
tỉnh, cùng các Hội viên Hiệp hội vận tải ô tô 
Hà Tĩnh. 

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Hà Tĩnh được thành 
lập theo Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 
06-9-2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Việc 
thành lập Hiệp hội nhằm tập hợp các doanh 
nghiệp, HTX, hộ kinh doanh hoạt động trong ngành Vận tải ô tô, tạo điều kiện liên 
kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, 
kinh doanh và dịch vụ, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, 
HTX, hộ kinh doanh vận tải; giúp cơ quan Nhà nước tuyên truyền hướng dẫn thi 
hành luật pháp, đề xuất phản ánh với các cơ quan quản lý Nhà nước góp phần xây 
dựng cơ chế, chính sách.  
Hiệp hội tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật giao thông đến các Hội 
viên, công nhân viên; tuyên truyền “nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp 
của đội ngũ lái xe”; nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng an toàn kỹ thuật 
phương tiện, kinh doanh hiệu quả... 

Đại hội đã bầu BCH với 11 thành viên và thông qua chương trình hoạt động của 
hiệp hội trong nhiệm kỳ 2011-2014.  

Đồng chí Trần Quốc Toản - Giám đốc công ty cổ phần vận tải Thành Đạt được bầu 
làm Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Hà Tĩnh. Đồng chí Trần Văn Sỹ - Giám đốc 
Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh và đồng chí Phan Thanh Sơn – Giám đốc Công ty CP 
Ta Xi Hà Tĩnh được bầu làm Phó Chủ tịch. 

Nguyễn Trần Thông  

 
Đ.c Nguyễn Văn Thanh – PCT 
Thường trực Hiệp hội vận tải ô tô 
Việt Nam tặng hoa cho BCH Hiệp Hội 

Vận tải ô tô Hà Tĩnh 
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daidoanket.com.vn 
Thø ba, ngµy 17.10.2011. 

Hà Tĩnh: Hàng ngàn hộ dân đang bị lũ chia cắt (17/10/2011) 

Những đợt mưa liên tiếp đổ xuống trong nhiều ngày qua làm cho mực nước 
sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và Ngàn Trươi chảy qua địa phận huyện Hương 
Khê, Vũ Quang, Hương Sơn dâng cao gây ngập lụt cục bộ ở một số địa 
phương. 
  

 
UBND xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê bị ngập 

  
Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh áp thấp qua trung bộ nê 
ở Hà Tĩnh có mưa to, lượng mưa tính đến 07 giờ ngày 17/10 tại Hương Khê 
318mm, Kẽ Gôc 401mm; Chu Lễ 345m, mực nước Ngàn Sâu tại Chu Lễ đạt 12, 
6m trên báo động II là 0,60m, tại sông Ngàn Phố là 8,45m trên báo động I là 
1,55m. 
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Nhà dân ở xã Phương Mỹ bị ngập 

  
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Hà Tĩnh mưa lớn đã làm cho 
hàng trăn ha lúa bị mất trắng; gần 200 ngôi nhà dân bị ngập lụt nặng; Các xã 
Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Giang huyện Hương Khê và Đức Lĩnh, Đước 
Hương, Đức Lĩnh, Đức Bống, Hương Thọ, Ân Phú huyện Vũ Quang đang bị cô 
lập ; hàng chục hộ dân phải di dời do sạt lở đất và ngập nặng; Tuyến Quôc lọ 15A 
đoạn khe Giao đi Phúc Đồng, Hương Khê bị chia cất hoàn toàn có chổ ngập sâu 
tới 1,2 m gây ách tắc giao thông.  
  
Đặc biệt tại xã Phương Mỹ và Phương Điền, huyện Hương Khê lũ đã lên mức trên 
báo động hai gần tương đương với đỉnh lũ lịch sử năm 2010 làm cô lập hoàn toàn 
với thế giới bên ngoài. Các phương tiện đi lại chỉ hoạt động được theo đường 
sông, nhưng nước lũ ở đây lại chảy rất xiết, có nhiều chổ xoáy nên học sinh phải 
nghỉ học. Trạm y tế, Trường THCS, Trường Tiểu học và trụ sở UBND xã Phương 
Mỹ cũng đang bị ngập lụt. 
   

 
Trạm Y tế xã Phương Mỹ bị ngập lụt 

  
Trước tình hình đó chính quyền các địa phương đã chủ động thực hiện phương 
châm bốn tại chổ phòng chống lũ tích cực. Cho tới thời điểm hiện tại chưa có 
trường hợp nào thiệt hại đáng tiếc nào về người xẩy ra. 
  

Nguyễn Ngọc Vượng 
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tchdkh.org.vn 
Thø ba, ngµy 25.10.2011. 

Hà Tĩnh: Nghiệm thu đề tài “Thực trạng sâu, bệnh hại trên 
cây lạc ở Hà Tĩnh và đề xuất giải pháp phòng trừ” 
 

 

 

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu đề tài: “Thực trạng sâu, 
bệnh hại trên cây lạc ở Hà Tĩnh và đề xuất giải pháp phòng trừ”, do Chi cục 
Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh chủ trì thực hiện. 
Qua điều tra các loài sâu, bệnh và thiên địch trên đồng ruộng Hà Tĩnh, đã phát 
hiện 17 loài sâu hại, trong đó nhóm sâu hại lá (sâu cuốn lá, sâu khoang, sâu 
xanh) phổ biến; 9 loài bệnh gây hại từ giai đoạn gieo đến thu hoạch; 13 đối 
tượng thiên địch. 
 
Diễn biến sâu, bệnh và thiên địch chính trên cây lạc: Nhóm sâu hại lá xuất hiện 
ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây lạc, cao điểm gây hại vào 
giai đoạn lạc ra hoa - đâm tia. Nhóm bệnh héo rũ xuất hiện trong quá trình sinh 
trưởng. Ở thời kỳ cây con, bệnh chớm xuất hiện và đạt cao điểm giai đoạn 
phân cành. Bệnh đốm nâu gây hại từ khi cây lạc ra hoa - đâm tia và đạt cao 
điểm ở giai đoạn hình thành và phát triển củ. Mật độ các loài thiên địch chính 
trên đồng ruộng tăng dần từ thời kỳ cây con và giai đoạn ra hoa đâm tia. 
 
Giải pháp phòng trừ: Thường xuyên thăm đồng phát hiện và phòng trừ kịp thời 
bằng biện pháp: Bắt sâu tuổi nhỏ lúc chưa phát tán và ngắt ổ trứng. Trong quá 
trình chăm sóc, xới xáo kết hợp diệt sâu, khi mật độ cao có thể sử dụng một số 
loại thuốc hóa học có hiệu lực trừ sâu cao. Đối với bệnh héo rũ: Nhổ bỏ cây 
bệnh trên đồng ruộng khi bệnh mới phát sinh. Biện pháp sinh học: Sử dụng 
chế phẩm Trichoderma viride xử lý hạt giống trước khi gieo... 
Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu và bỏ phiếu xếp đề tài đạt loại A. 
 

  
(Sở KH&CN Hà Tĩnh 
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cong luan.vn 
Thø t ngµy 26.10.2011. 

Hải quan CKQT Cầu Treo ( Hà Tĩnh): Tiến tới “ Chuyên nghiệp 
– minh bạch – hiệu quả”  
(CL)-Lâu lâu mới có dịp trở lại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo 
(HQCKQTCT) tôi hơi ngỡ ngàng trước sự đổi thay về nhiều mặt. Cơ ngơi làm 
việc, ăn ở khang trang hẳn lên. Công tác nghiệp vụ được chuẩn hóa, trang thiết bị 
phục vụ chuyên môn như hệ thống quản lý điều hành qua mạng, hệ thống máy 
soi, trạm cân, kiểm tra hành lý, hàng hóa, phương tiện kỷ thuật hiện đại,tiên tiến 
hơn nhiều.  

 

 
 

Nguyễn Thị Hạnh bị bắt tại CKCT khi vận chuyển 5,4 kg ma túy dạng đá 
 
Đặc biệt là đội ngũ CBCC của đơn vị ngày mỗi chuyên nghiệp hơn, thái độ ứng 
xử với khách hàng lịch sự văn minh khác trước. 
               
Cải cách hành chính - khâu đột phá. 
 
Chi cục Trưởng Nguyễn Bá Trung và Chi cục phó HQCKQT Cầu Treo Lê Văn 
Hạnh như một cặp bài trùng bổ sung cho nhau. Trung xởi lởi, vui tính, dễ gần. 
Hạnh rõ là một “cựu binh” cửa khẩu, nắm vanh vách mọi hoạt động, diễn biến 
của địa bàn, khi cả hai tiếp và làm việc với tôi. 
 
Những năm cuối 90, hàng điện tử ê hề, xe máy Nhật thi nhau đỗ vào Việt Nam, 
CKQT Cầu Treo mỗi năm mang về cho Hà Tĩnh nguồn thu dăm, sáu trăm tỷ 
đồng. Nay do chính sách hạn chế nhập siêu của nhà nước, xe cộ bị đánh thuế 
cao, hàng điện tử bên ngoài khó cạnh tranh với hàng trong nước, CKQT Cầu 
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Treo không còn vẽ nhộn nhịp khi xưa. Song do vị trí địa lý thuận lợi, đường 8 là 
tuyến đường gần nhất đi qua Viên Chăn và các tỉnh vùng đông bắc Thái Lan (và 
ngược lại) nên được các công ty vận tải hành khách khai thác triệt để lượng 
khách du lịch, bà con Việt kiều đi lại thăm thân, các đối tác là doanh nhân Thái 
Lan, Lào, Việt Nam qua lại khảo sát thị trường, bàn tính chuyện làm ăn nhiều 
hơn trước. 
 
Mấy năm qua, Chi cục HQCKQT Cầu Treo được Tổng cục và Cục Hải quan Hà 
Tĩnh cung cấp hệ thống thông tin nối mạng từ tiếp nhận đến phân luồng, tính 
thuế, quản lý rủi ro qua hậu kiểm chặt chẽ và nhanh chóng. Ngày trước, kiểm tra 
thủ công vừa chậm, vừa phải bới móc hàng hóa của khách hàng, nay mỗi lô 
hàng nhập chỉ 30 phút, hàng xuất khoảng 10 phút, cộng với thái độ ứng xử văn 
hóa của nhân viên hải quan, khiếm khách hàng đều hài lòng, có ấn tượng tốt. 
Thực hiện chủ trương của ngành về chương trình hải quan điện tử, Chi cục đã 
và đang triển khai một cách tích cực việc tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt 
phàn mềm cho các doanh nghiệp kiểm tra qua mạng. Việc này mang lại cho 
doanh nghiệp nhiều tiện ích, không phải mất công, chi phí đi lại.Thay vì phải làm 
các thủ tục như đến nộp hồ sơ  trực tiếp tại cơ quan thuế, hoặc gửi hồ sơ khai 
thuế bằng giấy qua bưu điện, doanh nghiệp chỉ cần có mạng Internet và chữ ký 
số hợp lệ là có thể thực hiện kê khai thuế 24/24 giờ 7 ngày trong 1 tuần, và có 
thể thực hiện khai thuế từ bất cứ đâu. 
 
Để làm tốt điều này, Chi cục quan tâm hàng đầu việc hiện đại hóa, tiêu chuẩn 
hóa đội ngũ CBCC. Trong số 37 CBCC của Chi cục, nhờ được cử đi học, đào tạo 
thường xuyên, nay đã có 70% đạt trình độ đại học. Hầu hết anh, chị em đều trẻ, 
khỏe, đã có kinh nghiệm 4-5 năm công tác, trình độ giao tiếp tiếng anh bằng B. 
Ngoài 1 đồng chí đại học tiếng Lào, hàng năm Chi cục mở lớp dạy tiếng Lào cho 
CBCC, nên hầu hết đều có thể giao tiếp, trao đổi tiếng lào thông thường với 
khách và đồng nghiệp Lào. 
 
 Chống buôn lậu và ma túy được đặt lên hàng đầu. 
 
Cũng như các Cửa khẩu Quốc tế khác, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép 
các chất ma túy ở CKQT Cầu treo diễn ra ngày càng phức tạp. Theo Chi cục 
Trưởng Nguyễn Bá Trung, tính từ năm 2007 lại nay, Đội Kiểm soát phòng chống 
ma túy của Chi cục đã phối hợp với bộ đội biên phòng, công an bắt giữ trên 45 
vụ án ma túy, thu giữ trên 17kg heroin, 70kg cần sa, 6 kg mêtha phêtamine. 
Ngoài ra còn nhiệm vụ nhỏ lẻ khác không thống kê hết được. 
 
Để nâng cao trình độ cho CBCC, Chi cục đã tổ chức cho anh chị em tham dự tập 
huấn do Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu của 
Tổng cục Hải quan cách nhận biết các chất ma túy là lập hồ sơ vi phạm cho các 
CBCC làm công tác kiểm soát ma túy. Với sự cảnh giác cao, nghiệp vụ chuyên 
môn được nâng lên, lại được sự hỗ trợ của máy móc thiết bị, anh chị em đã lật 
tẩy nhiều thủ đoạn thu dấu ma túy rất tinh vi của bọn tội phạm hòng đánh lừa Hải 
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quan. Ví dụ như, từ khi có tuyến xe khách Quang Minh Viên Chăn – Quảng Ninh 
khởi hành từ 8h sáng, qua CKQT Cầu treo 17h, bọn tội phạm lợi dụng sự mệt 
mỏi cuối ngày, việc kiểm tra kiểm soát sẽ lơi lỏng để hành động. Anh em hải 
quan biết thế động viên nhau kiểm tra chặt, rà soát kỹ nên phát hiện ra nhiều vụ 
buôn bán, vận chuyển ma túy vào nội địa. Để che mắt lực lượng kiểm tra, bọn 
chúng thu dấu rất tinh vi trong than Lào, thùng hoa quả, trong máy bơm, xô chậu 
Thái Lan, trong cả thùng loa, xạc điện thoại, thậm chí cả trong đế dày, dép, cúc 
áo … 
 
Vụ phát hiện 5,4kg ma túy mêtha phêtamine (dạng đá) của tên Nguyễn Thị Hạnh 
sinh năm 1969 ở phường Hà Huy Tập – TP Vinh, Nghệ An là một chiến công đặc 
biệt của Chi cục, được toàn ngành đánh giá cao. Lợi dụng xe qua cửa khẩu đã 
cuối buổi chiều, Hạnh đưa số ma túy được ngụy trang kỹ trong thùng sơn lên xe 
khách Quang minh với hy vọng sẻ trót lọt. Khi đưa hành lý của thị lên máy soi, 
tuy hai thùng sơn có hình dáng, kích cỡ, nhãn mác sản xuất nguyên đai nguyên 
kiện, rất giống nhau, nhưng nhờ nghiệp vụ tinh thông, anh em phát hiện một 
thùng có dấu hiệu khả nghi. Được gọi nhận lại hành lý, Thị Hạnh tưởng bở, hí 
hửng ra mặt. Ai ngờ, lại bị yêu cầu mở để kiểm tra. Thùng sơn được đổ bớt ra, lỗ 
rõ 5,4 kg ma túy tổng hợp, dù đã được chủ nhân của nó bọc kỹ bằng giấy bạc 
bên trong, ngoài cũng là một lớp ni lông để đánh lừa máy soi. Đây là loại ma túy 
dạng đá, hậu quả gấp nhiều lần hêroin, mới được tung vào Việt Nam, nên chưa 
có háo chất để thử. Nếu cán bộ hải quan không có nghiệp vụ giỏi, tinh thần cảnh 
giác, kiên trì cao thì khó mà phát hiện ra nó. 
 
Gần đây nhất 12h30 phút ngày 14/10/2011, trong khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra 
nhập cảnh trên xe ô tô mang BKS –UN 0117 do ông Phu chút Wathana, quốc 
tịch Lào điều khiển, các cán bộ HQCKQT Cầu treo đã nhanh ý phát hiện trong túi 
quần ông ta có dấu nhiều đô la. Qua kiểm tra,  đếm được 20.000 USD gồm 200 
tờ mệnh giá 100 USD mà trước đó ông ta không thực hiện khai báo Hải quan 
theo quy định của pháp luật. 
 
Phó Chi cục Trưởng Lê Văn Hạnh nói với tôi trước khi chia tay nhau: “ Nếu có trở 
lại Cục mong anh trao đổi với lãnh đạo Cục và Tỉnh cho anh em thêm một đường 
truyền cáp quang dự phòng và đường điện ưu tiên. Bởi các số liệu, thông tin đều 
nằm trong máy vi tính cả, nếu đường truyền hoặc điện có sự cố sẽ rất khó khăn. 
Bởi khí hậu trên này rất khắc nghiệt, độ ẩm cao, nên máy móc, thiết bị kỹ thuật 
cấp cho Chi cục đề nghị ưu tiên loại tốt hơn, cao cấp hơn để thích nghi được với 
thời tiết” 
 
                                                             
 Khắc Hiển 
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baovanhoa.vn 
Thø t, ngµy 26.10.2011. 

 
 
 

VH- Đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã mở được 33 lớp đào tạo nghề cho trên 

1.000 học viên ở các xã xây dựng nông thôn mới.  

Theo đó, đối với các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn I đã mở được 

13 lớp, với 395 học viên, kinh phí đào tạo ước tính trên 745 triệu đồng; 

đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn II của tỉnh đã mở 

được 21 lớp, với 622 học viên, kinh phí đào tạo ước tính trên 1,1 tỷ đồng.  

Số lao động được đào tạo này sẽ góp phần quan trọng trong việc thực 

hiện đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân trong 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.  

P.P.T 

 
 
 
 
 

Hà Tĩnh: Đào tạo nghề cho nông dân  
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an ninh thu do.vn 
Chñ nhËt, ngµy 31.10.2011. 

Đổ xô đến xem... "khu vườn kỳ lạ"  
ANTĐ - Trong vườn nhà ông Trần Ngọc Văn một cán bộ của Liên đoàn Địa chất 4, 
về hưu tại thôn Minh Quang, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xẩy ra 
lắm điều kỳ lạ, thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người.  

  

Ông Văn với cây gấc 300 quả Yj�buӗng chuӕi trên 100�Qҧi 

Vườn nhà ông Văn có một cây gấc mới 3 năm tuổi, mỗi năm cho gần 300 quả. 
Nhưng có một điều kỳ lạ, gấc Oj�ORҥi dây leo bao giờ cũng ra quả trên dàn, riêng cây 
gấc của nhà ông Văn năm nay lại có quả xum xuê từ gốc 

Cùng thời điểm này, trong vườn nhà ông Văn có một cây chuối Sứ lấy giống từ 
huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cũng trổ buồng. Buồng chuối dài hơn 1,6 m, có trên 
100 nải. Đến nay cây chuối vẫn tiếp tục ra quả. 

Nhà của ông Văn nằm gần đền thờ Nguyễn Nghiễm (Thân phụ Đại thi hào Nguyễn 
Du). Do vậy, hiếu kỳ, mҩy hôm nay nhân dân khắp nơi cứ đổ dồn về vườn ông để 
xem.  

