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C«ng luËn 
Thø şu, ngµy 8.7.2011. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự:Hà Tĩnh đang nỗ lực 
thực chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới  
(CL)-Là người đứng đầu chính quyền một tỉnh nằm trong “Top ten” các địa 
phương thu hút đầu  tư nước ngoài  lớn nhất, có những dự án đến  trên chục  tỷ 
USD,nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ kim Cự rất quan tâm đến vấn đề nông 
thôn mới. 
 

 
 

Đồng chí Võ Kim Cự 
 
Ông Võ Kim Cự cho biết: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung cao độ chỉ 
đạo, lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 
– 2020. 
 
+  Xin  ông  cho  biết  một cách  khái  quát  về  tiến  độ  của các  công  trình  trọng điểm  
trên địa bàn Hà Tĩnh. Trong đó  có những  dự  án mà  dư  luận  lâu nay  đang  rất  quan  
tâm  như Formosa, sắt Thạch Khê, Nhiệt điện Vũng Áng? 
 
- Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đang  triển  khai nhiều dự án  lớn,  trọng  điểm  của  
quốc gia  như:  Dự  án  Khu  liên  hợp gang  thép  15  triệu  tấn/năm  và Cảng nước sâu 
Sơn Dương; dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; Trung tâm điện  lực Vũng Áng; dự án  
thuỷ  lợi,  thuỷ điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang; 2 Khu kinh tế: Vũng Áng, Cửa  khẩu  quốc 
tế Cầu Treo, 2 khu CN…. Đến thời  điểm  hiện  nay,  phần  lớn các dự án đang được 
triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. Dự  án  Khu  liên  hợp  gang thép và cảng Sơn Dương 
đã và đang  triển  khai  đồng  bộ  các hạng  mục  công  trình,  như: Hoàn  chỉnh  công  
tác  khoan thăm  dò  đất  liền  và  bờ  biển; hoàn  chỉnh  đê  bao  quanh  chu vi  đất  liền  
để  hút  cát  san  nền (chiều  dài  5,2km);  đã  hút  cát san  nền  được  hơn  300ha  với 
chiều cao san nền  từ 4-5m  (giá trị gói thầu 400 triệu USD); san lấp  xong  150ha  khu  
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vực  làm cảng và đang thi công Bến số 1 cảng  Sơn  Dương;  hoàn  thành Đường  trục  
chính  Trung  tâm của  dự  án  nối  từ  Quốc  lộ  1A xuống  Cảng  Sơn  Dương  với 
chiều  dài  4,2km,  chiều  rộng mặt đường 30m; cơ bản san lấp xong mặt bằng Khu 
hành chính và đang thi công Khu nhà 5 tầng cho 6.000 chuyên gia và cán bộ ở (giá trị 
gói thầu 50 triệu USD); đã  thiết  kế  xong,  chuẩn  bị  thi công đường ống dẫn nước 
ngọt dài 15km từ hồ chứa về Khu vực dự án (kinh phí 45 triệu USD); hoàn  thành  công  
tác  thiết  kế  xây  dựng  10  tổ máy  phát  điện với  tổng  công  suất  1.500MW, đang 
hoàn thiện thủ tục để triển khai  xây dựng tổ máy số 1... Dự án Khu  liên  hợp  gang  
thép  và cảng  Sơn Dương  là  dự  án  lớn, trọng điểm, có tầm chiến lược ý nghĩa quốc 
gia; là nền tảng động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, chuyển  dịch  cơ  cấu  kinh  tế 
chẳng những  cho Hà Tĩnh mà cho cả khu vực.Dự  án  khai  thác  mỏ  sắt Thạch  Khê    
có  công  suất  giai đoạn  1:  5  triệu  tấn/năm,  giai đoạn 2  (từ năm  thứ 11  trở đi): 10 
triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư 598,3 triệu USD. Đến nay đã bóc được khoảng 10,5 
triệu m3 đất  tầng  phủ, đạt độ  sâu  -28m so  với  mực  nước  biển,  quặng nguyên  
khai  có  thể  khai  thác trên 500.000 tấn. Song song với dự  án  khai  thác  mỏ,  Công  
ty đang triển khai lập dự án đầu tư Nhà máy  luyện phôi thép công suất  2  triệu  
tấn/năm  tại  Khu kinh  tế Vũng Áng  để  sử  dụng quặng sắt Thạch Khê.Dự  án  Nhà  
máy  nhiệt điện  Vũng  Áng  1:  Công  suất USD; các hạng mục đang được loạt  triển  
khai.  Ngày 21/5/2011  đã  lắp  đặt  thành công  thiết  bị  Stator  của  máy tổ máy  số  1.  
Tiến  độ  thi công  chung  của  Dự  án  hiện đang vượt trước kế hoạch hơn 2 tháng. Dự 
kiến Quý II năm 2012 tổ máy số 1 của nhà máy (công suất 600MW) sẽ phát điện hoà 
lưới quốc gia (sớm hơn tiến độ 03 tháng) và quý I/2013 sẽ phát tiếp tổ máy số 2. 
 
+  Qua  báo  chí  được  biết Chủ tịch rất coi trọng và chỉ đạo quyết  liệt  xây  dựng  nông 
thôn mới.  Hầu  như  tuần  nào  Chủ tịch cũng “kéo quân” xuống  thị sát cho được một 
xã? 
 
- Theo  tôi,  xây  dựng  nông thôn mới  (NTM)  là  nhiệm  vụ quan  trọng  hàng  đầu  của 
sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Không  thể  có  đất  nước  công nghiệp  mà  nông  
thôn  lại  đói nghèo, lạc hậu. Vì vậy, Tỉnh ủy, HĐND,  UBND  tỉnh Hà  Tĩnh đang  tập  
trung cao độ chỉ đạo, lãnh  đạo  thực  hiện  chương trình  mục  tiêu  quốc  gia  xây 
dựng  NTM  giai  đoạn  2010-2020.  Ban  chỉ  đạo  xây  dựng NTM của  tỉnh  triển khai 
quyết liệt,  đồng  bộ,  tạo  chuyển  biến tích  cực  về nhận  thức  và hành động  trong  
cán  bộ,  đảng  viên và  các  tầng  lớp  nhân  dân. Các địa  phương  đang  tích  cực  đẩy 
mạnh xây dựng quy hoạch,  lập các đề  án,  chỉ đạo  các  xã điểm triển khai thực hiện 
các tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay đã có 213/235 xã ký hợp đồng với đơn vị  tư  vấn  
lập  quy  hoạch,  14  xã đã  được  phê  duyệt  quy  hoạch; trong đó 13/13 xã điểm sẽ 
được Tâp trung chỉ đạo để hoàn thành 19/19  tiêu  chí  xây  dựng NTM trước năm 2013; 
phấn đấu xây dựng 48 xã hoàn  thành 19  tiêu chí trước năm 2016. Tỉnh đã ban hành  
quy  chế  huy  động  và  hỗ trợ nguồn vốn xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015; triển 
khai sơ kết thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho Người dân  
nông  thôn  ở  11  xã mô hình NTM  của Ban Bí  thư Trung ương và 2 năm thực hiện 
Nghị quyết 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
 
+ Các đồng chí  lãnh đạo ở Hà Tĩnh,  trong đó có Chủ  tịch rất quan tâm tới hoạt động 
của các báo Trung ương đặt tại Hà Tĩnh. Nhân  báo NB&CL  tròn 15 năm  kể  từ ngày  
phát hành số báo đầu tiên, xin ông cho vài nhận  xét  về  tác  động  của  báo NB&CL  
với  bạn  đọc  địa  bàn Hà Tĩnh? 
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- Có  thể  nói,  báo NB&CL cả  báo  in  và  báo  mạng  có tác  động  rất  tích  cực  đối  
với bạn  đọc  Hà  Tĩnh.  Các  phóng viên  Báo  NB&CL  đã  thực  sự trăn  trở, đồng 
hành với cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh. Điều đó đã được  thể hiện qua  thực  tiễn hoạt  
động  trong  nhiều  năm qua. Mặc  dù  chính  quyền  các cấp đã  có nhiều  cố  gắng  
trong  quá  trình  chỉ  đạo,  điều  hành thực  hiện  các  nhiệm  vụ  chính trị; song có  lúc, 
có nơi hay việc này,  việc  kia  vẫn  có  thể  xẩy  ra một  số  sơ  suất. Nhưng các cấp 
chính  quyền  luôn  nhận  được sự quan tâm, góp ý của báo chí nói  chung  và Báo 
NB&CL nói riêng. Cũng  như  nhiều  tờ  báo khác  của  Trung  ương  và  của các  tỉnh 
bạn  thường  trú  tại Hà Tĩnh, Văn phòng đại diện  báo NB&CL Bắc miền Trung  luôn 
bám sát tình hình, phản ánh kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, 
quốc phòng  -  an  ninh  trên  địa  bàn. Đặc  biệt,  báo  NB&CL  luôn coi  trọng  việc phát 
hiện,  cổ  vũ các  gương  điển  hình  tiên  tiến, những việc  làm tốt đẹp của các tầng  
lớp  nhân  dân. Mặt  khác, trong việc phê phán cái xấu, cái tiêu  cực nẩy  sinh, Báo  luôn 
đề cao tính nhân văn, nêu cao trách nhiệm  trước xã hội. Sự  lăn  lộn của phóng viên 
cùng với các bài viết rất kịp thời, sinh động trong các đợt thiên tai, lũ lụt đã để lại nhiều 
cảm tình tốt đẹp trong bà con nhân dân và bạn đọc. Hoạt động của Báo NB&CL đã  
thực sự góp phần phát triển KT-XH tỉnh  Hà  Tĩnh.  Nhân  dịp  Báo NB&CL tròn 15 năm 
kể từ ngày phát hành số báo đầu  tiên, cho phép  tôi  thay mặt  lãnh  đạo  và nhân dân  
tỉnh Hà Tĩnh gửi  tới cán bộ, phóng viên tòa soạn lời chúc mừng tốt đẹp, lòng biết ơn 
chân thành; mong báo NB&CL tiếp  tục  đồng  hành  cùng  với Đảng bộ và nhân dân Hà 
Tĩnh trên bước đường xây dựng quê hương Hà Tĩnh  sớm  trở  thành một tỉnh có công 
nghiệp, nông nghiệp  và  dịch  vụ  phát  triển, như mục tiêu Đại hội tỉnh Đảng  Bộ lần 
thứ XVII đã đề ra. 
 
- Xin cảm ơn ông! 

K h ắ c  hi ể n  
  (Thực hiện)
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®¶ng céng s¶n viÖt nam 
Thø ba, ngµy 26.7.2011. 

Đại hội lần thứ 2 Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh nhiệm 
kỳ 2011-2016  
(ĐCSVN) – Tổng kết và đánh giá các hoạt động nhiệm kỳ qua và bàn 
về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới là nội dung chính của 
Đại hội Đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội hữu nghị Việt 
Nam-Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh vừa diễn ra. Đồng chí Nguyễn Xuân Lạc 
tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh 
Hà Tĩnh. 
    

  

Đại hội đại biểu lần thứ 2 
Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh  
nhiệm kỳ 2011-2016 (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) 

Tham dự Đại hội có đại diện Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt 
Nam – Thái Lan, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các 
ban, ngành cùng 80 đại biểu chính thức đại diện cho 500 hội viên Hội hữu 
nghị Việt Nam-Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh.  

Trong nhiệm kỳ qua (2006-2011), Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh 
Hà Tĩnh đã tham gia tư vấn nhiều Hội nghị cấp cao của các tỉnh thuộc 3 
nước (Việt Nam - Lào - Thái Lan); tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương 
mại giúp doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu, góp phần thúc 
đẩy trao đổi thương mại song phương… Đặc biệt, trong năm 2006 và 2007, 
các nhà đầu tư tỉnh Nakhonphanôm (Thái Lan) đã sang gặp gỡ 40 doanh 
nghiệp Hà Tĩnh; 17 doanh nghiệp Hà Tĩnh sang tham quan, học tập, trao 
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đổi kinh nghiệm với doanh nghiệp Thái Lan. Ngoài ra, Hội cũng đã phối 
hợp với trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức 2 khoá đào tạo đại học cho các 
sinh viên Hà Tĩnh sang học tại Thái Lan… 
 
Đại hội lần này đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 - 
2016. Theo đó, thời gian tới, Hội sẽ củng cố, phát triển và thành lập thêm 
các chi hội ở tất cả các huyện, thị xã; tổ chức hoạt động thông tin tuyên 
truyền, giao lưu gặp mặt các hội viên, giữ mối quan hệ chặt chẽ, tranh thủ 
sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam sống ở Thái Lan; mở rộng mối 
quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và các tỉnh bạn khu vực miền Trung; 
thúc đẩy hỗ trợ, làm cầu nối cho các doanh nghiệp Hà Tĩnh hợp tác kinh tế, 
mở rộng các quan hệ như: Giáo dục, văn hoá, thể thao, du lịch, khoa học - 
công nghệ, môi trường... nhằm góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ 
hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa Hà Tĩnh với các tỉnh trong khu vực 
nói riêng./. 

Khánh Lan (Theo Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh 
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d©n trÝ 
Thø şu, ngµy 1.7.2011. 

Dân tái định cư sau nỗi sợ nhà sụt lại lo công trình xuống 
cấp 
(Dân Trí) - Chưa hết sợ hãi do nhà cửa bỗng chốc lún sụt sau một trận mưa, 
người dân trong các khu tái định cư của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lại bức xúc 
trước hàng loạt hạng mục vừa xây dựng đã xuống cấp thê thảm. 
Từ tháng 2/2009, 5 khu tái định cư dành cho người dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ 
Thịnh, Kỳ Liên và Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh thuộc diện phải di dời cho Dự án Khu Liên 
hợp gang thép (LHGT) và cảng Sơn Dương đã đồng loạt được nhà thầu là Tập đoàn 
Xây dựng Xuân Thành (Ninh Bình) khởi công xây dựng. Khỏi phải nói hết niềm vui của 
người dân được hưởng lợi với hi vọng hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư bài bản tại 
các khu TĐC sẽ giúp nhanh chóng ổn định cuộc sống. Thế nhưng, những gì đã và đang 
diễn ra tại các khu TĐC khiến người dân hết sức bức xúc. 
  

 
Cảnh nhà cửa sụt lún sau trận mưa tháng 6/2010. 

  
Tháng 6/2010, chỉ sau một trận mưa nhiều móng nhà của các hộ dân thuộc 
khu TĐC xã Kỳ Long đã bị sụt lún do nhà thầu xử lý mặt bằng không đạt yêu 
cầu nên. Hãi hùng chưa tan sau cảnh nhà cửa lún sụt, nứt nẻ, những ngày qua người 
dân tại 5 khu TĐC trên thêm một lần bất bình trước thực trạng các hạng mục các khu TĐC 
xuống cấp và hư hỏng.  
  
Thảm cảnh nhất là các hạng mục tại khu hai khu TĐC thuộc địa bàn hai xã Kỳ Long và 
Kỳ Thịnh. Không khó để nhận ra hầu hết các hạng mục điện, nước, hệ thống thoát 
nước, đường sá tại đây đều có vấn đề về chất lượng. Việc xử lý mặt bằng không đảm 
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bảo (chủ yếu do độ đầm chặt kém) khiến nhiều hạng mục bị lún sụt, nứt nẻ. Nhiều tuyến 
đường bờ taluy bị hở cả hàm ếch chỉ cần một cơn mưa lớn có thể cuốn phăng lớp đất, 
sỏi phía dưới.  
  

 
Sau trận mưa mới đây bờ ta luy một tuyến đường tại Khu TĐC xã Kỳ Long bị nước cuốn trôi để lộ rõ những 

mảng đất, sỏi. 
  

Hệ thống thoát nước, một trong những hạng mục quan trọng bậc nhất ở khu tái định cư 
này cũng gần như không thể sử dụng được. Hầu hết các hố ga thoát nước bị bỏ dở 
chừng, số có nắp đậy cũng gãy, vỡ ngổn ngang. Những gì diễn ra quanh các hố ga 
cũng bộc lộ chất lượng thi công rất cẩu thả, gian dối. Nhiều hố ga chỉ cần lấy chân gẩy 
nhẹ cũng bay cả mảng bê tông.  
  

 
Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy chất lượng thi công hệ thống thoát nước không đảm bảo. 

  
Thực trạng trên khiến người dân luôn sống trong cảnh bất an vì hàng loạt cái bẫy chết 
người luôn “chầu chực” trước ngõ, trên các lối đi. Một người dân vừa nạt nộ hai con nhỏ 
tranh xa một hố ga tông hốc miệng ngay trước ngõ vừa phân trần: “Nhà tôi có hai con 
nhỏ. Đang phải vật lộn kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống đắt đỏ, khó khăn, nhưng 
ngày nào vợ hoặc chồng cũng phải ở nhà để trông con. Người ta thi công quá cẩu thả, 
không che chắn nên chỉ tích tắc không kiểm soát là con trẻ có thể rơi xuống hố”. 
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Tại khu tái định cư điểm xã Kỳ Liên, thực trạng cũng không khá hơn. Ông Nguyễn Minh 
Quốc – Chủ tịch UBND xã Kỳ Liên không giấu sự bất bình: “Hệ thống đường điện không 
đảm bảo nên chất lượng phục vụ dân rất kém. Nhiều hạng mục khác cũng đang dở 
dang, đặc biệt là hệ thống hố ga. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng mọi 
chuyến đến nay vẫn không được giải quyết”. 
  

 
Những cái bẫy há miệng trước cổng Trường mầm non xã Kỳ Liên. 

  
Không thể chấp nhận chất lượng kém cỏi của nhiều hàng mục, đặc biệt với những nguy 
cơ luôn rình rập con em mình, người dân tại các khu TĐC nói trên đã lên tiếng. Người 
dân đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phải đẩy mạnh 
công tác giám sát đơn, đôn đốc Tập đoàn Xuân Thành khẩn trương khắc phục các sự 
cố, đẩy nhanh tiến độ thi công, để đảm bảo chất lượng công trình.   
  

 
  

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 7 n̈m 2011 10 

Ông Phạm Huy Tường – Phó ban giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh xác nhận, chất 
lượng thi công của Tập đoàn Xuân Thành có vấn đề. “Về cơ bản để xảy ra thực trạng 
trên là do kỹ thuật không đảm bảo, thiếu giám sát trong quá trình thi công”- ông Tường 
nói.  

Ông Tường dự báo, với chất lượng hiện nay, chỉ sau mùa mưa năm nay hàng loạt vấn 
đề của khu các khu TĐC trên địa bàn sẽ được phơi bày. Đáng lo nhất là thực trạng nhà 
cửa, hệ thống đường sá sẽ tiếp tục nứt nẻ, lún sụt, các công trình thoát nước sẽ bị ách 
tắc do đất đá vùi lấp. 

Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn – người được giao chỉ đạo các vấn 
đề liên quan đến các khu TĐCnày cũng hết sức bức xúc trước chất lượng thi công 
của nhà thầu. “Huyện đã nhiều lần có ý kiến, đề nghị BQL khu kinh tế Vũng Áng đốc 
thúc, giám sát nhà thầu thi công nhưng các chất lượng lu lèn mặt bằng, thi công các 
hạng mục vẫn có nhiều vấn đề. Đááng nói nhất lúc này là hệ thống hố ha, đường điện 
không đảm bảo. Mới đây, huyện đã phải trích kinh phí đền bù cho người dân do sự cố 
chập điện, hay bò sập hố ga chết” – ông Sơn cho biết. 

Vấn đề đáng lo nhất, theo các lãnh đạo huyện là hiện Tập đoàn Xuân Thành đã rút 
nhiều máy móc, nhân công sang làm các công trình khác ngoại tỉnh, "lơ" trách nhiệm 
hoàn thiện, sửa chữa, khắc phục. Việc này sẽ khiến các khu TĐC ở huyện Kỳ Anh tiếp 
tục dở dang và xuống cấp.   

Những hình ảnh "giật mình" PV Dân Trí ghi lại tại đây: 
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Taluy lở lói, ống nước vừa làm đã vỡ nát. 

  

 
   

 
Hàng trăm chiếc bẫy há miệng rải khắp các khu TĐC khiến người dân luôn sống trong cảnh lo sợ. 
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Chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng khiến nhiều trẻ nhỏ thiệt mạng vì kiểu xây dựng bỏ dở chừng này. 

   
Văn Dũng - Đức Tài 
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qu©n ®éi nh©n d©n 
Thø şu, ngµy 1.7.2011. 

Những căn nhà ấm tình quân dân  
 
QĐND -  Hà Tĩnh có đường biên giới trên bộ giáp nước bạn Lào dài 143km. Suốt dọc 
tuyến biên giới này có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen. Với địa hình đi lại khó 
khăn, khí hậu quanh năm khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, mặt 
bằng thu nhập chênh lệch rất lớn so với vùng đồng bằng, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, 
nhiều hộ gia đình phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, chất lượng công 
trình dân sinh chưa bảo đảm… Có thể nói, phần lớn địa bàn biên giới của tỉnh Hà Tĩnh 
là “vùng lõm” về kinh tế - xã hội, song đây là nơi gắn bó của các “thầy giáo quân hàm 
xanh”, “thầy thuốc quân hàm xanh” và những “người con mang quân hàm xanh” của bà 
con các dân tộc. 

Với đồng bào dân tộc vùng cao biên giới, để có được một chỗ ở ổn định, bền vững là cả 

một vấn đề lớn. Nhiều hộ gia đình không thể tự làm được nhà nếu không có sự giúp đỡ 

của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể và bà con thôn bản. Thực hiện đợt vận 

động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam phối hợp với Bộ tư lệnh BĐBP và Báo Quân đội nhân dân tổ chức, những năm qua, 

trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân 

được nâng lên rõ rệt. 

Vợ chồng ông Phạm Văn Tần, thôn Thạch Đạo, xã Thạch 

Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong ngày nhận nhà 

đại đoàn kết. 

Ngay sau khi có kế hoạch, hướng dẫn của trên, Bộ chỉ huy BĐBP và Ủy ban MTTQ tỉnh 

Hà Tĩnh tổ chức quán triệt, thống nhất quyết định thành lập Ban tổ chức Đợt vận động 
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Th môc toµn v̈n tḩng 7 n̈m 2011 14 

“Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”. Qua đó, Ban tổ chức đã chỉ đạo Ủy ban 

MTTQ các cấp và các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với địa phương tiến hành khảo 

sát số hộ đang ở nhà dột nát, tạm bợ trên địa bàn các xã, thị trấn biên giới, trên cơ sở 

đó lựa chọn đối tượng đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, có nhiều đóng góp cho 

sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới để hỗ trợ làm nhà.  

Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn thực hiện giai đoạn ba Đợt vận động “Mái ấm cho 

người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành 86 nhà đại đoàn kết 

(vượt 36 nhà) và một công trình dân sinh (với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng) tặng các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Để có được kết quả đó, Đợt vận 

động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” ở tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút được sự 

quan tâm của nhiều cấp ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các nhà hảo tâm. Điều 

này còn nêu cao được tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ 

biên giới bằng các hoạt động cụ thể. Những ngôi nhà đại đoàn kết đã giúp các hộ nghèo 

nơi biên giới có cuộc sống ổn định lâu dài. 

Cùng với chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, bằng nguồn vốn 

huy động và nhân công, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều 

công trình dân sinh như đường giao thông liên thôn, trụ sở thôn, nhà văn hóa… Qua đó 

đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên khu vực biên giới, đồng  

thời phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đề cao vai trò của MTTQ các 

cấp, tô đậm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ biên phòng trong lòng cán bộ và 

nhân dân biên giới.  

Hà Tĩnh vốn được coi là một trong những tỉnh có điều kiện địa hình và khí hậu rất khắc 

nghiệt. Vì vậy, đời sống của đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số rất khó khăn, 

đặc biệt khó khăn về chỗ ở. Trên địa bàn khu vực biên giới của Hà Tĩnh hiện nay, còn rất 

nhiều gia đình đang ở nhà tạm bợ, dột nát không có khả năng làm nhà. Đợt vận động 

“Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đã thực sự đem lại mái ấm cho những 

người có hoàn cảnh khó khăn nơi đây./. 

 Bài và ảnh: Huyền Anh  
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d©n viÖt 
Thø t, ngµy 6.7.2011. 

Làng không có... rác 
(Dân Việt) - Sau hơn hai năm thực hiện Chương trình xanh 
sạch nông thôn và nông nghiệp bền vững ở xã Thiên Lộc, 
huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, nhận thức của người dân về bảo vệ 
môi trường đã chuyển biến. 

Dễ nhận thấy nhất là từ trong nhà đến các ngõ xóm đã vắng bóng rác thải. Là một 
xã thuần nông được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Hà 
Tĩnh, những năm qua, Thiên Lộc luôn là điểm dẫn đầu và là mô hình điểm để các 
địa phương khác học hỏi về xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp. 

“Sống như ở thành phố” 

 
Kiểm tra sản phẩm phân xanh sau quá trình ủ rác. 

Ông Đặng Phúc Vượng - Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc chia sẻ: Là xã miền núi và 
thuần nông với hơn 7.430 nhân khẩu, bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, 
nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương đã xác định phải đi đôi với việc bảo 
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vệ môi trường sạch đẹp, bền vững. Tuy nhiên để làm được việc này không hề đơn 
giản, đặc biệt là phải thay đổi nhận thức cho bà con. 

Thông qua 52 tổ liên gia, xã tập trung tuyên truyền đến từng hộ nông dân về việc 
bảo vệ môi trường và thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt trong từng gia đình. 
Sau 2 năm, xã Thiên Lộc đã thành lập một đội thu gom rác thải gồm 22 người, mỗi 
xóm có một người hàng ngày đi thu gom rác thải sinh hoạt của các gia đình rồi vận 
chuyển đến vùng quy định để chôn lấp. Để duy trì được tổ thu gom rác này, mỗi hộ 
dân đóng góp 6.000 đồng/tháng. 

Dịch vụ mang tính công ích này đã thật sự thu hút được sự đồng thuận và ủng hộ 
của người dân. Nhờ thế, chỉ một thời gian ngắn triển khai, môi trường ở trong làng, 
xã thật sự thay đổi. Bà Nguyễn Thị Tâm (xóm 2), cho biết: “Từ ngày tổ thu gom 
rác của các xóm được thành lập, ngày nào đường làng ngõ xóm cũng được quét dọn 
sạch sẽ, cuộc sống của dân chúng tôi bây giờ gần giống thành phố rồi”. 

Thành lập HTX môi trường 

Từ ngày tổ thu gom rác của các xóm được thành lập, ngày nào đường làng ngõ 
xóm cũng được quét dọn sạch sẽ, cuộc sống của dân chúng tôi bây giờ gần giống 
thành phố rồi.   
 
Bà Nguyễn Thị Tâm 

 Không chỉ dừng lại ở đó, đầu năm 2010, xã Thiên Lộc đã thành lập Hợp tác xã môi 
trường (HTX). Ngoài chức năng thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, HTX 
còn có các nhiệm vụ như: Dịch vụ vệ sinh công cộng, môi trường, cây xanh, quản 
lý công trình xanh sạch nông nghiệp nông thôn bền vững. 

Đầu năm 2011 này, được sự giúp đỡ của Hội ND Hà Tĩnh, xã Thiên Lộc đã xây 
dựng thành công và đưa vào sử dụng lò xử lý rác thải hữu cơ thành phân xanh để 
bón cho cây trồng đầu tiên ở vùng nông thôn Hà Tĩnh. Lò xử lý rác thải này có sức 
chứa 29m3 và được vận hành bằng phương pháp dùng chế phẩm sinh học EM ủ rác 
theo quy trình liên tục sau khoảng 30 ngày cho ra sản phẩm phân xanh. 

Toàn bộ kinh phí xây dựng công trình gần 500 triệu đồng, gồm có lò xử lý rác thải 
rác, các hố đựng rác tạm thời và trang bị đồng bộ cho mỗi hộ gia đình tại xã Thiên 
Lộc 2 túi đựng rác (hơn 1.800 hộ), 20 xe vận chuyển rác và dụng cụ bảo hộ lao 
động. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Anh - Chủ tịch Hội ND Hà Tĩnh, nhận định: Từ thành công 
trong việc xây dựng lò xử lý rác thải, Hội ND đã hướng dẫn và hỗ trợ cho Thiên 
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Lộc liên kết với các nhà khoa học và doanh nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật sản xuất nông sản an toàn, xây dựng thương hiệu rau Thiên Lộc. 

Hữu Anh 
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Tæ quèc 
Thø hai, ngµy 11.7.2011. 

Hà Tĩnh:Ngổn ngang khi mùa lũ về 
(Toquoc)- Lại một mùa mưa lũ mới, nỗi lo nước ngập, nhà trôi lại hiện 
về ám ảnh người dân vùng lũ Hà Tĩnh. Những công trình, hồ đập chưa 
kịp khắc phục xong, những ruộng lúa nương ngô chưa kịp xanh hết, 
người dân nơm nớp âu lo… 

Là cái nôi của miền Trung, gần như mỗi mùa lũ về, Hà Tĩnh luôn phải gánh 
chịu những đau thương, mất mát. Còn nhớ cơn lũ kép hồi tháng 9/2010, 
Hà Tĩnh có gần 100 người chết và mất tích; hơn 200 người bị thương; 452 
ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 6.533 nhà tốc mái, xiêu vẹo; 151.683 nhà dân 
bị ngập sâu trong nhiều ngày; 21.662 ha lúa hè thu bị ngập... Tổng thiệt hại 
lên tới 6.800 tỷ đồng. 

