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Tự phê bình và phê bình theo lời

BÁC DẶN
NGUYỄN QUANG PHI

Cách đây 70 năm, ngày 14/02/1952 Báo Nhân Dân đăng tác
phẩm “Tự phê bình và phê bình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù
chỉ hơn một nghìn từ, nhưng bài báo lại chuyển tải giá trị và tính
thời sự sâu sắc, đặc biệt khi công tác xây dựng Đảng được xác
định là nhiệm vụ then chốt như hiện nay.

Bác Hồ (ảnh Tư liệu).

MÃI KHẮC GHI LỜI NGƯỜI
Từ rất sớm Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã đánh giá rất cao vai trò,
tầm quan trọng của tự phê bình
và phê bình trong Đảng. Người
luôn coi tự phê bình và phê bình
là một trong những nội dung cơ
bản của văn hóa đạo đức - văn
hóa Đảng; “là thứ vũ khí sắc
bén nhất, nó giúp cho Đảng ta
mạnh và ngày càng mạnh thêm.

Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa
được khuyết điểm, phát triển ưu
điểm, tiến bộ không ngừng”.
Trong tác phẩm “Tự phê
bình và phê bình” năm 1952,
Người nêu rõ bốn nội dung
cốt lõi trong tự phê bình và
phê bình: Một, mục đích; hai,
phương hướng; ba, trọng tâm và
bốn là, cách thức tự phê bình và
phê bình. Theo quan điểm của

Người: Mục đích duy nhất, cao
nhất, xuyên suốt của tự phê bình
và phê bình trong Đảng nhằm
đảm bảo sự đoàn kết nội bộ từ
trên xuống dưới; thắt chặt mối
quan hệ giữa Đảng, Chính phủ
với Nhân dân; giúp sửa chữa
những sai lầm, khuyết điểm và
vì thế sẽ làm cho công việc tiến
bộ hơn. Đảng ta như một cơ thể
sống, cũng có ưu điểm, khuyết
điểm, thậm chí là sai lầm; đảng
viên cũng là con người, ở họ
cũng mang trong mình những
ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế
và hàng ngày, hàng giờ cũng
chịu tác động tiêu cực từ xã hội.
Do vậy, theo Người tự phê bình
là liều thuốc chữa bệnh cho
chính mình, phê bình là liều
thuốc chữa bệnh cho đồng chí,
tổ chức của mình và trong Đảng,
tự phê bình và phê bình phải
được thực hành thường xuyên,
liên tục như ăn cơm, uống nước,
rửa mặt hàng ngày.
Ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa
phương, lĩnh vực hoạt động
khác nhau sẽ có những ưu điểm,
khuyết điểm khác nhau. Ngay
trong một đơn vị, trong những
thời gian khác nhau, đảm nhận
nhiệm vụ chính trị khác nhau,
ưu điểm, khuyết điểm cũng khác
nhau, vì lẽ đó để mang lại hiệu
quả, Người khẳng định cần phải

3

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
có phương hướng tự phê bình
và phê bình khác nhau, không
được rập khuôn, máy móc.
Tự phê bình và phê bình phải
biết tập trung vào những khâu,
những việc trọng tâm, trọng
điểm, tuyệt đối không dàn trải,
lan man. Người dặn: Trong mỗi
thời kỳ có một hay hai công việc
chính, trong công tác chính ấy
lại có khâu chính, nên lúc “kiểm
thảo” phải nhằm vào “những
ưu điểm, khuyết điểm của trọng
tâm ấy”.
Có mục đích, động cơ trong
sáng, có phương hướng và xác
định đúng trọng tâm, trọng
điểm tự phê bình và phê bình
là điều cần, nhưng chỉ dừng lại
như vậy thì chưa đủ. Chủ tịch Hồ
Chí Minh còn chỉ ra rằng, trong
tổ chức đảng, giữa đảng viên đồng chí với nhau tự phê bình
và phê bình phải có “cách làm”
theo một quy trình khoa học,
chặt chẽ và phải có nghệ thuật
mới mang lại hiệu quả cao nhất.
Người chỉ rõ ba bước trong
tự phê bình và phê bình: Một là,
“đánh thông tư tưởng”, nghĩa là:
Làm cho mọi người hiểu rõ mục
đích và lợi ích của kiểm thảo,
“để mọi người hăng hái tham
gia, tránh tình trạng tiêu cực, lo
ngại, rụt rè”. Hai là, nghiên cứu
tài liệu về chính sách của Đảng
và Chính phủ để mọi người hiểu
sự lợi ích và cần thiết của tự phê
bình và phê bình. Ba là, khi tư
tưởng thông suốt, tài liệu nghiên
cứu đã kỹ, lúc đó mới tiến hành
tự phê bình và phê bình.
Tự phê bình và phê bình phải
“khởi đầu từ cấp trên dần dần
đến cấp dưới”, “từ trên xuống
dưới, rồi từ dưới lên”. Cán bộ
cấp trên “phải làm gương mẫu
thật thà tự phê bình”, phải
“thực hiện dân chủ rộng rãi”,
“hoan nghênh và khuyến khích
mọi người phê bình mình”. Cấp
trên phải sâu sát, trực tiếp chỉ
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đạo từ đầu đến cuối cuộc “kiểm
thảo”; phải làm cho “mọi người
tự động, tự giác thật thà nêu
khuyết điểm của mình, thành
thật phê bình anh em”.
Để tính giáo dục được nâng
cao, tự phê bình và phê bình
“không nên vội vàng, sơ suất,
phóng đại”, mà phải “nêu rõ
ưu điểm, khuyết điểm, phân rõ
phải trái để mọi người bắt chước
và phát triển; khuyết điểm thì
tùy nặng nhẹ mà xử lý cho đúng
mực, để mọi người biết mà
tránh”. Thực chất của phê bình
chính là phê bình “tư tưởng, lề
lối làm việc, kết quả công việc,
chứ không phải nhằm vào cá
nhân”. Sau tự phê bình và phê
bình phải “đặt chương trình học
tập và công tác sắp tới để mọi
người thi đua phấn đấu làm tròn
nhiệm vụ” và tạo ra bầu không
khí mới trong cơ quan, đơn vị
“tăng thêm lòng tin, khiến mọi
người khoan khoái, vui vẻ, hăng
hái, tiếp tục công tác và tiến
bộ mãi”.

LUÔN LÀ VŨ KHÍ SẮC BÉN
Tư tưởng tự phê bình và
phê bình của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã gắn chặt với Đảng và
trở thành phương châm trong
công tác xây dựng Đảng ở mọi
giai đoạn của cách mạng. Trước
những bước ngoặt lịch sử, quan
điểm, tư tưởng của Người giúp
Đảng ta và đội ngũ cán bộ, đảng
viên có dũng khí “Nhìn thẳng
vào sự thật, nói rõ sự thật và nói
hết sự thật”. Tại Đại hội VI năm
1986, Đảng đã thừa nhận, công
khai những khuyết điểm, yếu
kém của mình, rằng: Đảng đã
“mắc bệnh chủ quan, duy ý chí,
lối suy nghĩ và hành động giản
đơn, ý muốn chạy theo nguyện
vọng chủ quan” và rằng, Đảng
đã phạm phải “những sai lầm
nghiêm trọng và kéo dài về chủ
trương, chính sách lớn, về chỉ
đạo chiến lược và tổ chức thực

hiện”. Đến Đại hội XIII, Đảng
không hề dấu diếm một nguy
cơ, đó là tình trạng “suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn
chưa được ngăn chặn, đẩy lùi
một cách cơ bản, thậm chí có
mặt còn diễn biến tinh vi, phức
tạp hơn”. Việc thực hành theo
lời Bác dặn trong thực tế vẫn
còn nhiều điều băn khoăn, trăn
trở: “Tự phê bình và phê bình ở
không ít nơi còn hình thức; tình
trạng nể nang, né tránh, ngại
va chạm còn diễn ra ở nhiều
nơi; một bộ phận cán bộ, đảng
viên thiếu tự giác nhận khuyết
điểm và trách nhiệm của mình
đối với nhiệm vụ được giao”.
Đó là chưa kể hiện tượng đã và
đang diễn ra ở nơi này hoặc nơi
kia: Tự phê bình chỉ nói về ưu
điểm của mình, còn phê bình
thì “xoáy” vào khuyết điểm của
người khác. Không ít nơi, đấu
tranh tự phê bình và phê bình
còn trong tình trạng “bao che”
khuyết điểm, “dĩ hòa vi quý”,
“mi không đụng đến ta thì ta
không đụng đến mi”, lợi dụng
phê bình để “tâng bốc”, “đánh
bóng” tên tuổi của nhau” hoặc
“đao to, búa lớn”, “có bé, xé
ra to” vì lợi ích cá nhân, lợi ích
nhóm, gây mất đoàn kết, chia
rẽ nội bộ, hạ thấp uy tín người
khác, “hạ bệ lẫn nhau”…
Hãy trở về với Bác, tự phê
bình và phê bình là “vũ khí” sắc
bén, “chìa khóa thành công”, là
sự đột phá trong khâu đột phá
của công tác xây dựng Đảng để
mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ,
đảng viên tự giác, gương mẫu
“tự soi, tự chỉnh, tự sửa”, thấm
đượm “tình đồng chí thương
yêu lẫn nhau”, cùng hướng đến
sự đoàn kết, tiến bộ, hoàn thành
nhiệm vụ và làm cho Đảng xứng
đáng là đạo đức, là văn minh
trong lòng dân tộc. 
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Hồi ức của đồng chí

Phạm Văn Hy

VỀ GIẢI PHÓNG BR-VT MÙA XUÂN 1975
NGUYỄN DUYÊN

Đồng chí Phạm Văn Hy Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố
Vũng Tàu đọc nhật lệnh trong ngày 30-4-1975 (Ảnh tư liệu).

T

háng 5-1971 đồng chí Phạm
Văn Hy nhận nhiệm vụ Phó
bí thư phân khu Bà Rịa, thuộc
miền Đông. Tháng 8-1972 là Bí thư
Tỉnh ủy Bà Rịa -Long Khánh. Sau
đó là Ủy viên Khu ủy miền Đông.
Vào ngày 01-5-1975 đồng chí tham
gia tiếp quản Vũng Tàu, Chủ tịch
Ủy Ban quân quản, Bí thư thành
ủy Vũng Tàu. Nhân dịp kỷ niệm
47 năm ngày giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu (30-4-1975-30-4-2022),
giới thiệu đoạn hồi ức của đồng chí
Phạm Văn Hy về những ngày tháng
lịch sử hào hùng này.
Đầu tháng 4 năm 1975 Ban
Quân sự Trung ương quân Khu ủy
miền Đông cùng Tỉnh ủy họp bàn
phương án phối hợp với bộ đội
quân khu 7 (Sư đoàn 6) tiến công
bao vây giải phóng Xuân Lộc. Từ đó
tiến công giải phóng Bà Rịa -Vũng
Tàu, chặn đứng con đường rút chạy
bằng đường biển của địch.

Quân khu giao trách nhiệm
cho sư đoàn Sao Vàng, trực tiếp
giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu,
theo phương án tác chiến gồm
hai hướng, Núi Dinh -Sông Dinh
đánh vào phía bắc thị xã Bà Rịa,
thuận lợi phát triển tiến công giải
phóng Vũng Tàu. Hướng thứ hai
tiến công các chi khu và trung tâm
huấn luyện Vạn Kiếp xuống Long
Điền, Phước Tỉnh, vượt Cửa Lấp
triển khai đội hình dọc Bãi Sau vào
Vũng Tàu. Chấp hành quyết định
của Trung ương Cục và Khu ủy,
Thành ủy Vũng Tàu tập kết ở Châu
Pha (Hắc Dịch, Châu Đức), quán
triệt phương án giải phóng thành
phố Vũng Tàu. Theo chỉ đạo của Bộ
Tư Lệnh chiến dịch, lực lượng bộ
đội chủ lực là Sư đoàn Sao Vàng sẽ
tiến công tiêu diệt các cụm phòng
ngự then chốt của quân ngụy, hỗ
trợ phong trào nổi dậy của quần
chúng nhân dân. Vào những ngày

tháng 4 năm 1975 thành phố Vũng
Tàu tràn ngập binh lính ngụy từ các
tỉnh miền Trung và các nơi đổ về
khoảng 3 vạn tên. Ngày 20-4-1975,
Thị trưởng Vũng Tàu Vũ Duy Tạo
cùng Chuẩn tướng thủy quân lục
chiến Bùi Thế Lân, tổng chỉ huy
các lực lượng quân sự họp tại Phủ
Tổng thống kêu gọi các binh lính tử
thủ để bảo vệ con đường máu rút ra
biển. Với lực lượng hỗn hợp dày đặc
Bùi Thế Lân lập các cụm phòng ngự
dọc Quốc lộ 15 (51) là con đường
duy nhất vào Vũng Tàu. Chúng tập
trung lực lượng tinh nhuệ bảo vệ
cầu Cỏ May, cầu Cây Khế, trại Lam
Sơn (nay là lữ đoàn Hải quân 171),
ngã tư Giếng Nước, Cửa Lấp, Cảng
Rạch Dừa… gồm lực lượng xe bọc
thép gắn súng 12ky 7, lực lượng dù
22, lực lượng tiểu đoàn 4 lính thủy
đánh bộ… Lực lượng trường bình
định nông thôn cố thủ Bãi Sau, Cửa
Lấp… lực lượng trường thông tin và
hạ sĩ quan lập cố thủ từ cảng Rạch
Dừa đến Bến Đình…
Ngày 23-4-1975 những đơn vị
đầu tiên của sư đoàn Sao Vàng quân
khu 5 sau khi hoàn thành nhiệm vụ
giải phóng khu vực miền Trung,
sau đó nhập vào đội hình Quân
đoàn 2 tham gia cánh quân Duyên
Hải đánh vào Đông Sài Gòn, hành
quân đến rừng cao su Cẩm Mỹ, căn
cứ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận
nhiệm vụ giải phóng Bà Rịa, Vũng
Tàu tạo thế bao vậy cô lập Sài Gòn.
Tỉnh ủy họp cùng sư đoàn bàn hợp
đồng tác chiến.
Ngày 26 tháng 4 năm 1975 cuộc
tiến công Sài Gòn mang tên chiến
dịch Hồ Chí Minh cũng là lúc quân
khu 7 cùng ban chỉ huy Sao Vàng
triển khai phương án giải phóng Bà
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Rịa - Vũng Tàu, được chia làm hai
giai đoạn: Giải phóng Bà Rịa, toàn
tỉnh Phước Tuy sau đó giải phóng
Vũng Tàu. Đúng 17 giờ cùng ngày
sư đoàn Sao Vàng cùng lực lượng vũ
trang Bà Rịa nã pháo tiến công tiểu
khu Phước Tuy và trung tâm huấn
luyện Vạn Kiếp. Sáng 27-4-1975
ta chiếm Trung tâm Vạn Kiếp, chi
khu Đức Thạnh. Hầu hết quân dịch
đầu hàng, một số ngoan cố chạy
về Vũng Tàu. Đến 3 chiều thị xã Bà
Rịa, Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ,
Xuyên mộc được giải phóng. Trong
ngày đoàn 10 Đặc công Rừng Sác, Z
22 và Lữ đoàn 316 quân báo miền
Đông phối hợp với phong trào nổi
dậy của nhân dân hoàn toàn làm
chủ đảo Long Sơn. Tối ngày 27-41975 Thiếu tướng Bùi Thế Lân ra
lệnh phá sập cầu Cỏ May nhằm
ngăn chặn sức tiến công vũ bão của
quân ta. Sau khi giải phóng Bà Rịa
trưa ngày 26-4-1975 sư đoàn Sao
Vàng và tiểu đoàn 445 thực hiện giai
đoạn 2, giải phóng Vũng Tàu. Vấn
đề là tiến vào Vũng Tàu bằng cách
vượt sông hay bằng hỏa lực mạnh?
Có thể đưa pháo vượt sông không?
Cuối cùng ta cho cả hai phương án
dùng hỏa lực mạnh chi viện, Trung
đoàn 12 dã khẩn trương hành quân
về Phước Tỉnh huy động ghe của
ngư dân bí mật vượt Cửa Lấp, Trung
đoàn 2 mũi chủ công trực diện vượt
sông Cỏ May, có hỏa lực chi viện
của sư đoàn. Chiều ngày 28-4-1975
ngư dân các xã Long Hương, Phước
Lễ, Phước Tỉnh đã huy động toàn
bộ các ghe hiện có vượt sông Cửa
Lấp giải phóng Vũng Tàu. Đêm
ngày 28-4-1975 lực lượng đặc công
thủy Vũng Tàu bí mật vượt sông
Dinh đánh chìm tàu chở hàng trên
10.000 tấn của địch tại cảng Rạch
Dừa. Một cánh quân khác bí mật
đột nhập cầu Rạch Bà đánh địch và
trụ lại. Ta cắm một điểm chốt phía
sau cụm phòng ngự của địch cầu
Cỏ May, tạo điều kiện để mũi chính
của bộ đội chủ lực vượt sông/ A 31
Vũng Tàu cũng bí mật triển khai lực
lượng vào Khóm Rẫy, Thắng Tam
chuẩn bị đón cánh quân chủ lực
từ Phước Tỉnh vựt sông qua. Đêm
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ngày 28-4-1975 tiểu đoàn 3 trung
đoàn 2 Sao Vàng đã áp sát bãi sông
phía Bắc cầu Cỏ May. Đến 3 giờ
sáng ngày 29-4 quân ta mới vượt
sông, cập được vào bãi sú. Bên kia
địch phát hiện liền tung quân phản
kích. Xe tăng, xe bọc thép từ các ụ
ngầm ngóc đầu dậy, xả đạn 12 ly 7
vào đội hình tiểu đoàn 3 và bắn xối
xả xuống mặt sông. Mặc dù được
hỏa lực của trung đoàn chi viện
nhưng tiểu đoàn 3 không vượt nổi
lưới đạn của địch. Máu của các
chiến sĩ tiểu đoàn 3 loang đỏ bãi
phù sa bên bờ sông Cỏ May. Trong
lúc trên hướng chính tiểu đoàn 3
mũi xung kích của trung đoàn 2
gặp bất lợi lớn tại cầu Cỏ May thì
ở hướng Đông Nam, trung đoàn 12
được hơn 50 chiếc ghe của ngư dân
Phước Tỉnh chuyển quân vượt Cửa
Lấp hết sức thuận lợi. Sư đoàn quyết
định chuyển hướng giao cho trung
đoàn 12 đảm nhận hướng tấn công
chủ yếu. Tiểu đoàn 6 trung đoàn
12 được lệnh đưa 1 đại đội đánh
vào cụm phòng ngự của địch tại
ấp Phước Thành. Từ hướng cầu Cỏ
May tiểu đoàn 3 mở đợt phản kích
quyết liệt địch tan vỡ từng mảng
quăng súng tháo chạy thoát thân…
Được bộ chỉ huy tăng cường thêm
lực lượng (tiểu đoàn cao xạ 37) cánh
quân này đánh chiếm các mục tiêu
quan trọng, các cụm phòng thủ ven
biển của địch, đánh vào trung tâm
thành phố Vũng Tàu, giải phóng
phường Phước Thắng trưa ngày
29-4-1975…Từ cầu Rạch Bà đến
Ngã Từ Giếng Nước địch không còn
sức chống trả, Phường Thắng Nhất
được giải phóng và lúc 15 giờ ngày
29-4-1975. 5 giờ sáng ngày 30-41975 Ban khởi nghĩa phường Thắng
Nhì xuống đường. Vào lúc 9 giờ
sáng ngày 30-4-1975 ta đã chiếm
tòa Thị chính và hầu hết các công
sở. Trong rừng cờ cà biểu ngữ nhân
dân thành phố Vũng Tàu hân hoan
nghe đồng chí Bí Thư thành ủy,
Chủ tịch Ủy ban quân quản Phạm
Văn Hy đọc nhật lệnh kêu gọi ngụy
quân ngụy quyền nộp vũ khí, động
viên nhân dân thành phố Vũng Tàu
truy quét địch, ổn định đời sống xây