 
Theo Hà Tĩnh online 
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c«ng luËn 
Thø t, ngµy 5.10.2011. 

Khởi công dự án khu dân cư đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh 
(CL) -Sáng 2/10, Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (HUD) chính thức khởi 
công xây dựng dự án khu dân cư đô thị tại khu đô thị mới Bắc TP Hà Tĩnh. 
Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh, 

 
 
Đây là dự án khu dân cư đô thị có quy mô 9,1ha nằm trong tổng thể KĐT phía Bắc TP 
Hà Tĩnh (phường Nguyễn Du), được quy hoạch phát triển nhằm mục tiêu hình thành 
nên một KĐT đồng bộ, hiện đại về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh 
quan, hài hoà giữa khu phát triển mới và khu dân cư hiện hữu. 
Dự án do Tập đoàn HUD làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật khoảng 
350 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất gần 214 tỷ đồng). Theo kế hoạch, dự án sẽ xây 
dựng khoảng 153 nghìn m2 sàn nhà ở, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.200 người. 
 
Dự án được quy hoạch với chức năng là một khu dân cư đô thị hiện đại với các công 
trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, các diện tích cây xanh, thể dục thể thao 
được bố trí hài hòa với các công trình chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, 
nhà biệt thự, nhà ở liên kế. 
 
Đặc biệt, với 4 khối chung cư cao tầng được bố trí tại khu trung tâm dự án kết hợp với 
cây xanh, sân vườn và khu thể dục thể thao tạo nên một điểm nhấn kiến trúc cảnh quan 
đẹp, hiện đại trong KĐT Bắc TP Hà Tĩnh. 
 
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, dự án 
thành công sẽ hình thành nên một khu dân cư đô thị khang trang, hiện đại theo quy 
hoạch, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân địa phương và góp phần đẩy nhanh quá 
trình phát triển của địa phương theo đúng quy hoạch được duyệt. Đồng thời, yêu cầu 
chủ đầu tư, đơn vị thi công nâng cao trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực thi công 
đảm bảo tiến độ; các sở, ngành địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho nhà 
đầu tư, đảm bảo an ninh, trật tự, hạ tầng điện nước... để công trình sớm hoàn thành 
đưa vào sử dụng. 

PV. 

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

http://www.verypdf.com/


Th viÖn tØnh Hµ TÜnh 

Th môc toµn v̈n tḩng 10 n̈m 2011 48 

sai gon giai phong.vn 
Thø hai, ngµy 10.10.2011. 

Tổng kho xăng dầu Vũng Áng đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng 

SGGP).- Ngày 9-10, Công ty cổ phần Xăng dầu, dầu khí Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh 
cho biết, 9 tháng đầu năm 2011 Tổng kho xăng dầu Vũng Áng thuộc Tổng Công ty 
dầu Việt Nam (PV OIL) đạt tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 
85 tỷ đồng. 

Tổng kho nhập chủ yếu các sản phẩm từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng xăng 
dầu, khí gas cho các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng, các tỉnh Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình… và nước bạn Lào.  

Bên cạnh việc kinh doanh, tổng kho còn duy trì hệ thống bồn chứa, dự trữ hàng chục 
ngàn mét khối xăng dầu, khí gas các loại góp phần bình ổn xăng dầu trên địa bàn. Hiện 
PV OIL đang tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 Tổng kho Xăng dầu Vũng Áng từ 60.000 lên 
110.000m³ (lớn nhất miền Trung) và nghiên cứu phương án cung ứng xăng dầu, gas 
thuận tiện nhất cho nước bạn Lào với giá thành hợp lý nhất. 

D.QUANG 
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bao dau tu.vn 
Thø ba, ngµy 25.10.2011. 

Dự án Thép Tata tiếp tục bị đình trệ 
Nguyên Đức 
(baodautu.vn) Nỗ lực hợp tác ba bên Trung ương - địa phương - doanh nghiệp trong việc 
thu xếp tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án Thép Tata (Hà Tĩnh) khó thành, khiến 
việc triển khai Dự án trở nên khó khăn. 
Thông tin riêng của phóng viên Báo Đầu tư, mới đây, nhà đầu tư Tata (Ấn Độ) đã tới Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư để nghe quyết định cuối cùng của Chính phủ Việt Nam đối với việc 
hỗ trợ tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án. Tuy nhiên, câu trả lời không thuận 
cho Tata, bởi trong bối cảnh khó khăn kinh tế như hiện nay, đầu tư công cũng phải cắt 
giảm, thì ngân sách nhà nước khó thu xếp khoản tiền lớn như vậy cho việc giải phóng 
mặt bằng Dự án.  

Theo tính toán, do Dự án có diện tích đất lớn, khoảng trên 900 ha, phải di dời gần 3.000 
hộ dân, nên chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án này ước tính lên tới 4.000 tỷ 
đồng. Con số này, ngân sách tỉnh không đủ sức để chi trả, nên Hà Tĩnh đã “kêu gọi” 
nhà đầu tư cùng góp sức. Tuy nhiên, Tata lại chỉ chấp nhận ứng trước khoảng 30 triệu 
USD, tương đương mức tạm ứng của một nhà đầu tư lớn khác ở Khu kinh tế Vũng Áng.  

Gộp cả ngân sách tỉnh và khoản ứng trước của nhà đầu tư cũng không đủ, muốn giải 
quyết dứt điểm khó khăn đối với dự án thép này, Hà Tĩnh đã phải cầu “viện binh” từ 
Trung ương. Phương án phải dùng ngân sách nhà nước để hỗ trợ đã được tính tới. Một 
tổ công tác đã được thành lập để tính toán, giải quyết việc này, song với câu trả lời về 
chuyện “ngân sách hạn hẹp”, xem ra, Dự án Thép Tata sẽ tiếp tục bị đình trệ và sau 3 
năm làm thủ tục vẫn chưa thể cấp chứng nhận đầu tư. 

“Nếu tiến độ vẫn chậm như vậy, chúng tôi sẽ phải cân nhắc việc chuyển nguồn lực này 
sang đầu tư ở một quốc gia khác”, ông Varun Bajaj, đại diện nhà đầu tư Tata đã từng 
khẳng định với phóng viên Báo Đầu tư  như vậy cách đây chưa lâu. 

Thực tế, thông tin về việc Tata sẽ rút khỏi dự án ở Việt Nam đã xuất hiện cách đây ít 
lâu. Sau câu trả lời về việc Chính phủ khó thu xếp ngân sách để hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng cho Dự án, dư luận càng đồn đoán về khả năng Tata sẽ dừng triển khai dự án 
thép 5 tỷ USD ở Việt Nam. 
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Tuy nhiên, trao đổi với phóngviên Báo Đầu tư, ông Indronil Sengupta, Giám đốc khu 
vực Đông Nam Á của Tata Steel vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm mạnh mẽ của 
các lãnh đạo Việt Nam trong việc thực hiện dự án này. “Chúng tôi hy vọng, Chính phủ 
sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để Dự án có thể được triển khai một cách nhanh chóng và 
hiệu quả, bởi dự án này sẽ mang lại giá trị kinh tế to lớn cho Việt Nam”, ông Sengupta 
nói. 

Dự án Thép Tata được đầu tư nhà sản xuất thép lớn thứ 7 thế giới - Tata (Tata góp 
65% vốn) và 2 tổng công ty lớn của Việt Nam là  TCT Thép và TCT Xi măng. Dự án 
được các bên chính thức ký kết biên bản ghi nhớ và biên bản hợp tác vào giữa năm 
2007, với vốn đầu tư dự kiến 5 tỷ USD, công suất 4,5 triệu tấn/năm, dự kiến xây dựng 
trong giai đoạn 2009 - 2015.  

Nhắm tới việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Dự án thép Tata đã từng được coi là một 
điểm nhấn quan trọng cho ngành thép. Tuy nhiên, kể từ khi ký thỏa thuận hợp tác, Dự 
án thép Tata vẫn chưa thể triển khai, do vướng mắc nhiều vấn đề, trong đó lớn nhất là 
chưa thống nhất được phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.  

Tháng 3 vừa rồi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh và nhà 
đầu tư Tata giải quyết dứt điểm những tồn tại đang cản trở Dự án thép Tata, song tới 
nay, mọi việc chưa được giải quyết ổn thỏa. 
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tchdkh.org.vn 
Thø şu, ngµy 28.10.2011. 

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất nông 
ghiệp 
 

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn vừa chủ trì cuộc họp triển khai kế 
hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2012 và đề án sản xuất đông xuân 

2011-2012.  
Với mục tiêu tăng trưởng mạnh giá trị sản xuất nông nghiệp, năm 2010 
ngành chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện có hiệu quả 
các đề án sản xuất; xây dựng một số vùng sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; tăng cường thu hút đầu 
tư... 
Cũng tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai đề 
án sản xuất vụ đông xuân 2012. Phấn đấu vụ đông xuân 2012 đạt 29,6 
vạn tấn lương thực, riêng lúa đạt 28 vạn tấn. Bố trí các loại giống cây trồng 
có năng suất, chất lượng cao; ưu tiên giống ngắn ngày. Riêng đối với cây 
lúa, tiếp tục chủ trương giảm diện tích gieo cấy trà xuân sớm (20%), tăng 
diện tích trà xuân trung (40%) và xuân muộn (40%). Tiếp tục phát triển đàn 
gia súc, gia cầm; đưa vào sản xuất trại chăn nuôi có quy mô lớn; đẩy 
mạnh công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt I.2012. Đồng thời, tăng 
cường quản lý trong sản xuất, nhằm đưa kinh tế nông nghiệp ngày càng 
phát triển. 
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn biểu dương những 
thành quả mà ngành đã đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn một 
số địa phương tổ chức chỉ đạo cơ sở còn hạn chế. Năm 2012 là năm tiếp 
tục thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới trên toàn 
tỉnh, đây là điều kiện để các địa phương phát triển mạnh mẽ sản xuất. Bài 

 

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 10 n̈m 2011 52 

học đắt giá về thời vụ hè thu 2011 buộc ngành và các địa phương cần bố 
trí nông vụ hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất nông 
nghiệp, đặc biệt chú trọng nguồn giống chất lượng; điều hành nước tưới; 
thời vụ...; gắn sản xuất với chế biến sản phẩm, đồng thời xác định sản 
phẩm chủ đạo làm thế mạnh của địa phương; chú ý an toàn dịch bệnh... 
 

  
(hatinhonline) 
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nguoi dua tin.vn 
Thø şu, ngµy 28.10.2011. 

Một gia đình mang 7 “án tử” lơ lửng trên đầu  
(Nguoiduatin.vn) - Đón nhận 7 “bản án tử” đồng nghĩa với 7 cái chết đang 
treo lơ lửng trên đầu. Một đại gia đình đang rơi vào thảm kịch lớn chưa có 
lối thoát. Câu chuyện có thật ở xóm Liên Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà 
(Hà Tĩnh) đang làm cho không biết bao người xót xa thương cảm. 

Đau lòng một câu chuyện ngược đời 

Bước chân tôi dừng trước căn nhà cấp 4 thấp nhỏ, những cơn mưa dầm dề đầu tháng 

10 phảng phất cơn gió đông càng tô đậm nét ảm đạm của căn nhà lụp xụp lợp 

prôximăng đã ngả màu ố. Ngoài thềm nhà, một đứa trẻ lên 2 tuổi lem luốc đang khóc 

ngặt nghẽo đòi ăn, trong gian bếp ẩm thấp, một người đàn ông đang lúi húi thổi lửa nấu 

cháo cho con, mặt đầy nhọ nồi, nước mắt đua nhau chảy trên khuôn mặt rám nắng bởi 

khói củi ẩm ngày mưa, thổi mãi không lên lửa. Đang tất tả làm giỗ con, anh Lê Doãn 

Thuyết (SN 1975)  chủ nhà sau một thoáng ngỡ ngàng trước vị khách lạ vội kéo ghế 

mời khách.  
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Khi biết dụng ý cuộc ghé thăm của chúng tôi, anh Thuyết buồn rầu cho hay, anh là con 

thứ 3 trong một gia đình có tới 9 người con làm nghề muối có truyền thống ở vùng biển 

Lộc Hà. Cuộc sống nghèo khổ, đông con cứ thế bám riết lấy gia đình. 

Bố anh mải miết vật lộn trên những cánh đồng muối, đến khi ngã bệnh không gượng 

dậy được nữa thì mới chịu đi bệnh viện khám. Tại đây, các bác sỹ cho hay, ông bị mắc 

chứng bệnh thận đa nang đã phát triển qua giai đoạn biến chứng. Đây là một căn bệnh 

di truyền, hiện chưa có thuốc chữa.  Các bác sỹ đã khuyên các thành viên trong gia 

đình anh nên thu xếp công việc đến viện để kiểm tra. 

Khi cầm trên tay bản kết quả, cả gia đình anh Thuyết lặng đi không ai nói nổi một lời. Cả 

9 anh em đưa nhau đi bệnh viện làm xét nghiệm thì chỉ có một người trong số họ may 

mắn không bị nhiễm bệnh. Không lâu sau đó, bố anh Thuyết qua đời. Nỗi đau chồng 

chất nỗi đau, mộ bố chưa kịp xanh cỏ thì gia đình lại một lần nữa phải chít khăn tang 

tiễn đưa người anh cả ra nghĩa trang, sau một thời gian vật lộn với căn bệnh quái ác 

này. 7 anh em (người anh thứ 2 may mắn không bị bệnh) sống chung với bệnh tật và 

nỗi sợ hãi về "án tử" treo lơ lửng trên đầu có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. 

Sau nhiều năm "sống chung với lũ", cơ thể của các anh đã bắt đầu có biểu hiện phù nề, 

mệt mỏi, không thể cáng đáng được những công việc nặng nhọc trong gia đình. Đều 

đặn tuần 2 lần, các anh lại đạp xe lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để chạy thận. 

Nói đến đây, tôi thấy những người đàn ông của gia đình mặt tối sầm lại, có nét đượm 

buồn mang đậm tên gọi “bất lực”. Trong ánh sáng nhờ nhờ của chiếc bóng đèn ni-on 

cũ, căn nhà thiếu ánh sáng của mấy anh em trông thật tồi tàn, không có vật dụng gì 

đáng giá ngoài chiếc quạt cây đã cũ và chiếc giường gỗ xiêu vẹo làm nơi nằm cho cả 

gia đình. 

Đau xót hơn, khi lâm trọng bệnh, hằng ngày những người chồng lẽ ra phải đi làm kiếm 

tiền về nuôi vợ con và để cáng đáng trách nhiệm chèo lái con thuyền gia đình, thì họ lại 

chỉ biết quanh quẩn ở nhà, chăm con, làm nội trợ. Trong khi đó, những người phụ nữ 

của đại gia đình này lại phải nai lưng gồng gánh vai trò trụ cột, thậm chí có người đang 

trong thời kỳ thai nghén cũng phải lặn lội lên thành phố xa hàng chục cây số để làm 

thuê kiếm tiền nuôi sống gia đình. 
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Anh Lê Doãn ý (1980), một trong những thành viên không may mắc bệnh ngậm ngùi 

chia sẻ, trước đây gia đình có làm nghề muối, tuy vất vả nhưng cũng đủ sống. Từ khi 

phát hiện ra bệnh, cộng với mất hết đất nên nghề làm muối gia truyền bao đời đã trở 

nên xa vời đối với các anh. Nhìn những người đàn ông có bề ngoài vạm vỡ, to cao này 

ít ai biết rằng, những công việc đòi hỏi sức lực họ đều phải trút sang vai vợ. 

Suốt ngày, họ chỉ loanh quanh ở nhà, làm công việc lặt vặt, trông con, đến giờ thì đỏ lửa 

nấu cơm, đi chợ và chăn nuôi thêm con lợn, con gà để kiếm thêm đồng thu nhập. Bao 

năm qua, gánh nặng gia đình đổ dồn cả lên đôi vai gầy yếu của các bà vợ. 

Lặn lội thân cò 

 

Các anh em trong gia đình anh Lê Doãn Thuyết đều ở nhà 

trông con cho vợ đi làm 

Ngồi nghe những người đàn ông kém may mắn tâm sự đến quá trưa, vẫn chưa thấy 

bóng dáng người phụ nữ nào về, anh Thuyết nhìn đồng hồ rồi buông một câu vu vơ 

"khổ thân vợ mình lắm, vì chồng không làm được những công việc nặng nhọc nên mọi 

gánh nặng đều đổ lên vai". 

Nhiều năm qua, vợ anh, chị Phan Thị Đào, một tay tất tả lo việc đồng áng, hết ruộng 

nhà, lại chạy đi gặt thuê ruộng người, rồi tranh thủ đạp xe lên thành phố phụ hồ kiếm đôi 

ba đồng về sắm bữa cơm gia đình, cộng tiền chạy thận cho chồng. Dường như những 
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lo toan đời thường đã làm cho người phụ nữ mới bước sang tuổi 34 này già hơn rất 

nhiều so với tuổi. 

Bế thốc đứa con với khuôn mặt kém vui, chị mở đầu câu chuyện với người khách lạ 

như một sự trút nhẹ nỗi lòng. Chị ôm con ngồi trên chiếc chõng ọp ẹp nhìn ra ngoài sân 

qua mái hiên thấp chạm đầu người, chị bảo mấy hôm nay trời mưa rả rích cả ngày nên 

không có ai thuê. Mấy chị em ngồi trú mưa, bên ngoài gió rít lạnh mà trong lòng thì như 

lửa đốt. 

Cả buổi sáng đạp xe dưới mưa lên thành phố, giờ lại vác bụng đói về mà không có 

đồng nào. "Ngày mai lại đến ngày anh Thuyết đi chạy thận", nói đến đây chị dừng lại im 

lặng, chắc chị không dám nghĩ tiếp những khó khăn chồng chất ấy. Ngày ngày chị dậy 

thật sớm, đạp xe lên thành phố làm phụ hồ, cửu vạn kiếm tiền nuôi con nhỏ và chồng. 

Chị bảo rằng, lúc đầu cũng suy sụp lắm, nhưng rồi nhận ra trọng trách của mình với gia 

đình này lớn hơn, nên tự động viên  mình phải mạnh mẽ lên để có đủ nghị lực cáng 

đáng thay chồng. Nhiều đêm, hai vợ chồng nằm ôm nhau khóc cho cái sự trớ trêu của 

số phận. Chồng thương vợ nặng gánh đôi vai, vợ thương chồng bệnh tật, chả biết nay 

mai thế nào, đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cháy nắng, chị 

quay sang cầm tay anh. 

Từ lúc anh Lê Doãn Thuyết không còn gánh được vị trí trụ cột của gia đình, chuyện 

kiếm tiền, duy trì mọi sinh hoạt gia đình đã được sang tay cho người đàn bà liễu yếu 

đào tơ này. Người vợ lam lũ chia sẻ, vất vả là vậy nhưng chị vẫn thấy vui và hạnh phúc 

khi mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười còn nở trên môi của anh Thuyết. Chính bởi thế, 

khi biết chồng mang trong người "án tử", dù biết là mong manh, nhưng làm được bao 

nhiều chị cũng dồn vào chạy chữa cho chồng, hi vọng anh sống được cùng vợ con ngày 

nào tốt ngày đó. 