 

Nhiều công trình giao thong, thủy lợi cơ sở hạ tầng chưa kịp khắc 
phục sau trận lũ kép năm 2010 (Ảnh: X.Nghĩa) 

Năm nay mùa lũ đã cận kề nhưng những thông tin mà ông Nguyễn Khoa 
Thanh – Chi cục Phó chi cục Phóng chống lụt bão (PCLB) tỉnh Hà Tĩnh cho 
biết thật đáng lo ngại.  
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“Hiện nay, một số công trình hồ đập thủy lợi, luồng lạch đã được triển khai 
thi công nạo vét nhưng tiến độ rất chậm do nguồn vốn thiếu và chậm. Đặc 
biệt, ngoài các công trình PCLB và cơ sở hạ tầng tránh trú bão bị hư hỏng 
chưa thể khắc phục kịp thời trước mùa mưa bão, có một số công trình đặc 
biệt quan trọng như: Đập chứa nước Khe Mơ (Hương Sơn) bị lũ cuốn trôi 
từ cơn lũ kép năm ngoái cho đến nay vẫn chưa triển khai hàn gắn được; 
đập Nước Vàng xã Hương Liên (Hương Khê); đập chứa nước Thùng Trứa, 
xã Hương Trạch (Hương Khê); tràn sự cố Sông Rác; cống đập phụ II Kẻ 
Gỗ; cống Đức Xá; đê La Giang... tất cả các công trình này đang rơi vào tình 
thế bế tắc, khó khăn chồng lên khó khăn, nguy cơ xảy ra mối hiểm họa 
trong mùa mưa bão tới là rất lớn.” 

Đi một vòng quanh các địa phương ven hai con sông Ngàn Sâu và Ngàn 
Phố (các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê…) chúng tôi hiểu 
những khó khăn mà cơn lũ kép năm ngoái để lại còn rất nặng nề. Anh Lê 
Văn Quý, một người dân sống ngay ven con sông Ngàn Phố tại xã Sơn 
Tân, huyện Hương Sơn lo lắng: "Nhà tôi gần sông Ngàn Phố, mỗi trận mưa 
nước từ thượng nguồn đổ về ầm ầm là lại thấy nước đã ngấp nghé cửa 
ngõ. Trận lũ lịch sử tháng 10/2010, gia đình tôi nước lút tận nóc, tài sản 
trong nhà, hoa màu chuẩn bị thu hoạch bị nước cuốn trôi sạch trơn. May 
mà người còn kịp di tản đi nơi khác...". 

Không riêng gì gia đình anh Quý, mỗi mùa lũ về, con sông Ngàn Phố lại trở 
thành nỗi ám ảnh của hàng ngàn hộ dân nơi đây. Sau mỗi trận lũ, họ lại bị 
"cướp" đi hàng chục héc ta đất canh tác. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra 
thì không ít gia đình mất đất canh tác, vườn tược bị cuốn trôi phải ly hương 
đi. 

Theo ông Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: 
"Tình trạng sạt lở hai bên sông Ngàn Phố đã diễn ra từ nhiều năm nay. Mỗi 
năm, sau mùa mưa bão diện tích đất bị sông xâm lấn càng tăng lên. Các xã 
thiệt hại nặng nhất là Sơn Ninh, Sơn Tịnh và Sơn Tân. Biết vậy nhưng 
phương án chống sông xâm thực đối với huyện là "bất khả thi" vì nguồn 
kinh phí để kè hai bên sông là quá lớn". 
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Tình trạng sạt lở hai bên bờ sông Ngàn Phố tại huyện Hương Sơn (Ảnh:X.Nghĩa) 

Nhớ lại trận lũ năm ngoái đập Hố Hô bị vỡ, người dân toàn bộ vùng hạ lưu 
công trình thủy điện có dung tích chứa nước 38 triệu mét khối nước đến 
nay vẫn chưa hết rùng mình. Những gia đình sống gần Nhà máy thủy điện 
Hố Hô thì như sống bên miệng tử thần. Khi mưa to, nước dâng cao nhìn 
lên đập thủy điện ai cũng nơm nớp nỗi lo chết người… “Mùa lũ năm nay đã 
cận kề mà công trình này chưa kịp khắc phục xong thiệt hại do cơn lũ năm 
ngoái để lại. Nếu lũ năm nay tái diễn thì chưa biết hậu quả sẽ như thế nào, 
nhưng chắc chắn sẽ thảm khốc hơn năm ngoái rất nhiều”, ông Thanh cho 
biết thêm! 

Còn tại xã Đức Giang, địa phương nghèo nhất huyện Đức Thọ, lại chịu 
cảnh “sa mạc hóa”. Trong cơn lũ năm ngoái, khi đỉnh lũ nhấn chìm toàn xã 
cũng là lúc cát phù sa phủ dầy kín toàn bộ địa phương này. Ông Nguyễn 
Minh Vinh – Chủ tịch xã Đức Giang cho hay: “Tính đến nay, cơn lũ đi qua 
đã gần một năm, nhưng Đức Giang vẫn chưa thể khắc phục hết hậu quả 
mà nó để lại. Hàng loạt những con kênh bị nắn dòng chảy, những công 
trình tránh trú bão chưa có kinh phí xây dựng lại. Ngay cả tình trạng sa mạc 
hóa đồng ruộng cũng làm cho bà con chưa thể trồng màu phủ kín ruộng 
đồng. Nếu năm nay lũ mà đi qua Đức Giang nữa thì chúng tôi thật sự kiệt 
quệ.” 

Xuân Nghĩa 
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tÇmnh×n.net 
Hà Tĩnh: Ai “cướp” đất của gia đình Liệt sỹ 
(kỳ 4)  
(Tamnhin.net) – Bà Đoàn Thị Xuân, xã Thái Yên, Đức Thọ (Hà 
Tĩnh), nguyên đơn trong vụ án đòi lại mảnh đất thờ cúng Liệt sỹ cho 
biết vụ án sắp được đưa ra xét xử. Bà Xuân cũng tỏ ra bất bình về 
việc một số nguồn thông tin không đúng với bản chất sự việc.  

 
Bà Đoàn Thị Xuân trên mảnh đất vốn thuộc quyền thừa kế của mình đã bị cấp sổ đỏ cho người khác.  

 
  
Sắp xét xử vụ án đòi lại đất thờ cúng Liệt sỹ    
 
Ngày 12/4/2011, bà Đoàn Thị Xuân, thôn 2, xã Thái Yên cho biết thời 
gian gần đây, TAND huyện Đức Thọ đã tổ chức hòa giải nhiều lần giữa 
gia đình bà và gia đình ông Nguyễn Viết Thông. Do hai bên không thống 
nhất được phương án hòa giải nên TAND huyện Đức Thọ sẽ tiến hành 
xét xử theo quy định.  
 
Tại các buổi hòa giải, ông Nguyễn Viết Thông thừa nhận việc mượn đất, 
nhà của gia đình bà Xuân, nhưng chỉ đồng ý trả diện tích đất còn lại cho 
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bà Xuân (khoảng 100m2), sau khi trừ đi diện tích đất ông đã xây dựng 
nhà cửa. Ông Thông lại có yêu cầu UBND huyện cấp cho ông một mảnh 
đất khác nếu ông trả lại đất cho bà Xuân. Phía bà Xuân yêu cầu ông 
Thông trả lại 200 m2 (bà đã chịu thiệt 30m2 so với thửa đất cũ). Đại diện 
Tòa án nêu quan điểm không chấp nhận yêu cầu của ông Thông.   
 
Về tâm nguyện khi đòi lại mảnh đất, bà Xuân trình bày: “Những năm 
qua, quyền sử dụng đất trên mảnh vườn của cha tôi, anh tôi thuộc chủ 
của người khác, gia đình tôi phải nhờ con ông bác là Đoàn Đình Quế 
nhận tiền hương khói, khấn giúp cha tôi, anh tôi ngày rằm, ngày giỗ, 
ngày tết, với hi vọng một ngày gần đây Nhà nước trả lại mảnh đất để tôi 
là Đoàn Thị Xuân người thân gần nhất, duy nhất làm được nhà thờ, để 
linh hồn người thân của tôi không phải nương nhờ nhà khác…”.  

 

Sau nhiều lần lên UBND huyện và đòi trả lại bằng Tổ quốc ghi công của anh trai, vụ việc bà Xuân đòi đất thờ cúng 

Liệt sỹ mới được TAND huyện Đức Thọ thụ lý. 

Bà Xuân tỏ ra  bất bình khi gần đây, có tờ báo thông tin về sự việc, quy 
kết cho động cơ đòi lại đất của bà là do “đất đai ngày càng có giá”. Bà 
khẳng định người nào nói như vậy là sai sự thật, xúc phạm đến tâm 
nguyện của gia đình. Tác giả nọ cho rằng bà chỉ bắt đầu khiếu nại từ năm 
2009, nhưng thực ra bà bắt đầu khiếu nại từ năm 2001.  
Bà Xuân đưa ra báo cáo số 03/BC-UBND “Về việc hòa giải tranh chấp 
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đất đai” ngày 21/2/2009 gửi TAND huyện, UBND xã Thái Yên xác 
nhận: “Năm 2001, gia đình ông Thông xây dựng nhà bếp đã xẩy ra kiện 
cáo nhưng không giải quyết được”.  
 
“Để có việc tòa gọi hôm nay, không đơn giải đâu chú ạ”, bà Xuân phân 
trần. Bà phản ánh phải nhiều lần ra UBND xã kêu van, UBND xã mới 
quan tâm xử lý, rồi gia đình bà phải lên UBND huyện, TAND huyện rất 
nhiều lần, có lần đòi trả lại bằng Tổ quốc ghi công, rồi làm đơn gửi tỉnh, 
báo chí lên tiếng… mới được TAND huyện Đức Thọ thụ lý vụ việc. 
Ròng ra 10 năm, gia đình bà đã quá vất vả, mệt mỏi chỉ để đòi lại mảnh 
đất của cha ông để lại.  
 
Đâu là sự thật? 
 
Trước thông tin cho rằng “Đối với liệt sĩ Đoàn Đình Huệ, kể từ ngày báo 
tử đến nay vẫn được thờ cúng tại nhà ông Đoàn Đình Quế (cháu ruột, gọi 
ông Ba bằng chú) chưa một lần thờ cúng tại nhà ông Ba. Vì thế không có 
chuyện "cướp đất" của gia đình liệt sĩ hoặc "không có chỗ để treo bằng 
Tổ quốc ghi công" của liệt sĩ Đoàn Đình Huệ”. 
 
Bà Xuân bức xúc: “Việc thờ tôi cúng hai anh và cha mẹ tại ngôi nhà đó 
mấy chục năm dân làng ai cũng biết, không hiểu dựa vào đâu mà người 
ta lại nói như vậy”. Rồi để “giấy trắng mực đen”, bà Xuân đem ra văn 
bản của UBND xã Thái Yên xác nhận về sự việc. 
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Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 23/11/2009 của UBND xã Thái Yên xác nhận: “Ngôi nhà của ông Đoàn Đình Ba đang 

tồn tại trên mảnh vườn của ông để thờ cúng hai con trai ông đến tháng 10/2008 do cơn bão số 7 mới làm đổ là sự 

thật”.  

Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 23/11/2009 “Về việc hòa giải của UBND 
xã tình trạng đất ở của ông Đoàn Đình Ba…”, nêu rõ: “Ông Đoàn Đình 
Ba có nhà và đất tại thôn 5 xã Thái Yên, khi ông Đoàn Đình Ba đi sang 
Thái Lan định cư, nhà và đất vẫn để lại thờ cúng Liệt sỹ Đoàn Đình Huệ 
và Đoàn Đình Sum. Ngày giỗ, ngày Tết người thân gia đình ông Ba đến 
thắp hương, ngôi nhà và đất ở của ông Đoàn Đình Ba tồn tại trên mảnh 
vườn cho đến tháng 10/2008 khi cơn bão số 7 năm 2008 làm đổ nhà…đó 
là sự thật”.  
 
Về ý kiến cho rằng bà Xuân đã là con gái xuất giá lấy chồng và không có 
di chúc của cha mẹ để lại nên không có quyền thừa kế mảnh đất, bà 
Xuân giải thích: “Tôi đã hỏi ý kiến nhiều người về việc này, và họ đều 
khẳng định tôi có quyền hưởng thừa kế”. 
 
Bà Xuân đưa ra một tài liệu, nói: “Đây chú xem, Luật Dân sự năm 2005, 
điều 632: Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền hưởng di sản theo di chúc 
hoặc theo pháp luật. Cũng Luật này, quy định: Nếu người chết không có 
di chúc, thì thân nhân có quyền hưởng di sản theo pháp luật. Hàng thừa 
kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, 
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con nuôi của người chết”. 
 
Bà Xuân nói: “Ai mà nói như vậy là họ không hiểu gì về pháp luật. Tôi 
tin rằng TAND huyện Đức Thọ sẽ phán xét công minh, đúng pháp luật”.  
 
Bà cũng cho biết sẽ khiếu nại, yêu cầu tác giả bài báo nọ đính chính, xin 
lỗi. 
 
(Còn tiếp)    
                                                                                        Quang Đại – Hà Vy 
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d©n trÝ 
Thø hai, ngµy 11.7.2011 

Thứ Hai, 11/07/2011 - 14:08 
Hà Tĩnh:  
“Rốn lũ” khốn đốn vì hồ đập... cạn nước 
(Dân trí) - Nhiều hồ đập trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cạn kiệt 
đang khiến người nông dân ở vùng “rốn lũ” này gặp nhiều khó khăn do 
hàng trăm ha lúa hè thu hiện chưa thể xuống giống. 
Theo Phòng NN&PTNT huyện Hương Khê, toàn huyện hiện có 147 hồ, đập 
cỡ trung và tiểu thủy nông. Do thời tiết khô hạn từ đầu năm đến nay cộng 
với thực trạng hồ đập xuống cấp sau hai trận lũ lịch sử vào năm 2010, nên 
vào thời điểm này Hương Khê có 56 hồ, đập nhỏ cạn nước, số còn lại chỉ 
đạt 20 - 30% so với thiết kế.  
  

 
Hầu hết mực nước trên các hồ đập thủy lợi ở huyện Hương Khê xuống rất thấp khiến việc cung ứng nước 

sản xuất vụ Hè thu cho bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn 
  

Việc thiếu hụt nguồn nước ở các hồ, đập đang đẩy đời sống nông nghiệp 
của huyện Hương Khê vào tình thế hết sức khó khăn. Ông Lê Tiến Đài - 
Phó Phòng NN&PTNT huyện cho biết, vụ hè thu này, toàn huyện Hương 
Khê đặt chỉ tiêu gieo cấy 1.300 ha lúa hè thu, 1.100 ha lúa mùa, 3.000 ha 
đậu, 450 ha ngô. Tuy nhiên, do thiếu hụt nguồn nước ở các hồ đập nên 
toàn huyện sẽ có từ 500 - 600 ha lúa thiếu nước trầm trọng phải chuyển 
sang trồng đậu, trong đó có vài trăm ha là bất khả kháng. 
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Những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề do thiếu nước sản xuất 
tại huyện Hương Khê phải kể đến các xã Phương Mỹ, Phúc Trạch, Hà 
Linh, Lộc Yên, Hương Liên. Theo dự báo nếu thời gian tới các hồ đập trên 
địa bàn không được bổ sung một lượng nước mưa lớn thì các xã   này sẽ có từ 30 
đến 120 ha diện tích trồng lúa bị thiếu nước. 
  

 
Hạn hán khiến thượng nguồn sông Ngàn Sâu cạn kiệt. Hàng trăm ha phía dưới hạ nguồn con sông này 

thiếu nước trầm trọng.  
  

Để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do tình trạng hạn hán gây ra hiện 
UBND huyện Hương Khê đang khẩn trương rà soát lại nguồn nước để xây 
dựng lại chỉ tiêu theo hướng: chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa 
vụ gắn với sử dụng các giống ngắn ngày và có khả năng chống hạn; 
hướng dẫn bà con nông dân tu sửa bờ vùng, bờ thửa, nạo vét kênh 
mương đảm bảo mặt cắt thiết kế, đắp chặn các trục tiêu nội đồng để tận 
dụng nước hồi quy, đặc biệt là triệt để tiết kiệm nước; ưu tiên các vùng 
thấp lụt đủ nước để cấy trước nhằm đảm bảo thu hoạch trước mùa mưa 
bão; huy động các nguồn lực dự phòng để bơm, tát nước chống hạn. 
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Theo dự báo, nếu trong ít ngày tới không có mưa lớn trên diện rộng huyện Hương Khê sẽ có từ 500 đến 

600 ha lúa buộc phải chuyển đổi cây trồng. 

Về các giải pháp kỹ thuật, do thiếu nước trầm trọng nên UBND huyện 
Hương Khê buộc phải tiết giảm mạnh diện tích trồng lúa thay vào đó là 
trồng đậu (ở những vùng có khả năng) và vùng không thể chuyển sang 
trồng đậu được thì tiến hành làm ngô luống cao nhằm hạn chế đến mức 
thấp nhất việc bỏ hoang diện tích. 

Phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết, rút kinh nghiệm về một số 
tồn tại trong việc cung ứng giống, thuốc BVTV không rõ nguồn gốc, kém 
chất lượng trong vụ đông - xuân vừa qua ở một số địa phương, huyện đã 
có công văn đôn đốc kiểm tra chất lượng hàng hóa phục vụ sản xuất nông 
nghiệp và đang tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát thị trường nhằm đưa 
hoạt động này đi vào nề nếp, góp phần đảm bảo quyền lợi cho bà con nông 
dân. 

  
Văn Dũng - Đặng Tài 
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d©n trÝ 
Thø şu, ngµy 15.7.2011. 

Hàng ngàn dân dời nhà nhường đất cho đại dự án thủy lợi 
 
(Dân trí) - Hơn 1.000 hộ dân ở hai xã Hương Điền và Hương Quang (huyện Vũ Quang, 
Hà Tĩnh) đang bắt đầu một cuộc di dời đến nơi ở mới, nhường đất cho dự án thủy lợi 
lớn nhất Hà Tĩnh, lớn thứ ba Việt Nam. 
Lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang cho biết, cuộc “dời đô” về nơi ở mới của hơn 1.000 
hộ dân nằm trong diện phải di dời nhường đất cho đại dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm 
Trang đã được tiến hành từ sáng sớm ngày 12/7. Ngoài tiền đền bù theo quy định, mỗi 
hộ tự di dời về nơi định cư mới sẽ được Nhà nước hỗ trợ thêm 100 triệu đồng giúp sớm 
ổn định cuộc sống. 
  
Ngay trong ngày đầu tiên, dưới sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể đã có 26 hộ di 
dời thành công. Dự kiến từ nay đến 30/8/2011, huyện Vũ Quang sẽ di dời tiếp 415 hộ; 
số còn lại sẽ hoàn tất việc di dời đến chỗ ở mới vào cuối 2012.   
  

 
Chính quyền địa phương và các đoàn thể giúp dân tháo gỡ nhà cửa di dời đến nơi ở mới (ảnh: Bá Tân) 

  
Dự án thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang được khởi công vào tháng 9/2009, với nguồn 
vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Với dung tích chứa gần 800 triệu m3 nước, cao trình 
đỉnh đập gần 54 mét, bề rộng đỉnh đập 12 mét, hồ chứa nước Ngàn Trươi là công trình 
thuỷ lợi lớn nhất Hà Tĩnh, lớn thứ ba Việt Nam chỉ sau hồ Dầu Tiếng và hồ Cửa Đạt.  
  
Công trình thủy lợi này sẽ ngập trên một vùng diện tích gần 4.000 ha, trong đó chủ yếu 
là diện tích rừng của vườn quốc gia Vũ Quang. 
   

Văn Dũng - Đặng Tài 
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®¶ng céng s¶n viÖt nam 
Chñ nhËt, ngµy 17.7.2011. 

Hiệu quả phòng chống giảm nhẹ thiên tai trong phát triển kinh tế - xã hội 
ở Hà Tĩnh  
 

 

ĐCSVN) - Hà Tĩnh là 
tỉnh có đặc trưng điển 
hình mang tính phổ 
biến của dải đất ven 
biển Miền ng, có địa 
hình đa dạng và phức 
tạp, đồi núi chiếm 60% 
diện tích đất tự nhiên, 
hệ thống sông suối 
chia cắt đất thành nhiều 
vùng nhỏ. Hà Tĩnh là 
một trong những địa 
phương chịu ảnh 
hưởng biến đổi khí hậu  

Một cánh đồng lúa ở huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh ảnh ( Đặng Hiếu ) 

 với nhiều loại hình như bão, lũ, hạn hán xảy ra bất thường và liên tục 
hơn. 

Những năm gần đây, Hà Tĩnh liên tiếp phải hứng chịu nhiều trận bão, lũ 
mang tính chất lịch sử, gây nên những tổn thất nặng nề đến phát triển kinh 
tế - xã hội và đe doạ đến sự ổn định của đời sống nhân dân. Điển hình như 
trận lũ quét năm 2002 đã làm 53 người chết, 110 người bị thương, hơn 
60.000 ngôi nhà bị ngập trôi; trận lũ năm 2007 trên lưu vực sông Ngàn Sâu 
làm chết 29 người và bị thương 44 người, kết cấu hạ tầng cơ sở hư hỏng 
nghiêm trọng. Mới đây nhất, vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2010, trận 
lũ chồng lên lũ kinh hoàng, lịch sử trên 100 năm đã làm ngập chìm hơn 
70% số xã, phường, thị trấn của 12/12 huyện, thành phố, thị xã, trong đó 
40% xã bị cô lập hoàn toàn, ngập sâu có nơi từ 4 đến 5 m, kéo dài nhiều 
ngày. Trận lũ này đã làm chết 51 người, 175 người bị thương, trên 150.000 
ngôi nhà của nhân dân bị ngập sâu trong mũ, trong đó có 397 nhà bị cuốn 
trôi, hư hỏng hoàn toàn, kết cấu hạ tầng cơ sở bị hư hỏng nghiêm trọng. 
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Thiên tai không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người, mà còn ảnh 
hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững của 
Hà Tĩnh cả trước mắt và lâu dài, làm cho tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo gia 
tăng, đời sống của nhân dân bị đe doạ, thiếu ổn định.  

Trước tình trạng đó, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch 5 
năm và hàng năm, tỉnh Hà Tĩnh đã ưu tiên huy động mọi nguồn lực đầu tư 
cho công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai nên kinh tế - xã hội ở Hà Tĩnh 
đạt được một số kết quả tích cực. Kinh tế Hà Tĩnh có bước phát triển khá, 
tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2006-2010 đạt 10%. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách năm 2010 tăng gần gấp 3 
lần so với năm 2005. Văn hoá – xã hội có bước chuyển biến tích cực; bảo 
đảm an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng 
được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38,62% năm 2005 xuống còn 
12,71% vào năm 2010 (tuy có cao hơn mức bình quân chung của cả nước 
là 9,6%). 6 tháng đầu năm 2011, kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái được 
nhiều thành công đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Giá trị sản xuất nông, lâm, 
ngư và nuôi trồng thuỷ sản đạt 1.679 tỷ đồng; năng suất lúa đạt 52,65 tạ/ 
ha, tăng 1,08 vạn tấn, được đánh giá đạt năng suất cao nhất trong 10 năm 
qua; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.087 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 
đạt đạt 27 triệu USD.  

Những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển nông 
nghiệp của Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua cho thấy, Hà Tĩnh đã 
thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp quan trọng để phòng, chống và giảm 
nhẹ thiên tai. Cũng qua kết quả phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm Hà Tĩnh 
đã đạt được cho thấy, đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2010 vừa qua, Hà Tĩnh 
đã có nhiều giải pháp thành công trong việc phòng, chống và giảm nhẹ 
thiên tai. Có thể khái quát ở một số vấn đề sau: 

Coi trọng công tác tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức, năng lực tự 
bảo vệ an toàn cho mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng dân cư. Coi đây là 
việc làm thường xuyên và rất cần thiết, làm cho người dân trong ý thức 
cũng như hành động luôn luôn thích ứng với biến đổi khí hậu để chủ động 
phòng tránh và tự quản ngay trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. 

Trong lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với 
thích ứng biến đổi khí hậu cần đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch 
về: phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; bố trí, điều 
chỉnh và sắp xếp lại dân cư phù hợp với điều kiện từng vùng;… 

Trong công tác ứng phó với thiên tai, cần tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, phát huy vai trò của chính quyền các cấp với nòng cốt là Ban chỉ 
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huy Phòng chống lụt bão từ tỉnh đến cơ sở để tổ chức chỉ  
huy, thống nhất điều hành thông suốt. 

Trong công tác khắc phục hậu quả, trước hết cần huy động các tổ chức, 
cộng đồng dân cư tại chỗ, đồng thời huy động các lực lượng như quân đội, 
các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giúp nhân dân sớm ổn định đời 
sống ngay từ nội lực của từng địa phương, từng cộng đồng dân cư kết hợp 
với sự hỗ trợ của Trung ương, nhân dân cả nước cũng như kiều bào và 
các tổ chức quốc tế. Khẩn trương tái thiết kết cấu hạ tầng cơ sở nhanh 
nhất, góp phần quan trọng tạo tiền đề ổn định cuộc sống và phục hồi phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến 
đổi khí hậu. Để phòng chống giảm nhẹ thiên tai hiệu quả trong thời gian tới, 
việc lồng ghép quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cho phát triển 
kinh tế với yêu cầu phòng tránh lũ, sống chung với lũ đối với các vùng dân 
cư thường bị thiên tai phải phù hợp với từng vùng. Đẩy mạnh hoạt động 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, nhất là các công trình phòng, 
chống thiên tai như kiên cố hoá hồ đập, nâng cấp hệ thống đê sông, đê 
biển, xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn, nạo vét luồng lạch, xây dựng, 
nâng cấp các công trình ngăn mặn, giữ nước ngọt để ứng phó với hiện 
tượng nước biển dâng và chua mặn lấn sâu vào nội địa. Hỗ trợ nâng cao 
năng lực công tác dự báo, cảnh báo cho các đơn vị quan trắc khí tượng 
thuỷ văn, đồng thời xây dựng mô hình quản lý lũ và các lưu vực sông để 
phục vụ công tác chỉ huy điều hành phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu 
nạn. Nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng, ngoài ngân sách 
nhà nước, cần được huy động nhiều hơn nữa từ các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước. 

Tiến hành điều tra, đánh giá chất lượng tổng thể về rừng ven biển, rừng 
phòng hộ đầu nguồn… để có chiến lược bảo vệ và phát triển rừng hiệu 
quả, có chính sách thoả đáng để phát triển và bảo vệ rừng. 

Đẩy mạnh nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng, 
toàn xã hội và có những hành động kịp thời để ứng phó với biến đổi khí 
hậu. Tiếp tục tập huấn, nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng, 
nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ cao để có thể chủ động và 
khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai. 
 

Đặng Hiếu 
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pḩ p luËt 
Thø hai, ngµy 18.7.2011. 

Chấp hành viên tỉnh Hà Tĩnh “bám” địa bàn huyện 
Sáu tháng đầu năm 2011, công tác thi hành án dân sự (THADS) ở Hà Tĩnh 
gặp khó khăn do ảnh hưởng của cơn bảo số 3 và cơn lũ lịch sử trong năm 
2010 làm cho điều kiện THA của đương sự giảm mạnh; số lượng và chất 
lượng của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; trụ sở làm việc và cơ sở vật chất 
còn nhiều thiếu thốn… Vượt qua những khó khăn đó, THADS Hà Tĩnh vẫn 
quyết giảm từ 15 đến 20% các vụ án tồn đọng. 
Nâng cao nghiệp vụ 

Cục trưởng Cục THADS Hà Tĩnh Nguyễn Cường cho biết, với phương châm: 
“Phát huy đoàn kết, siết chặt kỷ cương, tăng cường chuyên nghiệp”, từ đầu năm 
đến nay, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trương chú trọng thực hiện hai giải pháp 
cơ bản là: Tăng cường công tác kiểm tra, thẩm tra việc phân loại án và tăng cường 
tập huấn cho đội ngũ chấp hành viên trong việc áp dụng nhuần nhuyễn pháp luật, 
nâng cao năng lực tổ chức THA.  

Cùng với việc triển khai mạnh mẽ đợt thi đua cao điểm THA từ tháng 3 đến hết 
tháng 6/2011, Cục THADS tỉnh đã tổ chức kiểm tra toàn diện 12/12 chi cục 
THADS cấp huyện, tập trung vào việc phân loại án có điều kiện, không có điều 
kiện thi hành. Trong quá trình đó, trực tiếp hướng dẫn chấp hành viên cấp huyện 
khắc phục tồn tại thiếu sót và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng 
hồ sơ THA tồn đọng. Mỗi hồ sơ được kiểm tra, đoàn kiểm tra lập một phiếu kiểm 
tra hướng dẫn lưu vào hồ sơ để chấp hành viên cấp huyện theo đó tổ chức thực 
hiện.  

Nhờ vậy, việc phân loại án tại các Chi cục THADS cấp huyện ở Hà Tĩnh thời gian 
qua là chính xác. Năm 2010 tỷ lệ án có điều kiện thi hành chiếm 73%. Sáu tháng 
đầu năm 2011, tỷ lệ án có điều kiện thi hành chiếm 76%, được Bộ Tư pháp đánh 
giá là tỉnh có tỷ lệ án có điều kiện thi hành cao so với các tỉnh, thành trong cả nước. 

Kiên quyết thi hành dứt điểm 

Qua các đợt kiểm tra, Cục THADS Hà Tĩnh đã tổng hợp và xây dựng chuyên đề: 
“Khắc phục tồn tại thiếu sót trong công tác nghiệp vụ THADS”. Vừa qua chuyên 
đề này đã được tập huấn cho đội ngũ chấp hành viên trong toàn tỉnh, đáp ứng được 
đòi hỏi của thực tiễn, được các Chấp hành viên học tập, tiếp thu nghiêm túc.   