dựng chính quyền cách mạng.
Từ sáng 30-4-1975 trận đánh
quyết liệt nhất ở trung tâm Vũng
Tàu đã diễn ra ngay tại khách sạn
Palace. Những tên ác ôn thất trận
đã co cụm tại đầy từ đêm 29-4-1975
để tìm đường rút chạy ra biển. Mờ
sáng Đại đội 62 Tiểu đoàn 6 vây bắt
sống một toán quân trên xe tăng và
4 xe GMC từ bãi biển chạy về Palace.
Qua lời khai của chúng ta nắm được
ở khách sạn có khoảng 450 tên sĩ
quan, binh lính. Chúng nhốt dân tị
nạn ở tầng dưới làm lá chắn, cố thủ
tầng trên, Tiểu đoàn 6 triển khai đội
hình phát loa binh vận nhưng địch
vẫn ngoan cố chống trả. Từ các cửa
sổ địch bắn trung liên, M79 và tung
lựu đạn vào đội hình ta làm nhiều
chiến sĩ thương vong…
Trưa ngày 30-4-1975 Tổng thống
Dương Văn Minh tuyên bố đầu
hàng nhưng bọn ác ôn trụ ở khách
sạn Palace vẫn điên cuồng chống
trả. Lợi dụng tầng cao những tên sĩ
quan và binh lính ngoan cố cố thủ
tại đây. Trung đoàn phó trung đoàn
12 trực tiếp chỉ huy trận đánh. Tiểu
đoàn 6 dùng hỏa lực bắn áp đảo liên
tục nửa giờ vào các tầng lầu chi viện
cho bộ đội ta tiếp cận, dùng lựu đạn
phá cửa tầng dưới, đưa đồng bào ra
ngoài, sau đó luồn ra phía Tây Nam
từ các hẻm của khu dân cư đánh
vào sườn khách sạn…
Một mũi khác được thanh niên
địa phương dẫn đường đã đưa hoả
lực lên chiếm lĩnh sườn núi Nhỏ
rồi bắn đại liên, B.40, B.41 và DKZ
vào các cửa sổ khách sạn Palace
tiêu diệt địch. Bọn chúng không
chống nổi phải kéo cờ trắng ra hàng
lúc 13h30, Hàng trăm tên sĩ quan
cúi đầu giơ tay ra khỏi khách sạn.
Máu của các chiến sĩ Tiểu đoàn 6
ướt đẫm những mép đường quanh
khách sạn Palace. Hai thanh niên
phường Thắng Tam là Trương
Ngọc và Võ Đình Thành dẫn đường
cho bộ đội đã hy sinh anh cùng
17 chiến sĩ của sư đoàn Sao vàng.
13 giờ 30 phút ngày 30-4-1975
thành phố Vũng Tàu hoàn toàn
giải phóng… 

ĐẠI THẮNG
mùa xuân 1975
khoảnh khắc lịch sử hào hùng
NGUYỄN QUANG PHI

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc bằng chiến
dịch Hồ Chí Minh năm 1975, giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước là một trong những chiến công hiển hách nhất
của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Dẫu năm tháng cứ lùi
xa, nhưng sự kiện 30/4/1975 vẫn càng ngày càng tô đậm tầm
vóc, ý nghĩa và giá trị thời đại sâu sắc.
NHỮNG THÁNG NGÀY
SÔI ĐỘNG
Lùi lại lịch sử 47 năm, những
ngày này trên chiến trường
miền Nam từng giờ, từng phút
quân Giải phóng miền Nam
đang dồn quân địch và buộc
chúng lâm vào tình thế phòng
thủ nguy ngập. Sức mạnh như
chẻ tre, quân và dân ta đã tiêu
diệt nhiều sinh lực địch, khép
chặt dần vòng vây, tạo thế cho
những cánh quân thẳng tiến
về hướng Sài Gòn - Thủ phủ
và cũng là hang ổ cuối cùng
của chúng.

Tin vui giải phóng nhiều thị
xã, thành phố, tỉnh lỵ dồn dập
từ Nam báo ra Bắc và mệnh lệnh
chỉ đạo từ Hà Nội vào Nam liên
tiếp được phát đi. Giữa “thời”
và “thế” đó, mệnh lệnh qua
bức điện mật của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp (07/4/1975) - một
dấu ấn của lịch sử - khẳng định
ý chí sắt đá và cổ vũ quân, dân
cả nước hướng về một mục tiêu:
Giải phóng Sài Gòn: “1. Thần
tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo,
táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng
giờ, từng phút, xốc tới mặt trận,

giải phóng miền Nam. Quyết
chiến và toàn thắng. 2. Truyền
đạt tức khắc đến đảng viên,
chiến sỹ”.
Ngày 6/4/1975, Bộ Chính trị
công bố thành lập Bộ Chỉ huy
Chiến dịch Sài Gòn - Gia Định.
Ngày 09/4/1975 Bộ Chính trị
điện vào Nam Kế hoạch tiến
công Sài Gòn. 17 giờ 50 phút,
ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị
điện vào Nam về Chiến dịch
giải phóng Sài Gòn - Gia Định
được lấy tên “Chiến dịch Hồ
Chí Minh”…
Sau chiến dịch Tây Nguyên,
chiến dịch Huế - Đà Nẵng thắng
lợi, đến lượt tuyến phòng ngự
của địch ở Phan Rang, Phan
Thiết bị đập vỡ. Trần Văn Đôn,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
ngụy báo cáo đầy bi ai: “Quốc
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gia đang trong tình trạng nguy
ngập thật sự. Sự sống còn có
thể tính từng ngày, từng tuần,
không thể tính từng tháng”.
Đại sứ Mỹ Martin mật báo về
Washington trong tuyệt vọng:
“Các đơn vị đối phương đang
hội tụ về khu vực Sài Gòn từ mọi
hướng với một lực lượng hậu bị
to lớn hơn lực lượng chính phủ
rất nhiều. Họ có khả năng bao
vây thành phố và cô lập thành
phố này trong vòng một hai
tuần nữa. Mặc dù phía chính
phủ tăng viện… nhưng việc này
cũng không thể làm gì hơn là
kéo dài thêm sự tồn tại của Sài
Gòn khoảng 1 tuần…”. Và điều
gì đến, ắt phải đến: Mỹ ra lệnh
di tản người Mỹ ở Sài Gòn. Mỹ
huy động 35 tàu chiến, 4 tàu sân
bay, 100 máy bay và bắt đầu từ
ngày 21/4/1975 chiến dịch đưa
người Mỹ, hàng ngàn trẻ em
miền Nam, hàng vạn người Việt
tỵ nạn bắt đầu.
Quân và dân ta ở miền Đông
và miền Tây Nam Bộ đồng loạt
tiến công và nổi dậy. Địch cố tử
thủ Xuân Lộc - coi đây là tuyến
phòng thủ quan trọng nhất
ngăn chặn bước tiến của quân
Giải phóng từ hướng Đông của
Sài Gòn. Chuẩn tướng Lê Minh
Đảo, Tư lệnh Sư đoàn 18 đảm
nhiệm tuyến phòng thủ Xuân
Lộc - Long Khánh hênh hoang
tuyên bố: “Bất chấp phía bên
kia tung ra bao nhiêu sư đoàn
cũng đánh gục hết”. Tướng Mỹ
Uây Oen nói với Nguyễn Văn
Thiệu, rằng: “Phải giữ cho được
Xuân Lộc, mất Xuân Lộc là mất
Sài Gòn”. Nhưng trước sức tấn
công như vũ bão của ta, ngày
20/4 Xuân Lộc thất thủ và ngày
21/4/1975 Tổng thống Nguyễn
Văn Thiệu lên Truyền hình
sụt sùi tuyên bố từ chức. Đêm
24/4/1975, Nguyễn Văn Thiệu
lặng lẽ lên máy bay chuồn sang
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Đài Loan và chuyến ra đi ấy đã
không bao giờ trở lại.
CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH
TOÀN THẮNG
Đứng trước thời cơ có một
không hai, quân và dân ta đã
huy động tối đa lực lượng ra
đòn quyết chiến chiến lược cuối
cùng để giải phóng Sài Gòn, giải
phóng miền Nam.
Ngày 28/4/1975, quân Giải
phóng từ 5 hướng với 5 quân
đoàn như 5 gọng kìm dũng
mãnh tiến vào trung tâm Sài
Gòn: Quân đoàn 1 đảm nhiệm
tiến công hướng Bắc - Đông
Bắc; Quân đoàn 2 hướng Đông
Nam; Quân đoàn 3 hướng Tây
- Tây Bắc; Quân đoàn 4 hướng
Đông - Đông Nam; Đoàn 232
tiến công hướng Tây - Tây Nam.
Nghệ thuật tấn công quân binh
chủng hiện đại, đánh từ ngoài
vào, từ trong ra, kết hợp tiến
công với nổi dậy, nổi dậy với
tiến công, tập trung lực lượng
áp đảo, đánh chiếm thần tốc,
táo bạo, bất ngờ vào những
mục tiêu quan trọng trong
thành phố: Sân bay Tân Sơn
Nhất, Biệt khu Sài Gòn, Bộ Tư
lệnh Cảnh sát quốc gia, Bộ Tư
lệnh Hải quân, trụ sở Hạ viện,
Bộ Tổng tham mưu ngụy…
làm cho quân ngụy không kịp
trở tay, hoang mang, run sợ,
nhanh chóng tan rã, hạ vũ khí
đầu hàng.
11g30 ngày 30/4/1975, lá cờ
cách mạng tung bay trên nóc
Phủ Tổng thống ngụy và đó
cũng là thời khắc Tổng thống
ngụy tuyên bố đầu hàng cách
mạng vô điều kiện: “Tôi - Đại
tướng Dương Văn Minh, Tổng
thống chính quyền Sài Gòn kêu
gọi quân lực Việt Nam cộng hòa
hạ vũ khí đầu hàng không điều
kiện quân Giải phóng miền
Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố

chính quyền Sài Gòn từ trung
ương đến địa phương phải giải
tán hoàn toàn, giao toàn bộ
chính quyền từ trung ương đến
địa phương lại cho Chính phủ
Cách mạng lâm thời cộng hòa
miền Nam Việt Nam”. Chiến
dịch Hồ Chí Minh kết thúc
thắng lợi và cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước cũng đã
kết thúc thắng lợi!
Ngày 30/4 - khoảng khắc
lịch sử hào hùng - Niềm vui,
niềm tự hào vỡ òa - “Mỹ cút,
ngụy nhào”, non sông liền một
dải, Bắc Nam sum họp một
nhà như Bác Hồ và toàn dân
mơ ước. Khoảng khắc có một
không hai đó đã khắc sâu vào
sử sách, sống mãi cùng dân tộc
và thời đại. Nhưng để có Ngày
30/4, dân tộc ta phải trải qua
21 năm với bao khó khăn, gian
khổ, ác liệt, mất mát, hy sinh.
Theo một nguồn tài liệu được
công bố, trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước Việt
Nam có 849.000 liệt sĩ, 550.000
cán bộ, chiến sĩ bị thương; hơn
2 triệu dân thường thiệt mạng;
2 triệu người dân mang thương
tật suốt đời, hơn 3 triệu cán
bộ, chiến sĩ và nhân dân phơi
nhiễm các loại hóa chất độc
hại… Những con số biết nói đó,
cho chúng ta thêm trân quý, tự
hào và suốt đời ghi ơn.
Dân tộc Việt Nam không bao
giờ lãng quên chiến tranh, lãng
quên xương máu cha anh đã
đổ xuống vì độc lập dân tộc, tự
do, ấm no, hạnh phúc của nhân
dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh và
điều kiện nào, chúng ta không
gây ra chiến tranh, nhưng biết
làm chiến tranh và luôn sẵn
sàng chiến đấu hy sinh đến giọt
máu cuối cùng để bảo vệ thành
quả cách mạng; bảo vệ chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng
liêng của Tổ quốc. 
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BÀ RỊA-VŨNG TÀU VÀO TOP 10
BẢNG XẾP HẠNG PCI
Bài, ảnh: QUANG VŨ

Bà Rịa-Vũng Tàu xếp vị trí thứ 9 trên bản xếp hạng chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021. Đây là vị trí xếp hạng
cao nhất từ năm 2017 đến nay của Bà Rịa-Vũng Tàu. Kết quả
này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tỉnh trong việc cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, lấy sự hài lòng của người dân và
DN làm mục tiêu phát triển bền vững.

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ, CHỦ TỊCH
UBND TỈNH

Phải phấn đấu vươn lên
thứ hạng cao hơn nữa

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhận Kỷ niệm chương
và Giấy chứng nhận 10 địa phương xuất sắc nhất PCI 2021.

ĐẠT MỤC TIÊU LỌT VÀO TOP 10
Theo kết quả công bố Chỉ số
PCI do Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
tổ chức ngày 27/4 tại Hà Nội,
với tổng 69,03 điểm, Bà RịaVũng Tàu xếp thứ 9/63 tỉnh
thành phố, tăng 6 bậc so với
năm 2020 và nằm trong top
10 tỉnh, thành phố có chỉ số
PCI cao nhất. Như vậy trong 3
năm gần đây, Bà Rịa-Vũng Tàu
liên tục được tăng hạng. Năm
2019, nâng lên được 5 bậc so
với năm 2018. Năm 2020 nâng
được 1 bậc. Năm 2021, Bà RịaVũng Tàu nhảy vọt tăng 6 bậc
so với năm 2020. Đây là mức
cao nhất Bà Rịa-Vũng Tàu đạt

được trong vòng 5 năm qua.
Kết quả này giúp Bà Rịa-Vũng
Tàu vươn lên vị trí thứ 2 trong
khu vực Đông Nam Bộ, chỉ sau
Bình Dương (thứ 6) và vượt qua
TP. Hồ Chí Minh (thứ 14). Tỉnh
Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu
với 73,02 điểm. Tiếp đến là Hải
Phòng, Đồng Tháp.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ
tịch UBND tỉnh cho biết, để có
kết quả trên, trong năm qua,
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở,
ngành, địa phương quyết liệt
tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy
mạnh cải cách hành chính,
cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh. Đặc biệt trong
năm 2021, cũng như nhiều địa

Bà Rịa-Vũng Tàu được xếp hạng thứ 9, nằm trong
top 10 tỉnh thành có chỉ số PCI cao nhất năm 2021
là một bước tiến quan trọng khẳng định niềm tin
của người dân, DN vào môi trường đầu tư tại Bà
Rịa-Vũng Tàu. Thành quả đó chính là cả một quá
trình dài nỗ lực không ngừng của chính quyền các
cấp trong việc thực hiện Chỉ thị 05/CT- UBND về
việc cải thiện chỉ số PCI giai đoạn 2020 - 2025.
Thời gian tới, mục tiêu của Bà Rịa-Vũng Tàu
không chỉ là trong top 10 mà phải ở thứ hạng cao
hơn nữa. Trước mắt, có 4 nhóm nhiệm vụ trọng
tâm cần thực hiện ngay. Đầu tiên là tiếp tục rà
soát quy trình thủ tục, thời gian giải quyết, không
để tồn động hồ sơ. Tiếp đến là tập trung đào tạo
đội ngũ tinh gọn, năng lực, năng động, hiệu lực,
hiệu quả trong xử lý công việc. Song song đó là
đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong xử lý hồ sơ. Đồng
thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động các
tổ chức, bộ máy, cá nhân; đơn vị nào làm tốt thì
được tuyên dương; Đơn vị nào làm chưa tốt thì có
giải pháp đào tạo lại. Với các chỉ số nào giảm điểm
thì cần phải xem xét, đánh giá lại để có giải pháp
cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế để giúp Bà
Rịa-Vũng Tàu vươn lên thứ hạng cao hơn trong
bảng xếp hạng PCI những năm tới.