Bước chân của tôi lại lần về những ngôi nhà có nóc mà như không của mấy người em 

anh Thuyết. Đó là gia cảnh của các anh Lê Doãn Lưu, Lê Doãn ý, họ cũng bị mắc phải 

căn bệnh thận đa nang như cha và các anh em của mình. Gia đình anh Lê Doãn Lưu có 

3 đứa con nhỏ, vợ lao động tự do, còn gia đình anh Lê Doãn ý có hai cậu con trai, vợ 

làm nghề chạy chợ. Bữa cơm của mấy gia đình này ngày một đạm bạc hơn, vì tiền 

thuốc chạy thận để duy trì sự sống của các anh ngày một tăng. Hai cậu em còn lại của 
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gia đình, sau khi nhận kết quả, phát hiện ra mình bị mắc bệnh cũng không thiết tha gì 

chuyện vợ con. 

Những người đàn bà trong đại gia đình có tới 7 người con trai và ông bố chẳng may 

vướng phải căn bệnh quái ác này, mỗi người có một nỗi khổ riêng nhưng được cái, họ 

đều hết lòng yêu thương chồng con và ra sức vun vén cho tổ ấm gia đình đang đứng 

trên bờ tròng trành của mình. Như chị Nguyễn Thị Lan, vợ của anh Lê Doãn Lưu đang 

mang thai được hơn 8 tháng, sắp đến ngày vượt cạn, nhưng nắng cũng như mưa, gà 

gáy sáng là chị lại đạp xe theo các chị dâu ra thành phố làm cửu vạn. 

Chuyện về mấy anh em trai trong một gia đình mắc phải căn bệnh quái ác được phát 

hiện trong cùng thời điểm như đại gia đình anh Lê Doãn Thuyết ở Hà Tĩnh có lẽ là 

trường hợp đặc biệt. Mỗi tuần, không những không kiếm ra đồng nào giúp vợ mà các 

anh còn tiêu tốn hơn 750.000 đồng (một người) cho mỗi lần chạy thận để duy trì sự 

sống. Những con người khốn khổ ấy cũng không dám nói lên cả ước mơ của mình, 

nhưng tôi biết, họ đang mơ về một phép mầu nhiệm để họ có thêm cơ hội chữa bệnh và 

kéo dài sự sống. 

Loan Nguyễn 

 
 
 
 
 

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 10 n̈m 2011 59 

tuoi tre.com.vn 
Thø hai, ngµy 3.10.2011. 

Kiểm lâm “làm luật” - Kỳ 1: Vòi tiền trắng trợn 
TT - Cánh tài xế chuyên đánh gỗ cho biết bất kể gỗ lậu hay gỗ có giấy 
tờ hợp lệ, khi gặp kiểm lâm trên đường, tài xế hoặc chủ hàng đều phải 
“làm luật” mới được qua “ải”, bị "hành cho ra bã".  

 
Xe chở gỗ bị đội kiểm lâm cơ động số 1 Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa 

đưa về “hành” để “làm luật” - Ảnh: H.K. 

 
Nhân viên của đội kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh 

chặn xe gỗ và đòi chung chi 
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Thực tế cho thấy nếu không “tự giác” đưa tiền cho kiểm lâm, các chủ hàng 
cũng như tài xế sẽ bị “hành cho ra bã”, sau đó bị ép phải chung chi. 

Cò kè bớt một thêm hai 

Chiều 31-7, tại quán cơm ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), chúng tôi lên chiếc xe chở 
gỗ đi Hà Nội. Đến đường tránh TP Hà Tĩnh, xe đang ngon trớn bỗng thắng 
gấp vì phía trước xuất hiện chiếc Ford Everest biển số 38A-0789 chặn cúp 
đầu. Một lá cờ xanh thò ra cửa vẫy vẫy.  

Từ trên xe bước xuống năm cán bộ kiểm lâm, không ai mang bảng tên. Một 
người bước đến xe gỗ thông báo có tin tố giác xe vận chuyển lâm sản trái 
phép. 

Tài xế Thành xuống trình hồ sơ gỗ. Một kiểm lâm viên (sau này mới biết đó 
là ông Nguyễn Tống Phượng, cán bộ pháp chế đội kiểm lâm cơ động Chi 
cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) xem qua giấy tờ gỗ và đòi kiểm tra thực tế. Thành 
nói: “Gỗ hợp pháp, sếp nghiên cứu cho đi”. Ông Phượng bảo: “Nghiên cứu 
là nghiên cứu như thế nào?”. Thành nói: “Em đã hết tiền”.  

Một kiểm lâm viên xen vào: “Giấy tờ, lý lịch nguồn gốc gỗ từ 2008 nhưng 
gỗ thì mới tinh, phải gọi cho chủ gỗ”. Ông Phượng yêu cầu Thành lên xe để 
ra giá “làm luật”. 

Mở đầu cuộc “làm giá”, một kiểm lâm trẻ tuổi nói: “Anh chạy thuê sao mà 
làm (luật) được, phải gọi điện cho chủ gỗ”. Thành nhắc chuyện cũ: “Cách 
đây vài hôm mấy anh cũng làm xe gỗ hương của em”. Một người hỏi: “Bữa 
đó làm bao nhiêu nhỉ?”. Tài xế: “2 triệu đồng”. Kiểm lâm: “Giờ làm được 
mấy chai (triệu đồng)?”. Thành: “Em hết tiền rồi, mấy anh chiếu cố nhẹ 
nhẹ”. Một người ra giá: “Gỗ cả xe thế này là 5 chai”. Một người nhắc lại: 
“Chuyến sau có thể giảm xuống 3 chai, chuyến đầu là 5 chai”. Tài xế rên rỉ: 
“Giờ em không có tiền”. Kiểm lâm: “Không có tiền thì gọi điện cho chủ gửi 
vào”. Thành năn nỉ: “Em còn 2,5 triệu, cho em làm 2 triệu”. Kiểm lâm cương 
quyết: “2 chai không được”. 

Thấy tài xế không biết điều, một kiểm lâm lạnh lùng phán “5 chai”. Thành 
nói không đủ tiền, người này nói: “Không đủ cũng phải tìm cho đủ”. Thành: 
“Nếu 5 chai thì phải đợi chuyển tiền”. Một người nói: “Đưa về cơ quan để 
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anh gọi cho chủ hàng. Nếu họ chấp nhận (chung 5 chai), họ gửi tiền vô cho 
anh. Không chấp nhận, bọn tôi kiểm tra, xử lý”.  

Thành than: “Hôm trước mấy anh làm xe gỗ hương 2 chai, nay sao lại làm 
5 chai”. Ông này nói: “Đâu phải xe nào cũng như xe nào, tùy thuộc vào hồ 
sơ, vào lỗi”. Thành nhắc: “Xe gỗ đó không có hồ sơ gốc mà”. Nghe đến đây 
một kiểm lâm đứng tuổi tham gia: “Xe này mà đem về trạm phải là 50 chai”. 
Thành khăng khăng nói không còn tiền. Một kiểm lâm giục: “Gọi điện cho 
chủ hàng hỏi, không thì đưa về”.  

Sau một lúc cù cưa, một kiểm lâm gút: “Thôi lấy 4 chai”. Thành móc hết túi 
còn 2,5 triệu đồng, năn nỉ: “Giúp nhau một lần đi”. Cả hai kiểm lâm đồng 
thanh “thôi đưa 2,5 triệu đi”. “Làm luật” xong, nhóm kiểm lâm trả lại giấy tờ 
cho Thành rồi phóng xe đi. 

Theo điều tra của Tuổi Trẻ, với những xe gỗ quen, trước khi vào địa phận 
Hà Tĩnh phải chủ động gọi điện cho kiểm lâm để “đóng hụi chết”. Trưa 31-
8, chúng tôi theo xe tải chở 43 tấn gỗ từ Đắk Lắk ra Hà Nội. Vừa vào 
đường tránh Hà Tĩnh, xe gỗ dừng lại. 15 phút sau, một thanh niên đi chiếc 
Nouvo đến nhận cái gì đó từ tay tài xế rồi phóng xe đi.  

Tiếp xúc với chúng tôi, tài xế cho biết vừa “đóng hụi chết” 2 chai cho kiểm 
lâm mới được qua “ải”. Chiều 31-8, gặp chúng tôi, ông Quang - nhân viên 
đội kiểm lâm cơ động Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh - cũng cho biết lúc trưa có 
lấy 2 chai của tài xế. 

 
(Từ trái qua): Yêu cầu tài xế lên xe của kiểm lâm để “làm luật”  

“Hành cho ra bã” 

14g ngày 11-8, xe chở 42 tấn gỗ chiêu liêu (trong khi tải trọng chỉ 11 tấn) đi 
Hà Nội. Đến km 408 (Quỳnh Lưu, Nghệ An) xe gỗ bị nhóm kiểm lâm năm 
người đi trên xe 37A-1115 chặn lại. Sau khi xem hồ sơ gỗ, một kiểm lâm 
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hỏi có dấu búa không, tài xế nói gỗ khai thác trắng, tận dụng, làm gì còn 
dấu búa. 

Sau khi kiểm tra qua loa, một người nói: “Gỗ này các ông tái chế ra, chiều 
dài vẫn giữ nguyên nhưng không có dấu búa” và yêu cầu đánh xe về hạt 
kiểm tra. Tài xế cự lại: “Nếu sai gì thì lập biên bản tại chỗ”. Một kiểm lâm 
giục: “Cãi cọ nhau, bươi là ra chuyện, làm nhanh đi”. 

Nhưng một kiểm lâm bắt đầu “bươi”: “Số lượng thực tế và giấy tờ không 
phù hợp, hồ sơ gỗ thực tế so với hồ sơ gốc không đúng...”. Một kiểm lâm 
khác phụ họa: “Xe 81, 47 (Gia Lai, Đắk Lắk) chúng tôi bắt vào mặc dù hồ 
sơ đầy đủ nhưng cũng phải xác minh vì không có dấu búa”. Tài xế vẫn 
“cương”: “Lý lịch gỗ không sai”.  

Thấy tình hình căng thẳng, một kiểm lâm lớn tuổi nhắc: “Thôi làm nhanh 
mà đi”. Người đứng cạnh giục: “Điện cho chủ hàng làm nhanh gọn mà đi”. 
Tài xế năn nỉ cho nộp 5 “xị” (500.000 đồng), ông này nói: “Anh em thống 
nhất rồi, không thì đưa về hạt”. Tài xế nói: “Thôi còn 7 xị lấy đỡ”, ông này 
nói: “Còn cò kè nữa” nhưng cũng đồng ý nhận rồi cho đi. 

Sau đó xe chúng tôi bị đội kiểm lâm cơ động số 1 Chi cục Kiểm lâm Thanh 
Hóa chặn lại tại đường tránh. Nhóm kiểm lâm, trong đó có các ông Tuấn, 
Hiệu, mở bạt kiểm tra. Một người nói: “Gỗ sai quy cách, kích cỡ so với tờ 
khai”. Tài xế xin giải quyết luôn ngoài đường, ông này yêu cầu “đưa xe về, 
có gì anh nói chuyện với lãnh đạo”.  

Về đến đội, tài xế mang giấy tờ vào gặp ông Hiệu làm biên bản và hẹn mai 
giải quyết. 

Sáng 12-8, tài xế đến gặp kiểm lâm. Sau khi kiểm tra giấy tờ, một kiểm lâm 
nói: “Gọi cái thằng bán hàng lên làm việc”. Tài xế xin giúp đỡ, người này 
gợi ý: “Muốn tạo điều kiện thì đề xuất”. Tài xế: “Xin không đổ gỗ xuống”. 
Kiểm lâm: “Bây giờ phải đổ (gỗ)”. Một kiểm lâm khác chen vào: “Việc của 
anh sai rất lớn nhưng châm chước cho anh xin ý kiến chủ, đề xuất thoải 
mái”. Tài xế xuống nước: “Em chấp nhận bỏ gỗ xuống nhưng ít thôi”. Kiểm 
lâm hướng dẫn: “Lên gặp sếp Chiến (đội trưởng) hoặc anh Hiệu đề xuất”. 
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Vừa giáp mặt, ông Hiệu hỏi: “Có đổ gỗ xuống không?”. Tài xế: “Xuống ít 
thôi, còn bồi dưỡng bao nhiêu để gọi cho chủ hàng chi”. Ông Hiệu: “Rồi, để 
xin ý kiến lãnh đạo”. Lát sau ông Hiệu nói: “Xuống ít nhất, dưới 1m3, thuộc 
khung phạt 6,5 triệu”. Tài xế: “Còn tiền nước non?”, ông Hiệu: “Bảo chủ 
hàng gửi trước 15 triệu, bồi dưỡng cho lãnh đạo tí, anh em tổ công tác tí, 
cộng tiền phạt 6,5 triệu”. 

Ngày 31-8, chúng tôi theo xe chở gỗ từ Gia Lai đi Bắc Ninh. Đến Thanh 
Hóa, xe gỗ bị đội kiểm lâm cơ động “vịn lại” đưa về kiểm tra. Theo tài xế 
Tín, ban đầu các kiểm lâm “hạch” đủ thứ lỗi... không hề có và đòi “bồi 
dưỡng” 10 chai. Sau một lúc kỳ kèo họ hạ xuống còn 8 chai. 

Sáng 2-9, Tín vào đội xin gặp các cán bộ kiểm lâm để chung tiền “bồi 
dưỡng”. Một người nạt: “Giải quyết như thế nào?”, Tín nói hôm qua mấy 
sếp nói rồi. Người này hỏi: “Nói sao?”, Tín: “Ban đầu đòi 10 chai, xin còn 8 
chai. Ngay lúc đó một kiểm lâm tên Hải bước vào hỏi: “Hôm qua sếp dặn 
sao?”, Tín nói: “3 sếp 3 chai, đội 5 chai là 8, không biết giờ đưa chung hay 
đưa riêng từng người như bữa trước”. Hải: “Đưa đây”.  

Cầm tiền, Hải hỏi: “8 chai à”?. Tín: “Dạ, anh đếm lại cho kỹ”. Vừa đếm, ông 
này vừa nói: “Tổ công tác phải có chút quà”. Tín đáp: “Thì 5 chai đó”. Ông 
Hải: “Cho thêm năm trăm, một triệu”, Tín: “Hôm qua đã gút giá rồi”. 

Chia chác phong bì 

Chiều 12-8, một tài xế vào đội kiểm lâm cơ động số 1 Chi cục Kiểm lâm 
Thanh Hóa để xử lý vụ việc. Do tài xế chính bị giữ giấy phép lái xe trước 
đó nên tài xế phụ đứng ra nhận điều khiển xe. Một cán bộ kiểm lâm 
đánh vần từng chữ cho tài xế ghi lời khai với nội dung sai sự thật “vào 
ngày 11-8-2011 vận chuyển 1m3 gỗ không giấy tờ” (thực tế gỗ có giấy 
tờ nhưng sai kích thước). Sau khi bốc gỗ xuống xe (để thu giữ), tài xế 
vào phòng xử lý. Có ba người đang ngồi ở đây. Một kiểm lâm lớn tuổi 
lên tiếng: 

- Gửi quà chưa? 

- Dạ bao nhiêu? 
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- Tùy. 

- Chú nói đi cho cháu biết. 

- Lên gặp Hiệu. 

Ngay lúc đó ông Hiệu bước vào. Tài xế hỏi: 

- Giờ gửi sếp bao nhiêu, anh chỉ em với? 

- Đóng phong bì cho sếp ở trên 1 triệu, sếp đây 500, sếp đây 500, đưa 
tôi 2 triệu cho tổ. Tiền phạt 6,5 triệu. 

- Bì này đóng 1 triệu, hai bì này... 

- Mỗi cái 500. 

- Còn bì phần anh... (2 triệu cho tổ) 

- Đưa tiền mặt luôn. 

NHÓM PV ĐIỀU TRA 
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tam nhin.net 
Thø hai, ngµy 10.10.2011. 

Bị giữ 58 thanh gỗ trắc, DN “tố” công an làm trái quy định  
 
(Tamnhin.net) – Bà Nguyễn Thị Hoan, Giám đốc công ty TNHH 
MTV Anh Pháp Việt (Nghệ An) có đơn phản ánh việc bà bị công an 
huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tạm giữ hơn 50 thanh gỗ trắc nhập khẩu. 
Mặc dù chủ hàng đã xuất trình hồ sơ giấy tờ hợp pháp nhưng đã 2 
tháng qua, số gỗ nói trên vẫn chưa được giao trả.  

 
Trụ sở Công an huyện Đức Thọ  

Bà Nguyễn Thị Hoan trình bày, Công ty THHH MTV Anh Pháp Việt trụ 
sở tại xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An, có Chi nhánh tại Minh Hoá, 
Quảng Bình. Ngày 2/6/2011, công ty Anh Pháp Việt mở tờ khai số 
1127/NK – KD – B31B tại chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo (Quảng 
Bình) nhập khẩu 200 thanh gỗ trắc đẽo có khối lượng 1,542 m3. Số gỗ 
này được để tại Chi nhánh của công ty ở Minh Hoá – Quảng Bình.  
 
Ngày 26/8/2011, Công ty Anh Pháp Việt mở tờ khai số 1736/NK – KD – 
B31B tại chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) nhập khẩu 50 
thanh gỗ trắc đẽo có khối lượng 1,071 m3.  
 
Cùng ngày, công ty chở 50 thanh gỗ nói trên về Nghệ An, khi đi qua kho 
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tại Quảng Bình bốc lên xe thêm một số thanh gỗ nữa (tại tờ khai số 
1127). Tổng cộng trên xe BKS UN 4180 có 58 thanh gỗ trắc đẽo được 
phản ánh trong hai bộ hồ sơ hải quan (số 1127 và 1736). 

 

Đơn trình bày của bà Nguyễn Thị Hoan, Giám đốc doanh nghiệp Anh Pháp Việt 

 
Khi xe đi qua địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thì bị lực lượng cảnh sát 
giao thông huyện ra hiệu dừng xe, kiểm tra và đưa xe về trụ sở, yêu cầu 
xuất trình giấy tờ. Lái xe đưa hồ sơ phô tô, lực lượng cảnh sát cho rằng 
không hợp lệ.  
 
Lúc đó, bà Nguyễn Thị Hoan cầm hồ sơ gốc đi trên xe khác, khoảng 1 
giờ sau thì đến xuất trình hồ sơ hải quan gốc. Công an huyện Đức Thọ đã 
giữ hồ sơ hải quan gốc, xe và hàng. Sau đó, Công an huyện Đức Thọ 
nhiều lần yêu cầu bà Hoan và lái xe vào viết bản tự khai nhưng vẫn 
không giải quyết. 
 
Bà Nguyễn Thị Hoan cho rằng số gỗ nói trên có hồ sơ nhập khẩu hợp 
pháp đúng theo quy định tại Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 
10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban 
hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản.  
 