6 tháng đầu năm 2011, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường chấp hành 
viên tỉnh về chỉ đạo địa bàn huyện, đặc biệt là chỉ đạo thi hành các vụ án tồn đọng 
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có khiếu nại tố cáo. Để tăng cường cho đội ngũ chấp hành viên cơ sở về hoạt động 
nghiệp vụ, Cục trưởng Nguyễn Cường cho biết, Cục THADS tỉnh đã “duy trì chế 
độ chấp hành viên tỉnh “bám” địa bàn huyện, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc 
ngay tại cơ sở”.  

Tuy nhiên, lượng án chưa có điều kiện thi hành còn chiếm 23% về việc và 27,7% 
về tiền, chủ yếu là do đương sự đang chấp hành hình phạt tù dài hạn, đương sự bỏ 
địa phương đi không đề lại điạ chỉ, không có tài sản để thi hành. Vì vậy, ông 
Nguyễn Cường cho biết, trong thời gian tới, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục 
tổ chức các đợt cao điểm về THA. Kiên quyết tổ chức thi hành dứt điểm những vụ 
việc có điều kiện thi hành. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án được giao, 
giảm từ 15%  đến 20% số vụ việc THA tồn đọng.  

Đồng thời, phối hợp với VKSND, TAND thực hiện tốt việc miễn, giảm THA; phối 
hợp với các Ban ngành liên quan tổ chức có hiệu qủa việc tuyên truyền, vận động 
tự nguyện THA và giải quyết các khó khăn vướng mắc về THADS. Chú trọng giải 
quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay từ nơi phát sinh, hạn chế đến mức 
thấp nhất khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự. Đặc biệt, “chú trọng công tác 
tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ THADS cấp huyện. 
Coi đây như biện pháp then chốt để giải quyết tình trạng án tồn ở cấp cơ sở” – ông 
Nguyễn Cường nhấn mạnh. 

Sáu tháng đầu năm 2011, tỷ lệ án có điều kiện 
thi hành của THADS Hà Tĩnh đạt 76%, được 
Bộ Tư pháp đánh giá là tỉnh có tỷ lệ án có điều 
kiện thi hành cao so với các tỉnh, thành trong 
cả nước. Tổng số việc phải thi hành trong toàn 
tỉnh là  2.599 việc (tăng 732 việc so với cùng kỳ 
năm 2010). Số thụ lý mới 1.465 việc (tăng 773 
việc so với cùng kỳ năm 2010), bao gồm: 1.966 
việc có điều kiện thi hành (76 %); 587 việc 
chưa có điều kiện thi hành (23 %); ủy thác 46 
việc (1%). Hiện THADS Hà Tĩnh đã thi hành 
xong 1.501 việc/1.966 việc có điều kiện thi 
hành, đạt 76,3% (tăng 735 việc = 8,3 % so với 
cùng kỳ năm 2010). Đã thu được 
13.473.939.000 đồng, đạt 59 % số tiền có điều 
kiện thu (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2010) . 

Huy Anh 
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sµi gßn gi¶i phãng 
Thø ba, ngµy 19.7.2011. 

Nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công 
(SGGP).- Chiều 18-7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định cấp hơn 13 tỷ đồng (trong 
đó quà của trung ương 12 tỷ) để hỗ trợ, tặng quà 65.373 đối tượng là thân nhân 
liệt sĩ, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc cam, gia đình 
chính sách, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, với mỗi phần quà trị 
giá 200.000 đồng.  
 
Cùng ngày, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổng kết 17 năm công tác tìm kiếm, cất 
bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh 
tại Lào về nước. Trong 17 năm qua (1994-2011), Đội 192 (đội quy tập mộ 
liệt sĩ) đã tổ chức 17 đợt sang đất nước bạn Lào tìm kiếm tại tỉnh Salavan, 
tỉnh Sêkông, quy tập được 601 hài cốt liệt sĩ.  

 
Hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập và 
đưa về an táng tại nghĩa trang TP Huế. Ảnh: PHAN LÊ 

Ngày 18-7, tại Đà Nẵng, Ban công tác đặc biệt của Chính phủ Việt Nam và 
Lào đã tổ chức chương trình hội đàm về việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, 
cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại 
Lào.  

Theo đó, trong mùa khô 2010-2011, hai bên đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc 
hồi hương được 482 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên 
chiến trường Lào, trong đó có 49 hài cốt liệt sĩ xác định được tên, quê 
quán.  

P.LÊ - V.THẮNG - N.HÙNG 
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qu©n ®éi nh©n d©n 
Thø ba, ngµy 19.7.2011. 

Giao lưu nghệ thuật “Lời ru đồng đội” tại Hà Tĩnh  
QĐND Online – “Lời ru đồng đội” là chủ đề chính của của đêm giao lưu nghệ thuật 

được Báo Quân đội nhân dân phối hợp cùng một số cơ quan, đơn vị ở Trung ương và 

tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 24-7 tới đây tại Khu di tích lịch sử Ngã ba 

Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).  

Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7-

1947/27-7-2011); lần giỗ thứ 43 của 10 nữ anh hùng Thanh niên xung phong hy sinh 

anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc. 

Đại tá Phạm Văn Huấn, Phó Tổng biên tập Báo QĐND giới 
thiệu về chương trình trong buổi họp báo sáng 19-7. 

Đêm giao lưu nghệ thuật “Lời ru đồng đội” được tổ chức với sự tham gia của các nhân 

chứng đã trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc; các nhạc sĩ, nhà 

thơ, ca sĩ đã có các tác phẩm nghệ thuật thành công về địa danh lịch sử này. Qua giao 

lưu và trình chiếu phóng sự, chúng ta sẽ được gặp các cựu chiến binh của Lữ đoàn 210 

pháo cao xạ anh hùng, chiến sĩ lái xe Trần Giang San, nữ giao liên Trần Thị Thanh, anh 

hùng đếm bom La Thị Tám, nhạc sĩ Doãn Nho, Đại tá nhà thơ quân đội Vương Trọng, ca 

sĩ Anh Thơ và đặc biệt là hình ảnh 10 nữ anh hùng bất tử. Đan xen là các ca khúc nổi 
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tiếng, những bài ca đi cùng năm tháng ca ngợi mảnh đất, con người Hà Tĩnh trong kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước sẽ làm nổi bật tinh thần lạc quan, yêu đời của cán bộ, chiến sĩ, 

thanh niên xung phong… và nhân dân địa phương trong cuộc chiến đấu khốc liệt với 

quân thù… 

Tại buổi giao lưu, Ban tổ chức cũng sẽ tiến hành trao và nhận quà của một số cơ quan, 

đơn vị, tập thể và cá nhân tặng các đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn 

Hà Tĩnh. 

Theo dự kiến, trong ngày 24-7, trước khi tổ chức chương trình, Ban tổ chức sẽ dâng 

hương tại Nhà bia tưởng niệm và khu mộ 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong; thăm và 

tặng quà các đối tượng chính sách tại 3 xã Đồng Lộc, Mỹ Lộc và Xuân Lộc của huyện 

Can Lộc (Hà Tĩnh). 

Chương trình sẽ được khai mạc lúc 20 giờ ngày 24-7 và truyền hình trực tiếp trên Đài 

PT-TH Hà Tĩnh;  Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (kênh VBC), Đài tiếng nói Việt Nam 

(VOV1 Hệ thời sự chính trị tổng hợp). Ngoài ra, chương trinh còn có sự giúp đỡ, tổ chức 

của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Truyền 

thông VNC, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Về nguồn, Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Long Đức… 

Tin, ảnh: Trung Kiên 
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vietnamnet.vn 
Thø t, ngµy 20.4.2011. 

Hơn 30 triệu đồng đến với 4 chị em mồ côi  
- Ngày 18/7, đại diện báo VietNamNet tại Hà Tĩnh đã trao số tiền hơn 30 triệu 

đồng của bạn đọc cho 4 chị em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Lộc, huyện 
Can Lộc, được phản ánh đến độc giả sau cơn lũ lịch sử tháng 10/2010 tại Hà Tĩnh. 
 

 
Ông Bùi Cường và Lê Công Quý, đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 30.267.000 đồng 
của bạn đọc Báo VietNamNet cho 4 chị em mồ côi ở xã Xuân Lộc. (Ảnh: Duy Tuấn)  
Mẹ mất vì căn bệnh hiểm nghèo, bố bỏ đi làm ăn xa, giờ cũng biệt tích, bỏ lại 4 chị 
em côi cút trong căn nhà tuềnh toàng. Khi cơn lũ lịch sử dâng cao nhất, nhà cửa 
ngập trong biển nước thì cũng là lúc người mẹ các em không còn trên thế gian này 
nữa. 
 
Bao nhiêu lo toan trong cuộc sống, 4 chị em gái không biết nương nhờ vào ai. Cả 4 
chị em đứng trước nguy cơ thất học, đói ăn. 
 
Khi chúng tôi có mặt ở gia đình này thì người chị đầu Trần Thị Thảo (17) đang 
phải đi làm ở nơi xa để kiếm tiền nuôi các em. 
 
Quan báo VietNamNet và các phương tiện thông tin đại chúng, độc giả cả nước 
biết đến hoàn cảnh của 4 chị em và đã có nhiều sự trợ giúp thiết thực. 
 
Ngày 18/7, trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã Xuân Lộc và huyện 
Can Lộc, đại diện báo VietNamNet đã trao số tiền 30.267.000 đồng cho 4 chị em. 
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Thay mặt gia đình, ông Trần Đình Phúc (bác ruột các cháu) đã đứng ra nhận giúp. 
 
Ông Phúc cũng hứa với độc giả VietNamNet và đại diện chính quyền là sẽ sử dụng 
số tiền đúng mục đích, chăm lo cuộc sống cho  4 cháu. Trước mắt, số tiền sẽ được 
gửi vào ngân hàng cho các cháu. 
 
Bé Trần Thị Trang, em gái thứ 3 trong nhà xúc động: Chị em cháu biết ơn tất cả 
mọi người đã quan tâm, dành tình thương cho chúng cháu. Bố đi xa, mẹ thì không 
còn nữa, chị em chúng cháu không biết nương tựa vào đâu. May mà nhờ độc giả 
báo VietNamNet và mọi người quan tâm. Bọn cháu sẽ không lo không có tiền đi 
học nữa. 
 
Ông Lê Hữu Quý, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết: Thay mặt chính quyền 
xã, gửi lời cám ơn đến báo VietNamNet và độc giả. Sau khi VietNamNet và một số 
cơ quan báo chí phản ánh, các cháu mồ côi đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp của 
các nhà hảo tâm cả nước. 
 
Duy Tuấn 
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giao th«ng vËn t¶i 
Thø şu, ngµy 22.7.2011. 

Ban ATGT Hà Tĩnh: 5 nhiệm vụ trọng tâm để giảm thiểu TNGT 
Ban ATGT Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển 
khai nhiệm vụ kéo giảm TNGT trong thời gian tới, đặc biệt là chấn chỉnh công 
tác vận chuyển hành khách của các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Đồng chí Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị 
có đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, các đơn vị công an, Sở GTVT, thành 
viên Ban ATGT tỉnh, Khu quản lý đường bộ IV… Đặc biệt, dự hội nghị lần này có 
thêm nhiều doanh nghiệp vận tải xe khách trên địa bàn tỉnh, nhằm chấn chỉnh kéo 
giảm TNGT do xe khách gây ra thời gian gần đây. 

Báo cáo của Ban ATGT tỉnh nêu rõ: Công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 6 tháng 
đầu năm đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. TNGT 
trên địa bàn toàn tỉnh đã được kiềm chế và giảm thiểu so với cùng kỳ năm 2010, 
tuy nhiên tình hình trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp, xẩy ra nhiều vụ TNGT từ 
rất nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng.  

 

Đồng chí Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến chỉ đạo 

Nhằm kiềm chế và giảm thiểu TNGT, không để xẩy ra các vụ TNGT đặc biệt 
nghiêm trọng. Trong thời gian tới Ban ATGT tỉnh sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ 
5 giải pháp. Trong đó, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển 
khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh 
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trật tự, ATGT trong thời gian tới; Đề án số 63/ĐA-UBND ngày 16/6/2011 của 
UBND tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong tình hình mới;  

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ATGT, tập trung chủ đề “văn 
hóa giao thông”, hưởng ứng chương trình “Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ 
toàn cầu”… Yêu cầu Sở GTVT chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt pháp 
luật ATGT, nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ lái xe, các chủ doanh 
nghiệp vận tải, nhất là vận tải hành khách. Nâng cao vai trò trách nhiệm phối hợp 
chỉ đạo thực hiện đối với các thành viên Ban ATGT tỉnh (trong thời gian qua một 
số thành viên chưa có sự quan tâm đúng mức theo phân công nhiệm vụ của Chủ 
tịch UBND- Trưởng Ban ATGT tỉnh); 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật 
tự ATGT; đặc biệt chú trọng các thời điểm sau 18 giờ là thời gian thường hay xẩy 
ra tai nạn giao thông, xử phạt nghiêm các hành vi không đội mũ bảo hiểm, sử dụng 
rượu bia quá nồng độ cho phép, chạy quá tốc độ quy định, lạng lách đánh võng..; 
tập trung xử lý vi phạm của xe khách trên tuyến QL1A, xe vận chuyển đất, đá, vật 
liệu xây dựng vi phạm trật tự ATGT và vệ sinh môi trường; 

Quan tâm đến công tác đảm bảo trật tự ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ 
và đường sắt. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo trật tự 
ATGT đối với vận tải khách bằng đò ngang, nhất là trước, trong mùa mưa bão sắp 
tới. 

Theo thống kê của Cục CSGT đường bộ-đường sắt, 100% các vụ tai nạn xe khách 
đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua đều là xe tư nhân. Điều đó phần nào cho 
thấy vấn đề quản lý, tuyển chọn lái xe lỏng lẻo của các danh nghiệp tư nhân, và tiếp 
tục báo động tình trạng doanh nghiệp vì lợi nhuận, lái xe vì được giao khoán nên đã 
không tuân thủ luật GTĐB, tùy tiện tranh giành khách, tự do chạy ẩu, tránh vượt 
sai, chở quá số người quy định.  

Trong các vụ tai nạn thảm khốc, điều tra cho thấy có trường hợp lái xe liên tục quá 
4 giờ hoăc 1 ngày có trên 8 giờ cầm vô lăng…như vậy để nhằm hạn chế TNGT thì 
doanh nghiệp vận tải phải có một cái nhìn nghiêm túc về hoạt động thực tế của 
từng doanh nghiệp.  

Cần tổ chức lại bộ máy quản lý, tiếp nhận đủ cán bộ để đủ khả năng quản lý điều 
hành doanh nghiệp có hiệu quả, chấp hành tốt pháp luật nhà nước trong hoạt động 
vận tải. Quan tâm công tác gửi cán bộ đi học để nâng cao trình độ quản lý. Thường 
xuyên tổ chức tập huấn nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp đối với lái xe, 
nâng cao ý thức chấp hành Luật GTĐB cho đội ngũ lái phụ xe và nhân viên phục 
vụ trên xe. 
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Trong nội bộ doanh nghiệp cũng như giữa các doanh nghiệp cần tổ chức hội nghị 
để tìm ra giải pháp phối hợp hỗ trợ nhau chấn chỉnh những hạn chế, cạnh tranh lành 
mạnh, tạo điều kiện để hỗ trợ nhau cùng phát triển, xây dựng uy tín, thương hiệu 
cho doanh nghiệp mình và làm sao để người dân tin tưởng đến với ngành vận tải ô 
tô. 

Doanh nghiệp và lái xe không chạy đua về lợi nhuận, chấp hành nghiêm túc luật 
GTĐB thì chắc chắn TNGT sẽ giảm mạnh trên các tiêu chí. Ngoài ra các doanh 
nghiệp khẩn trương triển khai láp thiết bị giám sát hành trình để tăng cường công 
tác quản lý 

UBND tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài 
chính, GTVT, Cục thuế, Liên minh HTX…để kiểm tra hoạt động của các doanh 
nghiệp sau khi đã được cấp phép hoạt đông, để có những giải pháp như thu hồi 
GPKD, đình chỉ hoạt động vận tải trên một số tuyến đối với các DN thường xuyên 
vi phạm trật tự ATGT 

Sở GTVT sẽ kiểm tra chặt chẽ các điềù kiện về cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, 
chấp thuận cho xe khai thác tuyến; doanh nghiệp không đủ điều kiện thì không cấp 
phép. Sau khi cấp phép cần thường xuyên kiểm tra để tránh hiện tượng các doanh 
nghiệp đối phó để được cấp phép, kiên quyết thu hồi giấy phép khi không đủ điều 
kiện về kinh doanh vận tải. 

Chỉ đạo Ban Quản lý bến xe thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trong 
hoạt động vận tải. Đặc biệt thực hiện nghiêm về kiểm tra điều kiện an toàn đối với 
phương tiện người lái trước khi xuất bến. Kiên quyết từ chối không tiếp nhận xe 
vào bến đón trả khách đối với xe không đủ điều kiện an toàn, không đủ lái xe có 
bằng lái xe hợp lệ, đặc biệt là tuyến ngoại tỉnh có cự ly trên 200 Km trở lên. Thanh 
tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động vận tảo khách. 

Chấn chỉnh hoạt động vận tải xe buýt trên 2 tuyến dang hoạt động. Lập đề án để 
triển khai phát triển vận tải khách công công bằng xe buýt trên các tuyến nội tỉnh 
và phụ cận. Lưu ý phải lựa chọn được những doanh nghiệp thật sự có năng lực về 
tài chính và không thực hiện khoán doanh thu cho lái xe, ưu tiên mở những tuyến 
hiện nay chưa có tuyến cố định hoạt động. 

Khẩn trương tiến hành thành lập Hiệp hội vận tải ôtô Hà Tĩnh để làm cầu nối giữa 
cơ quan quản lý Nhà nước với các doanh nghiệp vận tải. Trình UBND tỉnh phê 
duyệt điểm đậu cho xe Taxi trên địa bàn TP Hà Tĩnh và Thị xã Hồng Lĩnh…  

Đối với Ngành Công an cần tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm 
Luật GTĐB đối với hoạt động vận tải ô tô; đặc biệt chú trọng các tuyến đường dài 
trên 200 Km phải đủ lái xe có GPLX hợp lệ; việc kiểm tra phải thực hiện thường 
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xuyên theo từng chuyến, hằng ngày, tránh tình trạng trên xe chỉ có 1 lái xe có 
GPLX hợp lệ. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát lưu động, thay đổi vị trí kiểm tra, 
đổi mới công tác kiểm tra, xử lý. Công an TP Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra xử lý 
những xe không vào bến đón trả khách, xe chạy vòng vo, nhất là những xe giả mạo 
xe buýt. 

Hoàng Minh Việt 
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ngêi ®a tin 
Thø hai, ngµy 25.7.2011. 

“Công ty nhân ái” tại miền Trung  
Là một trong số ít những công ty đi lên từ hộ gia đình kinh doanh buôn bán 
xe máy, Công ty TNHH TM Kim Ngân - Honda Bình 7Kӫy (Hà Tĩnh) còn được 
người dân nghèo nơi vùng quê miền Trung biết đến với tên gọi trìu mến 
“công ty nhân ái”.  

Chị Lê Thị Như Thủy, Giám đốc Công ty cho biết: “Hiện Công ty đã thành lập quỹ được 

trích từ một phần kinh phí hoạt động kinh doanh để nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho những 

hoàn cảnh khó khăn. Tuy còn khiêm tốn nhưng chúng tôi hy vọng đó sẽ là sự chia sẻ 

hữu ích đối với những số phận bất hạnh”.  

 

Hoạt động xã hội, trao quà lũ lụt tháng 10/2010 

ĐӃn nay Công ty đã xây dựng được 10 nhà tình nghĩa cho các gia đình gặp hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh. Với khẩu hiệu “chắt chiu từng đồng, lá rách ít 

đùm lá rách nhiều”, công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ những gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, các gia đình chính sách, thành lập quỹ 

khuyến học cho học sinh nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi... Hà Tĩnh là mảnh đất phải 

gánh chịu nhiều thiên tai. Công ty TNHH TM Kim Ngân cũng là một trong những doanh 
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nghiệp đi đầu trong công tác cứu trợ, ủng hộ đồng bào lũ lụt bằng nhiều hình thức như 

ủng hộ tiền, mua gạo…  

Trao đổi với PV báo Nguoiduatin.vn về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, chị 

Như Thủy cho biết: “Sắp tới đây Công ty TNHH Kim Ngân sẽ không ngừng mở rộng mô 

hình kinh doanh, xây dựng thêm 2 cửa hàng Honda ở huyӋn Đức Thọ và huyӋn Kỳ Anh 

dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 10 tới, tạo thêm công ăn, việc làm cho người 

dân địa phương. Đồng thời Công ty cũng sẽ tích cực tham gia nhiều hơn nữa vào các 

hoạt động an sinh xã hội nhằm góp một phần nhỏ chia sẻ khó khăn với những số phận 

bất hạnh”. 

Hiên nay, doanh nghiệp là một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh trong công tác từ 

thiện và hoạt động xã hội. Được biết, cuộc thi “Rạng rỡ Hồng Lam”, một trong những 

hoạt động rất được các em học sinh Hà Tĩnh do Công ty TNHH TM Kim Ngân là nhà tài 

trợ chính. Ngoài việc quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, công ty cũng phối hợp với tỉnh 

đoàn Hà Tĩnh mở các lớp đào tạo kỹ năng lái xe an toàn nhằm bổ trợ và tuyên truyền về 

an toàn giao thông cho người dân.  

Quӕc Anh 
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®¹i ®oµn kÕt 
Thø n̈m, ngµy 28.7.2011. 

Bình minh ở Kỳ Phương (28/07/2011) 

Để dự án FORMOSA – một dự án mang tầm vóc khu vực đi vào hoạt động, 
tỉnh Hà Tĩnh đã phải di dời hàng nghìn hộ dân thuộc 5 xã vùng ven biển của 
huyện Kỳ Anh (gồm Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Thịnh). Tại 
nơi ở mới, dẫu còn chồng chất khó khăn nhưng người dân tin rằng cuộc đời 
mình sẽ thoát nghèo. 
  

 
  

Hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện đã  
góp phần nâng cao đời sống của người dân Kỳ Phương 

 tại khu tái định cư 

Nắng mới 

Chúng tôi về xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh vào một ngày cuối tháng Bảy ngập 
nắng. Nhìn những đụn cát trắng lấp lóa trải dài đến ngút tầm mắt, đồng nghiệp của 
tôi ví von một cách khá hình tượng về cái sự nghèo của huyện vùng bãi ngang này. 
"Chỉ cách đây chừng dăm năm trở về trước, đứng trên Đèo Ngang nhìn xuống, 
tưởng tượng ai đó chỉ cần đặt một chiếc quạt máy có công suất lớn trên đỉnh đèo là 
có thể thổi bay tất cả những ngôi nhà lúp xúp như những bao diêm, xếp la liệt dưới 
kia”. Thật vậy, cái nghèo khó đeo đẳng bao đời đã khiến phần đông người dân 
quanh năm bám biển không thể cất nổi một ngôi nhà kiên cố, đủ sức chống chọi 
với mưa gió. Mỗi mùa mưa bão đi qua vùng, người ta lại run rẩy góp nhặt những 
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gì còn sót, dựng lại những ngôi nhà tả tơi lấy nơi trú ngụ. Cứ thế đói nghèo và 
thiên tai trở thành một vòng luẩn quẩn, như muốn dồn con người vào nơi không 
lối thoát... 

Kỳ Phương nay đã khác nhiều lắm. Từ tháng 3-2010, một nửa diện tích cùng dân 
số của xã đã được di dời nhường chỗ cho dự án FORMOSA – một dự án trọng 
điểm của khu vực Bắc miền Trung. Tại khu tái định cư, dọc 2 bên con đường đã 
được nhựa hóa phẳng phiu là những ngôi nhà ngói, nhà mái bằng kiên cố. Hệ 
thống điện, đường, trường, trạm và khu công sở 3 tầng khang trang của xã được 
đặt ngay trung tâm, bên cạnh là khu vui chơi giải trí, sân vận động... khiến chúng 
tôi có cảm giác đang đến thăm một khu đô thị mới chứ không phải vùng tái định 
cư của một dự án công nghiệp.  

Trong căn nhà mái bằng rộng rãi khang trang, bà Phan Thị Ứng, thôn Nhân Hòa 
không giấu được niềm vui: Ngày nhận được đất, được tiền đền bù tại nơi ở cũ, cả 
nhà quyết định cất một căn nhà "cho ra tấm ra miếng” để ở. Sau hơn 3 tháng, căn 
nhà đã được hoàn thiện. Ngày đầu tiên đặt chân vào căn nhà còn thơm mùi sơn, 
nền lát gạch hoa sáng bóng, bước chân bà vẫn còn chênh chao lắm, cứ ngỡ không 
phải là sự thật. Bởi lẽ, gần trọn cuộc đời này, những bước chân của bà toàn gắn 
với cát, với sóng. "Không chỉ riêng tôi mà hầu hết người dân trong làng đều rất 
phấn khởi, nếu không muốn nói rằng nhờ dự án này, cuộc đời của những người 
dân nghèo như chúng tôi đã bước sang một trang mới. Dù trước mắt vẫn còn rất 
nhiều những khó khăn nhưng chúng tôi đều tin rằng, thế hệ con cháu mình sẽ được 
học hành đủ đầy, có công ăn việc làm đàng hoàng trên chính quê hương” – bà Ứng 
lạc quan cho biết. 

Cùng có chung tâm sự như bà Ứng, anh Lê Văn Mùi, thôn Nhân Hòa cho biết: 
Chuyển về nơi ở mới, gia đình anh được cấp hơn 400m2 đất ở. Xây xong căn nhà 
lớn, số tiền còn lại anh bàn với vợ mua một chiếc xe tải, chuyên chở vật liệu xây 
dựng phục vụ cho bà con trong xã, cuộc sống của cả gia đình đến nay đã khá ổn 
định.  

Những trăn trở 

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương 
phấn khởi trước cuộc sống mới của nhân dân nhưng cũng không giấu được lo 
lắng: Sau khi có chủ trương của tỉnh, chính quyền, UBMTTQ cùng các ban, ngành 
của xã đã tích cực vào cuộc vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu về tầm vóc 
và vai trò quan trọng của dự án nên hầu hết người dân đều hiểu và ủng hộ. Đến 
thời điểm hiện tại, 100% người dân thuộc diện tái định cư trong xã đã di dời xong 
và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên điều đáng lo nhất hiện nay vẫn là tạo nghề cho 
người dân mưu sinh. Hiện tại, cả xã có khoảng hơn 2.000 người trong độ tuổi lao 
động không có việc làm, trong khi dự án FORMOSA trong giai đoạn thi công chỉ 
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giải quyết được việc làm tạm thời cho chưa đầy 100 lao động. Để giải quyết tình 
trạng thiếu việc làm, xã cũng đã tổ chức lớp học nghề thủ công mỹ nghệ mây tre 
đan cho hơn 100 chị em phụ nữ trong xã. Tuy nhiên với lực lượng lao động dôi dư 
như hiện tại ở Kỳ Phương, các giải pháp này chỉ như "muối bỏ biển”.  

Đem những trăn trở nêu trên gặp ông Nguyễn Đình Vận – Phó Ban quản lý khu 
kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh, ông cũng băn khoăn: Về cơ bản khi thu hồi đất là thu 
hồi một cách triệt để để bàn giao cho nhà thầu nên người dân thiếu đất sản xuất, 
trong khi người dân chỉ quen đi biển và làm nông nghiệp. Đây là một khó khăn 
không nhỏ trước mắt. Về lâu dài chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra, phân loại độ 
tuổi lao động. Số người trẻ trong độ tuổi đi học sẽ được tạo điều kiện cho đi học 
tại các trường nghề, sau khi học xong sẽ bàn giao số lao động này cho các nhà đầu 
tư. Số lao động trung niên sẽ được khuyến khích vào các ngành dịch vụ, buôn bán. 
Đối với số người hết tuổi lao động sẽ được hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo trong 
khoảng thời gian liên tục 5 năm. Đồng thời tỉnh sẽ thu hồi đất từ các dự án thiếu 
hiệu quả trong khu vực (khoảng 1.800ha) chia lại cho người dân làm đất sản xuất, 
đưa các loại cây trồng thích hợp, như cây thanh long vào trồng, góp phần phát 
triển kinh tế. 

Với những nỗ lực đó, hy vọng cuộc sống của những người dân vùng tái định cư ở 
huyện Kỳ Anh sẽ sớm ổn định và thoát nghèo bền vững. 

Nguyễn Chung 
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pḩ p luËt&x· héi 
Thø şu, ngµy 2.7.2011. 

Hà Tĩnh: Đầu tư gần 1,7 nghìn tỷ đồng cho đề án phát triển 
KT-XH 

(PL&XH0-Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển bền vững KT-XH tại 10 
xã chịu ảnh hưởng Dự án khai thác Mỏ sắt Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh. 

 Đề án sẽ thực hiện quy hoạch, sắp xếp ổn định cho khoảng 4.000 hộ dân vùng bị 
ảnh hưởng trực tiếp của Dự án khai thác Mỏ sắt Thạch Khê gắn với quy hoạch 
nông thôn mới. Trong đó, ưu tiên thực hiện các dự án sản xuất giống cây trồng, vật 
nuôi; cơ sở chế biến hải sản; đóng mới tàu thuyền đánh bắt hải sản... phù hợp với 
đặc điểm về điều kiện tự nhiên, xã hội của các địa phương. 

 
Công trường mỏ sắt Thạch Khê. 

  
  
Bên cạnh đó, đề án cũng ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng các tuyến 
đường giao thông liên xã, liên nông thôn...; trên cơ sở các quy hoạch ngành đã 
được phê duyệt, từng bước đầu tư, xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp phụ trợ, 
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đê sông, đê biển, khu neo đậu tránh, trú bão, các khu dịch vụ du lịch biển, dịch vụ 
thương mại cầu cảng, chợ đầu mối tại các trung tâm cụm xã.. 