phương khác Bà Rịa-Vũng Tàu
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi
dịch COVID-19 buộc chính
quyền địa phương phải điều
chỉnh phương thức hoạt động,
quản lý, điều hành giúp người
dân, DN vừa bảo đảm phòng
chống dịch vừa ổn định sản
xuất kinh doanh. Ngay sau khi
dịch được kiểm soát, tỉnh tập
trung nỗ lực tháo gỡ khó khăn
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cho DN. Ngoài việc cắt giảm
các thủ tục hành chính, lãnh
đạo tỉnh còn tổ chức các cuộc
đối thoại, tiếp xúc DN, nhà đầu
tư. Nhờ đó, nhiều khó khăn,
vướng mắc của DN đã kịp thời
được tháo gỡ.
PCI là một bộ chỉ số tổng
hợp gồm 10 chỉ số thành phần,
phản ánh lĩnh vực điều hành
kinh tế có tác động đến sự phát
triển của khu vực kinh tế tư
nhân, gồm: Chi phí gia nhập
thị trường; tiếp cận đất đai và
ổn định trong sử dụng đất; tính
minh bạch; chi phí thời gian;
chi phí không chính thức; cạnh
tranh bình đẳng; tính năng
động; dịch vụ hỗ trợ DN; đào
tạo lao động; thiết chế pháp
lý và an ninh trật tự. Xét trên
bảng tổng sắp cho thấy hầu hết
các chỉ số của Bà Rịa-Vũng Tàu
trong năm qua đều tăng điểm.
Trong đó có nhiều chỉ số tăng
điểm mạnh như chỉ số tiếp cận
đất đai tăng từ 6,84% lên 7,01%;
chỉ số tính minh bạch tăng từ
5,64 điểm lên 6,07 điểm; chỉ
số dịch vụ hỗ trợ DN tăng từ
6,22 điểm lên 7,81 điểm… Chỉ
có 3 chỉ số giảm điểm so với
năm 2020 là chỉ số gia nhập
thị trường giảm từ 7,10 điểm
xuống còn 6,48 điểm; chỉ số
đào tạo lao động giảm từ 7,07
điểm xuống còn 6,56 điểm; chỉ
số chi phí thời gian giảm từ 8,45
xuống còn 8,00 điểm.
Đáng chú ý, theo Sở TN-MT,
trong 5 năm liên tiếp từ 2017
đến nay, chỉ số tiếp cận đất đai
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên
tục tăng điểm, trừ năm 2020
giảm nhẹ. Để đạt được kết quả
này là nhờ ngành TN-MT đã
thực hiện đồng bộ nhiều giải
pháp: ban hành kế hoạch nâng
cao chỉ số thành phần tiếp cận
đất đai tỉnh hàng năm; cắt giảm
TTHC; ban hành quy chế phối
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Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

hợp trong việc liên thông thuế
điện tử với Cục Thuế tỉnh; đẩy
mạnh ứng dụng CNTT trong
việc giải quyết thủ tục cấp
GCNQSDĐ… Nhờ đó, tỷ lệ hồ
sơ giải quyết đúng hạn tiếp tục
đạt ở mức cao trên 99%.
GIẢM BỚT GÁNH NẶNG CHI
PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC
Điều tra PCI của cả nước trong
năm qua cho thấy, trong bối
cảnh năm 2021 khó khăn chưa
từng có do dịch COVID-19, chất
lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh
tại Việt Nam tiếp tục duy trì xu
hướng cải thiện theo thời gian,
theo đánh giá của các doanh
nghiệp tư nhân trong nước. Cải
cách hành chính có chuyển biến
tích cực, với hiệu quả và hiệu lực
thực thi tại các cấp địa phương
gia tăng. Những nỗ lực phòng
chống tham nhũng đang phát
huy tác dụng. Các chỉ tiêu đánh
giá chi phí không chính thức đã
tiếp đà xu hướng giảm. Cụ thể,
năm 2021 có 41,9% DN FDI cho
biết không chi trả chi phí không
chính thức, đây là con số tích
cực nhất từ năm 2020 trở lại đây.
Tuy vậy vẫn còn 1,7% DN phải
dành hơn 10% doanh thu cho
chi phí không chính thức, nhích
nhẹ so với năm 2020 là 1,2%.

Tương tự, các DN không
thuộc khối FDI cũng cho biết
năm 2021 họ phải dành 5-10%
doanh thu cho chi phí không
chính thức, trong khi những
năm trước đó chi phí không
chính thức chỉ có 2,1%. “Đây
là những vấn đề cần khắc phục,
nếu không DN có lợi thế sẽ
không phải là DN kinh doanh
giỏi mà là DN quan hệ tốt”, ông
Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban
Pháp chế VCCI nhận xét.
Trước thực trạng trên, lãnh
đạo các địa phương chia sẻ, để
giảm chi phí không chính thức,
các địa phương cần tăng cường
kiểm tra, giám sát cán bộ, công
chức trong quá trình thực thi
công vụ để kịp thời phát hiện,
xử lý, ngăn chặn có hiệu quả
tình trạng “tham nhũng vặt”,
nhũng nhiễu, gây phiền hà DN
của một bộ phận cán bộ, công
chức, đặc biệt trong lĩnh vực
đất đai. Đẩy mạnh đấu thầu qua
mạng giúp các bên mời thầu,
nhà thầu tiếp cận thông tin một
cách dễ dàng hơn, giảm thiểu
thời gian và các chi phí thực
hiện TTHC; rà soát, điều chỉnh,
giảm các cuộc thanh tra, kiểm
tra chồng chéo, không cần thiết
đối với DN.
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Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà RịaVũng Tàu đi vào hoạt động, hướng đến hiện đại hóa hoạt
động quản lý nhà nước, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm
công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý.

P

hó Chủ tịch UBND tỉnh Bà
Rịa- Vũng Tàu Trần Văn
Tuấn cho biết, việc Trung
tâm điều hành thông minh
(IOC) đi vào hoạt động sẽ cung
cấp cho các cấp chính quyền cái
nhìn toàn diện về các hoạt động
đang diễn ra trên địa bàn.
Chiều 15/04, UBND tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu long trọng tổ
chức Lễ khai trương Trung tâm
Điều hành đô thị thông minh
(IOC) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Việc xây dựng Trung tâm
Điều hành Đô thị thông minh
là 01 trong 12 nhiệm vụ thuộc
Đề án phát triển Đô thị thông
minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
được Hội đồng nhân dân tỉnh
thông qua tại Nghị quyết số 112/

NQ-HĐND ngày 13/12/2019
và được Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt Kế hoạch triển khai
tại Quyết định số 716/QĐUBND ngày 22/3/2021. Ngày
09/6/2021 UBND tỉnh tiếp tục
ban hành Kế hoạch số 85/KHUBND về triển khai thử nghiệm
Trung tâm giám sát, điều hành
Đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu.
Trung tâm điều hành thông
minh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
được VNPT xây dựng dựa trên
ứng dụng công nghệ tiên tiến,
hiện đại của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4, được thiết
kế với khả năng chịu tải cao, sẵn
sàng mở rộng quy mô. Đặc biệt,
hệ thống trợ lý ảo trong IOC

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện
nghi thức khai trương.

Bài, ảnh: PHÚ XUÂN

có thể giúp lãnh đạo nắm bắt
thông tin nhanh, kịp thời trong
chỉ đạo, điều hành của tỉnh.
Bà Rịa- Vũng Tàu cũng là tỉnh
đầu tiên trong cả nước triển khai
hệ thống trợ lý ảo tích hợp vào
ứng dụng di động IOC phục vụ
cho lãnh đạo, cán bộ công chức,
viên chức trong chỉ đạo điều
hành bằng giọng nói. Trung
tâm cũng có khả năng bổ sung,
điều chỉnh tính năng một cách
linh hoạt, bảo đảm an toàn, bảo
mật thông tin. Đây là cơ sở quan
trọng để hình thành kho dữ liệu
lớn của tỉnh qua các thời kỳ.
Trung tâm điều hành đô
thị thông minh tỉnh (IOC) đã
thu thập dữ liệu của 14 sở ban
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Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức hoạt động.

ngành (Công thương, Tài chính,
KHĐT, TT&TT, Tài nguyên Môi
trường, Y tế, Giáo dục, Du lịch,
BQLKCN, …) và công khai hiển
thị dữ liệu trên IOC, tạo hệ sinh
thái dữ liệu mở tiến tới công
khai toàn bộ các ngành trong
hệ thống chính quyền tại địa
phương hướng tới kho dữ liệu
“Đủ, Đúng, Sạch, Sống”.
Việc hoàn thành, đưa Trung
tâm vào hoạt động, giúp lãnh
đạo tỉnh và các cơ quan chức
năng thu thập, đánh giá và phân
tích thông tin bằng công nghệ
một cách chính xác, trực quan
dựa trên dữ liệu số về hạ tầng,
kỹ thuật, giao thông, trật tự đô
thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi
trường, y tế, giáo dục, du lịch,
thông tin phản ánh, kiến nghị
của người dân. Qua đó nhằm
hỗ trợ các cấp lãnh đạo đưa ra
quyết định kịp thời, chính xác,
đồng bộ, hiệu quả, nâng cao
chất lượng hoạt động của các
cơ quan hành chính nhà nước,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
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hội bền vững, hướng đến xây
dựng một chính quyền điện tử
và đô thị thông minh, đẩy mạnh
chuyển đổi số phục vụ người
dân và doanh nghiệp ngày càng
tốt hơn.
Trung tâm IOC tỉnh hoạt
động với 10 phân hệ bao gồm:
Y tế; Giáo dục; Giám sát du
lịch; Điều hành chỉ tiêu kinh
tế- xã hội; Giám sát môi trường;
Camera an ninh và giao thông;
Giám sát hành chính công;
Giám sát mạng xã hội; Giám sát
an toàn thông tin và Phản ánh
kiến nghị.
Phát biểu tại lễ khai trương,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà RịaVũng Tàu Trần Văn Tuấn nhận
định, việc trung tâm IOC đi vào
hoạt động sẽ cung cấp cho các
cấp chính quyền cái nhìn toàn
diện về các hoạt động đang diễn
ra trên địa bàn.
Việc xây dựng trung tâm này
là một quá trình lâu dài, gắn
liền với quá trình chuyển đổi

số và sự tham gia tích cực của
người dân, doanh nghiệp trên
cơ sở đảm bảo 3 trụ cột chính:
chính quyền số, kinh tế số và
xã hội số. Quá trình này đòi hỏi
sự kiên trì, quyết tâm và rất cần
sự chung tay, góp sức của các
ngành, các cấp, đặc biệt là các
doanh nghiệp cùng đồng hành
với chính quyền tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề
nghị, trong thời gian tới, các cơ
quan, đơn vị liên quan phải tiếp
tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn
thiện dữ liệu cho các lĩnh vực để
phục vụ giám sát, điều hành đô
thị thông minh của tỉnh. Đồng
thời, phải tăng cường tập huấn
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán
bộ, công chức đáp ứng yêu cầu
trong tình hình mới; xây dựng
các quy chế vận hành Trung tâm
giám sát điều hành đô thị thông
minh; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền sâu rộng trong quần
chúng nhân dân tiếp cận và sử
dụng hiệu quả các dịch vụ đô thị
thông minh. 

SỰ KIỆN

Bà Rịa - Vũng Tàu khai mạc

NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022
P.TTBXCB

Chào mừng kỷ niệm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày sách và bản quyền thế giới
(23/4), chiều tối 21/4, tại Nhà Truyền thống cách mạng TP. Vũng Tàu (số 1 đường Ba Cu), UBND
tỉnh tổ chức lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.

T

Ông Trần Văn Tuấn tham quan các gian hàng và đọc sách cùng các em nhỏ.

ham dự Lễ khai mạc có ông
Trần Văn Tuấn, Phó chủ
tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn
Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Tuấn,
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông cùng đại diện Lãnh đạo của
UBND thành phố Vũng Tàu, Sở
Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục
và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Văn
học- Nghệ thuật tỉnh…
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông
Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh cho biết: “Ngày sách
và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022” là
sự kiện văn hóa quan trọng với
những người yêu sách và cộng
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đồng xã hội, góp phần xây dựng
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là
dịp để tôn vinh giá trị của sách,
khẳng định vị trí, vai trò và tầm
quan trọng của sách trong đời
sống xã hội; tôn vinh người đọc
và những người tham gia sưu tầm,
sáng tác, xuất bản, in, phát hành,
lưu giữ sách; đồng thời, còn góp
phần quan trọng trong việc nâng
cao trách nhiệm của các cấp, các
ngành đối với việc xây dựng và
phát triển văn hóa đọc.
Thông qua sự kiện này, tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu mong rằng tạo
dựng không gian văn hoá, vui tươi
bổ ích cho tất cả các bạn đọc, các
em học sinh và những ai yêu quý
sách; mang lại nhiều niềm vui, tạo
điều kiện tốt nhất giúp mọi người
nâng cao nguồn tri thức trong học
tập cộng đồng... với các thông
điệp: “Đọc sách là cách học tốt
nhất”; “Sách là kho tàng trí thức
của nhân loại”; "Hãy tích cực đọc
sách để mở mang tri thức và rèn
luyện nhân cách”; “Sách mở ra
trước mắt ta những chân trời mới”.
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt
Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm
2022, đã diễn ra liên tục từ ngày
21-22/4/2022, có tổ chức triển
lãm, hội chợ sách với 14 gian hàng
và hơn 1.500 đầu sách có nội dung
phong phú, đa dạng ở nhiều lĩnh
vực; các hoạt động, sân chơi bổ
ích như: nghe diễn giả nói chuyện
chuyên đề về sách và các hoạt
động vui chơi, đố vui về sách có
thưởng cho các em thiếu nhi; sinh
hoạt liên hoan gặp gỡ, giao lưu,
giới thiệu sách văn học Việt Nam
với độc giả trẻ, ký tặng sách của
hội và các tác giả Bà Rịa-Vũng Tàu
với bạn đọc; tổ chức các hoạt động
văn nghệ; giao lưu theo chuyên đề
Sách và Văn hóa đọc trong chuyển
đổi số... và đặc biệt chương trình
văn nghệ sóng 72 của nhóm nhạc
MINAKO BAND vào tối ngày 22/4,
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Ban tổ chức trao giải cuộc thi “Viết cảm nhận về sách - Quyển sách tôi yêu” và cuộc
thi Vẽ tranh theo sách với chủ đề: “Vì một hành tinh xanh” cho các em học sinh.

Nhóm nhạc MINAKO BAND trình diễn trong Chương trình văn nghệ sóng 72.

đã khép lại chương trình hoạt
động của Ngày sách và Văn hóa
đọc Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu năm 2022.
Nhân dịp này, Ban tổ chức đã
trao giải cuộc thi “Quyển sách
tôi yêu” và cuộc thi vẽ tranh theo
sách với chủ đề “Vì một hành tinh
xanh” cho 8 tập thể và 89 cá nhân
là học sinh các trường học trong
tỉnh; đồng thời, tặng hoa cùng
kỷ niệm chương cho đại diện các
đơn vị tham gia gian hàng.

Trong hai ngày, sự kiện đã thu
hút sự quan tâm đông đảo của cán
bộ, công chức, người lao động,
người dân và các em học sinh
sinh viên đang sinh sống và học
tập tại tỉnh BR-VT với hơn 1.500
lượt khách đến tham quan. Ban tổ
chức hy vọng đây tiếp tục là “đòn
bẩy” lan tỏa thông điệp yêu sách
và đọc sách mạnh mẽ đến tất cả
mọi người trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu nói riêng và trên
cả nước nói chung. 

TỔNG QUAN

Bài, ảnh: TÙNG LÂM
Nhân viên Công ty CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu điều khiển
việc sản xuất nước trên phần mềm.