Tại Điều 1, Nghị định 99/2009/NĐ-CP ngày 2/11/2009 “Về xử phạt vi 
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phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý 
lâm sản” nêu rõ: “Nghị định này không áp dụng đối với gỗ và các lâm 
sản khác từ nước ngoài nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam (kể cả trường 
hợp lô hàng gỗ nhập khẩu hợp pháp nhưng khi kiểm tra có chênh lệch về 
kích thước, khối lượng)”. 
 
Theo Nghị định 99, trường hợp số gỗ của bà Hoan không vi phạm quy 
định của pháp luật về bảo vệ rừng. Vì vậy, bà Hoan đề nghị được trao trả 
lại số gỗ nói trên để đảm bảo thời hạn hợp đồng với đối tác. 
 
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an 
huyện Đức Thọ cho biết: “Số gỗ nói trên khi đi qua địa bàn huyện đã bị 
đội CSTG tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện thấy 
sự không thống nhất giữa giấy tờ và thực tế về khối lượng gỗ trắc được 
vận chuyển trên xe mang BKS UN 4180. Do vậy, việc công an tạm giữ 
số gỗ nói trên của Công ty Anh Pháp Việt là hợp lí. Sự việc này, chúng 
tôi đã báo về công an tỉnh và hiện đang tiến hành các biện pháp xử lí 
theo luật định”. 
 
Còn bà Hoan lại bức xúc cho rằng: Số gỗ này khi đi qua cửa khẩu Cha 
Lo đã được các cơ quan chức năng kiểm tra một cách kỹ càng, đúng luật 
do vậy việc Công an huyện Đức Thọ giữ gỗ của công ty là việc làm “có 
vấn đề”. 
 
Như vậy, quan điểm của doanh nghiệp và cơ quan Công an huyện Đức 
Thọ có sự khác biệt dẫn đến việc tạm giữ hàng hoá kéo dài, gây thiệt hại 
cho doanh nghiệp. 
 
Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này. 
                                                                                                                       Hà Vy 
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CAND.com 
Thø ba, ngµy 11.10.2011. 

 Hà Tĩnh: Gia tăng nạn "nói chuyện" bằng dao kiếm 
Thời gian gần đây ở các địa phương thuộc tỉnh Hà Tĩnh liên tục xẩy ra nhiều 
vụ đánh nhau gây thương tích nặng, đối tượng chủ yếu là thanh niên "nói 
chuyện" với nhau bằng đao, kiếm, gậy gộc làm ảnh hưởng đến tình hình 
ANTT trên địa bàn. 

Chỉ tính riêng trung tâm tổng đài lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh từ đầu 
năm đến nay đã tiếp nhận, xử lý hơn 300 vụ việc, gần 400 đối tượng tập 
trung chủ yếu các hành vi: Gây rối trật tự công cộng, đánh nhau có hung khí, 
đánh bạc, tai nạn giao thông, trộm cắp… 

Điển hình: 20h40' ngày 20/9, tại quán cà phê do anh Nguyễn Xuân Hiền, 32 
tuổi, ở thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) do mâu thuẫn cá nhân 
nhóm thanh niên gồm: Phạm Mạnh Linh, 23 tuổi, Phạm Xuân Hạnh, 23 
tuổi và Nguyễn Đình Tuyên, 19 tuổi đều ở xã Sơn Mai (Hương Sơn) đã dùng 
dao chém anh Nguyễn Quốc Cường, 25 tuổi ở xóm Quang Thành, xã Đức 
Lĩnh. Hậu quả anh Cường bị chém 3 nhát vào đầu, 3 nhát vào lưng, 2 nhát 
vào tay, đưa đến cấp cứu tại bệnh viện thì chết. 

Công an huyện Vũ Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 
đối tượng về tội giết người; đồng thời phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Đức 
Lĩnh tổ chức vận động gia đình nạn nhân không để tình hình căng thẳng, 
phức tạp gây mất ANTT. 

Trước đó 2 ngày, vào lúc 22h ngày 18/9, tại khu vực bến xe khách Hương 
Khê thuộc địa bàn khối 11 thị trấn, anh Trần Ngọc Đại, 36 tuổi, trú tại xã 
Phú Phong và anh Đinh Vũ Hiệp, 36 tuổi, trú tại xã Lộc Yên bị một nhóm 
đối tượng dùng dao, gậy đuổi đánh. Hậu quả Trần Ngọc Đại bị chém 3 nhát 
ở lưng và Đinh Vũ Hiệp bị chém 2 nhát vào đầu, 1 nhát vào tay và 1 nhát 
vào lưng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Nguyên nhân là do Trần Ngọc Đại và Phan Văn Sơn, 33 tuổi, ở xóm Phú 
Hương, xã Hương Xuân (Hương Khê) xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Để giải 
quyết bức xúc, Sơn đã gọi điện báo cho Phan Văn Hải, 35 tuổi, Trịnh Xuân 
Hiếu, 31 tuổi Nguyễn Kim Phượng, 31 tuổi, Nguyễn Kim Sơn, 32 tuổi, Trịnh 
Văn Hoan, 28 tuổi và Nguyễn Đức Hoàn là các "chiến hữu" của mình ở cùng 
xóm, cách thị trấn Hương Khê hơn 20km đường rừng để xuống tìm Trần 
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Ngọc Đại "dạy bài học làm người". 

Vụ việc không những gây thương tích nặng cho các đối tượng mà còn làm 
náo động cả một vùng quê khiến nhân dân bất bình và lo lắng. Công an 
huyện Hương Khê đã bắt 7 đối tượng, đang hoàn tất hồ sơ đưa ra xét xử...  

Từ những vụ việc trên cho thấy, tình trạng sử dụng hung khí để giải quyết 
mâu thuẫn nhỏ giữa cá nhân với nhau ngày một gia tăng, đây là điều đáng lo 
ngại về an ninh trật tự. Các tổ chức đoàn thể quần chúng cần có biện pháp 
tuyên truyền giáo dục thiết thực; đồng thời có những hoạt động phong phú, 
bổ ích để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, xây dựng cuộc sống lành 
mạnh, góp phần đảm bảo ANTT, đem lại bình yên cho các miền quê 

Hồng Phú 
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qdnd.com.vn 
Thứ ba, ngày 11.10.2011. 

Thoát nghèo nhờ nuôi hươu sao  

QĐND - Từ nhiều năm nay, nuôi hươu sao lấy nhung đã trở thành con đường thoát 
nghèo bền vững của không ít gia đình ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Nếu như 
trước kia chỉ nhà nào giàu mới nuôi hươu sao, nhưng từ khi đất nước đổi mới, mô 
hình nuôi hươu sao được nhân rộng ở địa phương này. Thức ăn chủ yếu của hươu 
sao là thực vật dễ tìm. Khi hươu đực đến mùa đổ nhung, người chăn nuôi cần phải 
cho ăn thêm nhiều thức ăn có chứa tinh bột như khoai lang, sắn, gạo nếp… để khi 
đổ đế nhung (phần nhung cũ) lên được to hơn, nặng hơn. 

Nuôi hươu sao lấy nhung đã trở thành con đường 
thoát nghèo của nhiều gia đình ở huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Ông Tuân ở thôn Tân Tràng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn cho biết: “Mỗi năm 
đến mùa cắt nhung hươu, thương lái ở khắp nơi lại tìm đến từng nhà để thu mua. 
Trung bình một con hươu đực cho thu hoạch 1kg nhung/năm, với giá bán khoảng 
8-10 triệu đồng/kg. Còn hươu giống 3 tháng tuổi trở lên có giá 5-7 triệu đồng/kg. 
Nhiều gia đình nuôi hươu với quy mô lớn có thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm từ 
bán nhung và hươu giống”. 

Nghề nuôi hươu sao đã giúp cuộc sống người dân huyện Hương Sơn thực sự đổi 
thay, nhà nào cũng lợp mái ngói đỏ tươi, đường làng thì được đổ bê tông sạch sẽ, 
còn người dân có thêm nhiều phương tiện phục vụ và nâng cao đời sống.  

Bài và ảnh: Thanh Nam 
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dan tri.com.vn 
Thø b¶y, ngµy 15.10.2011. 

Hà Tĩnh:  
Xe khách nổ lốp lao xuống cống nước 
(Dân trí) - Chiếc xe đang bon bon trên đường bỗng lốp xe bị nổ sau, xe lật nhào, 
làm một người chết và nhiều người bị thương. 

Tai nạn xảy ra lúc 15g30 ngày 14/10 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận Xã Kỳ Phương, Kỳ 
Anh (Hà Tĩnh). Tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy, chiếc xe khách mang BKS 98H -
2078 chạy theo hướng Bắc-Nam, do tài xế Nguyễn Ngọc Ánh (39 tuổi) trú tại Yên 
Dũng,Bắc Giang điều khiển, khi đến đoạn đường nói trên do trời mưa rất to, đường 
trơn, lốp xe sau bị nổ, làm cho chiếc xe  mất lái  lao xuống cống nước cạnh quốc lộ. 

 
Hiện trường vụ tai nạn 

  
Vụ tai nạn đã làm hành khách Lê Thị Chướng (53 tuổi, trú tại Dliza, huyện C. Rông 
Lăng, Đắc Lắc) chết ngay tại chỗ. Chiếc xe bị mắc kẹt dưới cống mương, đầu xe bị bẹp 
dúm, hàng hóa và hành khách trên xe bị nhốn nháo hốt hoảng đập cửa kính để thoát 
thân. 
Phòng CSGT công an Hà Tỉnh, CSGT huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo 
cứu hộ, phân luồng giao thông và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa 
Kỳ Anh. 
  
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 
  
Cùng ngày, vào lúc 16h20 cũng Wҥi Quӕc lô 1A đӏa Ejn thuӝc thôn 2, [m�3K��ViӋt, huyện 
7Kҥch +j, Hà Tĩnh một xe khách khác cũng gặp nạn khi tông trực diện vào một chiếc 
xe Piy khiӃn mӝt ngѭӡi tӱ�vong. 
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Hiện trường vụ tai nạn làm nạn nhân Tứ tử vong (Ảnh: Văn Dũng) 

  
Theo mӝt sӕ�ngѭӡi dân chӭng kiӃn Wҥi hiӋn trѭӡng tai Qҥn cho biӃt, Yjo NKRҧng thӡi 
gian trên chiӃc xe NKich BKS 34M - 4734 FKҥy theo hѭӟng Bҳc – Nam, ÿӃn đRҥn 
đѭӡng thuӝc thôn 2, [m�3K��ViӋt, huyện 7Kҥch +j�đã bҩt ngӡ�tông Yjo chiӃc xe Piy 
mang (BKS 38H8 - 4507) do ông Trҫn Văn Tӭ�(SN 1954) WU~�Wҥi thôn 2 Thӕng Nhҩt 3K��
ViӋt (7Kҥch +j�+j�7ƭnh) điӅu khiӇn. Cú tông mạnh làm cả người và xe ông Tứ bay khỏi 
đường hơn 10m. 

 
Chiếc xe khách gây tai nạn 

  
Dù đѭӧc ngѭӡi dân nhanh FKyng đưa đi cҩp cӭu nhưng do Eӏ�thương TXi�nһng nạn 
nhân Tứ đm�tӱ�vong Wҥi BӋnh viӋn Đa khoa huyện 7Kҥch +j. Sau khi tai Qҥn [ҧy ra lӵc 
lѭӧng Fҧnh Vit giao thông huyӋn 7Kҥch +j�nhanh FKyng Fy�mһt Wҥi hiӋn trѭӡng ÿӇ�JLҧi 
quyӃt Yө�viӋc�Yj�phân luӗng giao thông. 

Nguyên nhân dүn ÿӃn các vụ tai Qҥn trên đang đѭӧc công an hai huyện Kỳ Anh và 
7Kҥch +j�điӅu tra Ojm U}.  

                        Minh Đức - Văn Dũng 
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Th môc toµn v̈n tḩng 10 n̈m 2011 73 

dan tri.com.vn 
Chñ nhËt, ngµy 16.10.2011. 

Hà Tĩnh:  
Dùng súng săn trái phép còn bắn thủng bụng công an  
(Dân Trí) - Trong lúc giằng co thu giữ khẩu súng của một đối tượng sử 
dụng trái phép để bắn chim một công an viên thuộc Công an xã Trường 
Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã bị chính tên này nổ súng bắn thủng bụng 
phải khẩn cấp nhập viện. 

Vào khoảng 10h ngày 14/10, Trương Văn Tâm, SN 1983, trú xã Trung 
Lương (thị xã Hồng Lĩnh) đi xe máy vác theo súng hơi vào địa bàn xã 
Trường Lộc bắn chim. Khi Tâm đang ngắm đích bắn thì Phó trưởng công 
an xã Trường Lộc Nguyễn Hữu Dần và công an viên Hoàng Văn Lương 
liền có mặt và yêu cầu xuất trình giấy phép sử dụng súng. 

Do Lương không xuất trình được giấy phép theo yêu cầu, công an xã tiến 
hành tạm thời thu giữ khẩu súng và mời Tâm về UBND xã làm việc. Không 
những không đồng ý, chống đối quyết liệt, mà Tâm còn nhanh tay cướp 
khẩu súng trên tay anh Lương rồi bỏ chạy.  

Không để đối tượng tẩu thoát anh Lương lập tức đuổi theo. Khi hai bên 
đang giằng co nhau tên Tâm đã nổ súng khiến đạn xuyên vào bụng anh 
Lương làm anh gục xuống. Ngày sau đó anh Lương được người dân đưa 
vào bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. 

Hiện Công an huyện Can Lộc tiến hành thu giữ khẩu súng và tạm giữ đối 
tượng để điều tra làm rõ vụ việc. 

Hà Phương 
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phap luat TP.vn 
Thø ba, ngµy 18.10.2011. 

 

%ӏt mһt đâm trọng thương trѭӣng thôn 
Một vụ cố sát diễn ra theo kiểu xã hội đen vừa diễn ra ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm 
Xuyên-Hà Tĩnh) gây xôn xao dư luận. Bị hại là một trưởng thôn đã bị các 
đối tượng bịt mặt xông vào nhà đâm trọng thương rồi tẩu thoát… 

Thông tin từ người bị hại và công an xã Cẩm Mỹ cho biết: Vào khoảng hơn 21 giờ, 
ngày 13-10 sau khi đi họp ở tổ liên gia về, ông Trần Văn Vị (56 tuổi) thôn trưởng 
thôn 9 xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) đang cùng gia đình ngồi ăn thì nghe tiếng gõ cửa. 

 

Ông Trҫn Văn 9ӏ�đang nҵm điӅu WUӏ�Wҥi QKj 
  

Ông Vị vội bỏ bát, đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, ông quan sát thấy hai người bịt mặt 
đứng chờ sẵn. Linh tính báo chuyện chẳng lành, ông vội khép cửa, nhưng đã quá 
muộn. Một tên dùng gậy đập thẳng vào đầu ông Vị, ông vội lách mình, cây gậy nện 
thẳng vào vai, một tên khác xông vào dùng dao đâm thẳng vào bụng, nhưng ông Vị 
đã kịp đưa tay xuống che, khiến tay phải ông bị đâm một vết sâu 3-4 cm, máu bắn 
tung toé khắp nhà. Lúc này vợ và cháu ngoại ông kêu làng ầm ĩ, nên hai đối tượng 
liền chạy ra ngoài lên xe máy (do một đối tượng khác đã chờ sẵn) tẩu thoát. 
  
Sự việc xảy ra vào đêm hôm khuya khoắt và mưa rất to. 
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Được biết, ông Vị là người đã từng đứng lên tố cáo, phanh phui những tiêu cực ở 
địa phương. Tháng 9-2011, ông vừa được dân tín nhiệm bầu làm thôn trưởng. 

 

Nhӳng vӃt Piu Fzn Gtnh đҫy tѭӡng sau khi ông 9ӏ�Eӏ�đâm 
  

Việc xảy ra khiến dư luận người dân địa phương hết sức hoang. Đây là lần thứ hai 
trong năm, ở Cẩm Mỹ xảy ra chuyện “động trời” như thế này. Trước đó, vào đêm 
9-5, nhà ông Nguyễn Quang Châu, Phó BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (thôn 
11, xã Cẩm Mỹ) đã bị ném mìn vào nhà, may mà ông Châu kịp phát hiện và chạy 
thoát thân. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 5 tháng sự việc vẫn chưa được làm rõ, thủ 
phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như một sự thách đố dư luận khiến người 
dân càng lo lắng. 
  

Theo Hà Tĩnh Online 
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tam nhin.net 
Thø t, ngµy 19.10.2011. 

“Uẩn khúc” vụ kiện đất của một thương binh nặng  
(Tamnhin.net) - Một thương binh làm nhà ở ổn định hơn 20 năm, nay “bỗng 
dưng” bị kết tội lấn chiếm đất đai, vì làm nhà trên mảnh đất đã được cấp 
GCNQSD cho người khác. Đó là tình huống dở khóc dở cười của ông Đoàn 
Ngọc Anh, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).  

 
Ông Anh bức xúc vì công trình nhà ở bị đình chỉ lâm vào cảnh dở dang.  

Thương binh làm nhà, bị phạt 10 triệu 
 
Ông Đoàn Ngọc Anh, khối 4, phường Bắc Hồng phản ánh: Năm 1989, 
ông được trại điều dưỡng thương binh 4 giới thiệu về địa phương (ông 
Anh là thương binh hạng ¼). Hoàn cảnh gia đình đông con (4 con), hai 
vợ chồng sức khoẻ yếu (vợ ông Anh là quân nhân nghỉ mất sức). Ông 
Anh có làm đơn xin làm ốt bán hàng tại mảnh đất cạnh cửa hàng công 
nghệ phẩm Hồng Lĩnh, giáp mặt đường QL 8A và được chấp thuận.  
 
Sau đó, trong đợt giải toả mặt bằng để mở rộng QL 8A, ông Anh đã phá 
ốt phía trước, đồng thời làm nhà ở trên diện tích bám mặt QL 8A còn lại. 
Năm 1991, ông Anh được UBND huyện Đức Thọ cấp một mảnh đất 200 
m2 thuộc thị trấn Hồng Lĩnh,  dãy 3 bám QL8A. Nhưng do hoàn cảnh 
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gia đình khó khăn, ông Anh đã viết đơn trả lại mảnh đất nói trên, và xin 
tiếp tục ở tại vị trí bám đường QL8A để bán hàng mưu sinh, và ở liên tục 
từ đó đến nay.            

 

Căn nhà của ông Đoàn Ngọc Anh (số 22 đường Trần Phú, TX Hồng Lĩnh) 

 hiện đang bị đình chỉ thi công 

 
Tháng 6/ 2011, lốc xoáy làm nhà ông Anh bị tốc mái, hư hỏng. Chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể phường Bắc Hồng đã đến nhà ông Anh 2 lần 
để vận động ông sửa sang nhà mới và hứa sẽ xem xét hỗ trợ một phần 
kinh phí. Ông Anh vừa làm nhà thì bất ngờ bị UBND phường Bắc Hồng 
lập biên bản đình chỉ thi công và sau đó bị UBND TX Hồng Lĩnh xử 
phạt 10 triệu đồng vì xây dựng không có giấy phép.  
 