Ngoài ra, đề án còn ưu tiên đầu tư xây dựng trung tâm hành chính, trạm y tế các xã, 
các thiết chế văn hóa; trung tâm dạy nghề huyện có quy mô và hình thức đào tạo 
phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ 
nhằm phát huy các ngành, nghề nông thôn. Phấn đấu tỷ lệ lao động được qua các 
lớp đào tạo, tập huấn đạt trên 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 10%. 

Tổng mức đầu tư của Đề án dự kiến khoảng 1.677 tỷ đồng bao gồm vốn lồng ghép 
các chương trình, dự án trên địa bàn, ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vӕn 
vay Wtn Gөng, vӕn Công ty Pӓ�sҳt 7Kҥch Khê, vӕn huy đӝng doanh nghiӋp Yj�nhân 
dân đyng Jyp. 

Hải Nguyễn 
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sµi gßn gi¶i phãng 
Thø hai, ngµy 11.7.2011. 

Gần 12 tỷ USD đầu tư vào Khu Kinh tế Vũng Áng 
 

(SGGP).- Chiều 10-7, ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban Quản lý Khu kinh 
tế (KKT) Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau 5 năm thành lập (12-7-
2006 - 12-7-2011), KKT Vũng Áng, Hà Tĩnh đã thu hút được 103 doanh 
nghiệp lớn (trong đó có 24 doanh nghiệp nước ngoài), với tổng số 
nguồn vốn đăng ký đầu tư gần 12 tỷ USD. 

 
Phối cảnh Khu đô thị - thương mại - dịch vụ - 
nghỉ dưỡng - nhà ở cao cấp tại Khu Kinh tế 
Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. 

KKT Vũng Áng có tổng diện tích gần 23.000ha, bao gồm 9 xã nằm ở phía 
Nam huyện Kỳ Anh, với hạt nhân phát triển là cụm cảng nước sâu Vũng 
Áng - Sơn Dương có thể tiếp nhận tàu có trọng tải từ 5 - 35 vạn tấn. Một 
số dự án trọng điểm quốc gia KKT Vũng Áng đã hoàn thành, đi vào hoạt 
động và phát huy hiệu quả như Tổng kho Xăng dầu - Dầu khí Vũng Áng, 
Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung bộ, cảng Vũng Áng (cầu cảng số 1, số 
2), cùng một số nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu...  

Nhiều dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, như Nhà máy nhiệt điện 
Vũng Áng 1, 1,56 tỷ USD (1.200 MW), Khu liên hợp gang thép và cảng 
Sơn Dương Formosa của Tập đoàn Formosa - Đài Loan (Trung Quốc) với 
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vốn đầu tư giai đoạn 1 7,9 tỷ USD, dự án Khách sạn năm sao - cao ốc văn 
phòng 78,6 triệu USD, Khu du lịch dịch vụ hồ Tàu Voi 70 triệu USD, dự án 
Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Vũng Áng 50 triệu USD...  

Nhiều dự án có quy mô đầu tư lớn đang hoàn chỉnh hồ sơ để được cấp 
giấy chứng nhận đầu tư, như nhà máy lọc hóa dầu công suất 16 triệu 
tấn/năm (12,47 tỷ USD), nhà máy luyện thép công suất 2 triệu tấn/năm 
của Công ty CP Sắt Thạch Khê, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, công 
suất 1.200 MW... 

D.Quang 
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n«ng nghiÖp.vn 
Thø şu, ngµy 15.7.2011. 

Thử "giải mã" cung đường tử thần Hà Tĩnh 
Cung đường tử thần chính là QL1A đoạn qua Hà Tĩnh. Chỉ trong thời gian 
ngắn trở lại đây, hàng trăm mạng người đã bỏ lại trên cung đường này.  

Vậy có gì bí hiểm trên tuyến đường này? Vì sao hàng loạt vụ tai nạn giao thông 
thương tâm, liên tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh? 

 

Miếu thờ xếp hàng bên lộ 

Sau một thời gian dài, nay chúng tôi mới có dịp trở lại cung đường tử thần bên bờ 
Sông Lam (Hà Tĩnh). Trước mặt chúng tôi là ngôi miếu, tấm bia mới được người 
dân dựng lên bên bờ sông Lam để thờ vọng 20 người xấu số bị tử nạn trên chiếc xe 
khách mang biển số 48K-5868 vào tháng 10/2010 vừa qua.  

Một cụ già trạc 70 tuổi, sống cạnh ngôi miếu, nói: Không chỉ có 20 người chết ở 
đây mô các chú ạ. Hôm qua, hôm kia cũng tại đây, một xe khách gây tai nạn làm 
chết một phụ nữ. Trước đó ít hôm, một xe tải cũng đã đâm hai người đi xe máy làm 
một người chết tại chỗ, một người bị thương. Chúng tôi thật sự khiếp đảm vì suốt 
ngày phải chứng kiến cảnh thịt nát xương tan do TNGT trên đoạn đường này. 

Chạy theo tuyến QL1A từ Nghi Xuân, qua Hồng Lĩnh, vào Can Lộc…, dọc hai bên 
đường, hàng loạt chiếc am nhỏ được dựng lên để thờ những người xấu số chết  
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đường chết chợ. Đi qua thị trấn Can Lộc, chúng tôi vẫn còn ám ảnh bởi vụ tai nạn 
xảy ra vào ngày 3/7 vừa qua, khi chiếc xe tải romooc chở 70 tấn xi măng đang đỗ 
choán gần hết cả phần con đường 1A để bốc xi măng thì chiếc xe khách 38N-9959 
của hãng xe Phú Quý chạy từ Hà Nội vào đâm thẳng thân xe romooc khiến 2 người 
chết tại chỗ, 21 người thương tích nặng. 

Đến địa phận Thạch Hà sáng 13/7, trên đoạn tránh quốc lộ 1A, qua TP Hà Tĩnh, lần 
này không phải là hồi tưởng mà ngay trước mắt chúng tôi, một vụ tai nạn còn chưa 
kịp thu dọn hiện trường. Một khung cảnh tang thương, đau đớn khi 2 nữ sinh bị cán 
chết không nguyên vẹn thi thể. Được biết, 2 em học sinh Võ Thị Oanh 17 tuổi, trú 
xã Bắc Sơn và Nguyễn Thị Duyên 17 tuổi, trú xã Thạch Vĩnh (Thạch Hà), khi đi 
qua đường đã bị chiếc xe khách Quốc Hiền mang BKS 37V- 3733 chạy cùng chiều 
tông vào, hất sang phần đường bên kia. Ngay lúc đó, chiếc xe bồn mang BKS 37H-
6895 chạy ngược chiều trờ tới, không kịp xử lý đã cán thẳng lên 2 em chết ngay tại 
chỗ. 

Những người dân sống ven quốc lộ cho biết, những vụ tai nạn thương tâm như vậy 
trên địa Hà Tĩnh gần như đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". "Vậy địa bàn 
huyện nào xảy ra tai nạn nhiều nhất"- chúng tôi hỏi. Người dân không phải suy 
nghĩ, trả lời ngay, đó là các đoạn đường qua địa bàn giáp ranh huyện Cẩm Xuyên 
và Kỳ Anh. 

 

Tai nạn vì tệ nạn? 

Đến cung đường được mệnh danh là "tử thần đêm”- đoạn giáp ranh giữa Cẩm 
Xuyên và Kỳ Anh, người dân ở đây cho hay: Sở dĩ ở đây hay xảy ra tai nạn về đêm 
là do trên cung đường này có “khu mại dâm” thị tứ Voi. Nơi đây cứ đêm đến, đám 
thanh niên khắp nơi đàn đúm ăn nhậu say sưa thường hay rủ nhau đi “Voi” giải 
trí. Xe máy toàn chở 3, chở 4 rồ ga nổ máy ầm ĩ, chạy lạng lách không làm chủ tốc 
độ...nên đã gây đủ thứ kiểu tai nạn: Kẻ thì đâm vào thành cầu, người thì đâm vào 
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cNhiều người dân Cẩm Xuyên vẫn còn kinh hoàng về vụ TNGT xảy ra năm 2009, 
khi 4 thanh niên chạy xe "kẹp 4" đâm trực diện ô tô đang lưu thông ngược chiều 
khiến cả 4 người chết ngay tại chỗ. 

Quan sát tuyến quốc lộ đoạn giáp ranh này, rất dễ để thấy rằng, mật độ các các am, 
miếu thờ người xấu số được lập lên hai bên đường nhiều hơn hẳn so với các nơi 
khác. Thiếu tá Hà Huy Khanh – Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, đội quân luôn bám 
trụ trên cung đường này, cho biết: Địa bàn Kỳ Anh có 54 km QL 1A chạy qua thì 
có đến 35 điểm "đen", trong đó đáng sợ nhất nhất là các điểm Đèo Con, cầu Tổ 
Voi, dốc Voi, đoạn cây xăng Kỳ Phong (thuộc huyện Kỳ Anh). 

 Thiếu tá Khanh cho biết, những đoạn đường này bị sụt lún nghiêm trọng, mặt 
đường tạo thành các dãy sống trâu, luống khoai từ vài năm nay nhưng không được 
sửa chữa nâng cấp; nhiều điểm đấu nối đường với QL1A không phù hợp, một số 
biểm báo bất hợp lý, cộng với người điều khiển phương tiện giao thông ý thức kém, 
không làm chủ tốc độ nên đã xảy ra rất nhiều vụ TNGT nghiêm trọng.  

Có thể kể ra như vụ TNGT thảm khốc làm 7 người trên chuyến xe khách Tú Tạc tử 
nạn vào năm 2009 tại dốc Đèo Con; vụ chiếc xe 7 chỗ mang BKS 73A-002.83 gặp 
tai nạn làm 5 người chết thảm, 2 người bị thương nặng thuộc địa phận xã Kỳ 
Phương. Và mới đây nhất, vào hồi 5 giờ ngày 7/7/2011, trên QL1A đoạn qua xã Kỳ 
Giang đã xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách BKS 49X- 4660 và ô 
tô tải 37V-0810 chạy ngược chiều làm 2 người chết tại chỗ, gần chục người bị 
thương, trong đó có 5 người bị thương rất nặng. 

Không có bằng vẫn chạy 

Đánh giá tình hình TNGT trên địa bàn, Thiếu 
tá Lê Xuân Thủy - Phó trưởng Công an 
huyện Kỳ Anh cho hay: Tai nạn liên tục xảy 
ra trên địa bàn Kỳ Anh nói riêng và QL 1A 
nói chung, có 3 nguyên nhân chính: Nguyên 
nhân thứ nhất là do ý thức chấp hành luật lệ 
của người tham gia giao thông quá kém, 
trong đó đặc biệt là một bộ phận thanh niên 
hư hỏng và học sinh; thứ hai là đường giao 
thông nhiều đoạn xuống cấp, nhiều điểm đấu 
nối sai quy định, biển báo cắm không hợp lý; 
thứ 3 là lái xe phóng nhanh vượt ẩu, không 
làm chủ tốc độ, nhiều trường hợp sử dụng bia 
rượu vẫn tham gia điều khiển phương tiện. 

+ Chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua trên địa 
bàn Hà Tĩnh, đã xảy ra 4 vụ tại nạn giao 
thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến 
xe khách và xe tải, khiến 7 người chết và 
30 bị thương. 

+ Số liệu báo cáo tổng hợp từ Ban An toàn 
giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chưa 
tính đến tai nạn đường sắt và đường thủy, 
chỉ tai nạn giao thông đường bộ, trong 
năm 2010, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 
228 vụ tai nạn, làm 250 người chết, 149 
người bị thương; 6 tháng đầu năm 2011, 
xảy ra 91 vụ TNGT đường bộ, làm chết 
107 người, bị thương 65 người.   
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Tuy nhiên, trò chuyện với cánh lái xe khách đường dài, họ cho rằng, nguyên nhân 
không chỉ dừng lại ở đó. Tài xế Nguyễn Ngọc Hiếu ở TP HCM chuyên chạy xe ọc 
Nam- Bắc cho biết: Đi dọc chiều dài đất nước nhưng mỗi khi đi qua Hà Tĩnh chúng 
tôi luôn lo sợ và hết sức cẩn thận. Bởi ở đây không chỉ ý thức người tham gia giao 
thông trên địa bàn kém, đường xấu, nhiều ổ voi, ổ gà mà còn do hay có mưa bay và 
đường rất trơn, rất dễ mất tay lái. 

 

Một điều đáng lưu ý, theo nhiều hành khách cho biết, rất nhiều xe khách của Hà 
Tĩnh thường xuyên phóng nhanh, vượt ẩu không chỉ trên suốt tuyến đường mà về 
đến địa bàn Hà Tĩnh cũng vậy. Có người cho rằng, khi qua địa bàn Hà Tĩnh, xe các 
tỉnh khác thì vẫn e dè vì sợ “dính” tốc độ, còn giàn xe khách “người nhà” mang 
biển số 38 của tỉnh này thì cứ chạy như tàu bay đất nhưng không hề bị xử lý! Đây 
cũng là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra tai nạn trên địa bàn Hà 
Tĩnh. 

Được biết, tại Hà Tĩnh hiện có 274 xe khách đường dài, trong đó có 48 xe chạy 
tuyến Hà Tĩnh- Hà Nội, 8 xe chạy tuyến Hà Tĩnh – TP Hồ Chí Minh. Sau liên tiếp 
các vụ TNGT kinh hoàng xảy ra, lực lượng chức năng mới vỡ lẽ, trong đó nhiều tài 
xế chưa đủ điều kiện lái xe khách trên 30 chỗ ngồi theo quy định nhưng nhà xe vẫn 
qua mặt cơ quan chức năng để các tài xế này điều khiển. tiêu biển báo, người thì 
đâm vào ô tô, xe máy…  
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®¹i ®oµn kÕt 
Thø şu, ngµy 1.7.2011. 

Hà Tĩnh: Một phó bí thư đoàn xã bị em vợ đâm chết (01/07/2011) 

Sáng ngày 30-6, Ông Nguyễn Văn Thành -Trưởng Công an xã Kỳ Trinh, 
huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án 
mạng làm một cán bộ đoàn của xã bị tử vong. 
  
Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đình Quát (29 tuổi) là Phó bí thư đoàn xã 
Kỳ Trinh, bị em vợ dùng kéo đâm chết ngay tại nhà. Theo đó, vào khoảng 18h 
ngày 29-6, Võ Trọng Lý (18 tuổi, ở xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh) đến nhà anh 
Quát (anh rể Lý). Trong khi chơi, Lý để cháu khóc và bị anh quát nhắc nhở. Bực 
tức, 19h30 cùng ngày, Lý chạy sang hàng xóm lấy kéo đâm một nhát chí mạng 
vào người anh rể. 

Thấy anh rể gục xuống, Lý liền bỏ trốn. Mặc dù được người nhà đi cấp cứu tại 
Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, nhưng do vết thương quá nặng, anh Quát đã tử 
vong. Sau đó Lý đã đến cơ quan Công an huyện Kỳ Anh đầu thú.  

Bắc Vũ 
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Biªn phßng 
Thø şu, ngµy 1.7.2011. 

Bắt đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy 

Vào hồi 6h30 phút, ngày 30-6-2011 tại khu vӵc xóm 6, xã Sơn Lĩnh - 
Hương Sơn - Hà Tĩnh, lực lượng trinh sát Đồn BPCK Cầu Treo và Đồn 
BP Đá Gân phối hợp với Công an huyện Hương Sơn và Đội kiểm soát 
phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã mật phục và bắt quả 
tang đối tượng Lê Hồng Trường, SN 1967, trú tại xóm 6 xã Sơn Hồng 
– huyện Hương Sơn Hà Tĩnh đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất 
ma túy.  

Tại hiӋn trѭӡng, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 gói chất bột dạng rắn 
màu trắng và yêu cầu đối tượng về cơ quan làm việc. 

Đối tượng Lê Hồng Trường khai nhận đó là  gói hêrôin (có trọng lượng 
khoảng 5gam), do Trường mua từ Thanh Chương - Nghệ An về để sử 
dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn. 

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý theo pháp 
luật. 

Thế Mạnh - Đức Phúc 
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tÇm nh×n.net 
Thø b¶y, ngµy 2.7.2011. 

Hà Tĩnh: Lập danh sách “ma” để chia chác 
khu đất "vàng" giữa trung tâm thành phố 
(Kỳ 2)  
(Tamnhin.net) - Để hợp thức hoá được khu đất vàng tại trung tâm Thành phố 
Hà Tĩnh, Công ty 475 đã dùng những “quái chiêu” trong quá trình lập hồ sơ 
xin giao đất.  

 
Khu đất "vàng" ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh  

Kỳ 2: Dấu hiệu bất thường trong “Hợp đồng chuyển nhượng nhà ở” 
 
Trong công văn số 50/CV-CT, ngày 28/12/2009, của Công ty Cổ phần xây dựng 
công trình 475 (gọi tắt là Công ty 475) gửi UBND tỉnh, Sở TM&MT và UBND TP. 
Hà Tĩnh “về việc đề nghị thu hồi và xét cấp đất ở cho CBCNV công ty” có đoạn 
viết: “... Hiện nay, công ty có lô đất với diện tích 1.294m2 thuộc thửa số 75 tờ bản 
đồ số 8 tại khối phố 6 phường Nam Hà được UBND tỉnh cấp cho CBCNV, mục 
đích sử dụng là xây dựng nhà cho CBCNV từ những năm 1980.  
 
Cán bộ công nhân viên công ty là chuyên ngành xây dựng cho các công trình giao 
thông thông trên địa bàn cả nước, công trình thi công xong lại phải chuyển đi nơi 
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khác, điều kiện sinh sống và sinh hoạt của CBCNV rất khó khăn, phải lưu động 
thường xuyên, không có chỗ ở ổn định, điều kiện các con em CBCNV có chỗ ở để 
học hàng tốt là rất khó khăn, điều kiệm kinh tế và thu nhập so với mặt bằng chung 
vẫn còn thấp, để giảm bớt phần nào khó khăn về nhà ở và tạo một phần để mọi 
CBCNV an tâm công tác.  

 
Trước văn bản đề nghị của Công ty 475, Sở TN&MT và UBND tỉnh đã có 
quyết định cho phép thu hồi chuyển mục đích sử dụng lô đất vàng. Tuy 
nhiên, trong quyết định này cũng đã giao cho Công ty 475 có trách nhiệm 
về việc giải quyết những vấn đêf có liên quan đến tài sản trên khu đất thu 

hồi. 

Mặt khác, một số CBCNV đã gắn bó với công ty, có hoàn cảnh khó khăn, nên công 
ty đã chuyển nhượng nhà ở tại khu tập thể từ năm 2005, nay có nguyện vọng xin 
được chuyển đổi mục đích sử dụng và xây dựng trên phần nhà đã được công ty 
nhượng bán. 
Xuất phát từ những nhu cầu nói trên, ngày 20/2/2009, Hội nghị Liên tịch công ty đã 
họp xét và đề nghị các cấp chính quyền địa phương xem xét cho công ty xin chuyển 
đổi mục đích sử dụng khu đất nói trên. 
Công ty đã lập tờ trình và đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý tại văn bản số  
340/UBND-NL1 ngày 2/11/2009. 
Trong thời gian qua công ty đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, 
thành phố đã lập xong quy hoạch và đã được các cấp chính quyền phê duyệt, nay 
công ty đề nghị: 
 
1.   Công ty 475 đề nghị UBND TP Hà Tĩnh thu hồi lại lô đất 1294m2  tại quyết 
định số 1309/QĐ/UB-NL1 ngày 01/01/1997 tại phường Nam Hà cấp cho CBCNV 
công ty làm đất ở theo quy định đã được phê duyệt. 
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2.   Một số vấn đề liên quan đến khu đất nói trên: Trên đất có 3 dãy nhà cấp 4 
thành 18 gian (được chia cho 8 cán bộ công nhân công ty), nhà này đã thanh lý 
hoá giá nhà bán cho CBCBV và có hợp đồng chuyển nhượng nhà ở. Công ty 
chịu trách nhiệm và cam kết không có khiếu kiện”. 
 
Dựa vào nguyện vọng “thiết tha” và lời đề nghị “thấu tình đạt lý” này của lãnh đạo 
Công ty 475, ngay sau đó vào ngày 03/02/2010 Sở TN&MT và ngày 09/02/2010 
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có các quyết định số 162/STM.MT-QH (do ông Trần Doãn 
Sáng – Giám đốc Sở TN&MT ký) và quyết định số 439/QĐ-UBND (do ông Trần 
Minh Kỳ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký) đồng ý cho phép thu hồi 1294m2, 
thuộc loại đất phi nông nghiệp của công ty 475 để chuyển đổi mục đích, xét giao 
đất cho CBCNV công ty. 
Đồng thời hai quyết định cũng giao cho Công ty 475 chịu trách nhiệm về việc giải 
quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trên khu đất thu hồi. 
Để đáp ứng yêu cầu về việc “giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trên 
khu đất thu hồi” của Sở TN&MT và UBND tỉnh, Công ty 475 đã đưa ra một loạt 
“Hợp đồng chuyển nhượng nhà ở” giữa công ty này (bên bán) và một số cán bộ 
trong công ty (bên mua). 
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Những dấu hiệu bất thường trong hợp đồng chuyển nhượng nhà ở giữa 

Công ty 475 và người mua 
 

 
Phía trên hợp đồng chuyển nhượng ghi ngày 23/7/2005 
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Còn ở con dấu của Công ty 475 đóng ở phía dưới hợp đồng (ở vòng viền 
phía ngoài) có chữ "TP. Hà Tĩnh" (trong khi năm 2007, TP Hà Tĩnh mới 

được thành lập) 

Hợp đồng chuyển nhượng nhà của hai bên được thực hiện vào ngày 23/7/2005. 
Phía cuối hợp đồng có chữ ký và dấu xác nhận của Công ty 475, người mua và 
UBND phường Nam Hà. 
 
Tuy nhiên, trong bản hợp đồng này có một chi tiết rất tréo ngeo ở chỗ: Ngày Hợp 
đồng chuyển nhượng nhà ở giữa hai bên là ngày 23/7/2005, nhưng ở con dấu của 
Công ty 475 xác nhận ở cuối các hợp đồng này (ở vòng đường viền) lại có dòng 
chữ “TP. Hà Tĩnh” (trong khi đó năm 2007 TP. Hà Tĩnh mới được thành lập, còn 
trước đó là Thị xã Hà Tĩnh).  
Trước dấu hiệu bất thường này, dư luận đặt ra giả thiết: Một là văn bản này không 
phải được lập năm 2005, hai là con dấu mà Công ty 475 dùng đóng dưới các hợp 
đồng chuyển nhượng này là dấu giả (vì từ năm 2005 công ty này đã chuyển về tỉnh 
Nghệ An hoạt động) và ba là các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đã bị “qua mặt”! 
Sau khi có quyết định đồng ý của Sở TN&MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng những 
“Hợp đồng chuyển nhượng” tài sản (nhà) không hợp pháp trên lô đất này, lãnh đạo 
Công ty 475 tiếp tục lập một danh sách “ma” (là những người có nhu cầu xin mua 
đất) để tiếp tục cuộc hành trình “chinh phục” lô đất vàng tại trung tâm TP. Hà Tĩnh. 
 
(Còn tiếp) 

Hà Vy 
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TÇm nh×n.net 
Thø t, ngµy 13.7.2011. 

Hồi âm bài: "Hà Tĩnh: Lập danh sách "ma" 
chia chác khu đất "vàng" ở trung tâm thành 
phố"  
(Tamnhin.net) - Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh, Trần Thế Dũng cho biết: "Sau 
khi báo Tamnhin.net đăng tải bài: "Hà Tĩnh: Lập danh sách "ma" chia chác 
khu đất "vàng" ở trung tâm thành phố", UBND TP đã thành lập đoàn Thanh 
tra xác minh sự việc.  

 
Ông Nguyễn Văn Thành, chủ tịch UBND phường Nam Hà: "Chúng tôi chỉ làm theo chủ 
trương của UBND tỉnh mà thôi"  

Trong buổi làm việc với PV vào ngày 1/7, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch 
UBND phường Nam Hà, nguyên là Trưởng phòng TN&MT TP. Hà Tĩnh (vào giai 
đoạn cấp đất cho Công ty 475), cho biết:  Việc cấp đất cho cán bộ Công ty 475 là 
chủ trương của UBND tỉnh nên chúng tôi chỉ là những người thực hiện mà thôi. 
 
Những đối tượng được xét cấp đất là người của Công ty nên trong quá trình  xét 
cấp chúng tôi không biết họ đang ở đâu, thời gian đi kiểm tra lại không có. Hơn 
nữa, chúng tôi tin tưởng vào đơn trình bày của lãnh đạo công ty 475 nên đã không 
xác minh mà tiến hành cấp luôn. 
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Sau khi được PV cung cấp những thông tin "không bình thường" về các đối tượng 
trong danh sách được xét cấp đất của Công ty 475 trình các cấp, ông Thành cho 
biết : Nếu việc cấp đất không đúng đối tượng thì sẽ phải tiến hành thu lại, nhưng 
đây là việc làm của UBND TP chứ không phải của phường. 
 
Còn ông Trần Thế Dũng - Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh thì cho biết: "Ngay sau khi 
Tamnhin.net có bài phản ánh tôi đã chỉ đạo phòng Thanh tra và TN&MT thành lập 
đoàn kiểm tra xác minh sự việc. Sau khi có kết quả sẽ có báo báo với báo chí". 
 
Theo đó, ngày 4/7/2011, UBND TP Hà Tĩnh đã có công văn số 733/UBND gửi 
Công ty xây dựng công trình 475, UBND phường Nam Hà, Chánh Thanh tra thành 
phố và phòng TN&MT. 

 
Dư luận băn khoăn về cách dùng từ "đất xen dắm" trong công văn của chủ 
tịch UBND TP Hà Tĩnh để chỉ khu đất "vàng" đã cấp cho Công ty 475 

Nội dung công văn nêu rõ: Ngày 30/6/2011, báo Tamnhin.net có đưa tin bài: "Hà 
Tĩnh: Lập danh sách "ma" chia chác khu đất "vàng" ở trung tâm thành phố". Để có 
cơ sở trả lời cơ quan ngôn luận và trả lời đơn thư của công dân về việc cấp đất ở 
đối với cán bộ công nhân viên chức Công ty xây dựng công trình 475 UBND TP 
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Hà Tĩnh giao Thanh tra phối hợp với phòng TN&MT thực hiện một số nội dung 
sau: 
 
- Làm việc với lãnh đạo Công ty 475 để làm rõ các trường hợp được cấp đất tại 
vùng xen dắm dân cư khu tập thể công ty, khối 8 phường Nam Hà. 
 
- Làm việc với UBND phường Nam Hà và các cá nhân liên quan trong việc xác 
nhận nhu cầu người xin giao đất đối với các trường hợp được xét giao đất tại khu 
quy hoạch xen dắm này. 
 
Đề nghị Công ty 475, chuẩn bị các tài liệu liên quan để phục vụ cho việc xác minh 
nội dung theo yêu cầu của đoàn Thanh tra. 
 
Báo cáo kết quả thanh tra về UBND TP. Hà Tĩnh trước ngày 30/7/2011.  
 
Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này. 

Hà Vy 
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pḩ p luËt&x· héi 
Thø ba, ngµy 5.7.2011. 

Hà Tĩnh:Phó công an xã có sai ? 

(PL&XH)-Chỉ vì nghi ngờ anh Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư đoàn xã 
Thạch Tiến tham gia vụ xô xát trong một đám cưới, ông Nguyễn Hữu Oánh, 
Phó CA xã Thạch Ngọc, Thạch Hà, Hà Tĩnh đã đánh anh Phương phải nhập 
viện. 

 Mặc dù sức khỏe đã dần ổn định sau hai ngày được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa 
Thạch Hà tận tình điều trị nhưng tinh thần anh Phương vẫn rất hoang mang. Trao 
đổi với PV PL&XH, anh Phương cho biết: Tối 3/7/2011 anh cùng với một số thanh 
niên ở xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà sang xã Thạch Ngọc dự đám cưới.  

 
Anh Phương đang điều trị tại bệnh viện. 

  
  
Do uống nhiều rượu nên một số thanh niên giữa hai xã đã xảy ra xô xát. Sự việc chỉ 
dừng lại khi có sự xuất hiện và can thiệp kịp thời của lực lượng Công an xã Thạch 
Ngọc.  
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Đến khoảng 22h, anh Phương chở một người bạn đến chỗ gửi xe để lấy xe thì bị 
ông Nguyễn Hữu Oánh, Phó Công an xã Thạch Ngọc và một số công an viên vây 
đánh. Lý do mà ông Oánh chỉ đạo đánh anh Phương là "nghi" anh Phương có tham 
gia vào vụ xô xát trong đám cưới. Khi anh Phương bị đánh ngã xuống, lập tức ông 
Oánh lấy còng số 8 khóa lại.  
  
Bức xúc trước hành động vô lý của ông Oánh, một số người dân đã gọi điện trình 
báo Công an huyện Thạch Hà. Và chỉ khi Công an huyện Thạch Hà đến anh 
Phương mới được mở còng số 8 và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện 
Thạch Hà.  
  
Bệnh án của anh Phương tại BV ĐK Thạch Hà đã kết luận: Đa chấn thương do bị 
đánh. Hiện anh Phương đang được điều trị tại bệnh viện. 
  
Việc Phó Công an xã Thạch Ngọc đánh trọng thương anh Nguyễn Văn Phương 
khiến dư luận hết sức bức xúc. 
 Hiện sự việc đang được Công an huyện Thạch Hà điều tra làm rõ. 
 Hải Nguyễn-Trung Lương 
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sµi gßn gi¶i phãng 
Thø ba, ngµy 5.7.2011. 

Hà Tĩnh: Xe khách đâm xe tải 

SGGPO).- Vào lúc 6 giờ 15 phút sáng nay, 5-7, tại Km 491+150, thuộc 
địa phận xóm 10 Tân Vịnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 
người chết tại chỗ, 23 người khác bị đa chấn thương nặng. Giao 
thông trên tuyến quốc lộ 1A bị tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ liền.  