Công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao
là 4 ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong tiến trình chuyển
đổi số (CĐS), Bà Rịa – Vũng Tàu đang thực hiện CĐS đồng loạt
đối với cả 3 lĩnh vực (kinh tế, xã hội và chính quyền) trong đó
với lĩnh vực kinh tế, tỉnh ưu tiên CĐS cho các ngành kinh tế
trọng điểm.
ƯU TIÊN NGÀNH KINH TẾ
TRỌNG ĐIỂM
Nghị quyết 02-NQ/TU của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về
CĐS, đô thị thông minh gắn với
cải cách hành chính (CCHC) đã
xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm
trong tiến trình CĐS của tỉnh
là: kinh tế số, xã hội số và chính
quyền số. Trong đó, kinh tế số
đóng vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy kinh tế của địa
phương phát triển. Do đó, Bà
Rịa – Vũng Tàu đang dồn sức, ưu
tiên thực hiện CĐS cho 4 ngành
kinh tế trọng điểm của tỉnh.
Để thực hiện các mục tiêu
Nghị quyết này, ngành Du lịch
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và
đang tăng cường đẩy mạnh vai
trò của CĐS trong các chính
sách phát triển du lịch. Theo
đó, Sở Du lịch đã xây dựng và
triển khai Đề án tổng thể ứng

dụng công nghệ thông tin tiếp
cận cách mạng công nghệ 4.0
trong ngành Du lịch gồm: Xây
dựng cổng thông tin du lịch, mô
hình khu du lịch, điểm du lịch,
các giải pháp công nghệ, dịch
vụ viễn thông, hệ thống cơ sở dữ
liệu tập trung, thu thập, điều tra
thông tin và dịch vụ viễn thông,
quảng bá, xúc tiến du lịch điện
tử, các ứng dụng phần mềm du
lịch, bản đồ số hóa...
Ông Trịnh Hàng, Giám đốc
Sở Du lịch tỉnh cho biết, đặc biệt
trong năm 2021 ngành du lịch
đã đưa vào vận hành sàn thương
mại điện tử du lịch Bà Rịa – Vũng
Tàu. Từ đó tổ chức được 2 hội
chợ trực tuyến du lịch trên sàn
này. Sàn thương mại điện tử du
lịch đồng hành cùng các doanh
nghiệp (DN), giúp DN tìm
hướng quảng bá, bán sản phẩm
dịch vụ theo hướng trực tuyến;

còn khách hàng có thể lên sàn
để mua các gói dịch vụ du lịch
với giá tốt. Ngoài ra, trong năm
2021 sở cũng đã hoàn thành
phần mềm quản lý lưu trú trực
tuyến tạo điều kiện thuận lợi,
nhanh chóng cho các cơ sở kinh
doanh lưu trú đăng ký thông tin
lưu trú trên môi trường mạng,
thay thế phương thức đăng ký
lưu trú tuyền thống như trước,
giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.
Còn theo thống kê của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (NN-PTNT), hiện nay trên
địa bàn tỉnh có 290 cơ sở sản
xuất ứng dụng CĐS trong lĩnh
vực nông nghiệp. Trong đó, lĩnh
vực trồng trọt có 146 cơ sở; chăn
nuôi có 127 trang trại và 15 cơ
sở nuôi trồng thủy sản. Nhiều
DN tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũng
chủ động thực hiện CÐS, góp
phần phát triển nông nghiệp
thông minh, tạo ra các nông sản
chất lượng cao. Chẳng hạn như
sử dụng Internet đã giúp đơn
giản hóa và hợp lý hóa việc thu
thập, các khâu kiểm tra, phân
phối tổng thể tài nguyên nông
nghiệp. Các chương trình, phần
mềm quản trị vườn trồng, nông
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Đại diện Công ty CP Tư vấn thiết kế cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) giới thiệu với các đại biểu tham dự sự kiện kết nối cung - cầu
công nghệ về thiết bị số hoá công trình trên bờ và dưới nước tại cụm cảng Cái Mép- Thị Vải.

nghiệp chính xác được áp dụng
nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài
nguyên (nước, phân bón…) để
dần chuyển đổi từ nông nghiệp
truyền thống sang nông nghiệp
hiện đại, tạo ra nhiều cơ hội tăng
năng suất lao động, giảm phụ
thuộc vào điều kiện môi trường,
thời tiết, kiểm soát dịch bệnh và
công tác giống được thực hiện
tốt hơn.
Ông Trần Văn Cường, Giám
đốc Sở NN-PTNT cho biết, thời
gian qua ngành nông nghiệp
đã phát triển nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao (CNC),
thúc đẩy liên kết trong sản
xuất nông nghiệp tạo ra những
vùng sản xuất, những DN nông
nghiệp ứng dụng CNC, tạo đà
cho chuyển tiếp trong quá trình
CĐS nông nghiệp. Nhờ ứng
dụng CĐS đã góp phần quan
trọng trong thúc đẩy tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp nhờ vào
việc đưa các sản phẩm nông
nghiệp của tỉnh lên các nền tảng
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số như sàn thương mại điện tử,
báo điện tử, mạng xã hội…
Trong khi đó, công nghiệp và
cảng biển cũng đã rục rịch CĐS
từ nhiều năm trước và các ứng
dụng CĐS trong ngành này đã
thật sự phát huy tính năng, tác
dụng trong bối cảnh dịch bệnh
căng thẳng mà công nghiệp,
cảng biển vẫn hoạt động suôn
sẻ như năm 2021 vừa qua. Ông
Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng giám đốc
Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
phân tích, cảng biển - logistics
là ngành dịch vụ có tính khoa
học và chính xác cao. Các hãng
tàu lớn trên thế giới từ lâu đã số
hóa mọi hoạt động của mình.
“Do đó, DN cảng trong nước
không thể chậm trễ trong việc
CĐS. Việc thực hiện CĐS giúp
các DN cảng biển tối ưu lộ trình
vận tải, giảm tình trạng tải rỗng
đường về, kiểm soát hiệu quả
phương tiện vận chuyển và các
chi phí liên quan…”, ông Kỳ nói.

THÚC ĐẨY KINH TẾ
PHÁT TRIỂN
Theo ông Lê Ngọc Khánh,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thực
hiện Nghị quyết 02-NQ/TU
của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh về CĐS, đô thị thông minh
gắn với CCHC, định hướng
đến năm 2030 BR-VT sẽ cơ bản
hoàn thiện CĐS. Kinh tế số trở
thành nền tảng cốt lõi thúc đẩy
kinh tế phát triển mạnh mẽ và
xây dựng xã hội, an toàn, nhân
văn, thịnh vượng. Để đạt được
mục tiêu này, các ngành kinh
tế trụ cột của tỉnh đang tiếp tục
CĐS mạnh mẽ trong năm 2022.
Cụ thể, ngành NN-PTNT đang
xây dựng hệ thống thông tin
cho ngành dựa trên nền tảng
WebGIS mã nguồn mở, nhằm
số hóa tất cả các hoạt động của
ngành NN-PTNT từ sản xuất,
tiêu thụ, dự báo thị trường, cảnh
báo thiên tai, thời tiết… đến
truy xuất nguồn gốc, tra cứu
dịch bệnh và cả công tác chỉ

TỔNG QUAN

BR-VT đến mục tiêu nằm trong nhóm 10
tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về mức
độ CĐS, phát triển đô thị thông minh gắn
với CCHC. Mục tiêu của tỉnh là đến năm
2030 cơ bản hoàn thành CĐS, đưa BR-VT
trở thành đô thị thông minh. Để hiện thực
hóa mục tiêu này, năm 2022, Sở TT-TT
tiếp tục đề xuất 13 nhiệm vụ trọng tâm
về chính quyền số; 10 nhiệm vụ về kinh
tế số; 12 nhiệm vụ về xã hội số. Đồng
thời, Sở cũng đề ra các chỉ tiêu thanh toán
không dùng tiền mặt cho các lĩnh vực y tế;
giáo dục; điện; nước; viễn thông, truyền
hình; thương mại điện tử; thanh toán trực
tuyến trên Cổng dịch vụ công và một số
chỉ tiêu cho ngành ngân hàng.
đạo điều hành. Theo ông Trần
Văn Cường, để thúc đẩy CĐS
ngành nông nghiệp cần tiếp
tục bổ sung, hoàn thiện các cơ
chế, chính sách nhằm hỗ trợ,
đẩy mạnh CĐS trong đó thúc
đẩy kinh tế nông nghiệp phát
triển trong bối cảnh tình hình
mới. Đồng thời ứng dụng sâu
rộng CĐS trong sản xuất nông
nghiệp như ứng dụng công nghệ
số để tự động hóa sản xuất, kinh
doanh phù hợp với điều kiện

sản xuất của địa phương; tích
hợp giữa sản xuất và lưu thông
dựa trên hệ thống chợ thương
mại điện tử, chợ thông minh
và các ứng dụng logistic. Từ đó,
từng bước hình thành hệ sinh
thái nông nghiệp số.
Ông Trịnh Hàng, Giám đốc
Sở Du lịch cho biết, năm 2022
ngành Du lịch sẽ tiếp tục nâng
cấp sàn thương mại điện tử du
lịch bằng cách xây dựng thêm
nhiều ngôn ngữ quốc tế phổ
biến, hỗ trợ thêm các tính năng
cho DN, tổ chức các hội chợ trên
sàn…. Đồng thời đưa vào sử
dụng rộng rãi phần mềm quản
lý lưu trú trực tuyến; nghiên
cứu thực hiện mã QR code cho
các điểm đến. Đặc biệt, trong
năm Sở Du lịch và Sở Kế hoạch
và Đầu tư sẽ trình UBND tỉnh
dự án “Du lịch thông minh” để
UBND tỉnh phê duyệt từ đó xúc
tiến thủ tục đầu tư, bố trí vốn…
Theo ông Trịnh Hàng, thực hiện
CĐS trong ngành Du lịch là
một trong những giải pháp đột
phá để nâng cao năng lực cạnh

Nhân viên Viettel Post kiểm tra các đơn hàng nông sản trên sàn thương mại
điện tử voso.vn.

tranh của du lịch Việt Nam nói
chung và BR-VT nói riêng. Từ
đó, tạo điều kiện thuận lợi cho
các DN du lịch bán sản phẩm,
giúp khách hàng tiếp cận với
sản phẩm du lịch nhanh nhất,
tốt nhất từ đó thúc đẩy du lịch
BR-VT phát triển mạnh mẽ.
Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thồn
cho biết, thực hiện Nghị quyết
02-NQ/TU của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, BR-VT đã đặt ra
các nhiệm vụ cụ thể về CĐS
trong năm 2022. Trong đó, kinh
tế số giữ vị trí quan trọng hàng
đầu. Cụ thể, trong lĩnh vực nông
nghiệp, tỉnh đẩy mạnh, hỗ trợ
đưa sản phẩm nông nghiệp với
mục tiêu 30% hộ sản xuất nông
nghiệp có tài khoản trên sàn
thương mại điện tử; hướng dẫn
hộ sản xuất nông nghiệp cài đặt,
sử dụng Sổ tay theo dõi tình hình
sản xuất trồng trọt để theo dõi
toàn bộ quá trình trồng trọt, chất
lượng sản phẩm nông nghiệp.
Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh sử
dụng ứng dụng nền tảng lưu trú
trực tuyến để thống kê theo thời
gian thực số lượng phòng khách
sạn còn trống đưa lên sàn thương
mại điện tử du lịch; từng bước
tiến tới thông báo giá phòng
theo thời gian thực thay vì theo
mức trong tuần và cuối tuần như
truyền thống. Triển khai nghiên
cứu nền tảng cảng biển thông
minh phục vụ lưu thông liên
cảng - “cảng mở”, tối ưu hóa việc
luân chuyển container và vận
chuyển hàng hóa. Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
chuyển đổi số với mục tiêu 50%
DNNVV có website với tên miền
.vn. Như vậy các trụ cột kinh tế
sẽ thực hiện CĐS trước để thúc
đẩy các ngành kinh tế khác cùng
phát triển. 
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Hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa chuyển đổi số
Bài, ảnh: PHẠM VŨ

Ngày 25/3, Sở Thông tin
và Truyền thông tổ chức
hội nghị “Chia sẻ, cung
cấp giải pháp chuyển đổi
số cho doanh nghiệp nhỏ
và vừa trên địa bàn tỉnh”.
Hội nghị được tổ chức theo
hình thức trực tuyến với sự
tham gia của các sở, ngành,
các doanh nghiệp. Đây là
cơ hội để các doanh nghiệp
nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp
cận với các giải pháp chuyển
đổi số (CĐS) cũng như các
chính sách hỗ trợ khi doanh
nghiệp (DN) thực hiện CĐS.

T

ại hội nghị, các DN và đại
biểu đã được nghe các nhà
cung cấp dịch vụ CĐS như
Viettel, Missa, iNet, Base chia
sẻ, cung cấp các giải pháp CĐS
cho DNNVV như: Viettel money,
nền tảng kế toán ASP, hợp đồng
điện tử, thông tin điện tử đăng
ký tên miền, chương trình hỗ trợ
của SME, nền tảng base.vn quản
trị doanh nghiệp toàn diện…
Cũng tại hội nghị này, Trung
tâm internet Việt Nam (VNNIC)
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Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH phần mềm iNET là nhà đăng ký tên
miền quốc gia “.vn” ký kết triển khai chương trình thúc đẩy sử dụng tên miền quốc
gia tại BR-VT.

đã phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông và Công ty TNHH
phần mềm iNET là nhà đăng ký
tên miền quốc gia “.vn” ký kết
triển khai chương trình thúc đẩy
sử dụng tên miền quốc gia tại Bà
Rịa – Vũng Tàu với các hoạt động
đồng hành hỗ trợ các cá nhân, DN
trên địa bàn tỉnh chuyển đổi mô
hình kinh doanh trực tuyến hiệu
quả với các dịch vụ số sử dụng tên
miền quốc gia “.vn” hiện diện tin
cậy trên mạng internet…

Theo Sở Kế hoạch và Đầu
tư, hiện nay trên địa bàn tỉnh có
14.000 DNNVV đang hoạt động
chiếm 98% tổng số DN trên địa
bàn tỉnh. Hầu hết các DNNVV
vẫn đang quản lý, hoạt động theo
phương thức truyền thống, việc
CĐS đối với các DNNVV chưa
phổ biến và hiệu quả. Do đó, hội
nghị “Chia sẻ, cung cấp giải pháp
chuyển đổi số cho DNNVV trên
địa bàn tỉnh” được tổ chức nhằm
triển khai đề án xác định chỉ số
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đánh giá mức độ CĐS đối với DN
và hỗ trợ thúc đẩy DN trong việc
CĐS, phát triển kinh tế số…
CĐS là vấn đề cấp thiết cho tất
cả các DN ở mọi quy mô. Đừng
nghĩ rằng DNNVV thì không cần
phải CĐS. Mà CĐS mới giúp các
DN nâng cao hiệu quả hoạt động,
trải nghiệm khách hàng và đặc
biệt là khả năng cạnh tranh trên
thị trường. Tuy nhiên, đối với
những DNNVV với số vốn ít và
khả năng đầu tư vào công nghệ
còn hạn chế, thì DN nên lựa chọn
các mô hình, ứng dụng CĐS phù
hợp. Nói một cách dễ hiểu, CĐS
DN là việc tích hợp công nghệ
số vào quá trình hoạt động kinh
doanh của tổ chức, với mục tiêu
chính là gia tăng hiệu quả vận
hành, nâng cao trải nghiệm, làm
hài lòng khách hàng và hơn nữa
là tạo được lợi thế cạnh tranh trên
thị trường. CĐS trong DN có thể
thực hiện thông qua việc tư duy
lại hướng kinh doanh, đánh giá lại
chuỗi giá trị, kết nối lại với khách
hàng và cấu trúc lại DN, giúp
các DN hoạt động hiệu quả hơn
trong thời đại số. Tuy nhiên, hiện
nay, hầu hết các DNNVV thường
không để ý đầu tư vào những ứng
dụng công nghệ được sử dụng tại
văn phòng. Trong khi đó, thực tế
những ứng dụng này sẽ giúp DN
xây dựng quy trình làm việc hiệu
quả và tiết kiệm thời gian hơn
nhiều so với những cách quản lý
truyền thống.
Tại hội nghị, ông Lê Văn Tuấn,
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông thông tin thêm về chương
trình hỗ trợ DNNVV chuyển đổi
số (SMEdx) 2022 do Bộ Thông tin
và Truyền thông triển khai. Theo
đó, để hỗ trợ DNNVV chuyển đổi

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.

số, trong năm 2022, Bộ Thông
tin và Truyền thông sẽ phấn đấu
cùng 63/63 địa phương vào cuộc
triển khai chương trình thúc
đẩy DNNVV CĐS. Điểm mới của
SMEdx năm 2022 chính là bộ công
cụ đánh giá mức độ CĐS của DN
(DBI). Bộ chỉ số này có 6 trụ cột,
gồm trải nghiệm số cho khách
hàng, chiến lược, hạ tầng và công
nghệ số, vận hành, CĐS văn hóa
DN, dữ liệu và tài sản thông tin.
Trong mỗi trụ cột có các chỉ số
thành phần và trong mỗi chỉ số
thành phần có các tiêu chí. Đây
được coi là bộ công cụ, thước đo
đánh giá mức độ sẵn sàng, mức
độ CĐS của các DN, cơ sở sản
xuất kinh doanh dùng chung trên
cả nước. DN có thể chủ động dựa
vào hiện trạng, đối chiếu với các
tiêu chí trong bộ chỉ số này, từ đó
xác định tình hình chuyển đổi số
nội tại.
Còn tại Bà Rịa – Vũng Tàu,
mục tiêu của tỉnh là trong năm
2022 đạt được chỉ tiêu như Chính
phủ giao là thực hiện CĐS đạt 30%
trong tổng số các DNNVV trên địa

bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu
này thì phải thúc đẩy các DNNVV
có nhu cầu sử dụng và nhà cung
cấp dịch vụ CĐS để 2 bên cùng
kết nối. Ngoài ra, các DN sẽ nhận
được nguồn hỗ trợ kinh phí CĐS từ
ngân sách. Cụ thể, theo Nghị định
80/2021/NĐ-CP về quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của luật hỗ trợ DNNVV, DN
sẽ được hỗ trợ 50% nếu thuê, mua
các nền tảng, giải pháp chuyển
đổi số do Bộ Thông tin và Truyền
thông chứng nhận, công bố.
Trong khi đó, theo ông Bùi
Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hiệp
Hội DNNVV cho rằng, để việc
thực hiện CĐS thành công đối với
nhóm DNNVV thì Sở Thông tin
và Truyền thông và các nhà cung
cấp dịch vụ CĐS cần phối hợp với
Hiệp Hội DNNVV, Phòng Thương
mại – Công nghiệp Việt Nam chi
nhánh Vũng Tàu tham gia khỏa
sát thực tế CĐS tại các DN. Việc
này cũng giống như “khám bệnh”
cho DN để DN nào yếu chỗ nào để
bổ sung, hỗ trợ… để CĐS thành
công và hiệu quả. 
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THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Đoàn đại biểu thành phố Vũng Tàu tham
gia Hội nghị TPO lần thứ 9 được tổ chức năm
2019 tại Busan, Hàn Quốc.