Trong quyết định số 729/QĐ-XPHC ngày 9/8/2011 của UBND TX Hồng 
Lĩnh do ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch UBND TX kí xử phạt ông Đoàn 
Ngọc Anh, ghi nghề nghiệp của ông là “Hưu trí”. Trong khi ông Anh 
không hề có lương hưu, mà chỉ được hưởng trợ cấp thương tật (thương 
binh 82%). Phải chăng UBND TX Hồng Lĩnh không biết ông Anh là 
thương binh? 
 
Tại buổi làm việc với UBND thị xã Hồng Lĩnh, ông Anh hết sức bất ngờ 
khi bị kết tội “lấn chiếm đất đai”. Bởi vì mảnh đất gia đình ông đang ở 
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hiện nay đã được UBND TX Hồng Lĩnh cấp cho ông Phan Như Quý vào 
ngày 16/11/1992 với diện tích 105 m2. 
  
Có sự “mập mờ” trong cấp GCNQSD đất? 
 
Ông Phan Như Quý quê ở Tùng Ảnh (Đức Thọ), nguyên Bí thư Đảng uỷ, 
Phó Giám đốc Công ty Thương nghiệp tổng hợp TX Hồng Lĩnh. Năm 
1992, ông Quý được UBND TX Hồng Lĩnh cấp quyền sử dụng mảnh đất 
tại vị trí ông Đoàn Ngọc Anh đã làm đất ở. Điều đáng nói là trong quyết 
định cấp đất số 44 QĐ/UB ngày 16/11/1992 có ghi “Xét đề nghị của 
trưởng phòng quản lý đất đai và chủ tịch UBND xã, phường Bắc Hồng”.  
 
Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Trạch, Chủ tịch UBND thị trấn Hồng Lĩnh 
từ năm 1986 đến 1992 và ông Phan Thái Thị, Phó Chủ tịch UBND thị 
trấn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng tại thời điểm 1992 
đều khẳng định không hề làm thủ tục xét cấp đất cho ông Phan Như Quý, 
cũng như làm các thủ tục đo đất, giao đất cho ông Quý.  

 

Quyết định xử phạt hành chính của UBND TX Hồng Lĩnh ghi nghề nghiệp  

của ông Anh là Hưu trí, trong khi ông Anh là Thương binh ¼ 

 
Cả hai ông Trạch, Thị đều khẳng định trong nhiều năm liền, UBND thị 
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trấn Hồng Lĩnh (sau là phường Bắc Hồng) không có bất cứ ý kiến, văn 
bản nào về việc ông Anh lấn, chiếm đất đai. Mảnh đất mà ông Anh ở 
hiện nay theo hai ông là khu vực đã được quy hoạch làm đất ở, ưu tiên 
cấp cho các thương binh nặng, trong đó có ông Đoàn Ngọc Anh. Tuy 
nhiên, từ đó đến nay, ông Anh chưa làm thủ tục để được cấp GCNQSD 
đất.  
 
Một điều lạ nữa là trên mảnh đất UBND TX Hồng Lĩnh cấp cho ông 
Quý (năm 1991), ông Đoàn Ngọc Anh đã làm nhà ở từ 4 năm trước 
(1989). Thế nhưng từ đó đến hơn 20 năm sau, ông Anh không hề biết 
việc mảnh đất mình đang ở đã được cấp cho người khác. Như vậy, phải 
chăng UBND TX Hồng Lĩnh đã vi phạm trình tự giao đất, “bỏ qua” khâu 
bình xét tại cơ sở, giải phóng mặt bằng, giao đất thực địa theo quy định 
của pháp luật? Bởi vì nếu UBND TX Hồng Lĩnh làm đúng trình tự này, 
thì tranh chấp đã xẩy ra (và có thể đã được giải quyết) từ năm 1992, chứ 
không đợi đến 20 năm sau.  
 
Nhiều nhân chứng như ông Nguyễn Xuân Minh, nguyên 12 năm liền làm 
tổ trưởng dân phố tổ 5, khối 4, phường Bắc Hồng; ông Trần Duy Hải làm 
cán bộ xóm từ 1986…đều xác nhận việc ông Anh làm nhà ở vị trí nói 
trên vào năm 1989 và từ đó đến nay không có việc tranh chấp đất đai. 
Hiện hồ sơ nộp thuế nhà đất của tổ 5, khối 4 phường Bắc Hồng vẫn ghi 
tên chủ hộ là Đoàn Ngọc Anh.  
 
Cần làm rõ “uẩn khúc” trong thủ tục cấp đất cho ông Phan Như 
Quý 
 
Hiện ông Đoàn Ngọc Anh đang lâm vào tình cảnh gian nan bởi vì nhà 
đang làm dở bị đình chỉ, chỉ còn lại một số diện tích đã xuống cấp 
nghiêm trọng phải che thêm bạt để ở, lại lâm vào vòng kiện tụng vì đất 
đã bị chính quyền cấp cho người khác từ 1992. Ông Anh nêu nguyện 
vọng được sử dụng mảnh đất mà ông đã ở suốt 22 năm qua.   

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 10 n̈m 2011 80 

 

Danh sách nộp thuế nhà đất ở tổ 5, khối 4, phường Bắc Hồng  

vẫn ghi tên chủ hộ là Đoàn Ngọc Anh    

 
Việc kết luận ông Anh lấn chiếm đất của ông Quý là vô lý bởi vì ông 
Anh đã làm nhà ở trước 4 năm rồi đất mới được “bí mật” cấp cho ông 
Quý, sau hơn 20 năm ông Anh mới biết. Mặt khác, trình tự, thủ tục cấp 
đất, đối tượng cấp đất cho ông Quý còn nhiều “uẩn khúc” cần được các 
cơ quan chức năng làm rõ.                         
 
Ông Phan Thái Thị, nguyên Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng cho biết: 
“Tại thời điểm đó, nếu ông Quý có làm đơn xin cấp đất tại vị trí ông Anh 
đang ở cũng sẽ không được phường chấp nhận, bởi vì đó là khu vực ưu 
tiên cho thương binh nặng. Mặt khác, đất TX Hồng Lĩnh lúc đó còn rất 
nhiều, có thể xem xét cấp cho ông Quý ở một vị trí khác”.   
            
Hiện ông Anh đang nóng lòng mong mỏi sự vào cuộc tích cực, công tâm 
của các cơ quan chức năng để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.  
 
Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về việc này. 

                                                                                  Quang Đại - Hà Vy 
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phunutoday.vn 
Thø b¶y, ngµy 22.10.2011. 

Vụ tẩm xăng đốt vợ ở Hà Tĩnh: Tuần sau sẽ lấy lời khai người chồng 

(Phunutoday) - "Do chưa có đơn tố cáo của nạn nhân và người nhà 
nên chúng tôi phải làm việc theo trình tự của ngành công an, không 
thể nóng vội!? Chúng tôi sẽ làm việc với đối tượng Hải và các nhân 
chứng có mặt tại hiện trường vào tuần sau. Khi có đầy đủ hồ sơ, 
người làm chứng và lời khai của các bên liên quan thì mới khởi tố vụ 
án được". 

Ngày 21/10, bác sỹ Vũ Hoàng Anh- Điều dưỡng Trưởng khoa Bỏng người 
lớn – Bệnh viện Bỏng Trung ương cho biết: chị Lê Thị Ninh (nạn nhân bị tố 
chồng đổ xăng đốt vợ xảy ra vào ngày 27/9, tại Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã 
được xuất viện từ ngày 14/10. Khi xuất viện, tình trạng của nạn nhân khá 
ổn định, không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, BS Hoàng Anh cho biết 
thêm.  

 
 

 
Hình ảnh chị Ninh bị bỏng nặng phải điều trị tại viện Bỏng quốc gia, HN 

 Sau khi từ viện bỏng Hà Nội về nhà, PV Phunutoday đã trở lại  thôn 5, xã 
Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên khi 
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tiếp cận nguồn tin do được cảnh báo trước: Hải vốn là một tên côn đồ, rất 
hung hăng. PV đã nhiều lần liên lạc với phía Công an huyện, Công an xã 
và cả Hội phụ nữ xã nhờ hỗ trợ để tiếp xúc được với chị Ninh nhưng tất cả 
đều là đang đi vắng, đang đi công tác hoặc đang bận.... 

Đốt quần áo hay đốt vợ? 

Liên lạc liên tục qua điện thoại ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã 
Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên để tìm hiểu vụ việc, ông Chiến cho biết: Chị Ninh đã 
xuất viện và về nhà. 

Ông Chiến cho hay, sau khi biết vợ chồng chị Ninh điều trị trở về nhà, xã 
đã cử các ban ngành như: Hội phụ nữ xã, Công an xã đến thăm hỏi, động 
viên, tư vấn và tìm hiểu xác minh sự việc. 

Bà Trần Thị Hải Hoa - Chủ tịch hội phụ nữ xã Cẩm Vịnh cho biết, ngày 
14/10 vợ chồng chị Ninh về quê thì ngày 16/10 chúng tôi đã có mặt tại nhà 
riêng chị Ninh. Có mặt tại đó còn có mẹ chị Ninh là bà Minh đang đến thăm 
và chăm sóc chị nhưng cũng không thấy nói gì cả - bà Hoa tường trình lại 
qua điện thoại. 

Khi được hỏi về vụ việc, chị Ninh một mực phủ nhận vụ việc và cho rằng: 
"Do chồng có tý men trong người, không làm chủ được bản thân nên đã 
đốt quần áo trong phòng và chị lao vào cứu đồ thì bị bỏng.!?"  

 
Bà Trần Thị Hải Hoa - Chủ tịch hội phụ nữ xã Cẩm Vịnh đang trả 

lời PV 
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 Cũng theo lời chị Ninh, "chuyện chị bị anh Hải đổ xăng đốt chỉ là do kẻ xấu 
đã dựng chuyện để hãm hại chồng chị, chứ tuyệt đối không có chuyện đó. 
Nếu mà chồng đốt bằng xăng thì chị đã chết từ lâu rồi". 

Tuy nhiên, giữa câu trả lời của chị Ninh với Hải và những người hàng xóm 
chứng kiến vụ việc có rất nhiều điều mâu thuẫn. Theo nhiều người nhận 
định, câu trả lời của chị Ninh chưa thuyết phục đang có dấu hiệu bao biện 
cho hành vi phạm tội của chồng. 

Trước đó, tại viện Bỏng quốc gia, Hà Nội trả lời báo chí Hải thanh minh 
rằng: "Là lỗi ở tôi tất cả. Vì tôi 
quá bất cẩn, hút thuốc khiến lửa gặp xăng nên mới ra nông nỗi này!". 

Trong một diễn biến khác, khi trả lời PV Phunutoday thì ông Cảnh - Trưởng 
công an xã Cẩm Vịnh lại cho rằng, "chị Ninh bị bỏng là do củi lửa". 

Còn trong bản báo cáo sự việc của Hội phụ nữ xã Cẩm Vịnh lập vào ngày 
1/10, mặc dù không thẳng thắn thừa nhận có vụ việc nhưng chị Ninh cũng 
lấp lửng: "Chuyện vợ chồng thì không thể tránh khỏi chỉ do anh Hải uống 
quá say...". Ngày 16/10, trao đổi với Hội phụ nữ xã, chị Ninh lại giải thích là 
do chồng đổ xăng đốt quần áo, chị lao vào cứu nên mới xảy ra chuyện.  
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Biên bản báo cáo của Hội phụ nữ xã Cẩm Vịnh 

lập ngày 1/10 

 Nhưng các nhân chứng có mặt tại hiện trường cứu chị Ninh và hàng xóm 
lại khẳng định là Hải đã đổ xăng trong phòng, khoá cửa và phóng hoả đốt 
cháy. Nhiều người phải phá cửa phòng dập lửa kéo chị Ninh ra với quần 
áo, khuôn mặt, cổ và tay bị cháy nham nhở và còn thấy mùi xăng nồng nặc. 

Chưa nhận được đơn...? 

Chiều ngày 21/10, làm việc với Công an huyện Cẩm Xuyên, Thượng tá 
Nguyễn Văn An -Trưởng Công an huyện Cẩm xuyên cho biết: Sau khi nhận 
được thông tin vợ chồng Hải –Ninh điều trị tại Hà Nội về, chúng tôi sẽ tiến 
hành triệu tập đối tượng Hải để lấy lời khai cùng các nhân chứng đã chứng 
kiến vụ việc. Trong buổi giao ban chiều 21/10, tôi đã giao cho Thượng tá 
Trần Hữu Hà –Phó Trưởng công an huyện trực tiếp chỉ đạo các điều tra, 
triệu tập đối tượng liên quan và các nhân chứng vào tuần tới. Nếu đầy đủ 
chứng cứ và vụ việc có tính chất nghiêm trọng như người dân và báo chí 
thông tin thì sẽ khởi tố vụ án. 
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Trước đó, trả lời Phunutoday, công an huyện Cẩm Xuyên cho biết chưa 
nhận được báo cáo cụ thể về vụ việc. Sau khi nạn nhân điều trị trở về sẽ 
tiến hành lấy lời khai, điều tra vụ việc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV chị 
Ninh xuất viện từ ngày 14/10 (đến 21/10) đến nay đã một tuần nhưng phía 
công an vẫn tiếp tục hẹn sang tuần sẽ triệu tập để lấy lời khai. 

Khi PV vặn hỏi: Cứ cho chị Ninh còn chưa khỏe nhưng còn Hải (trước 
Công an huyện lấy lý do Hải đang chăm vợ trên HN nên chưa lấy được lời 
khai - PV) và các nhân chứng khác tại sao đến giờ vẫn chưa được triệu 
tập, lấy lời khai để điều tra vụ việc?. 

Về vấn đề này, ông An giải thích:  Do chưa có đơn tố cáo của nạn nhân và 
người nhà nên chúng tôi phải làm việc theo trình tự của ngành công an, 
không thể nóng vội!? 

Chúng tôi sẽ làm việc với đối tượng Hải-chồng chị Ninh vào tuần tới, các 
nhân chứng có mặt tại hiện trường ngày 27/9, đặc biệt là chị Ninh là nạn 
nhân của vụ việc. Khi có đầy đủ hồ sơ, người làm chứng và lời khai của 
các bên liên quan thì mới khởi tố vụ án được, ông An giải thích thêm. 

Cứ như lời ông An nói, thì ví thử có chuyện đổ xăng đốt người thật, thì có 
chết rồi nạn nhân cũng phải cố bật dậy mà gửi đơn tố cáo theo đúng trình 
tự để được cơ quan công an giải quyết hay sao?  

Lê Thanh Hải (SN 1976) trú tại thôn 5 xã Cẩm 
Vịnh là chồng chị Lê Thị Ninh. Hải là một kẻ coi 
thường pháp luật, là tay côn đồ có hạng tại xã 
này. Theo hồ sơ của Công an huyện Cẩm 
Xuyên thì Hải đã có lầm bị triệu tập vì bị nghi 
gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản 
khi tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức lễ động thổ xây 
dựng khu kí túc xã Đại học Hà Tĩnh tại địa bàn 
xã Cẩm Vịnh vào năm 2010. Tuy nhiên do số 
tiền không nhiều và các bị hại vắng mặt, không 
tố cáo và hợp tác điều tra nên đã được tha. 

Nhiều người dân tại thôn 5, và các thôn khác tại 
xã Cẩm Vịnh cho biết Hải là tay côn đồ. Thích 
đánh ai là đánh, thậm chí anh em, bà con của 
Hải cũng bị y đánh cho hộc máu. 

Hàng xóm sống cạnh nhà vợ chồng Hải -Ninh 
cũng nhận xét: Hải là tay bợm nhậu, vũ phu, 
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đánh vợ như cơm bữa nhưng chưa bao giờ 
thấy chị Ninh phàn nàn hay kể chuyện với ai. 
Chị Ninh là hiền lành, ít nói, không bao giờ kể 
chuyện về chồng con với mọi người. Thậm chí 
còn khen chồng biết sống, thương vợ con, 
quan tâm đến vợ trong các dịp lễ tết. 

Ngàn Mọ  
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nguoi dua tin.vn 
Chñ nhËt, ngµy 23.10.2011. 

Hà Tĩnh: Đánh chết vợ vì bị phát hiện đánh bạc  
(Nguoiduatin.vn) - Chỉ vì người vợ phát hiện chồng đi đánh bạc, đến gọi về, trong 
cơn máu đỏ đen, tên Cường đã đánh vợ chết ngay tại chổ. 

Vào hồi 15h30 ngày 22/10/2011, tại Cung đường sắt thuộc xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ 

(Hà Tĩnh), chị Trần Thị Hiệp (SN 1979) đã bị chồng là Cao Mạnh Cường (SN 1975) 

đánh chết. Trước đó, nhận được thông tin Cường đang đánh bạc tại Khu tập thể thuộc 

Cung đường sắt xã Đức Lạc, chị Hiệp đã đến để can ngăn và khuyên chồng về. Do máu 

cờ bạc sẵn trong người, người chồng mất nhân tính này chẳng những không nghe lời 

can của vợ. Lời qua tiếng lại, Cường đã đấm thẳng vào mặt vợ khiến chị ngã gục tại 

chỗ. Người dân địa phương đã gọi xe đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước 

khi đến bệnh viện.   

 

Đối tượng Cao Mạnh Cường tại CQĐT. Ảnh: Vietnamnet 

Ngay khi nhận được tin báo công an huyện Đức Thọ đã tiến hành khám nghiệm hiện 

trường và tiến hành bắt giữ đối tượng để lấy lời khai. Đại tá Nguyễn Xuân Chính, 

Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi 

tố bị can đối với Cao Xuân Cường. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng sẽ 

xem xét đến toàn bộ diễn biến của vụ đánh bạc tại Cung đường sắt thuộc Ga Đức 

Lạc.Chi tiết của vụ án này, chúng tôi sẽ chuyển đến bạn đọc đầy đủ trên báo giấy Đời 

sống & Pháp luật số 128. 

                                                                                                                                             Xuân Hồng 
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lao dong.com.vn 
Chñ nhËt, ngµy 23.10.2011. 

Bắt xe ôtô khách chở 36 khúc gỗ lậu  
Vào hồi 8 giờ sáng ngày 22/10, đội tuần tra kiểm soát 6.1 thuộc Phòng Cảnh sát 
giao thông công an Hà Tĩnh đang tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã 
Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã kiểm tra và phát hiện gỗ lậu trên xe khách. 
 
Vào thời gian trên, đội tuần tra kiểm soát giao thông do đại uý Trần An Ninh 
làm tổ trưởng đã tiến hành tiến hành kiểm tra xe khách BKS 81L – 1667 do 
Vũ Văn Vê (SN 1969) điều khiển chạy tuyến Gia Lai - Hải Dương. 

 

Số gỗ lậu bị phát hiện trên xe. 

Quá kiểm tra đã phát hiện trên xe chở 38 khúc gỗ gọ thuộc nhóm I không 
có giấy tờ hợp lệ. Lực lượng CSGT đã đưa xe về trụ sở làm việc. 
 