Vào thời điểm trên, xe ôtô khách chất lượng cao thuộc nhà xe Phú Quý 
mang biển kiểm soát 38H - 9959 (chưa xác định danh tính người điều 
khiển) đang lưu thông theo hướng Hà Nội vào tỉnh Hà Tĩnh, khi vừa đến địa 
điểm nói trên đã bất ngờ đâm vào hông của chiếc xe ôtô tải kéo theo rơ 
moóc chở 70 tấn xi măng từ tỉnh Thanh Hoá vào đang quay đầu để nhập 
hàng tại Xí nghiệp xây dựng & chế biến lâm sản Đặng Cường. 

 
Hiện trường vụ tai nạn 

Hậu quả, vụ tai nạn khiến phụ xe xe khách Phú Quý chết tại chỗ, một 
người chết tại bệnh viện, 23 hành khách khác trên xe này bị đa chấn 
thương rất nặng ở vùng đầu, tay, chân và vùng ngực… được chuyển vào 
Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc và Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, 
trong đó có 4 người và 1 lái xe đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. 
Phần đầu của chiếc xe ôtô khách Phú Qúy bị nát bét hoàn toàn. 

Tại hiện trường, theo một số hành khách may mắn thoát nạn kể lại, chiếc  
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xe khách Phú Quý khởi hành từ Bến xe Nước Ngầm Hà Nội lúc 22 giờ tối 
4-7, trên xe này trước đó có gần 50 hành khách. Phần lớn hành khách đi 
trên xe này là người Hà Tĩnh, ngoài ra còn có một số người Hà Nội, Ninh 
Bình, Nam Định… vào Hà Tĩnh công tác và đi du lịch. 

 
 
Danh sách 23 người bị thương đi trên chuyến xe khách 38H - 
9959 

1. Hà Văn Toàn, 38 tuổi (Trung Lộc - Can Lộc) 
2. Võ Thị Bình, SN 1980 (Thạch Hội - Thạch Hà) 
3. Nguyễn Thị Thu Hương, SN 1976 (Nghệ An) 
4. Nguyễn Thị Trâm Anh, 12 tháng tuổi 
5. Thái Thị Vinh, 60 tuổi (Nghệ An) 
6. Nguyễn Xuân Vinh, SN 1986 
7. Hà Văn Toàn, SN 1975 (Thụ Lộc - Can Lộc) 
8. Lương Xuân Quỳnh, SN 1986 (Thạch Hội - Thạch Hà) 
9. Phan Văn Công, SN 1975 (Thụ Lộc - Can Lộc) 
10. Võ Thị Bình, SN 1980 (Thạch Hội - Thạch Hà) 
11. Nguyễn Thị Vượng, SN 1980 (Thạch Khê - Thạch Hà) 
12. Phạm Bá Thông, SN 1992 (Hồng Lộc - Lộc Hà) 
13. Dương Thị Trang, SN 1992 (Phúc Sơn - TT Can Lộc) 
14. Nguyễn Thị Hương, 19 tuổi (Phúc Sơn - thị trấn Nghèn) 
15. Trương Thị Hoài Thu, 24 tuổi (TP Hà Tĩnh) 
16. Nguyễn Xuân Việt, 27 tuổi (Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh) 
17. Trần Tiến Trình, 26 tuổi (Hương Khê) 
18. Đặng Bá Hải, 26 tuổi (Hương Khê) 
19. Văn Phú Duy, 28 tuổi (Hà Nội) 
20. Nguyễn Danh Đoàn, 24 tuổi (Hà Nội) 
21. Bùi Hiến (Trung Lộc - Can Lộc) 
22. Nguyễn Thị Hà, 20 tuổi (Cẩm Xuyên) 
23. Nam nạn nhân khoảng 30 tuổi (chưa xác định danh tính).  
 
 

Dương Quang 
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pḩ p luËt viÖt nam 
Thø ba, ngµy 5.7.2011. 

Tiểu thương hoang mang khi DN tư nhân xây chợ mới 
Hơn 600 hộ dân buôn bán tại chợ Sơn (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang hoang 
mang trước việc UBND huyện giao "khu đất vàng" là nền ngôi chợ cũ cho 
doanh nghiệp tư nhân xây chợ mới. 
 
"Đất vàng" về tay tư nhân? 

  
Khu đất chợ Sơn nằm ngay ở trung tâm thị trấn Hương Khê. Người dân gọi 
đây là "khu đất vàng" không chỉ vì diện tích lớn, mà 4 mặt tiền đều là 
đường. Theo phản ánh của những người dân ở chợ Sơn, hơn 600 hộ kinh 
doanh đang phải đối mặt với việc mất chỗ buôn bán kinh doanh ổn định 
suốt 20 năm qua. 

  

 
Chợ Sơn, Hương Khê, Hà Tĩnh 
  
Ông L.H.L, 1 tiểu thương lâu năm ở chợ Sơn bức xúc: “Chúng tôi rất bất 
ngờ sau khi nhận được thông báo của UBND huyện Hương Khê về việc đã 
bán đất cho nhà thầu tư nhân Phúc Lợi với thời hạn 50 năm để xây dựng 
chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Càng kỳ lạ hơn, chính quyền cũng 
không hề thông qua dân hay tổ chức đầu thầu công khai về khu đất nói 
trên”. 
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Các hộ dân ở đây cũng cho rằng, việc thực hiện dự án xây dựng chợ Sơn 
có nhiều biểu hiện khuất tất.  

  
Tại văn bản ra ngày 10/11/2010, UBND huyện Hương Khê cho biết, vốn 
đầu tư xây dựng chợ Sơn là 51 tỷ đồng, trừ 21 tỷ đồng giải phóng mặt 
bằng còn lại 39 tỷ. Thế nhưng, tại văn bản ngày 7/1/2011, huyện cho biết 
nhà đầu tư tăng vốn lên gần 100 tỷ đồng trong khi thiết kế công trình không 
hề thay đổi. 

  
Chính điều này đã khiến nhiều hộ kinh doanh ở chợ Sơn thắc mắc liệu đây 
có phải là sự thống nhất "ăn rơ" giữa UBND huyện và nhà thầu tư nhân để 
giảm bớt lợi nhuận khổng lồ sau khi bán ki ốt. 

  
Người dân hiểu nhầm? 

  
Diện tích chợ Sơn hiện là 14.224 m2. Theo thông báo ngày 7/1/2011 của 
UBND huyện, gần 7.000m2 sẽ xây 1.400 ki ốt. Mức giá sàn bình quân để 
đấu giá cao ngất ngưởng: 65 triệu đồng với ki ốt nông sản; 130 triệu đồng 
ki ốt ở tầng trệt; 100 triệu đồng ki ốt ở lầu một. 

  
  

 
Bản thiết kế quy hoạch khu chợ mới 
 
Các hộ dân cho rằng, với mức giá này, sau khi đấu giá, mỗi ki ốt có thể lên 
tới 500 triệu tới 1 tỷ đồng, thậm chí còn cao hơn. 
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Đó là chưa kể trong đấu giá còn có thể xuất hiện bọn "cò mồi" đẩy giá lên 
nên các hộ kinh doanh cũ chưa hẳn đã mua được ki ốt. 
 
Theo tính toán của người dân, với việc xây dựng và bán với mức giá như 
trên, doanh nghiệp Phước Lợi thu lãi quá lớn, có thể lên đến hàng trăm tỷ 
đồng. 
 
“Đó mới chỉ phép tính về tài sản trên đất, còn số diện tích của khu đất "đắc 
địa" này được sử dụng thế nào mới là vấn đề cần được làm sáng tỏ”, tiểu 
thương T.T.H nêu vấn đề. 
  
Trước bức xúc của người dân, ông Đinh Hữu Tân - Chủ tịch UBND huyện 
Hương Khê, lý giải, vì ngân sách nhà nước không có nên mới kêu gọi tư 
nhân đầu tư xây dựng. Chủ doanh nghiệp Phúc Lợi là con em của địa 
phương. Khi về khảo sát, họ có nhã ý muốn đầu tư xây mới chợ Sơn. Sau 
khi UBND huyện trình dự án, tỉnh đã phê duyệt. 
 
Tuy nhiên, quá trình xây dựng chợ Sơn đang tiếp tục hoàn thiện nên có thể 
người dân còn hiểu nhầm. 
 
Ông Tân cho biết, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ hoàn tất 4 nhóm vấn 
đề chính: xem xét quyền lợi của các hộ dân; tính toán một cách cụ thể giá 
thành từng loại ki ốt; thống nhất phương án đấu giá ki ốt; quản lý chợ sau 
khi hoàn thành. 
 
“Sau khi thống nhất 4 vấn đề trên, Huyện sẽ tổ chức họp dân để công khai 
cho người dân biết”, ông Tân khẳng định. 

  
Thiên Ân 
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pḩ p luËt viÖt nam 
Thø n̈m, ngµy 7.7.2011. 

Ô tô phóng nhanh đâm nhau, 2 người chết, 7 người bị 
thương 
Khoảng 5h hôm qua trên QL1A thuộc địa phận xóm 9, xã Kỳ Giang (huyện 
Kỳ Anh - Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa chiếc xe khách BKS 
49X- 4660 thuộc công ty Tài Thắng, do tài xế Nguyễn Bá Hải (29 tuổi, trú 
tại TP Đà Lạt) điều khiển và xe tải mang BKS 37V-0810, do Nguyễn Văn 
Trung (24 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển 
hướng ngược lại.  

 
Hiện trường vụ tai nạn 

Hậu quả, hai tài xế bị tử vong tại chỗ và 7 người khác trong xe khách bị 
thương nặng.  

Lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông và đưa người bị thương đi 
cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh.  

Theo đại úy Dương Văn Thông, CSGT Công an huyện Kỳ Anh cho biết, vụ 
tai nạn bước đầu được xác định là do hai chiếc xe phóng nhanh, khi đến 
đoạn đường trên do đông người qua lại, vì thế không làm chủ được tốc độ 
nên xảy ra vụ tai nạn.  

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Q. Trung – T. Minh 
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TÇm nh×n.net 
Thø n̈m,ngµy 7.7.2011. 

Hà Tĩnh: Dân ở KKT Cầu Treo ào ào xây ốt 
trái phép để chờ... đền bù  
(Tamnhin.net) - Lợi dụng Ban quản lí dự án Khu king tế cửa khẩu Cầu Treo 
(Hương Sơn - Hà Tĩnh) tiến hành xây dựng công trình cổng B (cổng kiểm soát 
nội địa) những người dân nơi đây cũng đang"chạy đua" cho xây dựng hàng 
loạt ki ốt với mục đích để lấy tiền đền bù.  

 
Khi cổng B khởi công cũng là lúc người dân nơi đây bắt tay vào xây dựng ki ốt  

Ki ốt "song hành" cùng cổng B 
 
Công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực cổng B được tiến hành khởi công vào ngày 
9/4/2010. Toàn bộ khu vực của công trình này đều nằm trong địa phận thuộc xóm 
Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.  
 
Ngay khi công trình được tiến hành khởi công thì cũng là lúc những người dân 
trong khu vực này đua nhau xây dựng ki ốt nhằm mục đích chờ đến ngày giải tỏa 
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để lấy tiền đền bù.  
 
Điều đáng nói là những ki ốt được xây dựng đều nằm trong khu vực thuộc diện giải 
tỏa để nhường đất cho dự án công trình cổng B.  
Điều đáng nói là việc người dân tự ý xây dựng hàng loạt "công trình" lại không gặp 
sự cản trở nào từ Ban giải phóng mặt bằng.  

 
Từng hàng dài ki ốt mọc lên dày đặc 

Xuất phát từ sự "thuận lợi" đó mà chỉ trong vòng một thời gian  ngắn dọc hai bên 
quốc lộ 8A đoạn qua xóm Cây Tắt đã có hàng chục ki ốt mọc lên với mật độ dày 
đặc.  
Có một "điều lạ" ở các ki ốt này là mặc dù được xây dựng rất nhiều và có treo bảng 
kinh doanh nhưng tuyệt nhiên các ki ốt này lại không bán bất kỳ một mặt hàng nào 
mà hoàn toàn để trống. 
Theo quan sát của chúng tôi thì ngay từ  điểm đặt cổng B trở lên khu kinh tế nội địa 
với đoạn đường chừng 200m đã có tới hàng chục ki ốt đã được xây, có những ki ốt 
đang xây và có những ki ốt đang đổ đất để chuẩn bị xây. 
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Biển treo rất "hoành tráng" nhưng bên trong các ki ốt này lại chẳng bán gì 
 
Nhìn vào khu vực thi công công trình cổng B là một cảnh tượng hối hả. Một bên là 
các công nhân cùng máy móc đang hối hả tiến hành thi công để công trình kịp tiến 
độ còn một bên là người dân và cánh thợ hồ cũng hì hục đổ đất, xây ốt để kịp lấy 
tiền đền bù. 
“Họ xây làm gì thì tôi không biết!” 
Trả lời về việc này ông Lê Quang Hồ - Phó chủ tịch Hội đồng GPMB cho hay: 
"Việc người dân ào ạt xây ốt có phải để chờ lấy tiền đền bù hay không thì tôi không 
biết. Việc này hiện tại  
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Những ki ốt được xây dựng một cách tạm bợ, bởi mục đích của nó là chỉ "nằm" chờ đền bù 

UBND tỉnh cũng đã đang giao cho địa phương xử lý" 

Khi chúng tôi đặt câu hỏi tại sao các ki ốt này lại được xây ngay khi Cổng B được 
tiến hành thì ông Hồ cho biết thêm: "Trong quá trình tiến hành xây cổng B thì có 
rất nhiều người dân vi phạm trong các hạng mục như đất đai, đường điện, vi phạm 
qui hoạch.  
 
Vấn đề này địa phương sẽ phân loại rồi xử lí. Ngoài ra trong quá trình tiến hành 
GPMB để thi công công trình thì giữa Ban quản lí và xã Sơn Tây chưa phối hợp 
với nhau nhuẫn nhuyễn nên cũng là nguyên nhân để xẩy ra tình trạng trên". 

Lê Thông - Minh Lý  
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ngêi ®a tin 
Thø n̈m, ngµy 7.7.2011. 

Án mạng kinh hoàng tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh  
(Nguoiduatin.vn) - Một cái chết thương tâm của người cha, người chồng, 
người anh, để lại 3 đứa con nhỏ, bởi những nhát dao oan nghiệt của một 
đám thanh niên chưa đầy 20 tuổi. 

Vào khoảng gần 22h tối 06/07, một nhóm côn đồ cầm dao, kiếm đến nhà anh Hoàng 

Văn Cường (SN 1982) tại xóm Lạc Vinh - xã Kỳ Lạc - huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh, lấy đi 

sinh mạng của anh còn vợ và em rể anh phải đi bệnh viện cấp cứu. 

Anh Cường bị đâm 2 nhát vào nách và bụng, chết ngay tại chỗ. Vợ anh Cường là Trần 

Thị Nguyên (SN 1982) bị chặt gần đứt một cánh tay còn em rể anh Cường là Nguyễn 

Thành Trung trọng thương vào lưng. Hiện 2 người bị thương đang được cấp cứu tại 

Bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Anh. 

Gây án xong, các đối tượng này đã chạy trốn sang phía tỉnh Quãng Bình nhưng sau đó, 

Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với công an tỉnh Quảng bình bắt gọn cả băng 

nhóm. Nhóm gây án gồm 9 đối tượng là Nguyễn Đình Khai, Nguyễn Văn Thái, Phạm 

Văn Chuyển, Nguyễn Văn Giản, Nguyễn Bá Ngọc, Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Lưu, Lê 

Văn Tư, Phùng Nam Quyền. Các đối tượng này tuổi đời đều còn rất trẻ chỉ khoảng 19-

20 tuổi, trú tại hai thôn Lạc Thắng và Lạc Vinh - xã Kỳ Lạc - huyện Kỳ Anh. 

Theo nguyên nhân được xác định ban đầu thì trước đó 3 ngày, tại xã Kỳ Lạc có một 

gánh xiếc về lưu diễn, trong lúc đi xem anh Cường có xảy ra xô xát với một nhóm thanh 

niên và bị các đối tượng này dùng dao tấn công phải khâu 3 mũi. Nhưng sau đó nhóm 

đối tượng trên tối 06/07 vẫn tiếp tục tìm anh Cường truy sát. 

Anh Cường có 3 người con, cháu lớn mới 9 tuổi, cháu út 1 tháng tuổi. Hiện công an 

đang mở rộng điều tra vụ án. 

PV 
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c«ng luËn 
Thø b¶y, ngµy 9.7.2011. 

Sự thật về hai vụ khiếu kiện đất đai gần đây ở huyện Đức Thọ 
(Hà Tĩnh)  
(CL)-Trong thực tế hiện nay khi đất đai ngày càng có giá, nhất là ở những địa 
phương đất chật người đông như huyện Đức Thọ thì việc người dân khiếu nại, 
khiếu kiện về đất đai là " chuyện xảy ra thường ngày ở huyện".  
 

 
 

UBND Đức Thọ làm việc với cơ quan hữu quan và 2 xã về vụ việc trên 
 
 Điều không bình thường là một số người do vô tình hay hữu ý, làm cho dư luận hiểu 
sai bản chất của vấn đề, "đẩy" sự việc sang một hướng khác. 
 
Từ vụ đòi đất ở xã Thái Yên… 
 
Miếng đất 230m2 ở tờ bản đồ số C1, số thửa 844 ở thôn 5, xã Thái Yên, huyện Đức 
Thọ vốn gốc gác là của ông Đoàn Ba, có từ trước năm 1940, do cố Can, bố mẹ của ông 
để lại. Từ năm 1968 đến năm 1972, đất bỏ hoang không có người sử dụng. Bởi trước 
năm 60 ông Ba sang Thái Lan làm ăn sinh sống và mất ở đó. Ông có 3 người con là: 
Đoàn Đình Huệ (đi bộ đội, hy sinh năm 1972, chưa lập gia đình) Đoàn Đình Sum, là 
công nhân, mất tại Thanh Hoá năm 1967. Chị vợ anh Sum tái giá năm 1968, sau khi 
chồng mất vài năm. Bà Đoàn Thị Xuân là con gái út của ông bà, đi lấy chồng từ năm 
1965, người cùng xã. Kể từ đó, nhà và mảnh đất ông Ba không còn ai sử dụng. 
 
Đến năm 1972, ông Nguyễn Vĩnh Thông, là người họ hàng (con cô con cậu với bà 
Xuân) lâu nay di dân làm ăn ở huyện Hương Khê, đưa gia đình về mượn nhà và đất 
ông Ba để ở cho đến năm 1987, tính ra gần tròn 23 năm. Năm 1995, cả nước thực hiện 
luật đất đai sửa đổi năm 1993 và Nghị định 64-CP về giao đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) ổn định lâu dài cho hộ nông dân (thời điểm này đang cấp 
chung một bìa cả đất ở và đất nông nghiệp). Ông Thông đã kê khai theo hiện trạng 
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đang quản lý, sử dụng  cả đất ở, đất nông nghiệp. Do thiếu kiểm tra cụ thể, thôn xóm, 
UBND xã đã lập danh sách chung cùng với các hộ trong toàn xã, đề nghị UBND huyện 
Đức Thọ cấp giấy CNQSDĐ cho hộ ông Thông mảnh đất nói trên. Từ đó cho đến năm 
2009 (tức trên 13 năm) không có khiếu nại, khiếu kiện. Ngày 26-2-2009, bà Đoàn Thị 
Xuân gửi đơn khiếu kiện lên Thanh tra nhà nước huyện Đức Thọ và UBND xã Thái Yên 
đòi lại đất. UBND xã Thái Yên tổ chức hoà giải 2 lần không thành. Ba tháng sau, bà 
Xuân tiếp tục có đơn kiến nghị gửi lên UBND huyện. Sau khi nghiên cứu đơn của cả hai 
bên (bà Xuân và ông Thông) xét thấy có sự tranh chấp dân sự giữa việc cho mượn đất, 
mượn nhà dẫn đến tranh chấp đất đai, UBND huyện có ngay Công văn số 669/UBND-
TTr ngày 20-5-2009 đề nghị toà án xem xét, giải quyết vụ việc tranh chấp và đôn đốc 
UBND xã Thái Yên thực hiện hoà giải theo yêu cầu cơ quan Toà án nhân dân huyện. 
UBND xã Thái Yên tiếp tục tổ chức hoà giải nhưng không thành nên đã báo cáo lên 
UBND huyện  bằng công văn số 15/BC-UBND ngày 13-11-2009. Ngày 20-4-2011, Toà 
án nhân dân huyện Đức thọ đã triệu tập đương sự để giải quyết và lập hồ sơ thụ lý vụ 
án. 
 
Từ những vấn đề nêu trên, chúng ta có thể thấy rằng:  
 
- Việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Xuân và ông Thông là mới phát sinh từ năm 
2009, tức là gần 40 năm sau kể từ ngày ông Thông đến ở nhờ đất ông Ba, mới có đơn 
khiếu kiện. 
 
- Việc bà Xuân khiếu nại về mảnh đất nói trên là theo nguồn gốc quản lý, sử dụng; xét 
về lý thì bà đã xuất giá lấy chồng, và mảnh đất này ông Ba không hề có một giấy tờ 
thừa kế nào, kể cả bà Xuân. 
 
- Việc ông Thông đến ở trên đất ông Ba không phải vì giấy CNQSDĐ đã cấp năm 1995, 
mà anh em họ cho nhau ở nhờ từ năm 1972, sau 23 năm mới có việc cấp giấy 
CNQSDĐ. 
 
- Đối với liệt sĩ Đoàn Đình Huệ, kể từ ngày báo tử đến nay vẫn được thờ cúng tại nhà 
ông Đoàn Đình Quế (cháu ruột, gọi ông Ba bằng chú) chưa một lần thờ cúng tại nhà 
ông Ba. Vì thế không có chuyện "cướp đất" của gia đình liệt sĩ hoặc "không có chỗ để 
treo bằng Tổ quốc ghi công" của liệt sĩ Đoàn Đình Huệ. 
 
Xét toàn bộ nội dung, cách làm, thời gian của vụ khiếu kiện không thấy có sự tắc trách, 
đùn đẩy của chính quyền các cấp. Về phần mình, UBND huyện Đức thọ đã nêu cao 
trách nhiệm quản lý nhà nước, chỉ đạo các cấp, ngành tiến hành giải quyết vụ việc theo 
trình tự, chức năng đã định. Lãnh đạo xã Thái Yên và các cơ quan có liên quan như 
Thanh tra, Toà án nhân dân huyện Đức Thọ đã vào cuộc ngay sau khi có đơn khiếu nại 
của công dân và chỉ đạo của UBND huyện. 
 
Tuy nhiên, UBND xã Thái Yên và huyện Đức Thọ cần rút kinh nghiệm về mặt quản lý 
đất đai. Trong trường hợp này, lẽ ra đất ông Ba phải được thu hồi theo luật định khi 
không có ai sử dụng. 

                                                                                        
   Đức Lĩnh

                            (Kỳ sau: …Đến việc thu hồi đất tại vùng Đập Ngã) 
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tÇm nh×n.net 

Chñ nhËt, ngµy 10.7.2011. 

Hà Tĩnh: Ban lễ nghi đền Lê Khôi bị tố tư túi 
tiền công đức  
(Tamnhin.net) - Trong suốt ba năm, số tiền tài trợ, số tiền công đức và các 
khoản đầu tư ở đền Lê Khôi (Thạch Hà – Hà Tĩnh) đều có vấn đề. Mọi khoản 
thu, chi không được Trưởng Ban lễ nghi công khai rõ ràng. Các thành viên 
trong Ban này cũng không biết cụ thể tình hình tài chính của di tích.  

 
Đền Lê Khôi ở xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà 

Theo phản ánh của ông Trần Đăng Nam, thanh viên Ban lễ nghi đền Lê Khôi (xã 
Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) từ năm 2009 đến nay thì vấn đề tài chính của đền 
không được công khai rõ ràng. Tiền công đức không được công khai. Tài chính thu 
được trong những năm qua chỉ có ông phó ban, trưởng ban và cán bộ phòng văn 
hóa huyện là những tay hòm chìa khóa công đức biết. 
Nhiều thành viên trong Ban lễ nghi đã cùng làm đơn phản ánh những vấn đề tài 
chính khuất tất này gửi lên UBND huyện Thạch Hà, phòng Văn hóa, phòng Tài 
chính huyện yêu cầu làm rõ. 
Nội dung đơn nêu: “về công tác tài chính và xây dựng có nhiều biểu hiện sai phạm, 
không công khai minh bạch, không có chế độ thanh quyết toán, sổ sách không rõ 
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Th môc toµn v̈n tḩng 7 n̈m 2011 85 

ràng đảm bảo đúng chế độ thu chi. Sử dụng tiền công đức không đúng mục đích, có 
biểu hiện tiêu cực gây bức xúc trong Ban lễ nghi”. 
 
“Trong quản lý tài chính tiền công đức gần 3 năm qua không công khai thu chi. 
Không đảm bảo nguyên tắc tài chính. Tiền mở hòm công đức sau khi phòng văn 
hóa huyện kết hợp với trưởng và phó ban mở hòm không thông báo cho các thành 
viên trong Ban quản lý di tích và Ban lễ nghi, mang tính cá nhân và chỉ mở hòm 
vào các ngày nghỉ và chủ nhật.  
Số tiền thu được sau khi mở hòm không công không công khai và giao lại cho 
trưởng, phó Ban lễ nghi làm gì thì làm. Các khoản chi không được bàn bạc tay 3, 
mà do trưởng, phó Ban tự động thu chi dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng văn hóa, 
không có kế toán, thủ quỹ”. 

 

Báo cáo “về việc sử dụng kinh phí từ nguồn công đức trong năm 2010” do BQL đền lập, có nội dung chi  “trả phụ cấp 

tháng 10/2009 cho 8 người” được chi đến 2 lần, mục chi “Lễ hội Đền Lê Khôi” với kinh phí 90.839.000 đồng không có 

chi tiết cụ thể. 

Ngoài ra, các thành viên trong Ban cho biết một số lượng tiền lớn công đức không 
được nhập vào quỹ. 
Sau khi có đơn phản ánh của các thành viên gửi lên UBND huyện và các phòng 
liên quan, đến cuối tháng 5/2011, ông Nguyễn Hữu Biên làm phó Ban kiêm thủ quỹ 
mới lập báo cáo “về việc sử dụng kinh phí từ nguồn công đức trong năm 2010”.  
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Trong mục “nội dung chi” của báo cáo này có nhiều khoản chi được lập một cách 
mập mờ và vô lý như: “trả phụ cấp tháng 10/2009 cho 8 người” được chi đến 2 lần. 
Việc chi “Lễ hội Đền Lê Khôi” với kinh phí hơn 90 triệu đồng không có chi tiết cụ 
thể.  
Báo cáo mập mờ và không rõ ràng này được trưởng Ban lễ nghi Lê Xuân Hoan và 
trưởng trưởng phòng VHTT kiêm trưởng Ban quản lý Trần Hữu Sơn ký xác nhận. 
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đức Tùng, một thành viên Ban lễ nghi cho biết: 
quỹ công đức nhằm mục đích tu sửa và đầu tư chấn chỉnh lại các hạng mục của 
đền. Nhưng việc thu chi không được rõ ràng, làm thất thoát hết tiền.  
“Có lần, chúng tôi vận động bà con đóng góp được một ít tiền nhằm tu sửa khuôn 
viên đền, vậy mà các vị trưởng phó ban đi nhận tiền và đi công tác  cho đền ở thị 
trấn Cày về mỗi vị định lấy 500 ngàn. Chúng tôi không nhất trí nên mỗi vị chỉ nhận 
150 ngàn”, ông Tùng kể. 
Còn ông Nam thì cho biết thêm “khi chúng tôi gửi đơn phản ánh thì Ban lễ nghi và 
xã có họp lại rồi cho mỗi thành viên trong ban 300 ngàn, và một vị nói rằng các 
ông đừng kiện cáo gì nữa”. 
 
Đền Lê Khôi (còn gọi là đền Chiêu Trưng) thờ Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi. 
Đền được xây dựng năm 1487 trên núi Long Ngâm, thuộc địa điểm xã Thạch Bàn, 
huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ  được nét cổ 
kính.  
Lê Khôi quê ở Lam Sơn, Thụy Nguyên (Thanh Hóa), vị tướng của nghĩa quân Lam 
Sơn chống quân Minh xâm lược, lập nhiều chiến công.  
Năm 1446, khi đem quân đi dẹp loạn, đến ngọn núi Long Ngâm, ông lâm bệnh 
nặng và qua đời. Biết tin, triều đình đã an táng ông tại ngọn núi này, năm 1487 
được vua Lê Thánh tông phong tặng “Chiêu Trưng Đại Vương”.  
Lễ hội đền Chiêu Trưng diễn ra vào ngày 2 tháng 5 (âm lịch) hằng năm, thu hút 
đông đảo nhân dân gần xa về dự.   

                                                                                   Thanh Hà- Lê Thông 
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tÇm nh×n.net 
Thø t, ngµy 27.7.2011. 

“Ban lễ nghi đền Lê Khôi bị tố tư túi tiền 
công đức” NǤ�tiӃp  
(Tamnhin.net) - Trước việc Ban lễ nghi đền Lê Khôi bị tố là đã tư túi 
tiền công đức ông Trưởng phòng Văn hoá thể thao huyện Thạch Hà 
(Hà Tĩnh) cho rằng “họ tố nhau là do đấu đá nội bộ”.  