Vũng Tàu không ngừng đẩy mạnh

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
Bài, ảnh: PHAN THẢO

Trong thế giới toàn cầu hóa, hội nhập
quốc tế hiện nay, việc quảng bá hình
ảnh tích cực của một quốc gia nói chung
và địa phương nói riêng ngày càng được
coi trọng, thu hút sự quan tâm của chính
quyền và tổ chức bởi hình ảnh đó không
chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ
trong nước và quốc tế mà còn tác động
đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng
như năng lực cạnh tranh của đất nước.
Nhận thấy tầm quan trọng trong việc tạo
dựng, quảng bá, nâng cao hình ảnh địa
phương như một chiến lược sức mạnh
mềm trong tình hình môi trường quốc tế
nhiều biến đổi, thời gian gần đây thành
phố Vũng Tàu đã tích cực đẩy mạnh công
tác thông tin đối ngoại.
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H

ằng năm theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch
Thông tin đối ngoại của Tỉnh, UBND Thành phố
đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động như:
Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá, hình ảnh bằng
tiếng Việt và tiếng nước ngoài; Thực hiện các chương
trình, chiến dịch thông tin quảng bá hình ảnh theo
hướng đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương thức
thông tin đối ngoại và nâng cao chất lượng sản phẩm
thông tin đối ngoại. Từ năm 2017 đến nay, Thành phố
là đối tác của nhiều đơn vị truyền thông trong và ngoài
tỉnh như: VTV News, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao
Động, Thanh Niên, Tiền Phong, Báo BR-VT, Đài PT-TH
tỉnh… Trung bình hàng năm, có khoảng có 20 phim
phóng sự và 20 bài báo thông tin, quảng bá hình ảnh
Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng
bằng nhiều hình thức như báo hình, báo giấy, điện tử...
Bên cạnh việc phối hợp cơ quan báo chí, truyền
hình, UBND Thành phố còn chủ động cập nhật thông
tin trên trang thông tin điện tử địa phương tại địa chỉ:

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

https://vungtau.baria-vungtau.
gov.vn. Các tin, bài đăng tải
website, yêu cầu nội dung cung
cấp phải có chiều sâu, thông tin
phong phú, có nhiều số liệu cụ
thể, mang tính thời sự, kịp thời.
Mỗi năm, trang thông tin điện tử
thành phố đăng tải gần 2.000 tin,
bài về mọi mặt kinh tế - xã hội
trên địa bàn. Ngoài ra, để mở rộng
việc cung cấp thông tin đến với
nhiều đối tượng đặc biệt là khách
du lịch, Trung tâm Quản lý và Hỗ
trợ khách du lịch Thành phố có 02
fanpage bằng tiếng Việt và tiếng
Anh, thường xuyên cung cấp các
thông tin về du lịch và sự kiện nổi
bật tại Vũng Tàu.
Cùng với công tác truyền thông
trong nước, Thành phố cũng đặc
biệt chú trọng công tác thông tin
ra nước ngoài qua việc thúc đẩy
hợp tác quốc tế, trao đổi thông
tin lẫn nhau giữa các tổ chức, địa
phương có quan hệ hữu nghị với
Thành phố. Đặc biệt, trong lĩnh
vực du lịch, Thành phố đã tham
gia Tổ chức xúc tiến du lịch các
thành phố Châu Á – Thái Bình
Dương (TPO) để thường xuyên
quảng bá hình ảnh qua nhiều kênh
thông tin và trao đổi thông tin du
lịch giữa các thành viên trong tổ
chức. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ
tịch UBND Thành phố cho biết:
“Việc trở thành thành viên chính
thức của Tổ chức TPO là cơ hội
rất lớn của thành phố biển Vũng
Tàu để trao đổi, học tập phát triển
ngành Du lịch từ các thành phố
thành viên, nâng cao hiệu quả
trong hoạt động quản lý nhà nước
về du lịch. Từ đó, nâng cao nguồn
thu về du lịch, đưa lĩnh vực du lịch
trở thành kinh tế mũi nhọn của
thành phố”. Bên cạnh đó, từ năm
2020 đến nay, Thành phố đã hai
lần tham dự các Giải thưởng du
lịch do tổ chức ASEAN trao tặng
và tham gia các sự kiện “Triển

Hoạt động hợp tác quốc tế góp phần đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trên địa
bàn tỉnh.

lãm tranh” đối với các thành phố
kết nghĩa do thành phố Gunsan
tổ chức hàng năm… Những hoạt
động này đã thúc đẩy việc quảng
bá, cải thiện hình ảnh, uy tín, tăng
cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa
Vũng Tàu và các địa phương, tổ
chức nước ngoài.
Bên cạnh công tác truyền
thông, Thành phố còn quảng bá
hình ảnh, thương hiệu thông qua
việc phối hợp tổ chức các sự kiện
văn hóa, thể thao đang thu hút sự
quan tâm của công chúng như
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020,
Giải 3 môn phối hợp Tri – factor,
Giải Tiền Phong Marathon 2019,
Cuộc đua Xe đạp Nam Kỳ Khởi
Nghĩa - Tranh Cúp Phát VOH,
Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình
Dương tranh cúp Biwase…Các sự
kiện diễn ra trên địa bàn đã mang
lại giá trị lớn trong việc quảng bá,
đưa hình ảnh Vũng Tàu đến với
đông đảo bạn bè trong nước và
quốc tế.
Trong bối cảnh thế giới đang
phải đối mặt với cuộc khủng
hoảng trên mọi lĩnh vực bởi đại
dịch COVID-19, việc quảng bá,
truyền thông đang chuyển đổi rất
nhanh sang các hình thức trực
tuyến thay thế cho những phương

thức truyền thống không còn
phù hợp. Để đáp ứng tình hình
thực tế hiện nay, Thành phố đã
hợp tác với các đơn vị thực hiện
việc thông tin về Vũng Tàu trên
các nền tảng xã hội như fanpage
“Ăn Chơi Vũng Tàu” đang có hơn
400.000 người theo dõi, fanpage
“Yêu Vũng Tàu” với gần 350.000
người theo dõi, chương trình “Góc
nhìn” trên các nền tảng số của Đài
Phát thanh – Truyền hình tỉnh…
Thời gian đến, để linh hoạt
thích ứng với điều kiện mới,
Thành phố vẫn ưu tiên lựa chọn
các phương thức tuyên truyền,
ứng dụng công nghệ số trong các
chương trình văn hóa nghệ thuật
trực tuyến, quảng bá hình ảnh
địa phương qua truyền thông xã
hội, liên kết các trang tiện ích xã
hội fanpage, youtube nhằm đẩy
mạnh kết nối thông tin tuyên
truyền đồng thời xã hội hóa các
hoạt động tuyên truyền, quảng
bá, lồng ghép các nội dung quảng
bá hình ảnh vào các hoạt động
chính trị, kinh tế, văn hóa, thể
thao ... Huy động mọi nguồn lực,
mọi thành phần tham gia, sự
chung tay của cả cộng đồng trong
việc quảng bá thương hiệu, hình
ảnh địa phương. 
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KINH TẾ

Tạo động lực thúc đẩy
ngành công nghiệp phát triển bền vững
Bài, ảnh: THỤY NHIÊN

Là một trong 4 ngành kinh tế
mũi nhọn của tỉnh, 5 năm qua
giá trị gia tăng ngành công
nghiệp (CN) đạt 8,3%, cao hơn
so với kế hoạch đề ra 0,9%, giá
trị sản xuất tăng bình quân
11,6%. Theo đánh giá của
Sở Công thương ngành sản
xuất CN đã có bước phát triển
và chuyển dịch cơ cấu theo
hướng tích cực khi tỷ trọng
CN chế biến chế tạo tăng cao…
Quy mô sản xuất CN ngày càng
mở rộng, góp phần quan trọng
vào phát triển kinh tế của tỉnh.  
HÌNH THÀNH NHIỀU SẢN
PHẨM CN CÔNG NGHỆ CAO
Tháng 12/2021, dự án Nhà
máy sản xuất Polypropylene
(PP) và Kho ngầm chứa khí hóa
lỏng LPG Hyosung đã chính
thức đi vào hoạt động. Đây là
một trong những dự án có tiến
độ triển khai rất nhanh, chỉ
chưa đầy 3 năm chủ đầu tư đã
hoàn thành theo đúng tiến độ
đã cam kết. Ông Choi Young
Gyo, Tổng Giám đốc Công ty
TNHH Hóa chất Hyosung Vina
cho biết, dự án Nhà máy sản
xuất Polypropylene 2 (Công
ty TNHH Hóa chất Hyosung
Vina) đã hoàn thiện và chạy thử
từ tháng 9/2021, chính thức đi
vào hoạt động vào ngày 17/12.
Cùng đó, Kho ngầm chứa LPG
cũng đã hoàn tất xây dựng và
đang trong thời gian chạy thử.
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Một góc của dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí hóa
lỏng LPG Hyosung.

Trước đó, Nhà máy sản xuất
Polypropylene 1 công suất 300
ngàn tấn/năm đã hoàn thành,
vận hành từ tháng 3/2020,
doanh thu hơn 9 tháng năm
2021 đạt 239 triệu USD; nộp
ngân sách nhà nước 1.389 tỷ
đồng. “Kho ngầm chứa LPG là
công trình lớn nhất Đông Nam
Á. Đây là hạng mục quan trọng
của dự án nhà máy sản xuất
polypropylene. Công trình này
nằm dưới độ sâu từ hơn 100m
đến gần 200m so với mực nước
biển, với sức chứa 240.000 tấn.
Kho ngầm gần như hoàn toàn
tự động hóa bởi những công
nghệ tiên tiến nhất, phía ngoài
bao bọc bởi lớp đá cứng granite,
kho ngầm còn được thiết kế, thi
công theo hình dáng quả trứng
để áp suất không tập trung vào

một điểm mà phân bố đều,
những kỹ thuật an toàn và tiên
tiến nhất để LPG được cất chứa
trong kho ngầm không bị rò
rỉ ra ngoài cũng được công ty
thực hiện. Kho ngầm này được
đánh giá có độ an toàn gần như
tuyệt đối, kể cả động đất, sóng
thần hay núi lửa”, ông Choi
Young Gyo cho biết thêm.
Một góc của dự án Nhà máy
sản xuất Polypropylene (PP) và
Kho ngầm chứa khí hóa lỏng
LPG Hyosung
Trước đó, tháng 3/2019,
Công ty Thép Tung Ho Việt
Nam (KCN Phú Mỹ II, TX. Phú
Mỹ) ra mắt sản phẩm thép
thân thiện môi trường. Sản
phẩm bao gồm thép thanh và
thép cuộn được sản xuất bằng
phương thức cán đúc liên tục,
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dùng máy cảm ứng gia nhiệt để
làm nóng thay cho lò gia nhiệt
truyền thống, giúp tiết kiệm
75% năng lượng đốt, giảm được
khí CO2 và các khí thải độc hại
khác thải ra môi trường. Đây là
nhà máy cán thép không ống
khói đầu tiên tại Việt Nam.
Ông Huang Bing Hua, Chủ
tịch Công ty thép Tung Ho
Việt Nam, chia sẻ: “Sản phẩm
thép của Tung Ho được dùng
phế liệu để sản xuất thép hoàn
toàn không khai thác quặng sắt
từ thiên nhiên, một giải pháp
trong ngành công nghiệp sản
xuất thép hiện đại. Tới đây,
công ty tiếp tục đầu tư các công
nghệ sản xuất mới, hiện đại để
cung cấp cho thị trường sản
phẩm chất lượng cao”.
Ngoài ra, còn có dự án Nhà
máy Intermalt (KCN Cái Mép,
TX.Phú Mỹ) với tổng vốn đầu tư
70 triệu USD. Đây là nhà máy
sản xuất mạch nha đầu tiên tại
Đông Nam Á được hãng Buhler

(Đức) thiết kế. Sử dụng công
nghệ hiện đại hàng đầu thế
giới để chế biến đại mạch chất
lượng cao nhập từ các nơi trên
thế giới. Sau 2 năm đi vào hoạt
động Intermalt đã sản xuất
hơn 200 ngàn tấn mạch nha/
năm. Các sản phẩm của nhà
máy hiện đang cung cấp cho
các hãng bia như: Heineken,
Carlsberg,
Sapporo,
SAB,
Miller, Habeco, Sabeco. Ngoài
ra, còn xuất khẩu mạch nha
sang một số nước trong khu
vực Đông Nam Á và châu Âu.
Tuy chưa đi vào hoạt động
nhưng một trong những dự
án của ngành công nghiệp
hỗ trợ (CNHT) được kỳ vọng
sẽ tạo nên sức bật kinh tế của
tỉnh trong giai đoạn tới là Dự
án hóa dầu Long Sơn. Dự án
này, đi vào hoạt động với công
suất lên tới 1,6 triệu tấn/năm,
có khả năng cung cấp một số
sản phẩm hóa dầu làm nguyên
liệu cho ngành dệt may (xơ sợi

tổng hợp polyester) sẽ giúp các
DN dệt may chủ động tốt hơn
về nguồn nguyên liệu, đáp ứng
các yêu cầu từ các Hiệp định
thương mại. Đồng thời, sẽ hình
thành sẽ tạo ra xu thế đầu tư
mới, thu hút các DN vừa và nhỏ
hoạt động trong các lĩnh vực
sau hóa dầu như: nhựa, hóa
chất, phụ tùng vật tư thiết bị,
bao bì, tơ sợi, điện tử, sản phẩm
dệt nhuộm…Kéo theo lĩnh vực
CNHT cho ngành công nghiệp
hóa dầu cũng được phát triển.

PHÁT TRIỂN ĐÚNG ĐỊNH
HƯỚNG
Toàn tỉnh hiện có 805 dự
án thuộc lĩnh vực công nghiệp;
trong đó có 23 dự án công
nghiệp chất lượng cao; 77 dự
án công nghiệp hỗ trợ. Một số
ngành sản xuất sản phẩm đầu
vào công nghiệp như thép,
nhựa, hóa dầu, cơ khí… được
lựa chọn để trở thành ngành

Hạ tầng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3.
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công nghiệp chịu lực phục vụ
cho chuỗi sản xuất công nghiệp
hiện đại; tỉnh cũng thành lập 15
KCN với tổng diện tích khoảng
8.800 ha. Các chuyên gia kinh
tế đánh giá, ngành công nghiệp
có vai trò vững chắc, là trụ cột
lớn nhất trong các ngành kinh
tế mũi nhọn của tỉnh BR-VT.
Tính đến nay đã có 30 quốc
gia và vùng lãnh thổ có dự án
đầu tư tại các KCN trên địa
bàn tỉnh, trong đó có các nước
Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ,
Canada, Thái Lan, Hà Lan,
Singapore… Một số tập đoàn
xuyên quốc gia đã đầu tư và
đồng hành với sự phát triển
của tỉnh trong những năm qua
như Kyoei, Nippon, Sumitomo,
Itochu, Mitsubishi, Posco,
ACDL, CJ, BP, SCG, Hyosung…
Các dự án đầu tư vào nhiều lĩnh
vực, có cả các lĩnh vực quan
trọng, trọng điểm như sản xuất
gia công cơ khí, máy móc, thiết
bị; sản xuất sản phẩm hoá chất;
sản xuất sản phẩm nhựa; sản
xuất thép, đóng tàu, vật liệu xây
dựng; sản xuất sản phẩm gốm
sứ, thủy tinh; sản xuất sắt, thép,
gang; sản xuất thiết bị điện; sản
xuất và phân phối điện, khí đốt;
sản xuất, chế biến thực phẩm,
đồ uống cùng các ngành sản
xuất sản phẩm CNHT...theo
định hướng thu hút đầu tư
lĩnh vực CN chất lượng cao và
CNHT của tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Đồng,
Giám đốc Sở Công thương cho
biết, thời gian qua môi trường
đầu tư, kinh doanh được cải
thiện theo hướng đơn giản,
minh bạch hóa chính sách và
tạo thuận lợi cho DN; tiếp tục
đẩy mạnh cải cách hành chính,
tăng cường các kênh trao đổi
thông tin với DN thông qua
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Sản xuất nội thất xuất khẩu tại DN chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh
BR-VT đây cũng là một trong những thương hiệu lớn của Nhật Bản đầu
tư vào BR-VT.

việc tăng cường kết nối các
DN trong nước cũng như hợp
tác, liên kết giữa DN Việt Nam
với các DN nước ngoài để đẩy
mạnh sản lượng nguyên phụ
liệu trong nước, tham gia chuỗi
sản xuất của các DN FDI trong
các FTA. Tỉnh xây dựng chương
trình hỗ trợ phát triển các sản
phẩm CN chủ lực cho từng giai
đoạn, trong đó tập trung vào
các chính sách hỗ trợ đầu tư,
xúc tiến thương mại, phát triển
thị trường; giúp DN đầu tư thiết
bị, công nghệ mới, xây dựng hệ
thống quản lý chất lượng tiên
tiến. Ngoài ra, tỉnh triển khai
tích cực đề án và kế hoạch cơ
cấu lại các ngành CN; tiếp tục
phát triển sản xuất CN theo
chiều sâu để từng bước tạo ra
những sản phẩm có thương
hiệu quốc gia và có sức cạnh
tranh trên thị trường khu vực

và thế giới, triển CN chất lượng
cao tham gia sâu hơn trong
chuỗi giá trị toàn cầu.
Chia sẻ về định hướng phát
triển công nghiệp trong thời
gian tới, ông Nguyễn Công
Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
khẳng định, BR-VT kiên trì thu
hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên
các dự án quy mô lớn, có công
nghệ cao, không thâm dụng
lao động, không xâm hại môi
trường. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở,
ban, ngành tiếp tục cải cách
thủ tục hành chính, tạo mọi
điều kiện thuận lợi để DN, nhà
đầu tư phát triển sản xuất, kinh
doanh. Đồng thời, tỉnh thường
xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ
sung, công khai danh mục dự
án kêu gọi đầu tư; chuẩn bị
các điều kiện sẵn sàng về quy
hoạch, đất đai, hạ tầng, thủ tục
để thu hút các nhà đầu tư. 
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Dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, năm 2022
dự báo sẽ là 1 năm đầy triển vọng với các
cảng khu vực CM-TV.