Tại cơ quan điều tra nhà xe khai nhận, số gỗ trên nhà xe cho vào trong bao 
tải rồi để dưới gầm ghế ngồi phía sau xe nhằm tránh sự phát hiện của cơ 
quan chức năng. 
 
Hiện lực lượng CSGT đã tạm giữ số gỗ trên, ra quyết định xử lý đối với nhà 
xe và hoàn tất hồ sơ để chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo luật 
định. 

Hùng Nguyễn 
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tam nhin.net 
Thø hai, ngµy 24.10.2011 

Thông tin tiếp vụ “DN “tố” công an giữ 58 thanh gỗ trắc trái 
quy định”  
(Tamnhin.net) - Sau khi đăng bài “Bị giữ 58 thanh gỗ trắc, DN “tố” 
công an làm trái quy định”, Tamnhin.net đã làm việc với Công an 
huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để làm rõ vấn đề.  

 
58 thanh gỗ trắc xẻ đang tạm giữ tại trụ sở công an huyện Đức Thọ  

 
Như Tamnhin.net đã thông tin, bà Nguyễn Thị Hoan, Giám đốc Công ty 
TNHH một thành viên Anh Pháp Việt phản ánh ngày 26/8/2011 bị lực 
lượng công an huyện Đức Thọ tạm giữ 58 thanh gỗ trắc, mặc dù doanh 
nghiệp đã xuất trình giấy tờ đúng quy định. Đến nay, sau gần 2 tháng vụ 
việc vẫn chưa được giải quyết.   
 
Ngày 13/10/2011, PV Tamnhin.net đã làm việc với Công an huyện Đức 
Thọ về vụ việc nói trên. Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Phó Trưởng 
Công an huyện cho biết: “Đêm 26/8/2011, tổ tuần tra công an huyện Đức 
Thọ kiểm tra phát hiện xe NN 4180 chở 58 thanh gỗ trắc không có giấy 
tờ nên đã đưa về trụ sở tạm giữ.  
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Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Phó Trưởng CA huyện Đức Thọ chỉ cho phóng viên xem xe NN 

4180 đã được cải tạo để che giấu gỗ. 

 
Ngày hôm sau, bà Nguyễn Thị Hoan, Giám đốc Công ty Anh Pháp Việt 
có đem hai bộ hồ sơ nguồn gốc gỗ. Nhưng qua đối chiếu, số gỗ trên xe 
không khớp với hồ sơ, cụ thể, trong hồ sơ ghi là gỗ trắc đẽo, nhưng thực 
tế là gỗ trắc xẻ. Đây là 2 loại gỗ quy cách khác nhau”. 
 
Thượng tá Tuệ cho PV xem xe NN 4180 được cải tạo bằng cách dùng 
tôn bắn vào xung quanh thành xe tạo thành vách để che giấu gỗ. Kiểm 
tra phát hiện phía trên cabin xe cũng có giấu một số gỗ trắc.  
 
Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ thông tin thêm: Qua kiểm tra tại cửa khẩu 
Cha Lo cho biết lô hàng gỗ nhập khẩu của Công ty Anh Pháp Việt (phản 
ánh qua hai tờ khai hải quan số 1127 và 1736) là do doanh nghiệp tự mở 
tờ khai và thuộc diện miễn kiểm tra. Còn qua xác minh cán bộ kiểm dịch 
thực vật (trực tiếp lấy mẫu gỗ kiểm tra) là Phan Tùng Lâm thì số gỗ nói 
trên là gỗ trắc đẽo. Công an huyện Đức Thọ đã xin gia hạn thời hạn tạm 
giữ xe và gỗ để tiếp tục điều tra làm rõ.         
 
Tuy nhiên, tại tờ trình “về việc xác nhận gỗ nhập khẩu” ngày 23/9/2011, 
bà Nguyễn Thị Hoan trình bày: “Do phía Lào lập lý lịch gỗ ghi gỗ trắc 
đẽo nên khi mở tờ khai nhập khẩu, công ty ghi 2 lô gỗ nhập khẩu trên là 
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gỗ trắc đẽo để phù hợp với lý lịch gỗ. Nhưng thực tế, gỗ nhập khẩu là gỗ 
trắc xẻ được nhập qua cửa khẩu Cho Lo – Quảng Bình mà công ty mở 02 
tờ khai nói trên”. 

 

Xác nhận của kiểm dịch viên Phan Tùng Lâm về hai lô gỗ tại tờ khai 02/06/2011 và 26/08/2011 

là gỗ trắc xẻ. 

 
Cán bộ kiểm dịch đã xác nhận: “Tôi Phan Tùng Lâm, cán bộ trạm 
KDTV Cha Lo – Quảng Bình xác nhận 02 lô gỗ mà Công ty TNHH 
MTV Anh Pháp Việt mở ngày 02/06/2011 và 26/08/2011 là gỗ trắc xẻ, 
vì theo tờ khai của chủ hàng ghi gỗ trắc đẽo nhưng thực tế là gỗ trắc xẻ”. 
Phía dưới có xác nhận của Trạm trưởng Ngô Đức Hiếu về việc anh Phan 
Tùng Lâm được cử kiểm dịch 2 lô gỗ như trong tờ trình của bà Hoan. 
 
Như vậy, có sự mâu thuẫn giữa thông tin do Công an huyện Đức Thọ 
cung cấp và xác nhận của các bộ kiểm dịch thực vật về quy cách gỗ. Và 
cho đến nay, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về 
nguồn gốc số gỗ bị tạm giữ, nên doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục chờ đợi. 
 
Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này. 

                                                                                                      Hà Vy 
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tam nhin.net 
Thø ba, ngµy 25.10.2011. 

Tin người, nhiều CCB lâm cảnh “thả gà ra đuổi” 
(Tamnhin.net) - Với mong muốn sớm có kết quả thẩm định để 
hưởng trợ cấp theo chế độ đối với người có công với cách mạng, 
hàng chục cựu chiến binh (CCB) ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã 
chạy tiền lót tay cho "cò" rồi lâm vào cảnh “thả gà ra đuổi”.  

 
Các cựu chiến binh đang lâm cảnh nợ nần sau vụ việc  

Dâng gà miệng cáo 
 
Năm 2008, Bộ Lao động Thương binh Xã hội có Thông tư 25 (số 
25/2007/TT-BLĐTBXH) gửi về chính quyền các địa phương về việc 
hướng dẫn những người trước đây có công với cách mạng, có đủ điều 
kiện để được hưởng trợ cấp hay chế độ đãi ngộ nhưng chưa được, nay 
tiếp tục làm hồ sơ để các cơ quan thầm định xét  duyệt. 
 
Nắm được nhu cầu trên, Nguyễn Hoàng Sơn (ở xã Đức Bồng, huyện Vũ 
Quang; nay trú quán tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) đã lân la đến 
các xã trên địa bàn huyện Đức Thọ để tìm kiếm các đối tượng có nhu cầu 
rồi từ đó dụ giỗ họ trao tiền để y chạy chế độ. 
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Th môc toµn v̈n tḩng 10 n̈m 2011 93 

 

Chỉ bằng những mảnh giấy biên nhân như thế này, Nguyễn Hoàng Sơn đã lừa từ các CCB hàng trăm triệu đồng 

 
Để dụ các con mồi vào tròng, Sơn cũng tự giới thiệu mình đang làm ở 
một cơ quan cấp tỉnh. Điển hình cho  những nạn nhân dính bẫy của Sơn 
là 23 CCB ở xã Đức Lập, huyện Đức Thọ. Số tiền mà Nguyễn Hoàng 
Sơn cuổm của những nạn nhân này lên tới hơn 200 triệu đồng. Trong đó, 
người ít nhất là 3 triệu, người nhiều nhất lên tới 12 triệu đồng. 
 
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà tềnh toàng của ông Trần Văn Ngụ, các 
CCB này  đồng thưòi cũng là nạn nhân trong vụ việc kể trên đã không 
giấu được nỗi thất vọng: Chúng tôi là những người lính đã kinh qua các 
chiến trường. Khi nghe tin có chủ trương làm chế độ cho những người có 
công với cách mạng thì mừng lắm. Do không nắm rõ chủ trương, hơn 
nữa với tâm lí muốn làm nhanh cho nên chúng tôi đã bị hắn lừa đảo. 
 
Sự ma mãnh của Nguyễn Hoàng Sơn trong việc lừa đảo những nạn nhân 
này là  không lấy tiền một lúc mà chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất là 3 
triệu, sau khi lấy xong đợt thứ nhất được một tuần, Sơn quay lại nói là 
việc thẩm định làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh cho các đối tượng 
này sắp xong và yêu cầu chồng hết số tiền còn lại. Và để có tiền nộp cho 
Sơn, các CCB  này phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi, thậm chí 
là thế chấp nhà cửa ở ngân hàng để lấy tiền. 
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Ông Trần Văn Lịch bức xúc: "Cứ tưởng là có hồ sơ, có sự thật là nó làm 
được, các em của tui (tôi) ở trong Nam cũng gửi hồ sơ và tiền về nhờ tui 
đưa cho nó để nó làm dùm. Bây giờ vỡ ra mới khổ chứ." 
 
Trắng trơn hơn, khi nhận tiền của các đối tượng, Nguyễn Hoàng Sơn đều 
viết giấy biên nhận hẳn hoi. Hơn nữa như để chứng minh khả năng được 
việc, Sơn còn ghi luôn cả số điện thoại lẫn số chứng minh thư lên giấy 
nhận tiền. 
 
Cầu cứu khắp nơi, đối tượng vẫn nhởn nhơ 

 

Danh sách các nạn nhân của Nguyễn Hoàng Sơn 
 
Khi biết mình đã bị lừa, các CCB này đã gửi đơn trình báo tới cơ quan 
chức năng tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Hoàng Sơn. Tuy nhiên, 
đến nay, đối tượng này vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 
 
"Cách đây một năm cũng có cán bộ công an huyện về điều tra, chúng tôi 
đã cung cấp toàn bộ thông tin sự việc. Nhưng đến nay, chúng tôi vẫn 
không biết kết quả thế nào", ông Trần Văn Ngụ tâm sự. 
 
Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này. 

Lê Thông - Hà Vy  
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dantri.com.vn 
Thø ba, ngµy 25.10.2011. 

Hà Tĩnh:  
Hàng chục trinh sát vượt rừng phá sới bạc lớn 
(Dân trí) - Đêm 23/10, hàng chục các bộ, chiến sĩ là trinh sát Công an huyện Can 
Lộc (Hà Tĩnh) đã băng hơn 15km đường rừng, phá thành công sới bạc lớn, bắt 25 
đối tượng tham gia. 

Thượng tá Trần Văn Sơn, thủ trưởng CQĐT Công an huyện Can Lộc, cho biết, 
thời gian gần đây trên địa bàn huyện Can Lộc xuất hiện một số đối tượng tổ chức 
đánh bạc với quy mô lớn, gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Trước 
thực trạng đó Công an huyện Can Lộc đã xác lập chuyên án mang bí số 3H-1011 
để điều tra làm rõ. 

Sau một thời gian theo dõi, đêm 23/10, các mũi trinh sát Công an huyện Can Lộc 
lội khe hơn 15km giữa núi rừng hoang vu, bất ngờ đột nhập sới bạc khi hàng 
chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên dãy Núi Hồng thuộc địa bàn xã 
Thiên Lộc. Khi các trinh sát ập vào, hàng chục con bạc vứt bỏ tiền bạc, bỏ chạy 
tán loạn để thoát thân, tuy nhiên chỉ một vài đối tượng trốn thoát, còn lại phần lớn 
đã bị bắt giữ. 

Trong số 25 đối tượng bị bắt giữ có 7 đối tượng là nữ, đến từ nhiều huyện thị 
trong và ngoài tỉnh như Can Lộc, Lộc Hà, thị xã Hồng Lĩnh, thành phồ Hà Tĩnh 
(Hà Tĩnh), thành phố Vinh (Nghệ An) và Hà Nội. Các trinh sát đã thu giữ 75 triệu 
đồng tiền mặt, 23 điện thoại di động, 1 bộ bài, 8 con bài, 2 xe máy, 2taxi cùng 
một số dụng cụ khác dùng cho việc phục vụ đánh bạc. 

 
25 con bạc bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra (ảnh: VH) 
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Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chủ sới bạc này do tên Vũ Nhân Công, sinh 
năm 1983, ở xã Thiên Lộc. Để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra, Công 
thường bố trí sới bạc hoạt động ở những địa bàn hẻo lánh, khu vực rừng núi 
hoặc sông suối; thời gian họat động từ 0 giờ cho đến 4 giờ sáng, có bố trí lực 
lượng canh chừng. Đáng chú ý, Công là đối tượng mới được tha tù. 

Hiện công an huyện Can Lộc đang tiến hành truy bắt những tên bỏ trốn, hoàn tất 
hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật. 

Văn Dũng 
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laodong.com.vn 
Thø ba, ngµy 25.10.2011. 

 
Bắt 7 gái mại dâm trong các quán trá hình  
Vào lúc 20h ngày 24.10 đội cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt 
giữ 7 đối tượng đang hành nghề mại dâm trong một đợt truy quét tại địa bàn xã 
Kỳ Phong. 
Các đối tượng gái mại dâm  bị bắt gồm Lê Thị Hoa (SN 1990) quê ở Phường 
Trần Phú, TP Hà Tĩnh; Phạm Thị Kiều (SN 1991), Thanh Chương, Nghệ An; 
Nguyễn Thị Hương (SN 1989) Đô Lương, Nghệ An; Nguyễn Thị Hoa (SN 1990) 
Tân Kỳ, Nghệ An; Nông Thị Huyền (SN 1992) Tương Dương, Nghệ An; Trương 
Thị Hiền (SN 1993) Quỳ Hợp, Nghệ An, Vi Thị Hồng (SN 1989) Con Cuông, 
Nghệ An. 

 
Các gái mại dâm bị bắt giữ. 

Lực lượng công an đã đột nhập vào các quán cà phê, quán cơm trá hình ở xã Kỳ 
Phong, Kỳ Anh, Nghệ An và phát hiện nhiều đôi trai gái đang có hành vi mua bán 
dâm ngay tại quán.  
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ. 

Hùng Nguyễn 

 
 
 

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 10 n̈m 2011 98 

nguoi dua tin.vn 
Chñ nhËt, ngµy 30.10.2011. 

Dắt xe qua đường bị xe khách cán chết  
(Nguoiduatin.vn) - Khoảng 18 giờ hôm qua ngày 29/10, trên tuyến quốc lộ 1A, 
đoạn qua địa phận xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn 
giao thông làm 1 người chết, 40 người khác may mắn thoát nạn.  

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó kể lại, vào khoảng thời gian trên, 
anh Nguyễn Văn Phượng (SN 1976) và anh Hồ Văn Dũng (SN 1981, cùng trú tại Cẩm 
Thành, Cẩm Xuyên) đang dắt xe máy chuẩn bị sang đường để đổ xăng thì bị xe khách 
Quang Phồn ( (BKS 48K – 0227, Đắk Nông) lưu thông theo hướng Nam - Bắc, đang 
chạy với tốc độ cao bất ngờ bị nổ lốp sau, tông thẳng vào. Sau đó chiếc xe lao xuống ao 
bên lề đường và bị hư hỏng nặng.  

 

Hiện trường vụ tai nạn 

Cú va chạm mạnh đã khiến anh Phượng cùng xe máy bị kéo lê và tử vong tại chỗ. Còn 

anh Dũng may mắn tránh được nên chỉ bị thương nhẹ.  

40 hành khách của chiếc xe gây tai nạn cũng được một phen hú vía. Ngay sau đó, họ 

đã phải chuyển xe để tiếp tục hành trình. 

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng có mặt tại hiện 

trường tổ chức khám nghiệm hiện trường tai nạn, phân luồng giao thông. 

Diệu Linh 
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tam nhin.net 
Chñ nhËt, ngµy 30.10.2011. 

Chân dung kẻ lừa đảo nhiều CCB ở Hà Tĩnh  
(Tamnhin.net) - Để nắm bắt tình hình trong vụ lừa đảo lên đến hàng trăm 
triệu đồng, ngày 27/10, PV Tamnhin.net đã làm việc với Công an huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.  

 
Giấy nhận tiền của Nguyễn Hoàng Sơn  

Nguyễn Hoàng Sơn là ai? 
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Nguyễn 
Hoàng Sơn (SN 1960; còn có tên gọi là Nguyễn Văn Bé) đăng kí hộ khẩu thường 
trú tại xóm Bồng Thắng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.  
Sơn thuộc vào hạng người siêng ăn, nhác làm. Món "nghề" mà y sử dụng để tồn tại 
qua ngày là đi lừa đảo những người dân vốn nhẹ dạ cả tin. Với cái lốt là cán bộ 
công tác ở một ngành cấp tỉnh kèm theo sự bẻm mép của mình Sơn đã lừa được số 
tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.  
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Những đối tượng dính vào bẫy của Sơn là các CCB ở xã Đức Lập (Đức Thọ) và 
một số người dân ở xã Ngọc Sơn\, huyện Thạch Hà. 

 

Đơn trình bày của các CCB gửi Tamnhin.net 

 
Nguyễn Ngọc Sơn đã trải  qua hai đời vợ.  
Lê Thị Hằng Nga là vợ thứ hai của y, quê ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà,  nơi 
Sơn đã lừa nhiều người dân trong việc chạy chế độ. 
Sau khi biết  bị lừa, ngày 29/6/2010, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Sơn đến công 
an huyện Thạch Hà. Xét thấy đây là vụ lừa đảo xẩy ra trên địa bàn huyện Đức Thọ 
nên ban lãnh đạo Cống an huyện Thạch Hà đã gửi hồ sơ về Công an huyện Đức 
Thọ yêu cầu phối hợp điều tra. 
Trung tá Phạm Đình Bình - Đội trưởng đội Điều tra Công an huyện Đức Thọ cho 
biết: "Ngay khi tiếp nhận đơn và hồ sơ của Công an huyện Thạch Hà, chúng tôi đã 
tiến hành điều tra ngay vì xét thấy đây là vụ án có hành vi lừa đảo. Để đạt kết quả 
trong việc điều tra, Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với Công an xã Ngọc Sơn, 
Công an huyện Thạch Hà để thường xuyên nắm bắt thông tin về đối tượng." 
"Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã nhiều lần cùng với Công an Thạch Hà triệu 
tập đối tượng nhưng không có kết quả. Do đối tượng thường xuyên lẫn trốn, chúng 
tôi gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra", Trung tá Bình nói thêm. 

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

http://www.verypdf.com/


Th viÖn tØnh Hµ TÜnh 
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Khi biết đã bị cơ quan điều tra theo dõi, Nguyễn Hoàng Sơn đã đem toàn bộ số tiền 
trả lại các nạn nhân ở xã Ngọc Sơn để tránh bị người dân nơi đây tố cáo. Còn 
những nạn nhân ở các huyện khác thì Sơn không hề đã động gì đến. 
"Nếu đủ chứng cứ sẽ khởi tố" 
Trao đổi với Tamnhin.net, Đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức 
Thọ nhấn mạnh: "Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung và huyện Đức Thọ nói 
riêng xuất hiện hai loại tội phạm nổi cộm đó là loại tội phạm thường xuyên đi lừa 
người dân trong việc chạy chế độ, chạy việc làm; loại tội phạm nữa là dạng cho vay 
nặng lãi.  