 
Đền thiêng Lê Khôi tại huyện Thạch Hà 

Để làm rõ hơn vấn đề quản lí tài chính của Ban lễ nghi đền Lê Khôi 
(Thạch Hà) như Tamnhin.net đã phản ánh sau khi nhân được đơn tố cáo 
của một số thành viên trong ban, PV đã có buổi làm việc trực tiếp với 
ông Trần Hậu Sơn - Trưởng phòng VHTT huyện Thạch Hà. 
Họ “tố” nhau là đấu đá nội bộ đấy! 
Khi chúng tôi đề cập đến sự tố cáo của một số thành viên trong Ban lễ 
nghi cho rằng tiền công đức do người dân, nhà hảo tâm… ủng hộ khi đến 
thăm đền đã bị một số đối tượng chủ chốt trong ban sử dụng không đúng 
mục đích và có dấu hiệu tư túi cá nhân thì ông Sơn phân bua: "Khi nhận 
được đơn tố cáo chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, mọi việc không có gì 
sai sót, hay tham ô, tham nhũng gì trong vấn đề tài chính ở đây. Sở dĩ có 
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đơn từ tố cáo là do anh em nội bộ đấu đá nhau. Cụ thể là anh Nam, một 
thành viên trong ban không muốn ông Hoan giữ chức trưởng ban nữa?!" 

 

Quyết định ban hành quy chế của huyện Thạch Hà về hoạt động của Ban QL và Ban lễ nghi đền Lê Khôi 

 
Khi chúng tôi đặt câu hỏi việc anh Nam tố cáo Ban lễ nghi đền trong 3 
năm không công khai vấn đề thu, chi tiền công đức; việc khi mở hòm 
công đức không có đầy đủ các thành viên cũng như khi thu, chi không có 
kế toán, thủ quỷ là không có cơ sở không, ông Sơn giải thích: "Để quản 
lí hòm công đức chúng tôi có 3 chìa khóa. Tôi quản lí một cái, anh 
Chiến, phó BQL một cái và ông Hoan quản lí một cái. Còn việc mở tiền 
hòm công đức không có đầy đủ các thành viên là vì khi chúng tôi thấy 
hòm đã đầy là chúng tôi mở không tuân theo một ngày cụ thể nào. Khi 
mở hòm lấy tiền chúng tôi chỉ cần gọi điện cho nhau là đủ". 
"Còn việc chi tiêu không đúng mục đích là khi mở hòm công đức kiểm 
kê xong chúng tôi có trích cho mỗi người một ít gọi là tiền uống nước, số 
còn lại Ban quản lí gửi vào ngân hàng để phục vụ cho việc trả lương theo 
qui định", ông Sơn cho biết thêm. 
Khi chúng tôi đề nghị xin được xem sổ sách ghi chép về số tiền công đức 
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hiện nay của đền Lê Khôi đang gửi vào ngân hàng là bao nhiêu, thì ông 
Sơn không đồng ý. 
Quy chế một đường, thực thi một nẻo 
 
Để tạo điều kiện cho Ban quản lý và Ban lễ nghi đền Lê Khôi hoạt động 
có hiệu quả, góp phần phát huy tốt giá trị truyền thống của di tích, bảo vệ 
nguyên ven giá trị cơ sở vật chất, cổ vật, bảo vật, di vật, sắc phong, mộ, 
khuôn viên, cảnh quan… Ngày 15/5/2009, UBND huyện Thạch Hà đã 
ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý, Ban lễ nghi di tích lịch sử 
văn hóa Đền Chiêu Trương Đại vương Lê Khôi. 

 

Báo cáo “về việc sử dụng kinh phí từ nguồn công đức trong năm 2010” do BQL đền lập, có nội dung chi  “trả phụ cấp 

tháng 10/2009 cho 8 người” được chi đến 2 lần, mục chi “Lễ hội Đền Lê Khôi” với kinh phí 90.839.000 đồng không có 

chi tiết cụ thể. 

 
Tại điều 5 của quy chế có quy định về việc quản lý các nguồn tài chính ở 
đền. Nội dung của điều 5 nêu rõ: 
"Toàn bộ kinh phí do nhà nước, từ sử dụng đóng góp của nhân dân, từ 
công đức của các tập thể, cá nhân và du khách giao cho các Phó ban 
quản lý, Trưởng Ban lễ nghi đền có trách nhiệm ghi chép, thu đủ và gửi 
vào kho bạc Nhà nước huyện Thạch Hà theo số tài khoản của văn phòng 
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UBND huyện, mỗi tháng được phép mở hòm công đức một lần". 
" Việc chi tiêu phải có kế hoạch, trước khi thực hiện phải có tờ trình và 
được lãnh đạo UBND huyện phê duyệt mới được thực hiện. Kể cả việc 
chi tiêu nhằm mục đích mua sắm cơ sở vật chất, sữa chữa, trùng tu tôn 
tạo ở Đền. Và khi mở hòm công đức phải có đầy đủ các thành viên trong 
ban... " 
 
Mặc dù quy chế đã ban, nhưng Ban quản lý đền đã "phớt lờ" nội dung 
quy chế để sử dụng nguồn tài chính sai với mục đích. Cụ thể là việc 
Trưởng, phó Ban lễ nghi đã bỏ qua ý kiến của các thành viên trong ban 
để xây dựng một công trình phụ thiếu tính quy hoạch, thiếu văn hóa và 
không thông qua huyện. " Mặc dù đã tốn trên 20 triệu để xây dựng công 
trình, nhưng do tiếu tính quy hoạch, thiếu văn hóa nên buộc phải dỡ bỏ", 
ông Sơn cho biết. 
Theo quy chế thì kể cả tiền công đức do du khách đóng góp cũng phải 
nộp vào kho bạc Nhà nước. Nhưng khoản " riêng" này các thành viên 
trong ban lại "tạo nên" một tài khoản riêng gọi là sổ tiết kiệm và được 
gửi vào ngân hàng do ông Lê Xuân Hoan, trưởng Ban lễ nghi quản lý. 
Còn số tiền hiện nay trong sổ tiết kiệm này là bao nhiêu thì chính ông 
Sơn, trưởng Ban quản lý đền cũng không biết? 
Ngoài những vấn đề nêu trên thì việc chi tiêu cho ngày lễ tại đền Lê 
Khôi đều không có chi tiết cụ thể. Dẫn chứng là chi cho lễ hội đền năm 
2009 với tổng số kinh phí là 53.336.500 đồng, chi cho lễ hội năm 2011 là 
90.839.000 đồng. Đặc biệt, chi tiền điện cho lễ hội 2011 hết...8 triệu 
đồng. Khi PV đề cập đến khoản thì này chính ông Sơn thừa nhận là nó 
qúa bất hợp lý.  
Ngoài ra bản chi tiêu của đền vào năm 2009 được lập vào ngày 26/5/ 
2011, tức là nó được lập sau đó ... 2 năm. 
 

Lê Thông - Thang Hà 
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pḩ p luËt&x· héi 
Thø ba, ngµy 12.7.2011 

Điều tra làm rõ việc một công an Hà Tĩnh ra Nghệ An... xử lý giao thông? 

(PL&XH) - Là cán bộ CA của huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, nhưng anh Nguyễn 
Văn Ngư đã sang tận ngã ba Diễn Châu, huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An, để 
bắt người đi xe không đội mũ bảo hiểm, sau đó lấy xe của người vi phạm rồi 
bỏ chạy... 

Khoảng 20g 30 phút ngày 9-7, anh Nguyễn Hải Ngọc, SN 1986, trú ở xã Diễn 
Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, điều khiển xe máy Air Blade đi lên QL7A 
xuống thị trấn huyện Diễn Châu. Khi xe anh đi đến khu vực ngã 3 Diễn Châu thì bị 
2 nam thanh niên mặc sắc phục CA, đèo nhau trên một xe máy dùng gậy đen áp 
vào lề đường, hai người này yêu cầu anh Ngọc cho kiểm tra giấy tờ. 
 
Anh Ngọc xuất trình đầy đủ giấy tờ xe cũng như bằng lái và xin bỏ qua lỗi không 
đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, hai người này yêu cầu đưa xe về CA huyện Diễn 
Châu làm rõ. 
 
Một trong hai người yêu cầu anh Ngọc đưa chìa khóa xe để chở về. Về đến trước 
cổng CA huyện Diễn Châu, người này dừng xe và nói để nghe điện thoại đã. Nghĩ 
đã về đến nơi nên anh Ngọc xuống xe chờ, bất chợt người này phóng xe bỏ đi và 
nói vào đây có người bị tai nạn, tí sẽ quay lại (ý nói người mặc trang phục CA đi 
cùng bị tai nạn - PV). 
 
Trước những biểu hiện nghi vấn, anh Ngọc điện thoại cho bố mình là ông Nguyễn 
Xuân Thường - Đội trưởng Đội thanh tra đô thị, thị xã Cửa Lò, Nghệ An để trao 
đổi. Nghe tin báo, ông Thường nhận định ngay đây là đối tượng cố tình ăn trộm xe 
máy và lập tức điều xe Tranh tra đô thị Cửa Lò cùng một đồng chí thanh tra viên đi 
cùng, chốt chặn tại khu vực cầu Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. 
 
Khi xe đi cách cầu Cấm 2Km, ông Thường phát hiện có chiếc xe máy Air Blade đi 
ngược chiều do một người đàn ông điều khiển nên quay xe đuổi theo, đưa cả người 
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và xe về thị xã Cửa Lò. 
 
Tối khuya cùng ngày, người đàn ông cùng phương tiện được đưa về CA huyện 
Diễn Châu lấy lời khai. Theo đó, người này khai, có hai đồng chí mặc quần áo CA 
bị tai nạn tại xã Nghi Yên, và Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nhờ ông ta đi xe vào bệnh 
viện 115 Nghệ An. Do nhìn thấy nạn nhân mặc sắc phục CA nên ông ta không nghi 
ngờ và nhận lời đi giúp. 
 
Từ nguồn thông tin này, CA huyện Diễn Châu đã vào bệnh viện 115 để xác minh, 
nhưng đối tượng đã chuyển sang bệnh viện Đa khoa Nghệ An với cánh tay bị gãy. 
Tại đây, anh Ngọc nhận dạng và xác nhận đúng là người đã chặn xe của mình để xử 
lý. 
 
Qua xét hỏi, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Ngư, SN 1984, trú ở thị xã Hồng 
Lĩnh, được điều về CA huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh công tác từ tháng 4-2011. 
 
Thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng CA huyện Diễn Châu xác nhận sự việc 
trên là có thật. Hiện, cơ quan CA huyện Diễn Châu đang tiến hành điều tra làm rõ. 
   

    Đình Tiệp 
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d©n trÝ 
Thø t, ngµy 13.7.2011 

Hà Tĩnh: 

Thiếu úy Công an giả danh CSGT cưỡng đoạt xe 
máy 
(Dân Trí) - Hôm qua, 12/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tước 
quân tịch một thiếu úy công an vì đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức ngành. 

Người bị tước quân tịch là Nguyễn Văn Ngư, thiếu úy Công an huyện Vũ 
Quang. 

Trước đó, vào 21h ngày 9/7, Ngư cùng với Lê Đình Thám (21 tuổi ở  xã 
Thuận Thiên, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã giả làm cảnh sát giao thông Công an 
huyện Diễn Châu (Nghệ An) để chặn xe anh Nguyễn Hải Ngọc, 25 tuổi ở 
xã Diễn Phúc.  
 
Sau khi kiểm tra giấy tờ xe anh Ngọc, Ngư và đối tượng này đã lấy xe của 
nạn nhân này rồi biến mất. Trên đường tẩu tán xe Ngư bị tai nạn phải đi 
cấp cứu nên nhờ một người dân đi xe máy trên vào BV 115 Nghệ An. Bố 
của anh Ngọc cùng một người đã chặn đón, bắt giữ người dân này giao 
công an.  

Ngay trong đêm 9/7, Ngư bị bắt giữ tại bệnh viện, còn Thám bỏ trốn và bị 
bắt giữ sau đó. 

Thượng tá Trần Văn Khang, Phó Trưởng Công an huyện Diễn Châu cho 
biết, công an huyện này đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can Ngư và Thám.  

Đặng Tài - Hà Phương 
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C«ng luËn 
Thø t, ngµy 13.7.2011. 

Sự thật về hai vụ khiếu kiện gần đây ở huyện Đức Thọ (Hà 
Tĩnh)  
Kỳ 2:... Đến vụ thu hồi đất ở vùng Đập Ngã. 

 

 
 

Các vị khách quốc tế, Trung ương và Hà Tĩnh thăm một số công trình do  
WB tài trợ trên đianj bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) 

 
Năm 1992 ông Lê Phúc Long có đơn xin đất ở và làm quán kinh doanh tại vùng Đập 
Ngã, xã Đức Hòa. Ông Phan Duy Bình lúc đó là Chủ tịch UBND xã đã ghi vào đơn đề 
ngày 24/4/1993, đồng ý giải quyết cho ông Long 100m2 đất bám đường QL 8A. Sau 
một thời gian dựng ốt bán hàng, đến năm 1994, ông Long cho chuyển cả gia đình lên 
đây và bao chiếm một diện tích lên tới 1.154,9m2 ( kể cả đất lưu không). Hàng năm, 
ông Long kê khai nộp thuế 300m2 trong tổng diện tích bao chiếm. 
  
Trước yêu cầu sử dụng đất ở của nhân dân ngày càng nhiều, ngày 11/10/2004, UBND 
xã Đức Hòa đã có tờ trình số 94/TTr – UBND, xin UBND huyện Đức Thọ quy hoạch đất 
vùng Đập Ngã để đấu giá quyền sử dụng đất, lấy kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng. 
UBND huyện Đức Thọ đã chỉ đạo UBND xã Đức Hòa thực hiện các trình tự về quy 
hoạch và thu hồi đất theo đúng Luật định. Về phần mình, ngày 2/10/2005, xã Đức Hòa 
đã cử một đoàn cán bộ do ông Minh PCT chủ trì, làm việc với các hộ có đất phải thu 
hồi, trong đó có bà Đoàn Thị Việt là vợ ông Long tham dự. Biết được phần diện tích 
mình bao chiếm do xã quản lý phải thu hồi, ông Long đã có đơn xin hỗ trợ kinh phí. 
UBND xã Đức Hòa đồng ý duyệt chi số tiền 1.500 ngàn đồng (tại phiếu chi số 475, ngày 
5/11/2005) với nội dung: “ Hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên quy hoạch đất ở” cho hộ ông 
Long. 
 
Để giải quyết tồn đọng về cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) của hộ ông Long, ngày 
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26/10/2005, UBND xã Đức Hòa cử ông Minh PCT, ông Chiến cùng với trưởng thôn Sơn 
Hà làm việc với ông về diện tích đất được cấp ban đầu. Sau đó, UBND huyện Đức Thọ 
đồng ý với đề nghị của xã, hợp thức hóa số diện tích 300m2 do ông kê khai nộp thuế 
lâu nay. Ngoài ra còn ưu tiên cho ông được mua đất đấu giá liền kề theo như đơn đề 
nghị của ông.  
Thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận QSDĐ, ngày 6/11/2005, cán bộ phòng TN-MT 
huyện đã phối hợp với UBND xã kiểm tra thực địa đất ở của gia đình ông Long tại khu 
vực Đập Ngã. Ông Long đã nhất trí và ký vào biên bản kiểm tra. Hơn 20 ngày sau, 
UBND huyện Đức Thọ đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ở khu Đập Ngã với diện tích 
520m2, số AB 325057 ngày 30/11/2005 cho ông Lê Phúc Long và bà Đoàn Thị Việt (tức 
cấp sau Quyết định thu hồi đất hơn 1 năm). 
Cần nói rõ thêm là, sau khi được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, ông Long đã chuyển 
nhượng (bán lại )cho một hộ khác 280m2, phần diện tích còn lại chỉ còn 240m2 . Thế 
nhưng, không hiểu nghĩ thế nào mà sau đó ông ta lại đòi luôn cả lô đất 280m2 liền kề 
mà ông Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã đã đấu giá được của xã. Với lý do “phải lấy 
đủ diện tích đất 520m2 như đã ghi trên Giấy chứng nhận QSDĐ” (!) ông Long ngang 
nhiên lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép trên khu đất đó của ông Thành. Sau nhiều lần 
vận động, giải thích, gửi công văn yêu cầu ông Long đình chỉ việc xây dựng và tháo dỡ 
công trình xây dựng trái phép, vi phạm Luật không thành, cuối cùng UBND xã Đức Hòa 
và huyện Đức Thọ phải ban hành Quyết định cưỡng chế tháo dỡ, trả lại đất cho chính 
chủ. 
Điều cần khẳng định rõ thêm, UBND huyện là cơ quan hành chính, trước mọi sự việc, 
nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, không thể “phán” vài câu là xong, mà phải 
dùng các văn bản theo quy định thuộc thẩm quyền, buộc các tổ chức, cá nhân phải thi 
hành theo đúng Luật định. Có thể thấy rằng, quá trình tiến hành các bước thu hồi đất, 
cấp quyền chứng nhận SDĐ, đấu giá đất… ở khu vực Đập Ngã của UBND xã Đức Hòa 
và huyện Đức Thọ về sau này là hoàn toàn công khai, dân chủ, đúng trình tự quy định 
của pháp luật. Các hồ sơ được lưu giữ ở văn thư UBND huyện, xã , cơ quan Thanh tra 
liên quan tới đất đai nêu trên đều có chữ ký, đóng dấu đầy đủ. 
 Tuy vậy, xem xét một cách hệ thống về trường hợp đất đai của ông Lê Phúc Long ở 
khu vực Đập Ngã, chính quyền xã Đức Hòa và huyện Đức Thọ trước đây đã có sai sót, 
không đúng quy trình. Trước tiên là việc Chủ tịch UBND xã Đức Hòa ghi vào Đơn xin 
đất của ông Long với diện tích 100m2 là vi phạm Luật Đất đai năm 1993 và vi phạm 
thẩm quyền cấp đất khi quy hoạch chưa được duyệt ( Khoản d, mục 3, Điều 23, Luật 
đất đai 1993; Khoản 2, Điều 37 Luật Đất đai 2003) . Mặt khác, quá trình giải quyết tồn 
tại này, lẽ ra UBND huyện và xã phải thực hiện đúng theo Khoản 5,6, Điều 38 Luật Đất 
đai năm 2003, là ra Quyết định thu hồi do cấp sai thẩm quyền và đất lấn chiếm trước khi 
hợp thức hóa cho ông Long số diện tích 300m2 mà ông kê khai nộp thuế hàng năm. 
Đây là những vấn đề mà chính quyền cấp huyện, và xã  cần rút kinh nghiệm để việc 
quản lý nhà  nước về đất đai ngày một tốt hơn.  
Theo ông Phạm Đình Thức, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa, sau vụ cưỡng chế việc xây 
dựng trái phép trên đất ông Thành của ông Long, tình hình mọi mặt của địa phương 
ngày càng ổn định hơn. Dư luận nhân dân đều tỏ rõ sự đồng tình cao trước việc làm 
đúng đắn và cần thiết để giữ nghiêm kỷ cương, luật pháp của chính quyền xã Đức Hòa 
và huyện Đức Thọ. 
 

                                                                                  Đức Lĩnh
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d©n trÝ 
Thø n̈m, ngµy 14.7.2011 

Hà Tĩnh:  
Kẻ cướp xe máy đầu thú sau 3 năm trốn lệnh truy nã  
(Dân trí) - Ngày 13/7, một đối tượng ở xã Đức An, huyện Đức Thọ (Hà 
Tĩnh) đã ra đầu thú trước cơ quan công an tỉnh này sau 3 năm trốn lệnh 
truy nã tội danh cùng đồng bọn dùng dao, kiếm cướp xe máy. 

Một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh cho 
biết, đối tượng vừa ra đầu thú trước cơ quan điều tra công an tỉnh này là 
Trần Ngọc Trung, SN 1986, trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).  

Trước đó, Trung đã cùng 3 đối tượng khác đều ở xã Đức An là Đào Văn 
Kiều (1989), Trần Ngọc Tiến (1988) và Trần Ngọc Tấn (1989) đã có hành vi 
dùng dao, kiếm để cướp xe máy của một bị hại trên địa bàn xã Đức Lâm. 
Sau khi gây án, cả 3 đối tượng trên đã trình báo với cơ quan Công an về 
hành vi phạm tội của mình, còn Trung bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Ngay 
sao đó vào ngày 29/9/2008 Công an huyện Đức Thọ đã ra lệnh truy nã trên 
toàn quốc đối với tên Trung.  

Sau khi lần ra Trung đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát truy 
nã tội phạm Công an Hà Tĩnh và công an huyện Đức Thọ đã liên hệ với gia 
đình vận động Trung ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của 
pháp luật. 

Ngày 13/7, đối tượng Trần Ngọc Trung đã đến cơ quan công an đầu thú và 
thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Hà Phương - Xuân Bắc 
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d©n trÝ 
Thø n̈m, ngµy 14.7.2011 

Hà Tĩnh:  
Chủ quầy tạp hoá lừa đảo hàng chục tỷ đồng 
 
(Dân trí) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát (PC 45) Công an tỉnh Hà Tĩnh, cơ 
quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 
Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1973, ở khối 7, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về 
tội chiếm đoạt tài sản. 
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 10/2010 đến nay, Phòng PC45 
liên tục nhận được đơn thư tố cáo của quần chúng nhân dân về việc đối 
tượng Thủy có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.  
  

 
Đối tượng Nguyễn Thị Thủy 

Sau quá trình điều tra, lãnh đạo và các trinh sát viên Phòng PC45 đã làm rõ 
đối tượng Thủy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 12 tỷ đồng và 2 
bìa đất của 11 hộ dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh, trong thời gian từ tháng 
9/2009 đến nay. 

Tại Cơ quan điều tra, Thủy khai nhận: trong thời gian qua, Thuỷ đã 12 lần 
vay tiền của chị Trần Thị T. (ở phường Thạch Quý) với tổng số tiền hơn 4,2 
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tỷ đồng; vay 400 triệu đồng của anh Hồ Bá V. (ở Phường Bắc Hà); gần 600 
triệu đồng của anh Bùi Văn C. (ở phường Tân Giang); 625 triệu đồng của 
chị Nguyễn Thị Thu H. (ở phường Nguyễn Du); 590 triệu của chị Lê Thị L. 
(ở phường Nam Hà); vay của chị Hồ Ngọc A. (ở phường Nam Hà) 345 triệu 
đồng… với lãi suất 1.500đ- 3000đ/1 triệu/1ngày. Sau khi vay được tiền, 
Thủy cho các đối tượng khác vay lại với lãi suất cao hơn để kiếm lời chi 
tiêu sinh hoạt gia đình và trả nợ. 

Ngoài thủ đoạn cho vay nặng lãi, Thủy còn “hành nghề” mua, bán đất “ảo”: 
Bán những miếng đất không phải của mình hoặc chưa bao giờ biết đến chủ 
nhân của nó. Tất cả mọi giao dịch mua bán đều bằng miệng hoặc bằng 
những mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc. Điển hình: thông qua người quen, 
biết chị Nguyễn Thị H. (ở phường Nguyễn Du) có nhu cầu mua đất ở, Thủy 
đã nói với chị H. là bản thân có 2 miếng đất ở phường Nguyễn Du cần bán 
và nhận tiền đặt cọc của chị H. Từ tháng 10 đến 12/2010, Thủy đã 2 lần 
nhận tiền của chị H. với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Thủy còn vay 
thêm của chị H. 470 triệu. Số tiền đó, Thủy đã đem đi trả nợ. Thực chất 
Thủy không hề sở hữu hai mảnh đất đó. 
  
Không chỉ mình chị H. mà ở TP Hà Tĩnh còn có nhiều hộ dân bị Thuỷ lừa 
đảo với đủ các chiêu thức. 

Phòng PC45 Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 

Đ.Tài - V.Dũng 
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tÇm nh×n.net 
Thø hai, ngµy 18.7.2011 

Hà Tĩnh: Hội đồng đền bù Dự án Cổng B bị tố thiếu công bằng  
(Tamnhin.net) – Cho rằng Hội đồng đền bù, hỗ trợ và tái định cư chưa công 
bằng, một số hộ dân ở xã Sơn Tây, Hương Sơn (Hà Tĩnh) chưa đồng ý bàn 
giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình Hạ tầng kĩ thuật cổng B.  

 
Cổng B còn có nguy cơ chậm tiến độ vì “vướng” công tác giải phóng mặt bằng.  
 
Dự án Hạ tầng kĩ thuật cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn) hiện vẫn còn vướng mắc 
và có nguy cơ chậm tiến độ vì một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi 
công. Nguyên nhân của tình trạng này là do người dân phản ánh một số biểu hiện 
khuất tất, thiếu công bằng của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện.  
 
Ông Nguyễn Xuân Bá, xóm Cây Tắt, xã Sơn Tây phản ánh: Năm 1986, gia đình 
ông tiến hành khai hoang tại xóm Cây Tắt, xã Sơn Tây. Bỏ ra rất nhiều mồ hôi, 
công sức và tiền bạc, ông đã gây dựng một trang trại rộng lớn trên diện tích hơn 
chục ngàn m2 để nuôi hươu, trâu bò, dê, trồng cây ăn quả, dứa…mỗi năm thu 
hoạch hàng trăm triệu đồng. Khi thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kĩ thuật cổng B, 
ông là một trong những hộ dân có diện tích đất bị thu hồi lớn nhất. 
 
Ngày 15/2/2009, Ban kiểm kê đền bù GPMB huyện Hương Sơn đã đến nhà ông Bá 
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để kiểm kê tài sản đền bù. Các thành viên đã xác định diện tích đất vườn ông Bá bị 
thu hồi là 7.476,7 m2 và các tài sản trên đất gồm nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, 
công trình phụ…10 nghìn cây ăn quả các loại.  Ông Bá được đền bù số tiền hơn 
800 triệu đồng. 

 
Ông Nguyễn Xuân Bá tại vị trí vườn cây của mình, nay sắp phải bàn giao 

lại cho đơn vị thi công 

Ông Bá phản ánh việc thu hồi đất khiến ông thiệt hại rất lớn. Số tiền ông bỏ ra đầu 
tư làm mô hình trang trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả lên đến 40 cây vàng, chưa kể 
những thiệt hại do việc sản xuất bị kết thúc dở dang.  
 
Ngoài ra, khoảng 17 nghìn cây dứa các loại của ông chưa được đền bù thỏa đáng, 
dù Ban GPMB đã thống kê. Trong quá trình cải tạo vườn, ông Bá đã đổ khoảng 
2.000 m3 đất nhưng cũng chưa được đền bù.  
 
Trong quá trình sử dụng đất, cách đây khoảng 7 năm, ông Nguyễn Xuân Bá đã bán 
cho 4 hộ: Nguyễn Hồng Sơn, Bùi Quang Phong, Trần Thị Thanh, Trần Văn 
Khương mỗi hộ một lô đất trên dưới 1.000 m2 trong diện tích đất rừng của ông. 
Hình thức bán đất bằng giấy viết tay. Bìa đất của ông Bá vẫn chưa thể hiện sự thay 
đổi này. Nhưng hiện nay, 4 hộ này đều đã làm được sổ đỏ (?), nên được đền bù 
theo giá đất ở, khoảng 400 triệu đồng/hộ. Trong khi đó, đất của ông Bá chỉ được 
đền bù theo giá đất rừng với giá 21 nghìn đồng/m2. Tổng cộng ông Bá bị thu hồi 
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10.813,4 m2 được 220 triệu đồng. So sánh với diện tích khoảng 4.000 m2 của 4 hộ 
mua đất của ông được khoảng 1,6 tỷ đồng, ông Bá cho rằng chưa công bằng và có 
khuất tất trong quá trình làm sổ đỏ của các hộ này. 
 
Ngoài ra, một số người dân cũng phản ánh việc bất công trong cấp đất tái định cư: 
có những gia đình nhiều nhân khẩu bị thu hồi đất không được cấp, nhưng có gia 
đình có con đang đi học lại được cấp tới 3 suất hoặc 2 suất như hộ ông H, ông K… 
Ngoài ra, lại có hiện tượng lập hồ sơ giả để nhận tiền đền bù, sau phát hiện phải trả 
lại.  
 
Ngày 2/7/2011, UBND xã Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt cảnh cáo ông Nguyễn 
Xuân Bá về hành vi không bàn giao mặt bằng 3.000m2 đất cho đơn vị thi công 
công trình hạ tầng kĩ thuật cổng B. Trong phần ý kiến, ông Nguyễn Xuân Bá đề 
nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xem xét hỗ trợ mô hình cây ăn quả 
cho thỏa đáng.  
 
Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Bá và một số hộ dân đề nghị Hội đồng đền bù, hỗ trợ 
và tái định cư huyện Hương Sơn xem xét đền bù thỏa đáng và giải quyết những 
vướng mắc. Lúc đó, người dân sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 
 
Công trình hạ tầng kĩ thuật cổng B (cổng kiểm soát nội địa khu kinh tế cửa khẩu 
quốc tế Cầu Treo) được khởi công ngày 9/4/2010, có tổng mức đầu tư 67,8 tỷ đồng, 
do Tập đoàn Xuân Thành thi công. 
 
(Còn tiếp) 
                                                                                    
                                                                            Quang Đại - Lê Thông  
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tÇm nh×n.net 
Thø şu, ngµy 22.7.2011 

“Đất đang ở “bỗng dưng” bị chuyển nhượng” 
tiӃp theo  
(Tamnhin.net ) - Tamnhin.net ngày 24/4/2011 đăng bài “Đất đang ở “bỗng 
dưng” bị chuyển nhượng” phản ánh sự việc cháu ruột làm hồ sơ giả để chiếm 
đất của chú ở xã Sơn Diệm, Hương Sơn (Hà Tĩnh). Đến nay đã hơn hai tháng 
trôi qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.  

 
Ông Đinh Văn Trọng đi đòi lại GCNQSD mảnh đất của mình. 