Nâng cao năng lực

xếp dỡ tạo vị thế cạnh tranh
Bài, ảnh: TRÀ NGÂN

Hai năm qua, ảnh hưởng từ dịch COVID-19 các cảng lớn
trên thế giới tại Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc bị tắc nghẽn,
ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, tại Cái
Mép-Thị Vải (CM-TV) hàng hóa vẫn lưu thông ổn định,
bảo đảm chuỗi cung ứng. Để làm được điều này, các DN
đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng
năng suất xếp dỡ, rút ngắn thời gian giải phóng tàu, tiết
kiệm chi phí cũng như thu hút thêm các hãng tàu về cảng.
NĂNG SUẤT XẾP DỠ CAO
Ngày 8/4, Cảng Quốc tế Cái
Mép (CMIT) đã chính thức thiết lập
mức kỷ lục mới về sản lượng hàng
hóa xếp dỡ sau khi tiếp nhận thành
công tàu MSC VANDYA. Tàu MSC
VANDYA với trọng tải 154.185 DWT
tương đương với sức chở 13.106
TEU do hãng tàu MSC khai thác
trên tuyến dịch vụ PEARL/ TP6 của
liên minh 2M kết nối Việt Nam với
bờ Tây nước Mỹ.
Tàu MSC VANDYA cập CMIT
để xếp dỡ gần 14.700 TEU hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu và trung
chuyển, đây là mức sản lượng hàng
hóa lớn nhất trên một chuyến tàu
mẹ mà CMIT từng thực hiện xếp dỡ.
Tiếp tục phát huy thế mạnh về năng
suất xếp dỡ cao và ổn định, CMIT

đã xếp dỡ 14.700 TEU hàng hóa chỉ
trong khoảng 55 giờ với năng suất
bến lên đến 135 container/giờ. Nỗ
lực không ngừng của CMIT giúp
giải phóng tàu nhanh chóng, an
toàn, đảm bảo hành trình và mang
đến chất lượng dịch vụ vượt trội
cho khách hàng.
Đại dịch COVID-19 đặt ra những
khó khăn chưa từng có với nền kinh
tế quốc gia. Nhờ vào các chính sách
kịp thời và đúng đắn của Chính
phủ với chiến lược “thích ứng an
toàn với COVID-19” và nỗ lực lớn
trong chương trình phủ vắc xin rất
ấn tượng đã giúp các nhà máy sớm
phục hồi sản xuất, hoạt động xuất
nhập khẩu hàng hóa nhộn nhịp trở
lại. Chuyến tàu MSC VANDYA với
sản lượng xếp dỡ kỷ lục tại CMIT

chính là “trái ngọt” và minh chứng
cụ thể nhất cho các nỗ lực của
Chính phủ.
Các tàu cập CMIT có trọng tải
lớn nhất đến 214,121 DWT và sản
lượng mỗi chuyến tăng cao lên đến
mức kỉ lục như tàu MSC VANDYA
là xu hướng phát triển mạnh mẽ
của Cái Mép. “Các cảng nước sâu
như CMIT và các khách hàng hãng
tàu của chúng tôi đánh giá rất cao
tầm nhìn chiến lược và nỗ lực tập
trung nguồn lực của Chính phủ,
Bộ Giao thông Vận tải trong việc
đầu tư nâng cấp hạ tầng hàng hải,
cụ thể là dự án nạo vét luồng vào
Cái Mép tối thiểu -15.5m đến cảng
CMIT dự kiến khởi công trong quý
4 năm nay sẽ tạo điều kiện rất lớn
cho các tàu trọng tải lớn nhất thế
giới hiện đang cập Cái Mép chuyên
chở lượng hàng xuất khẩu dự kiến
tăng cao hơn nữa trong thời gian
tới”, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng
giám đốc cảng CMIT cho biết.
Tàu MSC VANDYA cập CMIT
để xếp dỡ gần 14.700 TEU hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu và trung
chuyển, đây là mức sản lượng hàng
hóa lớn nhất trên một chuyến tàu
mẹ mà CMIT từng thực hiện xếp dỡ
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Trước đó, cuối năm 2021, Cảng
Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT)
cũng thiết lập kỷ lục mới về năng
suất xếp dỡ trung bình cẩu đạt
47 container/giờ/cẩu. Theo đó,
trong vòng hơn 14 tiếng làm hàng,
TCIT đã xếp dỡ tổng cộng 3.311
container (tương đương 4.797 TEU)
cho tàu ONE COLUMBA thuộc
tuyến dịch vụ FPE của liên minh
THE. Đây là thành tích ấn tượng
trong hành trình 11 năm khai thác
của cảng TCIT (2011-2021), đặc biệt
là trong bối cảnh các cảng lớn trên
thế giới đang bị ách tắc, số lượng
tàu phải đợi cầu tăng cao chưa từng
có do ảnh hưởng từ những hệ quả
do COVID-19 và sự đứt gãy chuỗi
cung ứng toàn cầu.
Đánh giá từ các hãng tàu cho
biết, hiện nay năng lực xếp dỡ giải
phóng tàu một số cảng tại CM-TV
luôn nằm trong top đầu của thế
giới. Đây là yếu tố quan trọng để
CM-TV không bị tắc nghẽn như
các cảng chính trên thế giới trong
thời gian xảy ra dịch COVID-19. Đã
tạo ra lợi thế để các DN cảng tiếp
nhận và khai thác các tàu tuyến xa
với kích cỡ lớn đã tạo vị thế cạnh
tranh cân bằng cho Việt Nam với
các cảng trong khu vực Đông Nam
Á như: Singapore, Hong Kong,
Thái Lan…
Hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu
đi Châu Âu, châu Mỹ đã không cần
phải trung chuyển qua các cảng
của Malaysia, Singapore,… mà
đã có thể đi thẳng từ các cảng Cái
Mép, từ đó giảm thời gian và chi
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phí logistics, góp phần kích cầu
thương mại cho hàng hóa của Việt
Nam với thế giới. Nhờ đó, khi dịch
COVID-19 xảy ra có ý kiến lo ngại
tần suất tàu mẹ vào CM-TV sẽ giảm
nhưng đến nay dự đoán sẽ có thêm
nhiều tuyến tàu có thể sẽ về CMTV trong thời gian tới. Các tuyến
tàu hiện vẫn duy trì 32 tuyến/tuần,
với tần suất này CM-TV nằm trong
top cao nhất Đông Nam Á, chỉ sau
Singapore, Malaysia.

THÊM NHIỀU CƠ HỘI CHO
CM-TV

Theo bảng xếp hạng Chỉ số
hoạt động cảng container năm
2021 do Ngân hàng Thế giới (Word
Bank) phối hợp với IHS Markit
thực hiện, CM-TV nằm trong top
các cảng khai thác hiệu quả nhất
thế giới. Phân tích về cơ hội đối
với cảng biển Việt Nam năm 2022,
ông Trần Khánh Hoàng, Phó Chủ
tịch Hiệp hội Cảng biển Việt Nam
cho biết, từ giữa năm 2020 đến nay,
nền kinh tế thế giới hồi phục mạnh
mẽ, thị trường vận tải đường biển
cũng trở nên sôi động. Nếu đầu
năm 2020, đơn đặt đóng mới tàu
container chỉ chiếm 8,5% sức chở
đội tàu hiện có thì hiện, con số này
chiếm đến 23 - 24%. Theo thống kê
của Alphaliner, số lượng tàu đóng
mới sức chở 8.000 - 24.000 TEU
chiếm tới gần 22%, nghĩa là 1/4 số
tàu đóng mới đã từ 8.000 TEU trở
lên. Đội tàu container phát triển
và xu thế tăng trọng tải tàu sẽ là cơ
hội lớn cho cảng biển Việt Nam.
Nếu loại tàu này mở tuyến đến Việt

Nam, tại khu vực phí nam chỉ có
cụm cảng CM-TV đủ điều kiện tiếp
nhận. Do đó, các DN cảng đã và
đang nỗ lực không ngừng để ngày
càng nâng cao chất lượng dịch vụ,
xứng tầm một trong những cảng
nước sâu lớn nhất của cả nước,
góp phần định hình vị thế của khu
cảng CM-TV trên bản đồ hàng hải
thế giới.
Ông Keith Townley, thuyền
trưởng tàu Maerk Evora cho biết,
năm 2022, dự kiến các hãng tàu
như: CMA-CGM, Maersk, COSCO,
Ocean Network Express sẽ đưa tàu
kích cỡ từ 18 ngàn TEUs vào cảng
(CM-TV), bởi nơi đây là cụm cảng
nước sâu lớn nhất khu vực có thể
tiếp nhận các tàu trọng tải lớn.
Cùng với các cảng container,
sự góp mặt của Cảng dịch vụ tổng
hợp Hưng Thái trong 5 năm qua
đã góp phần cho cụm cảng CM-TV
thêm sôi động. Với vị trí nằm giữa
các cảng CMIT, TCIT, TCTT, Cảng
Hưng Thái là cảng thủy nội địa duy
nhất trong tỉnh được phép đón tàu
nước ngoài, có địa điểm giám sát
hải quan, bãi tập kết hàng hóa và
kho ngoại quan. Nhiều năm qua,
Hưng Thái đã góp phần giải quyết
việc trung chuyển hàng hóa từ khu
vực Cái Mép về các ICD-cảng cạn
tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai,
Bình Dương bằng đường sà lan một
cách nhanh chóng, giảm áp lực cầu
bến cho các cảng biển, giảm ùn tắc
giao thông đường bộ. 
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TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Cảng biển mở ra không gian mới
cho kinh tế, xã hội phát triển
TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ

Ngày 12/8/1991 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập. 30 năm qua phát
huy tư duy và trí tuệ sáng tạo, toàn tỉnh đã và đang tìm tòi, khai thác tối
đa lợi thế so sánh đưa nền kinh tế, xã hội của tỉnh nhà trở thành một điểm
sáng, luôn ở tốp đầu trong cả nước.
TƯ DUY VÀ TẦM NHÌN VỀ
CẢNG BIỂN
Bất kỳ một quốc gia hay một
địa phương nào trong một quốc
gia muốn phát triển kinh tế, xã hội
nhanh và bền vững đều phải biết
tận dụng và phát huy hiệu quả lợi
thế so sánh. Bà Rịa - Vũng Tàu là
một địa phương không ngoại lệ.
Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
được thành lập và đi vào hoạt động
ngày 25/9/1991, ngay từ đầu Đảng
bộ đã nhận thức sâu sắc, rằng: Lợi
thế so sánh không chỉ là sức mạnh
tinh thần mà còn là lực lượng vật
chất to lớn, tài sản quý giá của
từng địa phương, quốc gia, dân tộc.
Phải trải qua 30 năm với 7 kỳ Đại
hội Đảng bộ, cũng là 7 nấc thang
của tầm nhìn, tư duy tìm kiếm, xác
định đúng những lợi thế mạnh mà
trời đất ban tặng nhằm khai thác
hiệu quả nhất đưa địa phương tiến
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc
cùng đất nước và thời đại.
Nếu như Đại hội Đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ nhất (4/1992), đã
có tầm nhìn về thế mạnh từ biển:
Khai thác có hiệu quả các lợi thế
của địa phương, đặc biệt là lợi thế
về dầu - khí, cảng biển, du lịch, đáp
ứng nhu cầu đẩy nhanh tốc độ phát

triển kinh tế. Trong đó: Phải làm
tốt các dịch vụ dầu - khí - kinh tế
dịch vụ dầu - khí là nhiệm vụ quan
trọng của tỉnh. Thì đến Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II (1996),
tư duy đã có bước tiến quan trọng
trong việc khẳng định thế mạnh
mới của tỉnh: “Quy hoạch, đầu
tư phát triển mạnh ngành du lịch
thành ngành kinh tế mũi nhọn của
kinh tế địa phương”.
Phải mất 10 năm, đến Đại
hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ III
(01/2001), mới ghi dấu ấn tư duy
vượt trội, đột phá và hé mở tầm
nhìn chiến lược về lợi thế so sánh
mới: Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu
trở thành một thương cảng quốc
gia và quốc tế; tăng cường khai thác
các cảng biển và hoàn chỉnh dần hệ
thống cảng biển. Dù chỉ dừng lại ở
mức phôi thai, nhưng đây là cơ sở
quan trọng đặt nền móng cho các
đại hội tiếp theo của Đảng bộ tỉnh
tập trung phát triển, cụ thể hóa,
nhằm khai thác tiềm năng to lớn từ
biển mà thiên nhiên ban tặng.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ IV (12/2005) chủ trương:
phấn đấu xây dựng, phát triển tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh
công nghiệp, mạnh về kinh tế biển,
với hệ thống thương cảng quốc gia

và quốc tế vào đầu thời kỳ 20102015; là một trong những trung tâm
công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải
sản của khu vực và cả nước; phát
triển đồng bộ hệ thống cảng biển
và hệ thống cảng Thị Vải - Cái Mép,
ưu tiên phát triển các loại hình dịch
vụ cảng, hàng hải, vận tải, sửa chữa
tàu thuyền.
Đến Đại hội lần thứ V (10/2010),
khi thực tiễn chứng minh những
chủ trương về lợi thế so sánh của
tỉnh là đúng, Đảng bộ quyết định:
phát triển mạnh kinh tế biển, xây
dựng Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh
công nghiệp và cảng biển theo
hướng hiện đại vào năm 2015 và
phát huy lợi thế biển, thực hiện
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng tăng mạnh tỷ trọng dịch vụ,
xác định phát triển cảng là nhiệm
vụ trung tâm. Đồng chí Nguyễn
Tuấn Minh, nguyên UVBCHTW
Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy từng
khẳng định: Dịch vụ cảng biển và
sau cảng biển là “xương sống của
nền kinh tế”, lợi thế này được coi là
“chìa khóa vàng” giúp Bà Rịa - Vũng
Tàu bay cao, vươn xa.
Nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI
(2015-2020), Đảng bộ tiếp tục phát
huy trí tuệ sáng tạo cụ thể hóa quan
điểm của Đại hội Đảng bộ lần thứ
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V: Đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành
tỉnh phát triển mạnh về kinh tế
biển trong vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam và kinh tế cả nước; xác
định phát triển công nghiệp, cảng
biển, dịch vụ hậu cần cảng và dịch
vụ du lịch là nhiệm vụ trọng tâm;
tập trung phát triển ngành dịch vụ
logistics, thực hiện các Đề án phát
triển dịch vụ logistics.
Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ
2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhìn nhận đầy đủ, sâu
sắc thế mạnh của mình và khẳng
định tỉnh nhà phải dựa vào 4 trụ
cột để đi lên: “Tiếp tục phát triển
Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh
về công nghiệp, cảng biển, du lịch
và nông nghiệp công nghệ cao.
Phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục là
tỉnh đứng trong tốp đầu cả nước về
GRDP bình quân đầu người”.
Xuyên suốt chiều dài 30 năm
(1991-2021) phát huy trí tuệ sáng
tạo tìm và khai thác lợi thế so sánh,
Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã
mở ra không gian mới rộng lớn về
khai thác lợi thế cảng biển và sau
cảng biển - một thế mạnh thiên
nhiên dành tặng cho tỉnh nhà mà
ít địa phương nào trên cả nước
có được.

trọng nhất của đất nước (Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh) cùng kết
nối quốc tế với hàng chục hãng tàu
biển lớn nhất thế giới.
Với chiều dài bờ biển hàng trăm
km cùng với con sông Thị Vải dài
hơn 20 km, đây là con sông rộng,
sâu, rất thuận lợi cho tàu biển cỡ
lớn hoạt động. Trên địa bàn Bà Rịa
- Vũng Tàu theo quy hoạch tổng
thể có 69 dự án cảng biển, trong đó
hiện nay đã xây dựng và đưa vào
khai thác 48 dự án. Nhiều cảng biển
hiện đại, ở tầm quốc tế ra đời, Hệ
thống cảng Cái Mép - Thị Vải trở
thành cảng nước sâu trong tốp 20
cảng nước sâu bậc nhất thế giới và
Trung tâm Logictics Cái Mép Hạ
đang được đầu tư xây dựng.
Công năng của hệ thống cảng
trên địa bàn được khai thác dần
tăng lên. Đến năm 2020, tổng
công suất khai thác hệ thống cảng
đạt 75 triệu tấn/năm; công suất
khai thác cảng tăng từ 40% năm
2015 lên 53% năm 2020, trong đó
hàng container bằng tàu biển đạt
bình quân 2.93 triệu TEU/năm,
tăng 23% /năm. Riêng cụm cảng
Cái Mép - Thị Vải hoạt động ngày
càng hiệu quả, thuộc nhóm cảng
có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất

Với tầm nhìn và quyết tâm của
Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng với sự chỉ đạo quyết
liệt của Chính phủ, kiên quyết xây
dựng cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu
trở thành một trong 2 cảng biển
cửa ngõ quốc tế loại IA của nước ta.
Theo quy hoạch, cảng biển Bà Rịa
- Vũng Tàu là cảng tổng hợp quốc
gia, đảm nhận vai trò là cảng trung
chuyển quốc tế. Cùng với cảng biển
Hải Phòng cảng biển Bà Rịa - Vũng
Tàu sẽ tạo thành hai cực quan trọng
về phát triển cảng biển Việt Nam với
những lợi thế về điều kiện tự nhiên
phát triển cảng và hậu phương
cảng. Hai hệ thống cảng biển ở hai
đầu đất nước hình thành hành lang
kết nối các trung tâm kinh tế quan

Cảng Dầu khí, TP. Vũng Tàu. Ảnh: TL

HƯỚNG ĐI ĐÚNG
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thế giới, với mức tăng trưởng 22%/
năm, đứng thứ 6 thế giới, cao nhất
khu vực Đông Nam Á; lần đầu tiên
cảng Cái Mép - Thị Vải nằm trong
21 cảng trên thế giới tiếp nhận tàu
có trọng tải 200.000 tấn. Theo Cảng
vụ Hàng hải Vũng Tàu, 6 tháng đầu
năm 2021 cụm cảng biển ở Bà Rịa Vũng Tàu đã đón hơn 3.000 lượt tàu
biển, tương đương với cùng kỳ năm
2020 và 11.220 lượt phương tiện
thủy nội địa, tăng 7% so với cùng
kỳ năm 2020; lượng hang hóa thông
qua cảng đạt 11,9 triệu tấn, tăng
4%, hàng container thông qua cảng
tăng mạnh với 765.915 TEU.
Từ cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu,
hàng hóa trong tỉnh, trong nuớc
sẽ cập cảng khắp nơi trên thế giới
và ngược lại hàng hóa khắp năm
châu sẽ cập cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.
Không chỉ vậy, khi cảng biển phát
triển, khai thác hiệu quả đã thu hút
các nhà đầu tư lớn. Hiện đã thu hút
nguồn vốn FDI khoảng 4 tỷ USD và
tiếp tục sẽ nhận nhiều lượng đầu
tư khác. Chính nguồn vốn FDI góp
phần tạo cho Bà Rịa - Vũng Tàu một
diện mạo mới không chỉ về kinh tế
mà còn cả về văn hóa, xã hội, an
ninh, quốc phòng và đối ngoại.
Cảng biển trên địa bàn thu hút
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Triển khai các dự án tại KCN Sonadezi Châu Đức. Ảnh: TL

khoảng 5.000 cán bộ khoa học
chuyên môn cao cùng với nhiều
chục ngàn lao động lành nghề từ
trong nước và các nước khác trên
thế giới về làm việc, sinh sống, giúp
địa phương tiếp cận, học hỏi được
khoa học công nghệ hiện đại, tác
phong công nghiệp, kinh nghiệm
vận hành, khai thác cảng biển quý
giá của thế giới.
Ngành kinh tế cảng biển đã mở
ra tiềm năng lớn từ doanh thu dịch
vụ khai thác cảng, vận chuyển hàng
hóa, cho thuê kho bãi... số doanh
thu này ước đạt 192.000 tỷ đồng
vào năm 2030. Ngoài ra, các khoản
thu phí, lệ phí hàng hải từ hệ thống
này cho ngân sách nhà nước ngày
càng tăng, dự kiến đến năm 2020 là
1.440 tỷ đồng, năm 2030 sẽ là 3.000
tỷ đồng. Đó là chưa kể nguồn thu từ
các hoạt động hoa tiêu, lai dắt cứu
hộ, cung cấp xăng dầu, nước ngọt,
lương thực, thực phẩm, dịch vụ vệ
sinh, sửa chữa tàu, thuyền...
Kinh tế cảng biển sẽ là kinh tế
chủ đạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
và trên thực tế những năm qua đã
minh chứng rằng: Hệ thống cảng
biển và dịch vụ hậu cần cảng đã và
đang trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn trong chiến lược kinh tế biển
Việt Nam nói chung, kinh tế Bà Rịa
- Vũng Tàu nói riêng.

VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHO
TƯƠNG LAI
Theo Quy hoạch phát triển
nhóm cảng số 5 do Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt thì khu vực Bà
Rịa - Vũng Tàu được xác định là tâm
điểm của nhóm cảng này. Phát huy
thế mạnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
đã đầu tư hệ thống giao thông kết
nối và kiến nghị Bộ Giao thông vận
tải triển khai nạo vét luồng hàng
hải Vũng Tàu - Thị Vải; hệ thống
hóa các chính sách hỗ trợ, ưu đãi
đầu tư trong lĩnh vực logistics; triển
khai phát triển 3 khu vực cảng cạn
theo quy hoạch; rà soát quỹ đất và
xác định vị trí cụ thể kêu gọi đầu tư
logistics trong các khu công nghiệp.
Song song với đó, hàng năm tỉnh
phối hợp với Bộ Giao thông vận tải,
Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội
nghị về tiếp tục thực hiện các giải
pháp nâng cao hiệu quả, khai thác
hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị
Vải và các giải pháp nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh và phát triển
dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu; lập quy hoạch xây
dựng 1/2.000 Trung tâm Logistics
Cái Mép Hạ để kêu gọi đầu tư...
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu quy hoạch tổng thể có 69
dự án cảng, trong đó đã triển khai
xây dựng và đưa vào hoạt động 48 dự

án với công suất 141,5 triệu tấn/năm.
Cùng với đó, những năm qua, Dịch
vụ hậu cần cảng tại Bà Rịa - Vũng
Tàu đã có những chuyển biến tích
cực, từng bước hình thành hệ sinh
thái logistics; có thêm 152 ha kho
bãi đi vào hoạt động, đang chuẩn bị
thủ tục lựa chọn nhà đầu tư Trung
tâm logistics Cái Mép Hạ. Công tác
cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian
thông quan hàng hóa qua cảng được
triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định,
nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh ưu tiên
dành 20.000 tỷ đồng để đầu tư hạ
tầng kết nối giao thông liên cảng,
liên vùng. Trong thời gian đó, tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu dành 2.000 ha để
quy hoạch không gian phát triển
hệ thống logistics, trung tâm kiểm
hóa hiện đại, chọn nhà đầu tư có
đủ năng lực, kinh nghiệm để phát
triển hệ thống hậu cần cảng; thành
lập Ban quản lý Cụm cảng Cái Mép
-Thị Vải, tạo sự điều hành thống
nhất, tạo thuận lợi tối đa cho các
doanh nghiệp và các hãng tàu khi
ra vào hệ thống cảng Cái Mép - Thị
Vải; phát triển hệ thống cảng Cái
Mép - Thị Vải thành cửa ngõ xuất
nhập khẩu hàng hóa phục vụ vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong
đó tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng
giao thông kết nối đa phương thức,
kết nối liên vùng và khu vực, hình
thành hệ sinh thái logistics để cụm
cảng Cái Mép - Thị Vải thực sự trở
thành cảng trung chuyển hàng hóa
quốc tế; nghiên cứu triển khai, thu
hút đầu tư cảng tàu khách quốc tế
chuyên biệt tạo động lực mới cho
phát triển du lịch. Tiếp tục cải cách
các thủ tục, tạo thuận lợi cho hàng
hóa xuất nhập khẩu tại cảng; duy
tu, nạo vét, bảo đảm an ninh, an
toàn trên các tuyến luồng hàng hải
và tại các bến cảng.
Với tư duy và hành động quyết
liệt, chúng ta có quyền kỳ vọng,
cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu sớm
sánh vai với các cảng biển lớn trong
khu vực và trên thế giới. 
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TRIỂN KHAI

QUẢN LÝ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH
TRÌNH TÀU CÁ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Bài, ảnh: ĐỨC TOÀN

Quang cảnh cuộc họp.

C

ăn cứ Thông tư số
04/2021/TT-BTTTT
ngày 13/8/2021 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc quy định chi tiết
và hướng dẫn thủ tục cấp giấy
phép sử dụng tần số vô tuyến
điện, cho thuê, cho mượn,
thiết bị vô tuyến điện, sử dụng
chung tần số vô tuyến điện
và Chỉ thị 11/CT-UBND ngày
13/10/2020 của UBND tỉnh về
việc tăng cường quản lý, giám
sát hoạt động tàu cá qua thiết
bị giám sát hành trình tàu cá.
Ngày 18/3/2022, Sở Thông
tin và Truyền thông chủ trì
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cuộc họp triển khai quản lý tần
số vô tuyến điện đối với thiết bị
giám sát hành trình tàu cá theo
quy định của pháp luật trên địa
bàn tỉnh. Thành phần tham
dự cuộc họp gồm: lãnh đạo
Sở Thông tin và Truyền thông,
lãnh đạo Phòng Viễn thôngCông nghệ thông tin, lãnh đạo
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, lãnh đạo Bộ chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh
đạo Trung tầm Tần số vô tuyến
điện khu vực II và đại diện các
doanh nghiệp cung cấp dịch
vụ, thiết bị giám sát hành trình
lắp đặt trên tàu cá.

Tại cuộc họp lãnh đạo Trung
tầm Tần số vô tuyến điện khu
vực II báo cáo công tác phối
hợp quản lý đối với thiết bị
giám sát hành trình lắp đặt trên
tàu cá trong thời gian qua và
qua ý kiến trao đổi, thảo luận,
thống nhất của các thành viên
tham dự cuộc họp, lãnh đạo Sở
Thông tin và Truyền thông chủ
trì cuộc họp kết luận một số nội
dung như sau:
1. Các doanh nghiệp có
trách nhiệm hỗ trợ chủ tàu cá
có lắp đặt thiết bị giám sát hành
trình thuộc khách hàng của
doanh nghiệp mình trong việc
làm thủ tục xin cấp giấy phép
sử dụng tần số vô tuyến điện
theo quy định của pháp luật
(theo mẫu 1c kèm theo Thông
tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày
13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông) và
gửi hồ sơ (kèm theo danh sách)
về Trung tầm Tần số vô tuyến
điện khu vực II, đảm bảo 100%
khách hàng của doanh nghiệp
có đầy đủ giấy phép theo quy
định; chăm sóc, hỗ trợ kịp thời
cho chủ tàu cá thuộc khách
hàng của doanh nghiệp mình
khai thác hiệu quả thiết bị giám
sát hành trình tàu cá đảm bảo
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thường xuyên, liên tục và thông
tin liên lạc không bị gián đoạn
trong suốt chuyến biển nhằm
phục vụ cho công tác quản lý,
giám sát tàu cá của tỉnh.
2. Trung tầm Tần số vô
tuyến điện khu vực II thực hiện
cấp giấy phép sử dụng tần số vô
tuyến điện và chuyển giấy phép
cho các doanh nghiệp để phát
cho chủ tàu cá, đồng thời gửi
danh sách đã cấp phép cho Sở
Thông tin và Truyền thông để
phối hợp quản lý trên địa bàn
tỉnh; xây dựng nội dung tuyên
truyền các quy định của pháp
luật về quản lý tần số vô tuyến
điện trên phương tiện nghề cá,
như: các tờ rơi, văn bản, xử lý
các hành vi vi phạm,… để Sở
Thông tin và Truyền thông
phối hợp, triển khai đến các cơ

quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân liên quan.
2. Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn bổ sung điều
kiện được hưởng chính sách hỗ
trợ cước phí thuê bao dịch vụ
vệ tinh cho chủ tàu cá lắp đặt
thiết bị giám sát hành trình trên
địa bàn tỉnh phải có cấp giấy
phép sử dụng tần số vô tuyến
điện theo quy định của pháp
luật vào hồ sơ đề nghị xây dựng
nghị quyết trình Thường trực
HĐND tỉnh cho chủ trương xây
dựng nghị quyết quy định mức
hỗ trợ cước phí thuê bao dịch
vụ vệ tinh cho chủ tàu cá lắp
đặt thiết bị giám sát hành trình
tàu cá trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo Chi cục Thủy sản
kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở
chủ tàu cá đã có lắp đặt, sử dụng

thiết bị giám sát hành trình tàu
cá nhưng chưa có giấy phép sử
dụng tần số vô tuyến điện thì
yêu cầu chủ tàu tiến hành làm
thủ tục xin cấp giấy phép theo
quy định thông qua công tác
đăng kiểm tàu cá, hoặc phối
hợp với doanh nghiệp cung cấp
thiết bị để được hỗ trợ.
4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh hỗ trợ, chỉ đạo các
Đồn, Trạm Biên phòng kiểm
tra, kiểm soát tàu cá đã có lắp
đặt, sử dụng thiết bị giám sát
hành trình tàu cá nhưng chưa
có giấy phép sử dụng tần số vô
tuyến điện thì yêu cầu chủ tàu
tiến hành làm thủ tục xin cấp
giấy phép theo đúng quy định
của pháp luật. 

Một góc Bãi Trước, TP. Vũng Tàu. Ảnh: AN THY
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Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

TRONG VIỆC HỖ TRỢ ĐƯA HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2022
Bài, ảnh: TOÀN ĐỨC

C

ăn cứ Công văn số 1924/
UBND-VP ngày 21/02/2022
của UBND tỉnh về việc triển
khai một số nhiệm vụ trọng tâm
trong việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất
nông nghiệp lên sàn thương mại
điện tử năm 2022 và Quyết định số
350/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2022
của Bộ Thông tin và Truyền thông
về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ
đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên
sàn thương mại điện tử, thúc đẩy
phát triển kinh tế số nông nghiệp,
nông thôn năm 2022.
Ngày 17/3/2022, Sở Thông tin
và Truyền thông chủ trì cuộc họp
triển khai một số nhiệm vụ trọng
tâm trong việc hỗ trợ đưa hộ sản
xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn
thương mại điện tử (TMĐT) năm
2022. Thành phần tham dự cuộc
họp gồm: lãnh đạo Sở Thông tin
và Truyền thông, lãnh đạo Phòng
Viễn thông-Công nghệ thông
tin, lãnh đạo Hội nông dân tỉnh,
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Quang cảnh cuộc họp.

lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, lãnh đạo Sở
Công Thương, lãnh đạo UBND
các huyện, thị xã, thành phố, Bưu
điện tỉnh, Bưu chính Viettel, Chi
nhánh Vũng Tàu và các cơ quan
Báo, Đài.
Tại cuộc họp đại diện Phòng
Viễn thông-Công nghệ thông tin
trình bày dự thảo kế hoạch phối
hợp triển khai một số nhiệm vụ
trọng tâm trong việc hỗ trợ đưa
hộ SXNN lên sàn TMĐT năm 2022
và qua ý kiến trao đổi, thảo luận,
thống nhất của các thành viên
tham dự cuộc họp, lãnh đạo Sở
Thông tin và Truyền thông chủ
trì cuộc họp kết luận một số nội
dung như sau:
1. UBND các huyện, thị xã,
thành phố cử đầu mối phối hợp
thực hiện; cung cấp danh sách
các hộ SXNN (họ và tên, địa chỉ,
số điện thoại, sản phẩm, CMND/
CCCD), các sản phẩm thế mạnh

của địa phương (tên sản phẩm,
sản lượng dự kiến thu hoạch,
thời gian thu hoạch) tham gia
sàn TMĐT.
2. Bưu điện tỉnh, Bưu chính
Viettel cử đầu mối là lãnh đạo và
nhân sự phụ trách từng địa bàn
cấp huyện để triển khai thực hiện;
xây dựng kế hoạch tập huấn cho
hộ SXNN tham gia sàn TMĐT;
thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ thường
trực tại các địa phương để tăng
cường hỗ trợ hướng dẫn các địa
phương, hộ SXNN tham gia sàn
TMĐT; bổ sung danh mục gian
hàng sản phẩm hữu cơ, OCOP của
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên sàn
TMĐT của doanh nghiệp.
3. Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn cung cấp danh
sách, hình ảnh các sản phẩm được
công nhận là sản phẩm OCOP trên
địa bàn tỉnh và danh sách các hộ
SXNN (họ và tên, địa chỉ, số điện
thoại, sản phẩm, CMND/CCCD)
có sản phẩm OCOP gửi về Sở
Thông tin và Truyền thông để phối
hợp các doanh nghiệp bưu chính
đưa sản phẩm lên sàn TMĐT.
4. Sở Thông tin và Truyền
thông tiếp thu các ý kiến đóng
góp của các thành viên tham dự,
sửa đổi, bổ sung đầu mối liên hệ
của các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp; nhiệm vụ của Hội nông
dân tỉnh, Sở Công Thương, Báo
Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh,…. và hoàn
thiện dự thảo kế hoạch phối hợp
triển khai một số nhiệm vụ trọng
tâm trong việc hỗ trợ đưa hộ
SXNN lên sàn TMĐT năm 2022,
để ban hành. 

KỶ NIỆM 47 NĂM GIẢI PHÓNG TRƯỜNG SA (29-4-1975 - 29-4-2022)

Biên đội tàu “C75” hành quân ra giải phóng Trường Sa (ảnh Tư liệu).

CÁNH QUÂN THỨ SÁU
trong ngày vui toàn thắng
Ghi theo lời kể của Trung tá Nguyễn Viết Chức,
Nguyên chiến sĩ của Lữ đoàn 125 Hải quân.

Bài, ảnh: MAI THẮNG
Trong khi 5 cánh quân thành
5 mũi giáp tiến công vào giải
phóng Sài Gòn Gia Định trong
chiến dịch mùa xuân năm 1975,
có một cánh quân ra giải phóng
quần đảo Trường Sa năm ấy,
đó là cán bộ chiến sĩ Đoàn Đặc
công nước 126, cán bộ chiến sĩ
Lữ đoàn 125 Hải quân và bộ đội
Quân khu 5. Họ được coi như
“cánh quân thứ 6” trong chiến
dịch mùa xuân 47 năm về trước.
Đoàn C75 là ai?
Là bộ đội Hải quân và bộ đội
quân khu 5 chứ ai nữa.
Cựu binh - Trung tá Nguyễn
Viết Chức nói như vậy khi tôi
hỏi “C75 là ai? Tại sao lại gọi là
tàu đánh cá”? tại nhà riêng của
ông số 1084 đường 30 tháng
tư phường 11 TP. Vũng Tàu
(Bà Rịa- Vũng Tàu).