 

Nhiều CCB đang lâm vào cảnh nợ nần khi gặp phải "siêu lừa" Nguyễn Hoàng Sơn 

 
Cả hai loại tội phạm này rất khó trong việc điều tra. Bởi khi người dân tố giác thì 
mọi việc đã rồi, thời gian vụ án xẩy ra đã lâu. Hơn nữa, việc giao dịch lại chỉ diễn 
ra giữa đối tượng và người bị hại nên rất khó thu thập chứng cứ".  
Lần theo số điện thoại mà Nguyễn Hoàng Sơn ghi trên giấy nhận tiền của các nạn 
nhân chúng tôi đã gọi rất nhiều cuộc nhưng tât cả đều vô vọng vì không thể liên lạc 
được. 
Theo một số nạn nhân cho biết, cách đây không lâu họ vẫn gặp Nguyễn Hoàng Sơn 
lái xe bán tải chở gỗ chạy dọc tỉnh lộ 15. 
 Trước thông tin PV cung cấp, Đại tá Chính khẳng định: "Riêng trường hợp về 
Nguyễn Hoàng Sơn, chúng tôi đang tiến hành điều tra. Nếu thấy đầy đủ chứng cứ 
đây là một vụ lừa đảo, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố". 

Lê Thông - Hà Vy 
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IV. V̈ n hãa - gi̧o dôc 
          Y tÕ - thÓ thao 
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laodong.com.vn 
Thø n̈m, ngµy 6.10.2011. 

 
Trẻ sơ sinh thiếu tháng nặng 1kg được cứu sống  
Đó là trường hợp cháu bé mới gần 28 tuần, nặng 1kg con của chị Trần 
Thị Thông (24 tuổi) ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang 
điều trị tại Khoa sản - Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ. 
 
Chị Thông được người nhà đưa vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, 
cổ tử cung đã mở hết. Các y bác sỹ bệnh viện đã tiến hành cho đẻ ngay. 
Sau 4 giờ đồng hồ, sản phụ Thông đã sinh được một cháu bé nặng 1kg. 
Khi sinh ra cháu bé chưa tự bú được, phản xạ kém, lông – tóc – móng ít, 
nhịp tim nhanh, da tím… 
Trước tình hình đó, các y bác sẽ đã đưa bé vào lồng ấp, cho ăn bằng xông, 
thở ô xy và truyền dịch. Sau 10 ngày nằm điều trị trong lồng ấp, bệnh nhân 
đã tự bú sữa bằng bình, cử động phản xạ tốt, da dẻ hồng hào… 
Trước đó vào ngày 8/9, tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cũng tiếp 
nhận sản phụ Nguyễn Thị Lương (SN 1980, xóm Thọ Vinh, xã Nhân 
Thành, Yên Thành, Nghệ An) trong tình trạng vỡ ối khi thai trong bụng mới 
được hơn 27 tuần tuổi. Đến đêm 10/9 chị Lương sinh hạ một bé gái. Lúc 
vừa chào đời, bé chỉ cân nặng 6 lạng và được cho vào lồng kính để theo 
dõi. Sau 12 ngày điều trị tích cực với những thiết bị y tế tốt nhất của bệnh 
viện, tình hình sức khỏe của bé  đã có những tiến triển tốt. 

Hùng Nguyễn 
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laodong.com.vn 
Thø ba, ngµy 11.10.2011. 

Khám sức khỏe cho 1.000 sinh viên trong hai ngày chỉ để thu tiền? 
Trong 2 ngày mà 12 y, bác sỹ đã khám sức khỏe cho gần 1000 sinh viên khóa mới 
của trường cao đẳng nghề Việt Đức (Hà Tĩnh). Với tốc độ khám “kỷ lục” như vậy 
thì chỉ có thể là “qua loa đại khái” cho xong chuyện. 
 
Ngày 7.10, tại hội trường trường CĐ Việt Đức khi các y - bác sỹ chia ra 7 
nhóm khác nhau để khám sức khỏe cho gần 1000 sinh viên trong cảnh 
nhốn nháo và xô bồ. Trong hợp đồng giữa trường CĐ Việt Đức và Ban 
chăm sóc sức khỏe cán bộ (CSSKCB) tỉnh Hà Tĩnh là khám tổng thể, các 
loại cận sàng. Thế nhưng, trên thực tế chỉ thấy các bác sỹ luôn tay ký hết 
tờ giấy khám sức khỏe này, đến tờ giấy khám sức khỏe khác của sinh viên 
mà không khám xét gì. 
 

 

Ban CSSKCB tỉnh khám sức khỏe cho sinh viên trường CĐ Việt Đức cực nhanh. Ảnh: 
Long Sơn. 
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Bà Trương Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Ban CSSKCB tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Bác sỹ không mặc áo blu luôn tay ký hết tờ giấy khám sức khỏe này, đến tờ giấy khám sức 
khỏe khác mà không hề khám xét gì. 

Nói về việc này, ông hiệu trưởng trường CĐ Việt Đức cho biết: Nhà trường 
hợp đồng với Ban CSSK CB tỉnh Hà Tĩnh khám sức khỏe đầu vào cho gần 
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1000 học sinh khóa mới nhập học, có 9 địa điểm khám và có 12 y - bác sỹ 
khám sức khỏe cho sinh viên. 
 
Sau khi chứng kiến cảnh khám sức khỏe với tốc độ chóng mặt, 12 y – bác 
sỹ khám sức khỏe tổng thể cho gần 1.000 người chỉ trong 2 ngày, chúng tôi 
đã tới Ban CSSKCB tỉnh Hà Tĩnh để trao đổi vấn này. 
Ngày 10.10, ông Trần Đăng Ninh, Phó Trưởng ban thường trực cho biết: 
Chủ tịch công đoàn Ban CSSKCB  tỉnh ký hợp đồng trực tiếp với hiệu 
trưởng trường CĐ Việt Đức để khám sức khỏe cho sinh viên, chi phí khám 
sức khỏe mỗi em là 120.000 đồng. Khám bao nhiêu em thì tính tiền bấy 
nhiêu. Trường Việt Đức lần đầu tiên hợp đồng với Ban, Ban cũng từng 
khám sức khỏe cho nhiều trường khác. 
Còn bà Trương Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Ban CSSKCB tỉnh cho hay: 
Hai ngày thứ 6 và thứ 7 (ngày 7 và 8.10), Công đoàn Ban đã khám cho 
sinh viên trường Việt Đức gồm: Siêu âm tổng quát, điện tâm đồ, xét nghiệm 
nước tiểu, xét nghiệm nhóm máu. Khám tổng thể (cân, đo huyết áp, khám 
nội tim mạch, mắt, TMH, RHM, da liễu). Như vậy, mỗi học sinh để có một 
tấm giấy sức khỏe phải được khám tất cả các chuyên khoa như quy định. 
Bà Hằng cũng cho biết: Ban có 12 y - bác sỹ đi khám và thuê thêm 11 y – 
bác sỹ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tới làm cùng. Khi hỏi hợp đồng 
lao động đi khám bệnh giữa 11 y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà 
Tĩnh với Ban thì bà Hằng bảo “Hợp đồng miệng”, nhưng không cung cấp 
được danh sách và hẹn chiều 10.10 sẽ trả lời.  
Đến trưa ngày 11.10, bà Hằng đã đưa ra một danh sách chỉ có 10 người, 
trong đó có 3 người thuộc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh còn lại là các y tá 
điều dưỡng đến từ các cơ sở khám chữa bệnh khác như trung tâm y tế xã 
phường, phòng khám tư nhân và chỉ có một bác sỹ siêu âm đến từ trạm xá 
xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà. 
Liệu danh sách này có trung thực hay không khi mà sáng hôm trước bà 
Hằng nói có 11 người thuê ngoài thuê ở bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, 
nhưng đến hôm sau thì lại là những người được thuê đến từ các cơ sở 
khác nhau, chỉ có 3 người ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh? 
Ngoài ra số lượng sinh viên được khám sức khỏe cũng bất nhất. Hiệu 
trưởng trường CĐ Việt Đức bảo có gần 1.000 sinh viên khám, song danh 
sách xét nghiệm khám sức khỏe tại Ban CSSKCB tỉnh chỉ có 735 sinh viên. 
Những gì diễn ra trong hai ngày khám sức khỏe cho sinh viên trường CĐ 
Việt Đức đã cho thấy, chỉ có 12 y, bác sĩ khám sức khỏe cho gần 1.000 
người thì ngành y tế nên xếp sự kiện này vào “kỷ lục” của ngành.  Dư luận 
đặt câu hỏi: Chất lượng khám sức khỏe nhanh một cách chóng mặt như 
thế liệu có đảm bảo chất lượng không hay đây chỉ là hình thức chiếu lệ để 
thu tiền sinh viên (?!). 

Long Sơn 
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phunutoday.vn 
Thø t, ngµy 12.10.2011. 

Vụ nữ sinh bị làm nhục vì bố có bồ: Kỉ luật khiển trách cô giáo 

(Phunutoday) - Chúng tôi đã trở lại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thăm 
lại trường THCS Phố Châu II, nơi mà cách đây hơn 1 tháng đã xảy ra 
một chuyện buồn của một nữ sinh lớp 7 bị các bạn trêu đùa, làm 
nhục. 

Tìm gặp cô giáo Phan Thị Huyền sau một tháng xảy ra sự việc, cô Huyền 
cảm thấy rất tiếc vì đã để sự việc xảy ra quá nhanh và mất kiểm soát. Đồng 
thời, cô cũng nhận lỗi về mình là đã không đi sâu sát đến đời sống của học 
sinh để cho sự việc đáng tiếc xảy ra. 

Các em học sinh đã đánh nữ sinh Nguyễn Thị Thương H. là  Phan Xuân L, 
Tống Trần T và cũng là bạn cùng lớp với H. Cả hai đã tâm sự rất chân 
thành và hối lỗi: Chúng em cũng nghe người lớn trong xóm xì xầm chuyện 
bố bạn H có bồ bịch, nên khi đến lớp vẫn thường xuyên trêu đùa H. vì 
chuyện đó.  
 
Thỉnh thoảng chúng em có đánh bạn nhưng chỉ là những cái đánh nhẹ lên 
vai kèm theo vài câu bông đùa thôi. Bọn em cũng đã nhận lỗi và chịu kĩ luật 
của nhà trường. Bây giờ bọn em thấy hối hận về việc làm dại dột của mình 
đã làm bạn H. tổn thương đến tinh thần. 

 
Cô giáo Phan Thị Huyền bị nhà trường kỉ luật cảnh cáo 

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 10 n̈m 2011 108 

Chính những trò đùa dại dột đó của các em mà cô giáo chủ nhiệm Phan 
Thị Huyền mới nhận lớp 7B vừa được 1 tuần  chưa nhớ hết mặt học sinh 
của lớp  phải mang tiếng vô tâm, chịu búa rìu dư luận. 

Nguyễn Thị Thương H. cho biết bây giờ mọi chuyện đã qua. Em không 
nghĩ ngợi và lo lắng gì cả. Nhà trường và cô giáo chủ nhiệm cũng như các 
bạn trong lớp đã hiểu và thường xuyên quan tâm đến em hơn. Chính em 
cũng có lỗi trong việc này khi không nghe lời, đã dùng điện thoại trong lớp, 
đánh nhau với các bạn khi bị trêu đùa. Và em đã nghe lời người lớn để kể 
lại một số chuyện theo sự sắp đặt sẵn mà chính em cũng không hiểu. 

Trước diễn biến trên, trao đổi với PV Phunutoday, ông Nguyễn Xuân Tiến – 
Hiệu phó nhà trường cho biết, sẽ vẫn áp dụng quyết định kỉ luật cô Huyền 
với hình thức khiển trách, cảnh cáo trước toàn thể giáo viên và hạ bậc thi 
đua xếp loại vào cuối kì I vì thái độ thiếu tinh thần trách nhiệm, trong vai trò 
là giáo viên chủ nhiệm mà chưa quan tâm sâu sát tới các em học sinh một 
cách toàn diện.  
 
Trong các giờ giao ban đầu tuần, nhà trường luôn nhắc các giáo viên phải 
thực sự quan tâm đến học sinh mọi mặt. Đặc biệt không được có thái độ 
trù dập hay làm khó cho học sinh H. 
 
Còn về phía các học sinh liên quan, ông Tiến cho biết thêm, nhà trường đã 
ra quyết định đình chỉ hai ngày học và cảnh cáo trước toàn trường đối với 
những học sinh này. 

 
    Ngàn Phố 
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nguoiduatin.vn 
Thø n̈m, ngµy 13.10.2011. 

Kỳ lạ ngôi trường tách riêng nam nữ  

(Nguoiduatin.vn) - Mấy năm gần đây, người dân huyện Hương Sơn (Hà 
Tĩnh) bàn tán xôn xao về một vị Tiến sỹ tâm lý (nguyên là giảng viên ĐH 
Vinh) sau khi về hưu đã về quê xây dựng trường học với những quy định 
rất lạ lùng… 

Lớp học phân biệt theo giới, mỗi tiết học kéo dài đến 90', toàn trường có thể nghỉ học 

vào những ngày mùa. Đặc biệt hơn nữa là ở chỗ ông đã dùng những con chó vốn nuôi 

trong nhà thay cho bảo vệ... 

Ông giáo gàn tự trị 

Sinh ra ở xã Sơn Bằng của huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), từ nhỏ Nguyễn Lê 

Đắc (SN 1932) đã thể hiện mình là một người ham học hỏi. Vì muốn có cái chữ nên 

Nguyễn Lê Đắc đã lặn lội khắp mọi miền đất nước để học hỏi, trau dồi kiến thức. Từ 

một người tìm chữ đến khi có nhiều kinh nghiệm, ông Đắc tự nhận mình là thầy đi dạy 

học ở các lớp học phong trào trong chiến tranh. 
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 Lớp học theo giới tính. 

Biết ông Đắc là một người tâm huyết với sự nghiệp dạy học, ngành giáo dục Nghệ Tĩnh 

quyết định cử ông ra Hà Nội học Đại học Tổng hợp (cũ). Tốt nghiệp, ông được giữ lại 

làm giảng viên chuyên ngành Tâm lý học. Năm 1974, vì hoàn cảnh gia đình, ông Đắc 

xin chuyển về trường ĐH Vinh để có nhiều điều kiện chăm sóc cho gia đình hơn. 

Với kinh nghiệm cũng như khả năng truyền đạt tốt, ông Đắc trở thành một giảng viên có 

tiếng ở trường ĐH Vinh. 10 năm sau khi về quê công tác, ông đã bảo vệ thành công 

luận án tiến sỹ Tâm lý và trở thành cán bộ chủ chốt của ngành giáo dục Nghệ Tĩnh lúc 

bấy giờ. 

Khi đã thành đạt, thỉnh thoảng ông Đắc có về thăm quê. Trong một lần như vậy, lãnh 

đạo địa phương đề nghị ông xây dựng đề án thành lập một trường THPT dân lập. Sau 

đúng một năm, với tâm nguyện xây dựng quê hương, ông đã hoàn thành đề án cũng 

như chuẩn bị mọi thứ cần thiết để khai sinh ngôi trường mang tên bác sỹ nổi tiếng 

Nguyễn Khắc Viện. 

Tuy nhiên, khi mọi thứ đã sẵn sàng thì kinh phí lại là vấn đề khiến ông Đắc đau đầu. Vì 

kinh phí hỗ trợ của nhà nước quá ít, ông Đắc đã về TP.Vinh bàn với vợ bán nhà xây 

trường. Được vợ đồng ý, ông Đắc đã bán đi ngôi nhà ở Vinh với giá gần 500 triệu đồng 

để về Hương Sơn thành lập trường tư. 

Sau rất nhiều nỗ lực, ngày 19/8/1997, trường THPT dân lập mang tên Nguyễn Khắc 

Viện đã được thành lập tại xã Sơn Bằng. Đích thân ông Nguyễn Lê Đắc làm hiệu 

trưởng. Là trường do chính mình sáng lập ra nên ngay từ đầu, ông Đắc đã đề ra những 

nguyên tắc và công việc theo ý mình. Không chỉ xây dựng thành phần BGH theo kiểu 

gia đình trị, ông Đắc tự tin đưa ra những sáng chế mà ở các nước phương Tây cũng chỉ 

mới làm thí điểm. 

Lớp học phân biệt nam - nữ 
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Lịch sử Việt Nam đã có không ít trường học phân theo giới tính nhưng đa số 

đều bị phản ứng và hiện nay rất hiếm nơi còn duy trì điều này. 

Rất khó khăn vất vả, ông Đắc mới cho ra đời được ngôi trường THPT trên chính mảnh 

đất mình sinh ra, nhưng để ngôi trường hoạt động một cách hiệu quả, vị hiệu trưởng 

này đã phải đối mặt với không ít thách thức. Nhớ lại năm đầu tiên, trường chỉ có hơn 50 

học sinh, ông Đắc phải làm công việc bất đắc dĩ là dời ngày khai giảng, đợi học sinh sau 

mùa màng, đến đăng ký học nhiều hơn. 

Là trường dân lập, lại trong quá trình mở cửa chiêu mộ học sinh nên trường có không ít 

những thành phần cá biệt. Chỉ trong 5 năm đầu tiên, trường đã xảy ra hàng chục vụ 

đánh nhau. Có nhiều vụ, học sinh đánh nhau ngay tại trường phải nhập viện khiến nhiều 

phụ huynh khiếp sợ và tìm cách chuyển con em mình sang trường khác. 

Bạo lực học đường gia tăng khiến ông Đắc trăn trở. Là Tiến sỹ tâm lý, ông Đắc không 

thể ngồi yên và sau nhiều tháng nghiên cứu cách làm ở trường Trung học James-lin ở 

Montreal (Canada), ông đã quyết định tách riêng các lớp nam, nữ. Ngoài ra, để tránh 

việc thanh niên vào trường gây gổ, đánh nhau, ông Đắc đã mua về một con chó tây to 

đùng nhốt vào cũi đặt ngay tại cổng trường (?). 

Sau một thời gian thí điểm ở 2-3 lớp và thấy hiệu quả, năm học 2007 - 2008, ông Đắc 

quyết định toàn trường tách lớp học riêng nam, riêng nữ. Lý giải cho điều này, ông Đắc 
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cho biết: "Trường học với nhiều thành phần phức tạp nên phân biệt nam riêng, nữ riêng 

sẽ hạn chế những mâu thuẫn. Thêm vào đó, lớp học phân theo giới, học sinh sẽ thoải 

mái hơn trong sinh hoạt cũng như tự tin thể hiện mình". 

Thấy chúng tôi phản ứng, ông Đắc thanh minh: "Nam nữ ngồi gần nhau bất tiện, độ tuổi 

đang phát triển, va chạm qua lại sẽ ảnh hưởng đến học tập. Thực chất hiện nay ở Hoa 

Kỳ cũng đang làm, mà họ còn làm sau cả tôi. Tôi bắt đầu thí điểm từ năm 2002 nhưng 

mãi đến năm 2004  người Mỹ mới áp dụng đấy". 