Sau khi báo đăng, ông Trọng tiếp tục yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết 
dứt điểm vụ việc trên, trả lại cho mình GCNQSDĐ. Nhưng ông Lê Trường Sơn, 
Chủ tịch UBND xã trả lời: “Chúng tôi chưa bố trí được thời gian, việc của ông cứ 
để từ từ, việc đâu còn có đấy… Tiền thì ông chưa phải là cần. Đất của ông chưa ai 
lấy đi đâu mất mà lo”.  
 
Thấy xã còn chần chừ, ông Đinh Văn Trọng lại đến UBND huyện Hương Sơn đề 
nghị giải quyết. Bà Nga, trưởng phòng tư pháp huyện hướng dẫn: “Ông cứ về dưới 
xã, rồi họ sẽ trả lại bìa đất cho ông”. 
 
Ngày 10/5/2011, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch 
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UBND xã Sơn Diệm.  
 
Ông Sơn cho biết: Trước đó, UBND huyện Hương Sơn đã có buổi làm việc với 
UBND xã Sơn Diệm và 2 đương sự là gia đình ông Đinh Văn Trọng và Đinh Hồng 
Lĩnh. Tại buổi làm việc đó anh Đinh Hồng Lĩnh hứa là xem xét rồi sẽ trả lại bìa đỏ 
(GCNQSDĐ) cho ông Trọng. Nhưng không may sau đó ít ngày, anh Lĩnh bị tử 
vong vì tai nạn giao thông nên đến nay địa phương chưa bố trí thời gian làm việc 
được”.  
 
Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến sai phạm nêu trên, thì được ông Lê Trường 
Sơn trả lời: “Thời kỳ đó tôi đang làm phó chủ tịch UBND xã, đã thiếu sót do tin 
tưởng vào cán bộ tham mưu (địa chính); mặt khác các qui định của Luật Đất đai lúc 
bấy giờ thiếu chặt chẽ, tôi lại thiếu kiểm tra, giám sát nên khi thấy tham mưu trình 
lên là ký vào hồ sơ. 

 
Đơn kếu cứu ngày 14/7/2011 của ông Đinh Văn Trọng: “…bà có xin thêm của tôi 2m 5 phía đông tây theo 

vườn của cháu Lĩnh…Bà Nga có nói thêm cho đất thì làm mau hơn”.  
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Sau khi lên giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã một thời gian, phát hiện cán bộ địa 
chính là   ông Lê Ngọc Tiến có những dấu hiệu sai phạm trong quản lý về đất đai, 
ông Lê Trường Sơn đã thay thế.  
Ông Sơn hứa chính quyền sẽ đứng về phía ông Đinh Văn trọng, để giải quyết công 
việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho ông Trọng. 
Mặc dù vậy, đến đầu tháng 7 năm 2011, vụ việc vẫn không có tiến triển. Để tìm rõ 
nguyên nhân vì sao lại có sự việc chậm trễ nêu trên, chúng tôi đã có buổi làm việc 
với ông Nguyễn Trường Giang, Phó phòng TNMT huyện Hương Sơn. Ông Giang 
cho biết: “Vừa qua UBND huyện Hương Sơn đã tiếp nhận được hồ sơ kiện về đất 
đai của ông Đinh Văn Trọng. Vụ việc giải quyết chậm trễ là do huyện và xã đang 
tập trung phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND. Hiện nay phòng TNMT 
đã tham mưu cho UBND huyện trong việc chỉ đạo UBND xã giải quyết vụ việc”. 
Ông Giang cho rằng “tính chất vụ việc tranh chấp đất có sự mâu thuẫn khá phức 
tạp”, căn nguyên dẫn đến tranh chấp đất đai trong vụ việc này là do cán bộ chủ chốt 
của xã quá tin vào cán bộ địa chính, nên đã ký vào hồ sơ chuyển nhượng khi không 
đủ mặt các bên và chưa xuống kiểm tra thực địa. Vì vậy mới dẫn đến tình trạng sai 
phạm đáng tiếc trong quá trình làm hồ sơ thủ tục chuyển nhượng QSDĐ ở xã Sơn 
Diệm. 
Trong “Đơn kêu cứu” ngày 14/7/2011, gửi UBND huyện Hương Sơn và UBND 
tỉnh Hà Tĩnh, ông Đinh Văn Trọng phản ánh trong buổi làm việc với cơ quan chức 
năng huyện Hương Sơn ngày 11/7/2011, bà Nga, Trưởng Phòng Tư pháp có đặt 
vấn đề “xin” ông Trọng 2,5 m đất phía đông tây theo vườn nhà anh Lĩnh.  
Bà Nga có nói “nếu ông cho đất thì làm mau hơn”. Qua sự việc này, ông Trọng cho 
rằng cơ quan chức năng huyện Hương Sơn làm việc thiếu công tâm, ép ông cho đất 
thì mới giải quyết. 
Trao đổi với PV về việc này ông Nguyên Duy Trinh - Chủ tịch UBND huyện 
Hương Sơn khẳng định: “Chúng tôi sẽ chỉ đạo xã Sơn Diệm phối hợp với phòng 
TN&MT huỷ bìa đỏ cũ đồng thời tiến hành cấp lại bìa đỏ mới cho ông Trọng trong 
thời gian sớm nhất”. 
Trước thông tin bà Nga, Trưởng Phòng Tư pháp “xin” đất của ông Trọng, ông 
Trinh cho biết, tôi sẽ cho xác minh lại chuyện này, nếu đúng sẽ kiên quyết xử lí. 
                                                                                                                                      
                                              
                                                                                  Liên Minh - Quang Đại 
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Th môc toµn v̈n tḩng 7 n̈m 2011 106 

®¹i ®oµn kÕt 
Thø şu, ngµy 22.7.2011. 

Về nơi có 10 cô gái mãi mãi tuổi hai mươi (23/07/2011) 
Hà Tĩnh- vùng đất có nhiều địa chỉ đỏ, đang được tôn tạo, xây dựng và phát 
triển, thu hút khách bốn phương về chiêm bái những danh nhân, anh hùng có 
công với Tổ quốc.  

 
Chân dung 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc  

Hà Tĩnh đã đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Mỹ nhiều người con ưu tú. Họ 
đã viết nên những trang sử mới chói ngời, tạo nên những địa chỉ mới mang nhiều 
câu chuyện huyền thoại. Một trong số đó là Ngã ba Đồng Lộc.  

Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, có diện tích 50 ha, nằm gọn 
trong một thung lũng hình tam giác, ba phía là đồi trọc. Từ tháng 4-1968, Ngã ba 
Đồng Lộc là một trọng điểm giao thông quan trọng, nên hàng ngày Mỹ cho máy 
bay bắn phá ác liệt nhằm cắt đứt đường tiếp tế từ Bắc vào Nam. Trong 196 ngày 
đêm, Ngã ba Đồng Lộc đã hứng chịu 42.990 quả bom các loại, có ngày máy bay 
Mỹ đánh phá 103 lần, trút xuống 800 quả bom. Nơi đây, khi cao điểm tập trung 
16.000 người, phần lớn là bộ đội pháo binh và thanh niên xung phong (TNXP) để 
bảo vệ giao thông từng giờ thông suốt. Và đã có nhiều người hy sinh, hàng trăm 
người bị thương. 

Tiểu đội 4, thuộc đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh làm việc thường trực tại 
Ngã ba Đồng Lộc. Tiểu đội có 10 cô gái trẻ (người lớn nhất 24 tuổi, người nhỏ nhất 
17 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh, do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng. Ngày 24-7-1968, ra 
san đường dưới làn bom đạn và đã ba lần các cô bị vùi lấp nhưng đã rũ đất đá đứng 
dậy tiếp tục làm việc. Đến 16 giờ 30 phút, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống 
Đồng Lộc. Một quả bom nổ ngay trước cửa hầm ở 10 cô ẩn nấp. Sau trận bom thứ 
15 này, từ đài quan sát, không thấy các cô rũ đất đứng dậy. Một, hai phút, rồi năm 
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phút trôi qua. Mặt đất mù mịt. Cả trận địa lặng đi rồi bật lên những tiếng khóc òa. 
Các cô đã hy sinh. Tập trung đào bới mấy tiếng đồng hồ, tìm được 9 cô. Bị hơi bom 
ép, các cô chết ngạt, thân thể nguyên vẹn. Trời tối sập xuống từ  
lâu. Đặt các cô ngay ngắn trên băng ca, điểm lại thiếu Hồ Thị Cúc! Phải tìm được 
Cúc rồi mới an táng các cô vì họ đã gắn bó với nhau như chị em một nhà. 
  

 
  

Tri ân những anh hùng, liệt sĩ 

Yến Thanh, một nam TNXP, đã xúc động đọc bài thơ Cúc ơi. Bài thơ có đoạn: 

Tiểu đội đã xếp một hàng ngang 
Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp? 
Chín bạn đã quây quần đủ hết 

Nhỏ Xuân Hà Hường Hợi Rạng Xuân Xanh 
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh 

Chỉ thiếu mình em 
(Chín bỏ làm mười răng được)... 

Phải chăng hương hồn Cúc đã nghe được lời của đồng đội, nên ba ngày sau họ tìm 
thấy Cúc trong tư thế ngồi, đầu vẫn đội mũ, bên cạnh là cái cuốc, 10 đầu ngón tay 
thâm tím. Cô đã cố gắng bới đất chui ra nhưng ở sâu quá. 

Năm 1972, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Tôn Đức Thắng đã ký quyết 
định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 10 nữ TNXP Ngã ba 
Đồng Lộc. Sau ba lần di dời, cuối cùng 10 nấm mộ được đặt cố định dưới chân núi 
Trọ Voi- nơi các cô hy sinh. Ngày 23-7-2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Giáo dục 
và Đào tạo khởi công phụng tượng 10 nữ TNXP. Ngày 19-8-2010, khánh thành 
cụm tượng đài. Công trình phụng tượng10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc là công 
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trình có giá trị lịch sử, tâm linh sâu sắc, được xây dựng bằng tiền tự nguyện đóng 
góp của học sinh, sinh viên và ngành giáo dục cả nước. 

Mấy chục năm nay, mỗi ngày có hàng trăm người từ mọi miền về thăm viếng nghĩa 
trang. Ngày lễ, ngày tết có hàng ngàn lượt người đến viếng phần mộ. Lễ vật dâng 
lên các cô ngoài hương hoa, bánh trái, còn là nón lá, gương, lược và trái bồ kết chia 
đều trên 10 phần mộ. Như thấu hiểu nỗi lòng những người nằm dưới mộ,  

ngày 5-7-1995, nhà thơ Vương Trọng sau khi thắp hương viếng các cô, đã viết: 

Mười nén nhang thắp thế đủ rồi 
Còn hương nữa hãy dành cho người khác 
Ngã xuống nơi đây đâu chỉ có chúng tôi 
Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc 

… 

Chúng tôi chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu 
Ngày bom vùi tóc tai bết đất 

Nằm trong mộ rồi mái đầu chưa gội được 
Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang 
Cho mọc lên vài cây bồ kết 

Hương chia đều trong hư ảo khói nhang… 

(Trích bài Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc- Vương Trọng). 

Đại tá Nguyễn Tiến Tuấn nghỉ hưu ở Nghệ An, ngày 19-8-1998, đã đưa hai cây bồ 
kết vào trồng hai bên nghĩa trang Đồng Lộc và cho khắc chữ đồng bài thơ vào tấm 
bia, đặt dưới gốc cây bồ kết trồng bên phải. Đến nay, hai cây bồ kết cao lớn vượt 
hẳn những cây khác, cao bằng nhau, nhiều cành lá tỏa bóng mát xuống phần mộ 
các cô và nở hoa, kết những chùm quả sai như ước nguyện của các cô. 
  
Ngã ba Đồng Lộc là quần thể nhiều hạng mục công trình. Bên cạnh khu mộ là nhà 
bia bia tưởng niệm, nhà trưng bày truyền thống, tượng đài chiến thắng của lực 
lượng TNXP. Nổi bật là Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc . 
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Công trình được khởi công xây dựng ngày 26-6-2009 với số tiền 27 tỷ đồng từ các 
tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp. Tháp chuông đặt trên một 
ngọn đồi cao có diện tích 7.000 mét vuông đối diện và cách khu mộ 200m. Tháp  

xây hình bát giác đều, cao 36,6 mét với 7 tầng và tầng áp mái treo quả chuông nặng 
5,7 tấn, hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật với 356 bộ đèn lắp đặt bao phủ bề 
ngoài, có tầm chiếu sáng nhiều km. Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc được khánh 
thành lúc 20 giờ mồng 3-1-2011 (29-11 năm Canh Dần). Trong nắng chiều, chúng 
tôi lên Tháp chuông, có mười thanh niên đi rất nhanh, hỏi thăm mới biết các em từ 
Yên Bái vào viếng nghĩa trang các nữ thanh niên xung phong trong niềm kính cẩn, 
biết ơn sâu sắc. 

Trong diễn văn đọc tại Lễ động thổ xây Tháp chuông, có đoạn: "Việc đúc chuông 
không những có ý nghĩa tâm linh, những tiếng chuông còn là tiêu chí của sự hòa 
hợp vũ trụ, là sự giao tiếp giữa trời và đất, thể hiện sự thanh tẩy, nâng cao tâm hồn 
con người, là cầu nối giữa những người đang sống và những người đã khuất. Tháp 
chuông Đồng Lộc rồi đây hàng ngày sẽ ngân vang, ngân xa không chỉ nguyện cầu 
cho những người nằm xuống mà còn nhắc nhở cho chúng ta- những người đang 
sống và các thế hệ mai sau ghi nhớ công ơn của những ai đã hy sinh cuộc đời mình 
cho sự trường tồn của đất nước”. 

Phan Thu Hương 
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d©n trÝ 
Thø hai, ngµy 18.7.2011. 

Nỗi cùng cực của một gia đình nơi miền sơn cước 
(Dân trí) - Ba người mắc bệnh ung thư nuôi ba người bị bệnh tâm thần - số phận 
bi đát đó đang diễn ra trong gia đình anh Nguyễn Văn Khương ở thôn Bình 
Phong, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). 
Thật đáng thương tâm khi chúng tôi bước vào ngôi nhà dột nát nằm khuất trong 
rừng tràm ở một vùng sơn cước - nơi trú ngụ của gia đình anh Khương, giữa cái 
nắng hè oi bức. Chúng tôi bỗng giật mình khi thấy ba thanh niên đánh trần giang 
tay chặn ngay trước cửa. Đó chính là ba đứa con trai bị điên dại của gia đình anh 
Khương, chị Hoàn. Anh Khương phân bua: “Khổ lắm các chú ạ, mấy cháu có lớn 
mà không có khôn, biết ăn mà không biết làm”. 
Trên hai chiếc giường cũ kỹ góc nhà, mấy cậu con trai vừa nằm vừa gằm mắt 
nhìn người khách lạ. Đang lúc trò chuyện, bất ngờ anh Khương bị cậu con trai 
ngồi phía sau thản nhiên...ném chiếc dép vào đầu. 

 
Gia đình anh Khương, chị Hoàn cùng các con điên dại 

  
Anh Khương buồn bã kể cho chúng tôi về số phận nghiệt ngã của gia đình: “Vợ 
chồng tui cưới nhau đã hơn 30 năm có được bốn mặt con. Con gái đầu là 
Nguyễn Thị Hà (SN 1984) và 3 con trai là Nguyễn Trọng Nam (SN 1987), Nguyễn 
Trọng Phong (SN 1989) và Nguyễn Trọng Cảnh (SN 1992). Khi sinh ra tất cả đều 
bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng cứ lớn lên lần lượt 3 đứa con trai đều 
có biểu hiện thần kinh không bình thường. Vợ chồng biết thế, nhưng vì quá 
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nghèo khổ không lấy tiền đâu ra để đưa các con đi khám chữa ở bệnh viện, mà 
chỉ dùng các loại thuốc dân gian bà con chỉ dẫn”. 
Hằng ngày, vợ chồng anh chị chỉ biết động viên nhau làm ăn. Anh Khương thì cố 
sức làm đồng áng để nuôi các con, còn chị Hoàn ở nhà làm việc lặt vặt để trông 
ba đứa con điên dại. "Những hôm mùa vụ công việc dồn dập, vợ chồng phải ra 
đồng làm việc, đã nhiều lần các con bỏ nhà đi lang thang phải đi tìm mấy ngày 
mới thấy", chị Hoàn nói trong nước mắt. 
Nhưng tai họa lại tiếp tục ập xuống với gia đình anh Khương. Năm 2002, anh 
 phát hiện mình mắc bệnh u bướu cổ ác tính. Đến nay qua hơn 8 năm điều trị ở 
bệnh viện nội tiết TW nhưng vẫn không khỏi. Một mình chị Hoàn tất tưởi lo toan 
mọi công việc gia đình, chạy thuốc cho chồng, nuôi các con điên dại.  
Tưởng rằng nỗi khổ đã quá mức chịu đựng với họ, nhưng số phận rủi ro vẫn 
chưa dừng lại ở đó. Tháng 6 năm 2010, khi cô con gái Nguyễn Thị Hà là niềm hy 
vọng duy nhất của gia đình đang làm công nhân ở miền Nam về quê chơi, nhân 
tiện cùng mẹ đi khám bệnh thì mới biết chị Hoàn bị ung thư gan giai đoạn cuối, 
còn Hà bị u xơ tử cung. Kể đến đây, chị Hoàn như muốn gục xuống, hai hàng 
nước mắt dàn dụa, nói không nên lời. 

 

Xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh của gia đình anh Khương, chị Hoàn 

Rời gia cảnh của người thương binh có 3 bệnh nhân đang phải chống chọi từng 
ngày với cặn bệnh nan y để nuôi 3 đứa con điên dại, chúng tôi không cầm nổi 
nước mắt trước câu tiễn khách ra về của anh Khương mà sao nghe cứ như lời 
trăn trối: “Các chú ơi, không biết vợ chồng tui còn sống được bao nhiêu ngày 
nữa nhưng khổ nhất là 3 đứa con điên dại rồi đây biết dựa vào ai ?”...  
Đức Cảnh-Cao Cường       
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pḩ p luËt&x· héi 
Thø n̈m, ngµy 7.7.2011. 

Kỳ 1: Đối mặt chúa sơn lâm  

(PL&XH) - Con vật được người gọi là ông, thì nó phải kinh khủng lắm. Người 
tự vỗ ngực bắn được hổ thì nhiều, nhưng thật sự thì trên cả tỉnh Nghệ An, Hà 
Tĩnh chỉ có 2 người. 

Có lẽ tôi là số ít nhà báo may mắn gặp Trần Văn Hoàn, thợ săn duy nhất tại Quế 
Phong từng bắn hạ hổ trước sự chứng kiến của nhiều người. Hoàn 40 tuổi, người to 
như con trâu mộng, là thợ săn chuyên nghiệp đã chính thức giải nghệ năm ngoái 
sau khi "giải tán" hết đám đồ nghề. Hoàn nói rằng, người tự vỗ ngực bắn được hổ 
thì nhiều, nhưng bắn được thật sự thì tôi dám cá trên cả tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ 
có 2 người.  
 
"Tại sao người ta gọi hổ là ông? Con người phải gọi con vật là ông, thì nó phải kinh 
khủng lắm. Thợ săn toàn bốc phét gặp nai bắt nai, gặp hổ bắt hổ. Gặp hổ rồi mới 
biết, chỉ mới ngửi thấy mùi của nó thì đã vãi cả linh hồn ra rồi!". 
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"Trong một khu rừng già, cái mà người thợ săn tinh tường có thể nhận biết có hổ 
hay không nhờ 2 đặc điểm: rừng thưa và vắng. Nếu vào một khu rừng mà không 
nghe tiếng chim hót, không thấy bóng một con thú nào, thì y như rằng khu rừng đó 
có hổ vừa đi qua. Cái mùi đặc trưng, thối kinh khủng và tiếng gầm kinh hoàng của 
hổ, làm cho chim chóc cũng không dám hót".  
 
"Vậy anh bắn được hổ ở đâu?".  
 
"Cả làng Nậm Phóng hồi đó đều muốn bắn nó! - Hoàn trầm ngâm - Cứ 3 - 4 ngày 
trong làng lại mất 1 con lợn hoặc con nghé con. Cả làng biết chắc là hổ về ăn, có 
người còn kể là nhìn thấy ông kễnh cắp con lợn gần tạ nhảy qua hào nước rộng 2m 
xung quanh làng.  
 
Tôi và anh em thợ săn trong làng bàn nhau đào 1 cái hố sâu 4m, rộng mỗi chiều 2 
mét, ngụy trang kỹ, ngay trên đường mà con hổ thường vào để bắt lợn. 2 anh em tôi 
cũng làm một cái hầm đất, cách cái hố bẫy khoảng 30m và thay nhau nằm chờ. Chờ 
như thế, đến tảng sáng ngày thứ 6 thì thấy tự nhiên trong làng gà không gáy, chó 
không sủa. Trên rừng, dế, nhím, chồn, cáo đang kêu tự nhiên im như thóc.  
 
Anh em tôi nhìn nhau, biết là hổ đang trên đường vào.  
 
Chỉ mấy phút sau, thấy một cái bóng lờ mờ ngay cửa rừng. Cách 100m mà đã thấy 
thối lắm. Nó đi đến gần cái hố, dừng lại rồi nhảy phốc qua, đứng im một lát. Lúc 
đó, chỉ còn cách chỗ anh em tôi phục có hơn 20m. Đó cũng là lần duy nhất cho đến 
nay tôi nhìn thấy con hổ rừng thực sự. Nó uyển chuyển và oai dũng, chậm rãi đi 
tiến vài bước rồi lại quay lui vài bước. Đôi mắt xanh biếc dữ dằn.  
 
Tôi ngắm bắn. Ngắm vào giữa hai đốm sáng xanh lè. Bình thường nếu bắn như thế 
này, thì cách 200m chưa bao giờ trượt. Khẩu CKC của tôi cũng đã từng bắn bò tót, 
bắn gấu, nhưng đây là lần đầu tiên nhắm thẳng vào 1 con hổ. Tôi bóp cò. Bắn xong 
cũng không hề chớp mắt. Và nghe hộc một tiếng lớn, rồi thấy cái bóng to lớn của 
con hổ lao thẳng ra phía sau chỗ anh em tôi nằm.  
 
Anh em tôi nằm sau một ngôi nhà sàn, cách chỗ con hổ hơn 20m. Vậy mà chỉ nghe 
hộc một tiếng, sau đó là một tiếng gầm đinh tai nữa, rồi không hề thấy gì nữa. Cả 
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làng đốt đuốc đi tìm, thấy con hổ nằm chết trước ngôi nhà sàn, trong bụi cây sả um 
tùm. Nghĩa là sau khi bị bắn, nó còn kịp chạy mấy bước, và nhảy qua ngôi nhà cao 
mười mấy mét, rơi xuống trước sân rồi mới chết. Không một loài nào có thể có 
được sức mạnh kinh khủng như thế. Chuyện Võ Tòng đánh hổ có lẽ mấy ông nhà 
văn bịa ra, chứ tôi trực tiếp thấy nó rồi, giờ lại thấy ghét truyện Thủy Hử. Người 
mà tay không đánh được hổ, thì chỉ có bốc phét. Dùng CKC bắn vào giữa trán mà 
nó còn nhảy được như thế, thì tay không cả làng cũng không đánh được nó, huống 
chi 1 người”.  
 
Hoàn kể chuyện 18 năm trước, mà sôi nổi như vừa mới hôm qua, hôm kia.  
 
Bây giờ, thì Hoàn trở thành thợ nấu cao hổ có tiếng ở Hà Tĩnh.  
 
"Trước người ta thuê nấu nhiều lắm. Nhưng có lẽ tại tôi hay nói, mà nói thật, nên 
giờ khách mua hổ nấu cao cũng ít đi. Làm gì cũng phải có cái tâm. Tôi thấy người 
ta lừa nhau thì không chịu được. Mặc dù nấu thuê nồi cao cũng được 30, 40 triệu 
đấy!". 

Văn Thống 
Kỳ 2: Chúa sơn lâm vào... nồi 
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Ngêi ®a tin 
Chñ nhËt, ngµy 10.7.2011. 

Gặp chàng sinh viên “Tiếp sức mùa thi” đặc 
biệt  
(Nguoiduatin.vn) - Người dân xã Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh mỗi khi 
nhắc đến Phan Huy Tứ (SN 1986) đều nói đến một nghị lực vươn lên và sức 
học đến kỳ lạ. Còn các bạn sinh viên trường đại học Vinh thì nhắc đến Tứ, 
một chàng sinh viên “Tiếp sức mùa thi” đặc biệt bởi mọi hoạt động của em 
chỉ là trên chiếc xe lăn. 

Nghị lực kỳ lạ 

Phan Huy Tứ là người con thứ 4 trong gia đình nghèo có 5 anh chị em tại xã Thạch 

Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Sinh ra, Tứ cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế 

nhưng, cú sốc tuổi thơ đã làm cho Tứ vĩnh viễn bại liệt đôi chân, không thể đi lại được. 

Năm đó, Tứ vừa tròn một tuổi, trong một lần sốt biến chứng đã bị bại liệt hai chân và 

ngón tay cái đều teo lại.  

Tứ kể, vì bị bại liệt hai chân không thể đi lại được nên mặc cảm với bạn bè, suốt ngày 

Tứ chỉ thui thủi một mình trong nhà. Đến tuổi cắp sách đến trường, Tứ thèm lắm nhưng 

không biết làm cách nào để được đi học cùng bạn bè. Nhà đông anh em lại nghèo, thân 

thể lành lặn đã khó huống hồ một người tàn tật. Tứ đành ngậm ngùi ở nhà, thỉnh thoảng 

được anh trai bày cho ít chữ cái để học. Nhưng càng học Tứ càng thấy khó, đặc biệt là 

thằng Nghiêm, đứa em út (thua Tứ 3 tuổi) mỗi lần học được chữ cái hay phép tính nào 

lại về “đố anh”. Nhưng vì không học nên Tứ đành chịu thua. Là anh trai nhưng bị em đố 

nên Tứ buồn và tự ái lắm. Thế rồi, Tứ mang những thắc mắc đó hỏi anh trai Tương và 

anh Phúc khi đó đang học cấp II. Được sự giúp đỡ của hai anh, Tứ đã trả lời hết mọi 

câu hỏi của thằng em hiếu thắng. Không chỉ thằng em trai ngạc nhiên mà cả gia đình 

đều hết sức thán phục trước trí thông minh nhưng không may mắn của Tứ.  

Càng ngày Tứ càng tiến bộ dần, những chữ nghĩa trong sách Tứ đều đọc được. Rồi 

những phép tính cộng, trừ, nhân, chia Tứ đều hỏi anh rồi mày mò đọc sách và hiểu hết. 
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Một lần Tứ đang ngồi đọc truyện ở thềm nhà thì có thầy Phan Huy Xương (Nguyên 

trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà) đi vào thấy ngạc nhiên vì cậu bé không đi học 

mà vẫn đọc truyện thành thạo. Khi đó Tứ đã 12 tuổi, bạn bè cùng trang lứa với cậu cũng 

đã rục rịch đã thi chuyển cấp.  

Thầy Xương cảm phục trước nghị lực và lòng ham học của Tứ nên đã giúp cậu làm thủ 

tục để tham dự kì thi chuyển cấp cùng với bạn bè. Mặc dầu được “đặc cách” nhưng mọi 

người đều không tin vào năng lực của cậu. Bố Tứ, ông Phan Huy Sơn thì lắc đầu “cho 

nó thi cho toại nguyện chứ có đi học đâu mà thi đậu được”. Tuy nhiên, lần đó Tứ đạt 

15,5 điểm (2 môn Văn và Toán) trước sự ngỡ ngàng của mọi người.  

Đậu cấp II là niềm vui mừng không riêng gì Tứ mà còn cả gia đình người thân của cậu 

bé tàn tật. Tuy nhiên, một điều nan giải đặt ra là khi đi học ai sẽ đưa Tứ đến trường. 

Đứng trước khó khăn đó, thầy Xương đã một lần nữa giúp cậu được đến trường. Thầy 

đã đặt vấn đề với Hội chữ thập đỏ xin cho cậu một chiếc xe lăn để Tứ một mình đến 

trường mà không phải làm phiền nhiều đến gia đình.  

Những năm đầu học cấp II, Tứ thấy khó khăn vô cùng. Bài vở Tứ không thể theo kịp 

bạn bè vì cậu không được học đầy đủ như các bạn khác. Mặc dầu, Tứ vẫn làm đúng 

đáp án nhưng Tứ lại không biết triển khai bài như thế nào cho đúng phương pháp. Tuy 

nhiên, dần dần Tứ cũng tiến bộ dần. Năm lớp 6, Tứ xếp học lực loại yếu. Lên lớp 7, xếp 

loại trung bình nhưng sang đến lớp 8, Tứ vượt tất cả các bạn trong lớp và đứng đầu lớp 

và xếp học lực giỏi toàn diện. Tứ bảo, lúc đầu khó khăn lắm, vì một phần tự ti nữa nên 

không dám hỏi bạn bè. Cậu chỉ biết hỏi bài ở hai người anh trai và lấy sách tham khảo 

của bạn bè để xem các ví dụ có sẵn để học phương pháp làm bài.  

Xong cấp II, Tứ tham gia kì thi vào lớp chuyên Toán, trường THPT Mai Thúc Loan, Lộc 

Hà. Những năm học cấp III, Tứ đều đạt danh hiệu học sinh tiến tiến. Bây giờ, Tứ đang 

là sinh viên năm 4, k48, khoa Công nghệ thông tin trường Đại Học Vinh. Tại đây, Tứ 

vừa học vừa làm thêm cho một công ty phần mền và thiết kế website tại Nghệ An. “Bây 

giờ nghĩ lại, em thấy cuộc đời cũng thật diệu kỳ. Mất đi đôi chân, nhưng còn đôi tay em 

vẫn còn làm việc được. em chọn nghành CNTT chính là mong muốn sau này đôi tay 

còn làm được nhiều điều để không phụ lòng những công lao mà gia đình, người thân, 

bạn bè đã mong đợi”.  
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Tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” đặc biệt Phan Huy Tứ trên chiếc xe lăn 

“Tiếp sức mùa thi” trên xe lăn 

Nghị lực vươn lên đã làm nên điều kỳ lạ ở cậu học trò nghèo. Thế nhưng điều đặc biệt 

hơn khi cậu sinh viên tàn tật  ngồi trên trước chiếc xe lăn đã tham gia chiến dịch tình 

nguyện “Tiếp sức mùa thi”.  