"Chúng tôi chỉ phân lớp theo giới tính ở các giờ học, còn những hoạt động khác, tất cả 

đều hòa đồng. Vì thế, theo kinh nghiệm về nghiên cứu tâm lý của mình, tôi tin rằng, học 

sinh cũng không có những ức chế hay những biểu hiện tiêu cực khi không được học tập 

cùng những bạn khác giới", Hiệu trưởng Đắc nói thêm. 

Cái khác người của ông Đắc có thể hiện rõ khi mới đây, sau khi nhận được đơn thư 

phản ánh của nhiều phụ huynh về việc trường chiêu mộ những học sinh chưa tốt 

nghiệp cấp 2, ông Đắc nói: "Trường chúng tôi nằm ở địa bàn khó khăn nên xác định dạy 

học là để chống mù chữ chứ không phải đào tạo nhân tài. Ai có nhu cầu vào học chúng 

tôi cho vào hết. Khi chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, nếu ai không có bằng tốt nghiệp cấp 2 để 

trình thì tự chịu trách nhiệm"!? 

Những phản ứng trái chiều 

 
 Chó Tây thay cho bảo vệ. 
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Khi BGH trường THPT Dân lập Nguyễn Khắc Viện ban hành quyết định lớp học theo 

giới tính, đã có những phản ứng trái chiều từ học sinh, phụ huynh cũng như rất nhiều 

người dân trên địa bàn huyện Hương Sơn và tỉnh Hà Tĩnh. Một số phụ huynh không 

chấp nhận những quy chế bị cho là khác người nên đã tìm cách chuyển con mình sang 

trường khác. 

Tuy nhiên, không ít người, đặc biệt là học sinh nữ lại tỏ ra thích thú với lớp học như thế 

này. Em Nguyễn Thị H. cho biết: "Lớp học như thế này bọn em rất thích, vì đồng giới 

nên sinh hoạt thoải mái, không phải dè chừng gì cả. Giả sử lớp học có nam giới thì chắc 

chắn bọn em sẽ không tự tin và thoải mái như thế này được". 

Đến nay, sau 3 năm áp dụng quy chế mới này, vẫn còn đó những ý kiến trái chiều 

nhưng thầy Đắc thì tự tin: "Số lượng học sinh của trường tăng lên đáng kể, hiện nay đã 

gần 4.000. Nhưng điều đáng mừng nhất là trong suốt 3 năm qua, toàn trường không hề 

có vụ đánh nhau nào. Môi trường giáo dục rất lành mạnh và năm học vừa rồi, số lượng 

đỗ đại học của trường đứng đầu trong khối dân lập trên địa bàn huyện Hương Sơn". 

Hiện nay, không chỉ trên địa bàn Hương Sơn mà các huyện lân cận như Vũ Quang, 

Hương Khê của Hà Tĩnh và Thanh Chương của Nghệ An, học sinh đã tìm đến và theo 

học tại ngôi trường đặc biệt này. Đó cũng là khác biệt mà nhiều người phải suy nghĩ khi 

bàn về trường học theo giới tính độc nhất ở Hà Tĩnh.                                       

Tiết học dài đến... 90'! 

Không chỉ khác biệt ở lớp học phân theo giới tính mà trường THPT dân lập Nguyễn 

Khắc Viện còn ban hành quy chế được xem là độc nhất vô nhị ở các trường THPT khi 

các tiết học bắt buộc phải kéo dài tới 90'. 

Theo đó, sau 45', nhà trường sẽ đánh một tiếng trống, rồi thầy và trò nghỉ 5' rồi sau đó 

lại tiếp tục dạy và học. Tiến sỹ Đắc lý giải: Nếu một tiết học 45' thì thời gian ổn định trật 

tự và sự lộn xộn khi kết thúc tiết học đã chiếm khoảng 10'. Như vậy, tiết học chỉ còn 35' 

đúng nghĩa và rất khó để thầy và trò làm việc hiệu quả. 

Kim Thoa - Phong Hàn 
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tam nhin.net 
Chñ nhËt, ngµy 16.10.2011. 

Hỗ trợ chủ nhân đoạt giải Quốc gia “thời lạm phát” 
 

(Tamnhin.net) – Sau khi Tamnhin.net đăng bài “Thưởng 50.000 VNĐ 
cho giải thưởng Quốc gia đúng thời lạm phát” , UBND huyện Đức Thọ 
(Hà Tĩnh) đã hỗ trợ em Đường Công Toàn 3 triệu đồng.  

 
Hai bố con Đường Công Bình và Đường Công Toàn vui mừng vì nhận được  

giải thưởng Khuyến khích cấp quốc gia.  

 
Như Tamnhin.net đã đưa 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. Được BTC mời ra Hà Nội dự giải 
nhưng hoàn cảnh gia đình em còn khó khăn.  
 
Nhận được thông tin về hoàn cảnh em Toàn, ông Võ Công Hàm, Chủ 
tịch UBND huyện Đức Thọ đã hướng dẫn gia đình viết đơn để UBND 
huyện hỗ trợ. Sau đó, UBND huyện Đức Thọ đã hỗ trợ em Toàn 3 triệu 
đồng trích từ nguồn Quỹ trẻ thơ để em ra Hà Nội nhận giải thưởng. 
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Đường Công Toàn biểu diễn mô hình xe nâng hàng tự động 

Có sự hỗ trợ của UBND huyện, Đường Công Toàn và bố đã ra Hà Nội 
nhận giải thưởng (gồm Bằng khen và 3 triệu đồng tiền thưởng). Hai bố 
con đã ở lại Hà Nội một ngày để dự định vào lăng viếng Bác, nhưng vì 
lăng Bác đang thời kỳ đóng cửa bảo dưỡng theo định kì nên không thực 
hiện được.   
Tại buổi lễ trao giải (được tường thuật trực tiếp trên VTV), BTC đã phát 
động tiếp cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ  
8” (2012). Toàn cho biết sẽ có sản phẩm tham gia cuộc thi và sẽ đầu tư 
thời gian, công sức chế tạo. Khi hỏi em sẽ chế tạo sản phẩm gì, Toàn 
cười: “Em đã có ý tưởng rồi, nhưng cho phép em giữ bí mật nhé”.  
Anh Đường Công Bình, bố Toàn cho biết: “Sau khi báo Tamnhin.net 
đăng bài về em Toàn, thầy Cao, Hhiệu trưởng nhà trường đã gọi Toàn 
lên và đưa cho 150 nghìn tiền xăng xe”.  
Anh Bình cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của UBND huyện Đức Thọ cùng 
thầy Hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Thiêm (Đức Thọ) và hứa sẽ 
động viên Toàn cố gắng học giỏi, có sản phẩm chất lượng cao tham dự 
cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc” lần thứ  8. 

                                                                            Quang Đại - Hà Vy  
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nhan dan.org.vn 
Thø ba, ngµy 18.10.2011. 

Di sản hát Ca trù: “Bảo vệ khẩn cấp” ở đâu ? 

 
 

Nguyễn Thị Thu Hà (9 tuổi, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)- một phát hiện mới của ca trù. 
   
   

NDĐT – Nhìn vào số lượng giải thưởng, tặng thưởng, kỷ niệm chương… đã 
được trao cho các đơn vị, cá nhân tham dự Liên hoan ca trù toàn quốc 
2011, nhiều người nghĩ rằng, hẳn Ban tổ chức muốn khuyến khích động 
viên những người làm nghề trong điều kiện khó khăn với nỗ lực tự thân là 
chính… 

 Nguy cơ “loạn đào nương, kép đàn” 

Không phải là thành viên Ban giám khảo, nhưng nghệ nhân đàn đáy kỳ cựu 
Nguyễn Phú Đẹ ngồi xem hết các câu lạc bộ diễn mấy ngày Liên hoan. Đến ngày 
thứ ba thì cụ không chịu nổi, bỏ về nhà nằm. Di sản mà cả một đời cụ tâm huyết 
giữ gìn, truyền dạy và mong mỏi, sau hai năm được công nhận là di sản cần bảo 
vệ khẩn cấp, thấy người hát nhiều hơn mà cụ chẳng vui. 

Còn nghệ sĩ Bạch Vân không ít lần bức xúc vò đầu bứt tóc. Chị gần như không 
chịu đựng nổi khi một số câu lạc bộ mới thành lập biểu diễn các tiết mục được 
gọi là ca trù, nhưng sai lệch nghiêm trọng cả về quy cách, giai điệu, kể trang 
phục biểu diễn. 
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Gọi là ca nương, nhưng có người hát thì thôi gõ phách, hoặc gõ nhịp một liên hồi 
chẳng ăn nhập gì lời hát, khiến những người làm nghề lắc đầu ngao ngán. 
Không hiếm tại liên hoan này, những người được gọi là ca nương, đăng ký biểu 
diễn hai, ba tiết mục, nhưng hỏi ra thì mới biết, họ chỉ mới học ca trù vài tháng 
trước khi đi thi, qua băng đĩa là chính. Có người thật thà bảo, chỉ mới tập một 
tuần, trước đó chưa từng biết hát ca trù là gì! 

Có người, gọi là kép đàn, nhưng không hiểu biết thật sự về cây đàn đáy. Cá biệt, 
có người chỉ biết đánh có ba nốt đồ rê mi. GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch 
Hội đồng nghệ thuật nhận xét: “Có một số kép đàn không học quy cách đàn ca 
trù. Đàn có năm khổ, mỗi khổ chơi ra sao, nhấn nhá thế nào chưa biết. Có người 
còn không biết lên dây đàn nên khi đàn có âm hưởng Tây hoá”. 

GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng giám khảo thẳng thắn: “Có một vài 
nhóm chưa thực sự hiểu ca trù là gì, mặc dầu rất nhiệt tình nên trình ra một 
chương trình khó có thể xếp vào ca trù. Chúng ta nên thành thực khuyên các 
nhóm này “tầm sư học đạo” một cách nghiêm túc để khỏi lãng phí sức người, 
sức của”. 

Nhiệt tình với ca trù, thành lập câu lạc bộ, đua nhau đàn hát, đi biểu diễn, nhưng 
không có thầy dạy chân truyền, không có người hội đủ tố chất của đào nương 
kép đàn, thì sự nhiệt tình ấy trở nên nguy hại. Đối với những người làm nghề tâm 
huyết lâu năm với mong mỏi từng bước vực dậy ca trù, thì những hiểu biết cơ 
bản và chuẩn mực nghề nghiệp luôn được đặt ra hết sức khắt khe. Họ sẽ không 
thể nào chấp nhận được những lai tạp, sai lệch đến dị dạng.. 

Con số 500 người biết đàn hát ca trù mà cuộc kiểm kê tổng thể di sản trong toàn 
quốc do Viện Âm nhạc và Cục Di sản đưa ra, tưởng là đáng mừng, qua liên hoan 
này lại đâm ra lo ngại. 

Đầu tư bảo tồn ở đâu? 

Sự lãng phí sức người, sức của mà GS.TSKH Tô Ngọc Thanh muốn nhỏ nhẹ 
nhắc nhở theo kiểu “trong nhà đóng cửa bảo nhau” ấy, thực chất, không phải chỉ 
xuất phát từ nhận thức không đầy đủ và thiếu sự hiểu biết nghiêm túc từ những 
người làm nghề quá nhiệt tình. 

Sự lãng phí ấy còn bắt đầu từ nhận thức của những người quản lý văn hóa, từ 
những động viên khuyến khích không đúng chỗ. Trong khi đó, nhiều cá nhân, 
đơn vị thực sự tâm huyết, nỗ lực hết sức với ca trù mặc dù vấp phải vô vàn khó 
khăn thì vẫn chưa được quan tâm đúng mức. 

Thực tế, qua liên hoan này, có thể thấy những tín hiệu đáng mừng. Sự đa dạng 
của phong cách ca trù các địa phương được thể hiện rõ, như các CLB ca trù 
Diễn Châu (Nghệ An), Cổ Đạm (Hà Tĩnh), Quảng Bình lần đầu mang đến những 
làn điệu đậm chất miền Trung mà họ vừa khôi phục. Một số hạt nhân từ các địa 
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phương có truyền thống ca trù như Lỗ Khê, Cổ Đạm, Hà Nội ngày một vững 
vàng, điêu luyện hơn. 

Trường hợp em bé Nguyễn Thị Thu Hà, 9 tuổi ở Cổ Đạm là một điểm sáng mới 
cần được quan tâm đầu tư bài bản. Tuổi nhỏ, giọng hát hay, dung ngôn tươi mới, 
lần đầu hát tại Liên hoan đúng bài bản, quy cách, đã khiến nhiều người mừng rơi 
nước mắt. Khá yên tâm vì em được học ca trù ở một nơi có bề dày 700 năm di 
sản và được hướng dẫn bởi những ca nương, kép đàn vừa có nghề vừa tâm 
huyết. 

Nhưng, chị Dương Thị Xanh - người phát hiện và truyền dạy Thu Hà cho biết, em 
đi học ca trù hoàn toàn do gia đình tự nguyện, chưa hề có khoản kinh phí gì. CLB 
Ca trù Cổ Đạm mà chị làm chủ nhiệm, kể từ khi ca trù được công nhận là Di sản 
cần bảo vệ khẩn cấp đến nay, vẫn chưa hề nhận được một nguồn kinh phí nào 
từ cơ quan nhà nước. Nhân dân địa phương bao năm nay vẫn tự bỏ tiền túi để 
sinh hoạt, truyền dạy, tìm kiếm người học và chăm lo cho các nghệ nhân cao tuổi 

Chung quy lại, qua liên hoan này, các nhà chuyên môn đánh giá, ca trù cũng chỉ 
mới có thế, quanh quẩn mấy địa phương có truyền thống lâu đời, những câu lạc 
bộ ca trù cổ vốn vẫn là trầm tích trong nhân dân, chưa phát triển được là bao. 
Vậy nhưng, những “trọng điểm” ca trù đó, lại chưa được chú trọng đầu tư chiều 
sâu. 

Sau hai năm được vinh danh vào di sản cần bảo vệ khẩn cấp, số ca nương, kép 
đàn cũ còn có thể hát được, đàn được đang ngày một tàn lụi. Tại Liên hoan lần 
này, nhiều cụ bà đã không còn hát được nữa. Còn dăm cụ tuổi cao sức yếu, cố 
gắng theo ca trù, nhưng họ vẫn chưa được nhận được một cái gì cụ thể thể hiện 
sự đãi ngộ và trọng dụng. Mọi nỗ lực truyền dạy, biểu diễn vẫn chỉ là tự phát của 
cá nhân hoặc của câu lạc bộ do một vài người tâm huyết đứng ra, xoay xoả chật 
vật để giữ nghề. 

Nếu chú trọng về lượng, mà ít quan tâm về chất, không đầu tư kịp thời để bảo 
tồn, truyền dạy những bài bản, thể cách, lề lối ca trù thì nguy cơ loại hình nghệ 
thuật chuyên nghiệp bậc cao thành một thứ ca múa nhạc văn nghệ quần chúng 
là điều có thể nhìn thấy. 

*Liên hoan ca trù toàn quốc 2011 đã bế mạc tối qua 16-10, với 5 giải trao cho các 
chương trình trong không gian hát cửa đình, 3 giải cho lối hát cửa quyền, 4 giải cho lối 
hát thi, 6 giải cho lối hát chơi, hai giải cho lối hát thờ tổ nghề. Tám đơn vị được tặng 
thưởng tiét mục tiêu biểu, bốn đào nương nhận giải giọng hát hay, hai kép đàn nhận giải 
ngón đàn giỏi, 2 giải triển vọng cho ca nương, kép đàn trẻ, 2 giải tôn vinh cho ca nương, 
kép đàn cao tuổi, 8 giải khuyến khích cho các đào nương và 8 giải khuyến khích cho 
các kép đàn.  

 HỒNG MINH  
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nguoduatin.vn 
Thø n̈m, ngµy 20.10.2011. 

Một trường học có 640 học sinh giỏi quốc gia  
(Nguoiduatin.vn) – Thành lập năm 1991, đến nay, Trường PTTH chuyên Hà 
Tĩnh đã có 640 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia. 

Lãnh đạo nhà trường cho biết, trong số đó có 7 giải Nhất, 67 giải Nhì, 276 giải Ba và 

290 giải Khuyến khích.    

“Trường THPT chuyên Hà Tĩnh luôn được xếp vào top 10 đơn vị có số học sinh giỏi 

Quốc gia cao nhất cả nước”, báo cáo của nhà trường cho hay. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng em Lê Tùng Ngân,Trường PTTH chuyên Hà 

Tĩnh, thủ khoa trường Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội. 

Tôn vinh người đất học 

Đứng đầu trong bảng vàng thành tích học sinh của nhà trường là học sinh Lê Nam 

Trường (khóa 2003 - 2006) với thành tích Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế năm 
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2006 tại Slovanie. Tiếp đến là Huy chương Vàng Olympic Toán Đông Nam Á năm 1998 

tại Malaysia của em Trịnh Kim Chi (khóa 1995 - 1998), và 7 giải nhất Học sinh giỏi Quốc 

gia thuộc về các em: Nguyễn Thị Anh Trúc (Văn 1991 – 1992), Trần Tố Uyên (Địa lý 

1998 -  1999), Đặng Thái Sơn (Tin học 1999 – 2000), Trần Thị Ái Hương (Lịch sử 2003 

– 2004), Lê Nam Trường (Toán 2005 – 2006), Võ Thị Mỹ Ngà (Văn 2010 – 2011), Ngô 

Thị Biển (Địa lý 2010 – 2011).  

Học sinh Phan Mạnh Tân (khóa 1998 - 2001) đoạt vòng Nguyệt quế trong trận chung 

kết “Đường lên đỉnh Olympia” toàn quốc năm 2001. Đội tuyển “Bảy sắc cầu vồng” với 

thành tích dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và là một trong bốn đội mạnh nhất vòng 

chung kết cấp Quốc gia năm 1998.  

“Hằng năm, số học sinh đậu vào các trường đại học đạt tỷ lệ từ 96 đến 98 %, luôn được 

xếp vào top 10 trường đứng đầu cả nước; trong đó nhiều học sinh được tuyển thẳng 

vào đại học và được nhà nước cử đi du học ở nước ngoài, nhiều học sinh từng đạt thủ 

khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học lớn”, bà Nguyễn Thị Bình, phó hiệu 

trưởng cho biết. 

Góp phần làm rạng danh đất học Hà Tĩnh 

Ngày 01 tháng 10 năm 1991, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định thành lập 

Trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh (nay là Trường THPT chuyên Hà Tĩnh), với nhiệm 

vụ: phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu các bộ môn văn hóa ở bậc 

THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, góp phần đào tạo nhân tài tương lai cho quê hương đất 

nước. Hai mươi năm qua các thế hệ giáo viên, viên chức và học sinh của trường THPT 

Chuyên lập nên truyền thống vẻ vang, làm rạng danh đất học Hà Tĩnh 

Việt Dũng (học sinh Khóa 3, khóa 1993 -1996) 
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