Những sinh viên tình nguyện với thân hình lành lặn đã khó, đối với Tứ việc đó lại càng 

khó khăn hơn. Thế nhưng, những ai đến công trường đại học Vinh vào những ngày này 

sẽ thấy một người ngồi trên xe lăn, hướng dẫn tận tình các em thí sinh đi thi thì đó là 

chàng sinh viên tình nguyện tàn tật Phan Huy Tứ. Trên chiếc xe lăn cũ kỹ Tứ  vẫn nhiệt 

tình chỉ bảo, hướng dẫn thí sinh, phụ huynh ân cần.  

Đây là năm thứ 2, Tứ tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi” do đoàn trường Đại học 

Vinh tổ chức. “Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009, em tham gia tình nguyện lần đầu. 

Năm 2010 do sức khỏe yếu, không tham dự được nên em rất buồn. Mùa hè năm nay đã 

là sinh viên năm cuối, em đã xin phép bố mẹ được ở lại trường để tham gia chương 

trình”.  

Khi chúng tôi hỏi tại sao Tứ lại có mong muốn được tham gia Tiếp sức mùa thi trong khi 

bản thân đi lại rất khó khăn? Tứ chia sẽ: “Tiếp sức mùa thi là mong ước nhưng cũng 

như là “cái nợ” cần phải trả. Mình chịu ơn mọi người quá nhiều. Thời học cấp 3, nếu 

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 7 n̈m 2011 118 

không có bạn bè cõng mỗi ngày 4 bận lên xuống tầng 3 có lẽ mình đã không có ngày 

như bây giờ. Chính những hành động và những lời động viên chân thành đã giúp mình 

vượt qua tất cả. 

Tình nguyện viên Cao Mạnh - Đội trưởng đội tình nguyện xe lai miễn phí - Trường Đại 

học Vinh cho biết: “Mặc dầu Tứ không thể làm xe lai nhưng cậu ấy có thể tư vấn, 

hướng dẫn thủ tục dự thi các các em. Tứ là một nghị lực để các bạn sinh viên và các thí 

sinh dự thi noi theo. Mình rất cảm phục trước tấm gương giầu nghị lực của Tứ”.  

Chia tay Tứ, giữa cái nắng như đổ lửa của trưa tháng 7, chúng tôi vẫn còn nhìn thấy 

chàng sinh viên ngồi trên chiếc xe lăn ân cần hướng dẫn cho các thí sinh, phụ huynh. 

Cánh tay viết viết rồi chỉ chỉ từng động tác ân cần đã làm cảm động những phụ huynh 

và thí sinh có mặt tại đây. Chính Tứ đã góp một phần không nhỏ giúp các em được 

vững tin bước vào kì thi thành ông hơn. 

Lê Quyết 
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gia ®×nh.net.vn 
Chñ nhËt, ngµy 10.7.2011. 

Khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện lớn nhất Hà 
Tĩnh  
GiadinhNet - Ngày 9/7, tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn 
ra lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện – ngôi chùa được xem là lớn nhất 
Hà Tĩnh. 

Đây là ngôi chùa do bà con nhân dân xã Thạch Kim cùng với sự đóng góp của các 
nhà hảo tâm, các phật tử gần xa đã phát tâm xây dựng từ tháng 8/2007 và được đặt 
tên là Kim Quang Tự (chùa Kim Quang). Tổng số vốn đầu tư cho tất cả các hạng 
mục công trình gồm: điệm thời Tam Bảo (hai tầng), điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, 
tháp chuông, tăng đường, nhà bếp và các công trình phụ… ở giai đoạn đầu là 15 tỷ 
đồng.  
  

 
  
Vượt qua khá nhiều khó khăn vì không có chủ đầu tư nhưng với công đức vô lượng 
của các phật tử, các nhà hảo tâm và nhân dân địa phương, ngôi chùa đã sớm hoàn 
thành và đi vào hoạt động.  
  
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm – Trưởng ban Trị 
sự Thành hội Phật giáo Hà Nội kiêm Trưởng Ban Trị sự tỉnh Phật giáo Hà Tĩnh 
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nhấn mạnh: “Tôi hoan hỷ vô cùng vì nhìn thấy bà con nhân dân cùng chính quyền 
địa phương đồng tâm đồng sức vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng được một 
ngôi Đại Hùng Bảo Điện khang trang, đẹp đẽ như hôm nay. Có thể nói, đây là ngôi 
chùa có quy mô, kích thước lớn nhất Hà Tĩnh tính đến thời điểm này. Cũng chưa 
bao giờ ở Hà Tĩnh nói riêng và khu vực miền Trung nói chung có được một buổi 
cung nghinh xá lợi Phật lớn như hôm nay trong đại lễ khánh thành….”. 
 Trong không khí hân hoan đón mừng ngày khánh thành chùa, ngoài các nghi lễ 
Phật giáo như: hô thần nhập tượng, cầu quốc thái dân an, văn nghệ chào mừng, 
giảng pháp… thì điểm nhấn thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều du khách thập 
phương chính là lễ cung nghinh xá lợi đức Phật từ TP. Vinh (Nghệ An) về chùa. 
Đại lễ này thu hút tới 5000 phật tử, chư khách thập phương từ khắp nơi về tham dự. 
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Ông Nguyễn Đắc An – Trưởng ban Phật tử chùa Kim Quang cho hay, 5 viên xá lợi 
gồm 1 viên của đức Phật Thích Ca, 1 viên của ngài Đạt Hiếu Mục Kiền Liên, 1 
viên của ngài Anan, 1 viên của ngài La Hầu La do Thượng tọa Thích Đồng Bổn – 
Trưởng ban Nghiên cứu Phật học Trung Ương, trụ trì chùa Xá Lợi (Q.3, TP. Hồ 
Chí Minh) phát tâm cúng dường cho chùa. Và chùa Kim Quang là ngôi chùa đầu 
tiên của Hà Tĩnh có được phước duyên nhận Xá Lợi. Vì lý do đó mà lễ khánh thành 
đã được rất nhiều phật tử, chư khách thập phương gần xa về tham dự. Đây là niềm 
vui, niềm tự hào lớn lao của Hội phật tử cũng như bà con nhân dân trong xã. 
  

 

 
Hà Tùng Long  
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Tuæi trÎ 
Thø hai, ngµy 11.7.2011 

Di dời hay... vứt bỏ di tích? 
TT - Để phục vụ dự án khu liên hiệp gang thép và cảng Sơn Dương - 
Formosa Hà Tĩnh, 36 đền, chùa, miếu mạo ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 
đã bị giải tỏa, trong đó có năm đền chùa được người dân giữ gìn lâu 
nay như những di tích quý giá, giờ chỉ là những đống gỗ nát... 
 

 
Bàn thờ Phật ngoài trời làm bằng hai tấm 
ván cửa. Phía sau là chùa tạm và đống 
gỗ thờ của chùa - Ảnh: V.Đ. 

Formosa là siêu dự án với mức đầu tư giai đoạn đầu hơn 7,8 tỉ USD, diện 
tích sử dụng trên 33 triệu m2, di dời hơn 3.000 hộ dân và đồng nghĩa hàng 
chục công trình kiến trúc tâm linh buộc phải giải tỏa. Sở Văn hóa - thể thao 
và du lịch Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát thực địa về đền chùa, miếu mạo 
tại năm xã (Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Thịnh) của huyện Kỳ 
Anh nằm trong diện di dời và thống nhất với các sở ban ngành về năm ngôi 
đền, chùa ở xã Kỳ Phương cần được di dời, tu bổ, tôn tạo. 

Đền, chùa tập kết trong kho 

“Năm ngôi đền, chùa ở xã Kỳ Phương tương đối quy mô cần được bảo tồn 
và đầu tư xây dựng. Đây là một quần thể di tích được xây dựng thời Lê, 
thời Nguyễn liên quan đến các nhân vật lịch sử đã được khảo sát, nghiên 
cứu” - ông Nguyễn Trí Sơn, trưởng phòng quản lý di sản Sở Văn hóa - thể 
thao và du lịch Hà Tĩnh, cho biết. 
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Sau hơn một năm giải tỏa đền, chùa nhường đất cho dự án, về khu tái định 
cư xã Kỳ Phương, chúng tôi ngạc nhiên thấy các vật dụng, đồ thờ cúng tôn 
nghiêm của đền Quan Tấn, chùa Phúc Phương, đền thờ Lê Mạnh Công, 
đền Thành Hoàng, chùa Thần Đầu vẫn đặt trong những hội quán thôn hay 
nằm trong những ngôi nhà ngói thấp lè tè... 

Mở cánh cửa hội quán thôn Nhân Hòa (xã Kỳ Phương), ông Lê Thế Phong 
- người trông coi ở đền Quan Tấn - chỉ tay về cuối hội quán đang đặt bàn 
thờ, bài vị tướng quân Lê Huy Tích (một vị quan cuối Lê - đầu Nguyễn) 
buồn rầu: “Dân đã lên khu tái định cư (dưới chân núi Hoành Sơn - PV) mà 
đền Quan Tấn vẫn chưa xây. Để hương khói, thờ tự, dân làng chúng tôi 
tạm rước tướng quân vào hội quán”.  

Theo ông Phong, trước khi bị giải tỏa, đền Quan Tấn tọa lạc trên đồi đất cát 
khoảng 1.000m2. Đền có kết cấu ba gian nhà gỗ bằng lim và táu, được 
trang trí hoa văn rất đẹp, phía sau có thượng điện bêtông lợp ngói. Theo 
người dân, ngôi đền này rất thiêng, vì thế khi giải tỏa người dân không nỡ 
lòng leo lên đền tháo dỡ từng viên ngói, cạy từng khúc gỗ.  

Nhìn ngôi nhà ngói lụp xụp nằm trên bãi đất trống hoác của thôn Hồng Hải 
(Kỳ Phương), ít ai ngờ bên trong đặt ba bức phù điêu bằng gỗ chạm hình 
Phật và những câu đối bằng chữ Hán được treo, giắt quanh mái ngói. Bên 
ngoài ngôi nhà, một đống gỗ nát đang nằm hong nắng.  

Ông Hoàng Văn Hải, người trông coi chùa Phúc Phương, cho biết số gỗ 
này là của chùa Phúc Phương được giải tỏa từ năm 2010, rồi đưa về tập 
kết thành đống. Thấy chưa có chùa, người dân góp gạch ngói, ximăng xây 
thành một ngôi nhà tạm bợ hơn 10m2 để đến ngày rằm, mồng 1 có nơi thắp 
hương cúng Phật.  

Trước khi tháo dỡ, kiến trúc chùa Phúc Phương là ba gian nhà gỗ lim chạm 
khắc tinh xảo, có tường xây bao quanh. Nhìn bức ảnh chụp lại chùa do ông 
Hải lưu giữ, chúng tôi nhận ra một ngôi chùa rất cổ kính, trang nghiêm với 
kết cấu còn nguyên vẹn.  

Ngoài chùa Phúc Phương, thôn Hồng Hải còn có đền Thành Hoàng có quy 
mô lớn nhất huyện nay cũng biến thành đống gỗ nát, nằm trong nhà kho. 
Trải qua bao biến cố lịch sử, năm gian nhà gỗ bằng lim, táu vẫn vững chãi 
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với đầy đủ bài vị, long kiệu. Đây là điểm tâm linh thu hút người dân trong 
vùng.  

Ông Phùng Văn Hoàng - trưởng thôn Hồng Hải - tiếc nuối: “Chủ trương di 
dời đền là đúng. Nhưng ai ngờ người ta lại biến đền Thành Hoàng thành 
phế tích”. 

Chậm trễ... vì giá đền bù 

Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Phương Lê Văn Chương không khỏi chạnh lòng 
trước đống gỗ thờ, bài vị, long kiệu... của đền, chùa đang nằm trong kho, 
rồi phơi giữa mưa, nắng: “Khi chưa dời thì tỉnh và huyện bảo cứ dời lên 
tạm. Dời lên hơn một năm rồi mà di tích vẫn nằm ở mấy nhà kho chưa 
được xây dựng lại”.  

Ông Hoàn Minh Lâm - cán bộ văn hóa xã Kỳ Phương - day dứt: “Có lẽ từ 
nay đền, chùa của làng chỉ ở trong ký ức mà thôi”. 

Thừa nhận năm ngôi đền, chùa chưa được xếp hạng nhưng rất quy mô, có 
thần tích rõ ràng, ông Nguyễn Hoài Sơn - phó chủ tịch UBND huyện Kỳ 
Anh kiêm chủ tịch hội đồng đền bù tái định cư giải phóng mặt bằng huyện 
Kỳ Anh - cho rằng nguyên nhân của việc chậm trễ triển khai xây lại đền, 
chùa trên khu tái định cư xã Kỳ Phương để người dân bức xúc, đảng bộ 
địa phương cũng bức xúc là vì kinh phí đền bù chỉ hơn 1,1 tỉ đồng không 
đủ trang trải.  

Trong khi đó, hồ sơ tư vấn về việc di dời tu bổ của Sở Văn hóa - thể thao 
và du lịch Hà Tĩnh đề xuất trên 7 tỉ đồng nhưng UBND tỉnh không chấp 
nhận nên mới kéo dài đến ngày hôm nay. Việc này huyện Kỳ Anh đã đề 
xuất lên tỉnh Hà Tĩnh phải hỗ trợ giá, đồng thời chỉ đạo các sở ban ngành 
giúp địa phương thúc đẩy, sớm phục dựng năm di tích nói trên. 

“Trước mắt, tỉnh thẩm định cho đầu tư xây dựng lại bốn di tích ở xã Kỳ 
Phương dựa trên bản thiết kế thu nhỏ của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch 
tỉnh. Ngoài nguồn kinh phí bồi thường, tỉnh sẽ hỗ trợ 30%, huyện 20%, xã 
10%. Nhưng quy mô xây dựng lại đền, chùa nhỏ hơn trước nhiều, khó giữ 
được kiến trúc cũ” - ông Sơn khẳng định.  
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Ngôi chùa cổ Phúc Phương trước khi di dời  - Ảnh chụp lại từ tư liệu 

Không thể dựng lại hồn di tích 

Ông Nguyễn Hoài Sơn - phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh kiêm chủ tịch 
hội đồng đền bù tái định cư giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh - lấy làm 
tiếc trong khi “cấp tốc” giải phóng mặt bằng, Formosa đã không lưu lại 
những giá trị kiến trúc, văn hóa cổ, lâu đời quý giá của các đền, chùa 
nên “để bảo tồn, phục dựng nguyên trạng những di tích ở Kỳ Phương là 
quá khó, không làm được”.  

Trong khi đó, ông Võ Hồng Hải, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du 
lịch Hà Tĩnh, cho biết trong quá trình giải tỏa đền, chùa, sở đã cho 
người khảo sát thực địa, ghi chép các tài liệu, hiện vật và tham mưu cho 
tỉnh về việc xây dựng lại một số công trình di tích tâm linh của người 
dân.  

“Về mặt quản lý di tích là của sở. Chậm trễ xây dựng, hoàn trả lại đền, 
chùa cho nhân dân là do chính quyền địa phương, nhưng sở cũng có 
phần trách nhiệm trong đó” - ông Hải nói. 

VĂN ĐỊNH 
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Th môc toµn v̈n tḩng 7 n̈m 2011 126 

D©n trÝ 
Thø şu, ngµy 22.7.2011 

Người vợ liệt sĩ miệt mài làm khuyến học 
 Về vùng đất hiếu học Can Lộc (Hà Tĩnh) hỏi bà Cẩn không ai không biết; không 
chỉ bởi bà là vợ liệt sĩ một mình nuôi 3 con ăn học thành tài mà còn vì bà là người đi 
đầu trong phong trào khuyến học của huyện. 
 
Bà là Nguyễn Thị Cẩn ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, vợ của liệt sĩ 
Nguyễn Viết Cẩn. 

Goá phụ tuổi 27 nuôi 3 con thơ 

Năm 18 tuổi, thiếu nữ Nguyễn Thị Cẩn kết hôn với chiến sĩ trẻ Nguyễn Viết Cẩn - lúc 
này là dân quân tự vệ đồng thời là y tá tham gia chiến đấu tại địa phương. 9 năm sau 
ngày cưới, hai người có với nhau 3 đứa con kháu khỉnh. Những năm tháng chiến tranh, 
người vợ trẻ ở nhà vừa chăm sóc con cái vừa tham gia các phong trào đoàn thể tại địa 
phương, còn người chồng vẫn ngày đêm lăn xả trên chiến trường đạn bom ác liệt. 

Rồi bà nhận được tấm giấy báo tử của chồng sau trận đánh ác liệt của đế quốc Mỹ dội 
xuống mảnh đất cách mạng Can Lộc vào cuối năm 1965. Chiến sĩ Nguyễn Viết Cẩn đã 
hy sinh trong lúc đang băng bó cứu chữa cho lực lượng dân quân. 

Chồng hy sinh để lại cho bà Cẩn 3 người con còn thơ dại, cháu lớn nhất 7 tuổi, cháu út 
mới 15 tháng tuổi. Mới 27 tuổi, bà Cẩn đã mang trên mình phận vợ goá nuôi 3 con côi. 
Dù rất đau đớn nhưng nghĩ đến những hy sinh lớn lau của chồng mình cho đất nước, 
bà không thể gục ngã. Và bà đã gượng dậy, một mình gánh vác gia đình, nuôi 3 người 
con khôn lớn, học hành nên người. “Tôi thường khuyên các con dù có khó khăn, vất vả 
đến mấy cũng phải cố gắng học hành để sớm có ngày thành đạt. Sự thành đạt của các 
con cũng là một cách báo hiếu cho sự hy sinh cao cả của bố”. 
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Bà Cẩn thắp những nén nhang cho chồng mình - liệt sĩ Nguyễn Viết Cẩn 

Những tháng ngày khi chồng mới mất, cuộc sống của 4 mẹ con vô cùng khốn khó. 
“Thời kỳ đó đói khổ lắm. Nhiều lúc đến củ khoai cũng không có mà ăn. Năm được mùa 
thì 4 mẹ con cũng được vài tạ thóc, mất mùa chỉ được vài yến lúa. Cảnh đói kém, thiếu 
ăn với 4 mẹ con diễn ra thường xuyên” - bà Cẩn nhớ lại. 

Vất vả là vậy song thời điểm đó bà Cẩn vẫn luôn là người đi đầu trong các phong trào 
"ba đảm đang", "ba sẵn sàng"… Bà vinh dự được địa phương bầu là đại biểu xuất sắc 
đi dự tổng kết 4 năm chống Mỹ cứu nước tại xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; góp 
mặt cũng nhiều gương mặt điển hình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như 
chị La Thị Tám - người con gái sông La... 
  
Miệt mài làm khuyến học 
  
Trải qua bao gian lao vất vả, bà Cẩn đã nuôi nấng 3 người con ngoan ngoãn, trưởng 
thành. Người con cả là chị Nguyễn Thị Hoa và chị thứ hai Nguyễn Thị Lan đều đã có gia 
đình riêng, đang công tác tại UBND huyện Can Lộc. Người con út là anh Nguyễn Viết 
Tuấn từng phục vụ trong quân đội, giờ là một doanh nhân thành đạt ở TPHCM, giám 
đốc một công ty địa ốc và là chủ của một hệ thống khách sạn tại Sài Gòn và TP Vinh 
(Nghệ An).  

 
Bà Cẩn dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc gia đình. 

Nhìn 3 người con thành đạt bà Cẩn không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào nhưng 
đằng sau đó là nhiều trăn trở cho con em quê hương. Bà nghĩ rằng chỉ có con đường 
học tập mới giúp vùng quê sớm thoát nghèo. Bà tự nguyện trích một phần tiền dành 
dụm của mình và của con cháu cho để dưỡng già dùng vào việc gây dựng quỹ khuyến 
học, đồng thời khuyên bảo con cháu, những người trong dòng họ cùng tham gia. Bước 
đầu, con cháu trong dòng họ, làng xóm ai đậu đại học, cao đẳng bà đều cho tiền để 
khuyến khích, động viên tinh thần học tập. Đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh 
khó khăn nhưng biết vượt khó vươn lên học giỏi, bà quan tâm kịp thời về vật chất lẫn 
tinh thần nhằm giúp các em học tập tốt hơn.  
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Bà Cẩn chắt bóp chi tiêu từ việc nuôi gà, tiết kiệm tiền lương và tiền con cái cho dưỡng già để làm 

khuyến học 
  
Qua nhiều năm tháng, lòng nhiệt huyết và việc làm thiết thực của bà đã được nhiều 
người noi theo; phong trào khuyến học ở huyện nghèo ngày càng lan rộng. Những học 
sinh nghèo đã được tiếp sức đến trường; phong trào học tập của địa phương ngày càng 
sôi nổi; tỷ lệ học sinh khá, giỏi trong các nhà trường tăng đều mỗi năm; số con em thi đỗ 
đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước... 
 Giờ đây đã ở tuổi 74 nhưng bà vẫn miệt mài với phong trào khuyến học. Bà và con trai 
là anh Nguyễn Viết Tuấn đã đóng góp vào quỹ khuyến học của huyện Can Lộc mỗi năm 
50 triệu đồng, trước mắt sẽ đóng góp trong vòng 5 năm. Với nghĩa cử cao đẹp này, 
nhiều học sinh nghèo hiếu học ở đây sẽ có nhiều cơ hội hơn trên con đường học vấn.  
 Bà Cẩn tâm sự: "Mình làm khuyến học bằng cái tâm, tuy vật chất không nhiều nhưng 
cũng phần nào giúp đỡ được các cháu học sinh. Tôi chỉ mong rằng các cháu học tập tốt 
hơn để sau này không phải vất vả".  
  

 
Bà Cẩn (mặc áo đen ở giữa) trao 100 suất học bổng (mỗi suốt trị giá 500 ngàn đồng) cho 50 em học 
sinh ở huyện Can Lộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích cao trong học tập năm học 2010 - 

2011 
Vẫn cần mẫn và nhiệt huyết với công tác khuyến học, bà Nguyễn Thị Cẩn đã, đang và 
sẽ là người gieo ước mơ và mang lại niềm vui được học tập của nhiều em học sinh 
nghèo vươn lên học giỏi ở mảnh đất giàu truyền thống hiếu học này. 

                                                                         Đặng Tài - Văn Dũng 
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d©n trÝ 
Thứ năm, ngày 28.7.2011. 

Hà Tĩnh: Phát hiện hai ngôi mộ cổ khi làm thuỷ lợi 
(Dân Trí) - Hôm qua, 27/7, người dân xóm 8, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
đã phát hiện hai ngôi mộ cổ nhiều khả năng thuộc thời nhà Lê nằm ở độ sâu dưới lòng 
đất khoảng 1,5m. 
Sau khi khai quật người dân xã Thịnh Lộc đã phát hiện bên trong của mỗi ngôi mộ có 
một chiếc quan tài màu đen bằng thân cây gỗ độc mộc được khoét rỗng còn nguyên 
vẹn. Đặc biệt, một trong hai ngôi mộ có hai chiếc bình gốm cổ màu trắng mịn với chiều 
cao 40cm, rộng 25cm, nặng 3kg và hai chiếc bát gốm cổ úp lên trên, giữa lòng bát có 
khắc chữ Phúc. Tất cả cổ vật này vẫn còn nguyên vẹn. 
  

 
Ngôi mộ cổ được đào thấy ở độ sâu 1,5m (ảnh: Đại Nài) 

  
Ngay sau khi nhận được thông tin từ Phòng văn hóa - thể thao huyện Lộc Hà, cán bộ 
chuyên môn thuộc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã xuống tận cơ sở ghi chép, chụp hình và 
tiếp nhận các cổ vật để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.    

Theo xác định ban đầu của Bảo tàng Hà Tĩnh, hai ngôi mộ cổ nói trên có khả năng 
thuộc thế kỷ XVI đến XVII (khoảng thời nhà Lê). Mộ được táng thức theo phong tục của 
người Việt cổ. 

Riêng hai chiếc bình gốm cổ được xác định xuất hiện vào trước thế kỷ XV và hai bát 
gốm cổ thuộc vào thế kỷ XVI.  
  

Đặng Tài - Hà Phương 
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Gi̧o dôc vµ thêi ®¹i 
Thø şu, ngµy 29.7.2011 

(GD&TĐ) - Năm học 2010-2011, có thể nói là một năm học mà ngành 
giáo dục Hà Tĩnh đạt được nhiều thành tích cao. Cùng với các cấp 
học THPT,  THSC thì cấp tiểu học trong năm qua cũng nhận được 
nhiều tín hiệu vui. Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng trường 
học thân thiện HS tích cực 

Các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, Cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành 
tích trong giáo dục" thực sự đã đi vào chiều sâu, thể hiện được kết quả rõ 
nét góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, nâng cao chất lượng 
dạy và học một cách thực chất, tạo được môi trường giáo dục lành mạnh. 
Sở đã chỉ đạo các nhà trường kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả học tập 
của học sinh theo đúng yêu cầu kiến thức, kĩ năng của chương trình, đảm 
bảo kết quả kiểm tra chính xác, khách quan. Phong trào "Xây dựng 
trường học thân thiện, học sinh tích cực" bước đầu đã đạt được kết quả 
đáng kể, nâng cao được nhận thức về ý nghĩa cuộc vận động cho thầy cô 
giáo, học sinh, cho các cấp quản lý, cho mọi lực lượng trong toàn xã hội. 
Năm học này có 12 trường được công nhận "Trường học thân thiện, học 
sinh tích cực" loại xuất sắc 149 trường xếp loại Tốt; 93 trường xếp loại 
Khá; 41 Trung bình và 11 trường Cần cố gắng. 

 
Hội diễn văn nghệ. 
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Thực hiện tốt kế hoạch giáo dục. 

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phát triển trường, lớp, học 
sinh theo kế hoạch, duy trì tốt sĩ số học sinh, trong năm chỉ có 3 học sinh 
bỏ học. Các nhà trường thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình kế 
hoạch dạy học, sau lũ lụt có một số trường bị chậm chương trình, nhưng 
đã có kế hoạch dạy bù kịp thời nên đến ngày 31/5 tất cả các trường đã 
hoàn thành chương trình năm học. Triển khai tốt việc dạy học theo chuẩn, 
việc điều chỉnh dạy học môn Thủ công- Kĩ thuật; thực hiện tốt nội dung 
giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; tích hợp 
giáo dục môi trường, giáo dục ATGT... 

Vấn đề tổ chức dạy học 2 buổi/ngày được triển khai khá tốt hiện tại có 
3344 lớp với 85017 học sinh, đạt tỉ lệ 86,2%, cao hơn năm học trước 
16,6%, trong đó có 333 lớp học bán trú với 7362 học sinh (7,4%). Chất 
lượng dạy học buổi hai đảm bảo, có hiệu quả góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Sở cũng khuyến khích các trường 
tổ chức dạy Tin học và Anh văn cho học sinh. Về học môn ngoại ngữ Anh 
văn: có 48995 học sinh, đạt tỉ lệ 49,7%, trong đó có 45881 học sinh từ lớp 
3 đến lớp 5, đạt tỉ lệ 78,4% số học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 học Anh văn, 
hơn năm học trước 6233 học sinh (13,5%). Có 4 trường tham gia dạy thí 
điểm môn Tiếng Anh bắt đầu từ lớp 3 với 384 học sinh. Về môn Tin học: 
có 23149 học sinh, đạt tỉ lệ 39,5% số học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 học môn 
Tin học, tăng 3196 học sinh so với năm học trước. 

 
Hoạt động ngoài giờ lên lớp. 
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Công tác PCGDTHĐT và xây dựng trường chuẩn quốc gia  

Công tác PCGDTH đúng độ tuổi được giữ vững và ổn định. Năm 2010 có 
262/262 số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập GDTHĐĐT, trong đó có 192 
(73,2%) xã, phường đạt chuẩn mức độ 1; 59 (22,5%) xã phường đạt mức 
độ 2. Ngành giáo dục tích cực và đẩy mạnh việc xây dựng trường tiểu học 
đạt chuẩn quốc gia. Củng cố các trường đã đạt chuẩn. Đối với những 
trường phải kiểm tra lại sau 5 năm và phấn đấu đạt chuẩn các mức đã 
tham mưu với địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa CSVC, cảnh 
quan, các công trình vệ sinh nước sạch, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng 
dạy học, sách cho GV và học sinh; Kết quả, Mức độ 1: Công nhận lại sau 
5 năm: 25 trường; công nhận mới Mức độ 2 : 13 trường. Tính đến năm 
học 2010- 2011: có 296 trường đạt chuẩn quốc gia cả 2 mức độ, đạt tỉ 
lệ: 96,7%; Trong đó: Mức độ 2: 113 trường, đạt tỉ lệ 36,9%. Chất lượng 
trường chuẩn ở Hà Tĩnh có sức thuyết phục cao, được đón nhiều đoàn 
cán bộ, giáo viên ở các tỉnh bạn đến tham quan và học tập.  

Bên cạnh đó việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý 
giáo dục được đặc biệt chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ 
theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích giáo viên dạy 
học linh hoạt; đánh giá thực chất kết quả dạy của giáo viên và học của 
học sinh được thực hiện thường xuyên và định kỳ. Nhờ những nỗ lực 
không ngừng mà trong năm học qua chất lượng giáo dục tiểu học của Hà 
Tĩnh đạt được những khởi sắc mới tạo bước tiến vững chắc cho năm học 
tiếp theo. 

Châu Anh 
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