Đã 47 năm, vết bụi thời gian
có thể làm lu mờ đi nhiều thứ
nhưng đối với sự kiện “Giải
phóng Trường Sa” mà cựu binh
Nguyễn Viết Chức cùng đồng
đội trên con tàu “há mồm” của
Lữ đoàn 125 Hải quân vượt biển
ra giải phóng Trường Sa thì
chẳng bao giờ quên. Ông bảo:
“Đó là những ngày hoa biển đẹp
đẽ nhất suốt gần 40 năm cuộc
đời lính biển của chú. Do điều
kiện phải giữ bí mật nên biên
đội tàu quân sự của ta lúc đó
phải cải trang thành tàu đánh
cá, chứ thực chất là tàu của bộ
đội đặc công hải quân Đoàn
126, lính Lữ đoàn 125 và bộ đội
Quân khu 5. Trước đây ta chưa
tiện công bố về “đoàn tàu đánh
cá”, nhưng sau này thuận lợi,
“đoàn tàu đánh cá” được “trả

Cựu binh Nguyễn Viết Chức, kể chuyện
giải phóng đảo Song Tử Tây.

lại tên cho em”, đó là tàu quân
sự của hải quân nhân dân Việt
Nam”- ông Chức chia sẻ.
Để giải phóng Quần đảo
Trường Sa, Quân uỷ Trung ương
đã giao nhiệm vụ cho Quân
chủng Hải quân lựa chọn lực
lượng, thành lập biên đội tinh
nhuệ đủ sức chiến đấu hành
quân thần tốc ra giải phóng
Trường Sa. Nhận được “mật
lệnh” từ Quân uỷ Trung ương,
Quân chủng Hải quân giao
nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ
Đoàn đặc công 126. Đây là lực
lượng tinh nhuệ nhất của hải
quân Việt Nam lúc đó. Cùng với
lực lượng 126 là bộ đội Lữ đoàn
125 Hải quân. Đây là các chiến sĩ
của “đoàn tàu không số” có kinh
nghiệm “cảm tử trên biển”.
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Ngày 6-4-1975, Thượng
tá Hoàng Hữu Thái, Phó tư lệnh
Quân chủng Hải quân gọi trực
tiếp cho Trung tá Mai Năng
(Tạ Quang Thiều) - Trung đoàn
trưởng Trung đoàn Đặc công
Hải quân giao nhiệm vụ: “Thời
cơ giải phóng miền Nam đã
chín muồi. Quân ủy Trung ương
và Tổng Tư lệnh - Đại tướng
Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ
cho Quân chủng Hải quân phối
hợp với Quân khu 5 tổ chức
lực lượng khẩn trương cơ động
chiến đấu, đánh chiếm các đảo
do ngụy quân chiếm giữ, giải
phóng quần đảo Trường Sa. Đây
là nhiệm vụ bí mật, rất quan
trọng. Bộ tư lệnh Quân chủng
Hải quân và Quân khu 5 thống
nhất thành lập đơn vị thực hiện
nhiệm vụ này, lấy phiên hiệu là
“Đoàn C75”. Tôi giao cho đồng
chí làm Đoàn trưởng. Cán bộ
chiến sĩ lựa chọn từ Trung đoàn
Đặc công 126, các tàu cùng
thủy thủ Lữ đoàn 125 (Đoàn tàu
Không số) và lực lượng đặc công
Quân khu 5, có tăng cường vũ
khí, trang bị lục quân như ĐKZ,
cối 82mm, B41. Ba lực lượng
này sẽ thành biên đội “đoàn tàu
đánh cá, thần tốc ra Trường Sa”Cựu binh Nguyễn Viết Chức,
thuật lại.
Ngay sau khi nhận nhiệm
vụ đặc biệt, Trung tá Mai Năng
chỉ huy đơn vị khẩn trương làm
công tác chuẩn bị mọi mặt. 4
giờ ngày 11-4, Đoàn C75 xuất
phát từ Đà Nẵng với biên đội 3
tàu 673, 674, 675. Các tàu này
ngụy trang giả dạng tàu đánh
cá, mang biển số giả của nước
ngoài. Cán bộ, chiến sĩ, đội viên
chiến đấu cùng vũ khí được bố
trí dưới hầm tàu. Trên tàu ngụy
trang lưới và các ngư cụ đánh cá.
Trung tá Mai Năng làm Trưởng
đoàn đi trên tàu chỉ huy 675.
Để không bị lộ, trên đường
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từ Đà Nẵng ra Trường Sa, biên
đội tàu đã linh hoạt sử dụng
các biện pháp ngụy trang tránh
sự trinh sát của địch. Điện đài
trên tàu phát sóng liên lạc theo
quy ước và hạn chế tối đa các
phiên liên lạc. Ra đến khu vực
phao số 0, biên đội tàu gặp máy
bay Mỹ lượn trên bầu trời cùng
với các tàu chiến của Mỹ theo
dõi, rà soát. Các tàu của ta phải
chạy ngược lên phía bắc và triển
khai phương án “đánh cá bình
thường”. Địch không phát hiện
được gì, bỏ đi. Biên đội tàu lại
nhanh chóng tăng tốc về hướng
đảo Song Tử Tây, theo phương
án đã xác định.
SONG TỬ TÂY- ĐẢO ĐẦU TIÊN
GIẢI PHÓNG
Khi đến khu vực đảo Song
Tử Tây, ngày 13-4-1975, Trung
tá Mai Năng để hai tàu ở ngoài
cảnh giới, điều tàu 673 vào
trinh sát đảo. Lực lượng phân
công đánh chiếm đảo Song Tử
Tây là Đội 1 (thuộc Trung đoàn
Đặc công 126), do Đội trưởng
Nguyễn Ngọc Quế chỉ huy. “Do
cán bộ, chiến sĩ nằm ở hầm tàu,

Một Góc đảo Sinh Tồn Đông ̣(Ảnh T.L).

47 năm trước, Song Tử Tây
là dải biển khô cằn đầy khói
thuốc và lông chim biển, sau
47 năm Song Tử Tây là hòn
đảo xanh giữa biển biếc của
đại dương. Đó là màu xanh
của khát vọng hòa bình mà
chủ nhân của hòn đảo nhỏ
ấy là cán bộ chiến sĩ Vùng 4
Hải quân- những người lính
“đầu đội trời chân đạp san hô”
đang ngày đêm canh giữ từng
cột mốc chủ quyền giữa ngàn
khơi đất mẹ.
chưa quen với sóng lớn nên tất
cả bị say sóng. Trung tá Mai
Năng lúc đó nôn thốc nôn tháo
nhưng cố gắng bò dậy cầm cây
thước chỉ trên bản đồ thông qua
phương án chiến đấu cho chỉ
huy các phân đội. Lực lượng
của Trung đoàn Đặc công 126
chia làm hai đội. Mỗi đội có hai
phân đội. Đội 1 sử dụng cán
bộ chiến sĩ của phân đội 1 sử
dụng súng cối 82mm, ĐKZ, chia
thành 3 mũi tiến công, đổ bộ lên
đảo trước. Nếu yếu tố bảo đảm
bí mật tuyệt đối và chắc thắng,
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Bộ đội Hải quân Đoàn 131 lên đường ra Trường Sa xây đảo, (ảnh T.L).

tàu 673 sẽ đưa đội áp sát đảo và
thả xuồng để bộ đội lên đảo”cựu binh Nguyễn Viết Chức hồi
tưởng lại.
Ngay sau khi phương án tác
chiến thống nhất, cán bộ chiến
sĩ phân đội 1 (thuộc đội 1) đã bí
mật rời tàu. Họ như những rái cá
biển ngụp lặn trong sóng nước.
Khi vào đến đảo, các chiến sĩ
nhanh chóng chiếm lĩnh trận
địa, đào công sự, đánh dấu toạ
độ, bảo đảm bí mật, phát ám
hiệu về tàu. Nhận được “ám
hiệu an toàn”, Trung tá Mai
Năng đã chỉ huy tàu 673 bí mật
áp sát mép đảo Song Tử Tây, thả
xuồng cao su cho bộ đội “đổ bộ
lên đảo”. Đảo Song Tử Tây sáng
sớm nước rút tròi những mảnh
san hô ngầm. Để bảo đảm bí
mật, các chiến sĩ vừa “bò, trườn”
trong các khe đá, vừa quan sát
địch và tiến công áp sát đảo.
“Đúng 4 giờ 30 phút ngày 144, trận đánh bắt đầu bằng hỏa
lực ĐKZ bắn vào mục tiêu. Sau
đó, bộ đội đồng loạt nổ súng,
tiến công các mục tiêu còn lại.
Trận đánh kéo dài 30 phút, ta
hoàn toàn làm chủ trận địa. Lá
cờ giải phóng được kéo lên đỉnh

cột cờ trên đảo Song Tử Tây”cựu binh Chức kể lại.
Sau khi đảo Song Tử Tây được
giải phóng, Quân uỷ Trung ương
chỉ thị: “Tàu 673 và một lực
lượng ở lại phòng thủ, giữ đảo.
Hai tàu 674, 675 và lực lượng còn
lại cơ động, chở thương binh và
tù binh về Đà Nẵng”.
Biên đội tàu hải quân “thiếu”
gồm hai tàu 674, 675 lại tiếp tục
hành trình về Cảng Đà Nẵng để
nhận nhiệm vụ mới. Trên hai
con tàu này có nhiều thương
binh, tù binh, cán bộ chiến sĩ
hải quân và quân khu 5. Tại Đà
Nẵng, lực lượng hai tàu Hai tàu
674, 675 đã được bổ sung và
giao nhiệm vụ mới, rồi tiếp tục
hành quân ra giải phóng các đảo
còn lại của Quần đảo Trường Sa
như: Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca,
An Bang. 9 giờ ngày 29-4-1975
quần đảo Trường Sa được hoàn
toàn giải phóng.
SONG TỬ TÂY- NGÀY MỚI
Những ngày này đảo Song Tử
Tây như khoác lên mình màu
áo mới. Từ cán bộ chỉ huy đến
chiến sĩ binh nhì, tất cả đều hân
hoan mừng đảo tròn tuổi 47.

Thật khó miêu tả hết những
đổi thay của đảo, chỉ biết, Song
Tử Tây 47 năm trước là “doi
cát nhỏ” khô cằn sỏi đá; sau 47
năm, Song Tử Tây là một trong
33 điểm đóng quân sầm uất
nhất quần đảo Trường Sa. Ngoài
hàng trăm cỏ cây hoa lá phủ một
màu xanh lên đảo, Song Tử Tây
còn là hòn đảo đầu tiên nuôi
được bò sữa. “Đảo Song Tử Tây
đã trở thành điểm tựa của ngư
dân đánh bắt xa bờ. Hiện nay
đảo có âu tàu an toàn với sức
chứa 80 - 100 tàu cá của ngư dân
công suất lớn neo đậu, một làng
chài với các công trình phụ trợ
đảm bảo việc lưu trú, sinh hoạt
cho khoảng 300 người vào tránh
bão. Đây cũng là nơi cung cấp
nước ngọt và xăng dầu cho bà
con ngư dân bằng giá trong đất
liền”, Thượng tá Hoàng Thanh
Tú - Chỉ huy trưởng đảo Song Tử
Tây cho biết.
Năm 2021 và 5 tháng đầu
năm 2022, mặc dù đại dịch
Covid-19 có nhiều diễn biến
phức tạp, song Quân chủng Hải
quân tổ chức nhiều chuyến tàu
từ đất liền ra Trường Sa, trong
đó Song Tử Tây là một trong 33
“điểm hẹn” đặc biệt giữa người
hậu phương và người tiền tuyến.
Thăm cán bộ chiến sĩ Song
Tử Tây, nhiều người xúc động
về câu chuyện “tìm kiếm mầm
xanh” trôi dạt ngoài biển đem
về đảo ươm mầm nhân giống
của chiến sĩ. Những mối tình
lãng mạn của chàng sĩ quan trẻ
và cô gái sư phạm Đại học Nha
Trang sau cuộc gặp gỡ không
hẹn ước tại hòn đảo cũng làm
lay động nhiều trái tim của đoàn
công tác. Và cả chuyện “ông
tăng gia”, “ông đỡ bò”, “ông ấp
trứng” luôn là “đề tài hấp dẫn”
khiến nhiều khách từ đất liền
khâm phục. 
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Mãi thắp sáng
trong tim
BÀI CA GIỮ NƯỚC
Bài, ảnh: THẮNG MAI

C

hiến tranh đã lùi xa 47
năm, những người lính
năm xưa một thời “binh
đao, hoa lửa” trên chiến trường
nay đã già, hoặc không còn nữa,
song dân tộc Việt Nam luôn
biết ơn họ. Bởi chính họ đã góp
phần đưa Tổ quốc thống nhất,
đất nước thanh bình trong cuộc
trường chinh vệ quốc của dân
tộc. Sự chiến đấu anh dũng và
những máu xương mà họ đã đổ
xuống trên chiến trường, chính
là nguồn cội của sức mạnh, để
thế hệ trẻ hôm nay viết tiếp bài
ca giữ nước.
1. Bố tôi là một người lính.
Ông bước vào cuộc chiến chống
Mỹ khi đang là sinh viên của Đại
học Tổng hợp. Ngày ấy, những
chàng trai “xếp bút nghiên theo
việc đạo cung” như bố tôi nhiều
lắm. Có rất nhiều người đã viết
cả huyết thư để được ra trận.
Họ đã hòa mình vào đoàn quân
điệp trùng ra trận tuyến với tinh
thần “chiến trường đi chẳng tiếc
đời xanh”.
Sau những đêm hành quân
không ngủ trong rừng sâu và
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Theo dõi mục tiêu.

trận chiến đấu đầu tiên mà bố
tôi “nếm trải”, ông viết thư về
nhà cho mẹ tôi: “Em ơi, đừng
buồn. Anh đi rồi anh sẽ về với
em trong ngày hòa bình, thống
nhất. Nếu anh không về thì đất
nước ta nhất định sẽ có được hòa
bình”. Lá thư ấy đến giờ vẫn còn
nguyên vẹn. Nó được giữ lại như
một báu vật của gia đình. Mẹ tôi
bảo “Thời chiến trận luôn cần
những người xung phong ra trận.
Bố con là một trong nhiều thanh
niên lúc đó đã viết thư bằng máu
để được đến chiến trường. Giữ
lá thư này để các con hiểu rằng,
thời đại nào, Tổ quốc cũng cần
những con người quên mình,
biết sống đẹp, sẵn sàng xả thân
vì nước”. Mẹ tôi ấp lá thư lên
ngực, nước mắt trào ra, ánh mắt
nhìn lên di ảnh của bố đặt giữa
bàn thờ.
Trước khi tôi vào quân đội,
tôi đã từng hỏi mẹ: “Sao bố lại
không đi học mà lại chọn ra
chiến trường chiến đấu?”, mẹ
tôi đã trả lời giản dị: “Không ai
muốn chọn chiến trường con ạ.
Nhưng nếu bố và các chú bộ đội

không ra trận tuyến, thì bầu trời
trên kia không phải là của con, và
cũng chẳng bao giờ có ngày độc
lập. Máu xương đổ xuống năm
xưa, là hòa bình của ngày hôm
nay. Cuộc sống phồn thịnh bây
giờ, được đổi bằng hy sinh của
những người lính Cụ Hồ ngày
trước”. Ngày bố tôi nằm xuống,
tôi còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ
tôi kể lại, ông hy sinh tại Chiến
trường Đ. Nhiều đồng đội đã đến
tiễn ông. Họ mặc quân phục, mắt
rưng rưng đưa tay chào bố trước
giờ tiễn biệt. Giọt nước mắt bùi
ngùi tiễn bố tôi ngày ấy đã biến
thành sức mạnh, để rồi ngày đất
nước thống nhất, họ lại khóc. Chỉ
khác, khóc trong vui sướng, hân
hoan, tự hào hòa cùng dân tộc.
2. Tiếp nối truyền thống gia
đình, tôi vào bộ đội. Nhớ lời bố
dặn trong thư, tôi đi học sĩ quan
phục vụ quân đội lâu dài. Sau 5
năm luyện rèn, đèn sách, tôi trở
thành sĩ quan và xung phong
ra Nhà giàn DK1 làm nhiệm vụ.
Hành trang mang theo là tình
yêu biển đảo thiêng liêng của
Tổ quốc.
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Chắc tay súng canh biển trời Tổ quốc.

Giữa ngàn khơi sóng gió, giữa
cái nắng cháy da cháy thịt, nỗi
nhớ đất liền luôn gào xé trong
lòng. 11 năm ròng ở Nhà giàn
DK1, tôi không nhớ bao đêm
không ngủ, cùng đồng đội căng
mắt theo dõi mục tiêu lạ xuất
hiện trên biển, bao lần xuống tàu
tránh bão, nhưng mỗi lần một

đồng đội nằm lại ngàn khơi thì
không thể nào quên. Năm 1990,
cơn lốc lúc nửa đêm đã nhấn
chìm Nhà giàn Phúc Tần 3 kéo
xuống biển đen 9 cán bộ, chiến
sĩ. Ba chiến sĩ đã hy sinh. Đó là
Trung úy Chính trị viên Nguyễn
Hữu Quảng, Hạ sĩ Trần Văn Là, và
quân y sĩ Hồ Văn Hiền. Trước lúc
ngã vào lòng biển, Nguyễn Hữu
Quảng đã nhường mảnh áo phao
và miếng lương khô cuối cùng
cho đồng đội. Sau đó một năm,
Thuyền phó Quân sự Phạm Tảo
và máy trưởng Lê Tiến Cường đã
bị sóng nhấn chìm khi tàu HQ
666 trực tại Nhà giàn Tư Chính
1A trong đêm 30 Tết. Cơn bão
quốc tế có tên Fathes đã cướp
đi 3 người lính ưu tú là: Đại úy
Vũ Quang Chương, chuẩn úy Lê
Đức Hồng, thiếu úy Nguyễn Văn
An rạng sáng 13-12-1998 tại Nhà
giàn DK1/6 (Phúc Nguyên 2A) để
lại bao tiếc thương cho gia đình
và đồng đội. Mới đây nhất, đại
úy Dương Văn Bắc đã ngã xuống
trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra
chân đế Nhà giàn DK1/11, để lại
hậu phương người vợ trẻ và hai
con trai nhỏ.

Nghĩ tưởng thời bình không
có mất mát hy sinh, không ai
muốn cuốn sổ truyền thống của
Nhà giàn DK1 thêm trang mới,
chẳng ai mong những người
lính Trường Sa ngã xuống rạn đá
san hô, để máu đào của các anh
hòa vào sóng biển; lịch sử cũng
không muốn nhắc lại quá khứ
đau thương trong trận hải chiến
Trường Sa tháng 3 năm 1988 với
64 người con bất tử nằm lại đảo
đá Gạc Ma, song trong dặm dài
trường chinh xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, sự hy sinh mất mát
là điều không tránh khỏi. Đó là
sự hy sinh kiêu hãnh của người
lính thời bình, vì dân xả thân,
vì biển đảo hy sinh, vì Tổ quốc
quên mình.
Sự hy sinh của người lính hôm
nay, chính là viết tiếp bài ca giữ
nước thời bình của những người
đi trước. Bài ca ấy đang chảy
trong tim những người lính trẻ.
Bài ca ấy không bao giờ tắt, bởi
nó được thắp sáng từ sự hy sinh
anh dũng kiên cường của thế hệ
cha ông được truyền từ thế hệ
này, sang thế hệ khác. 

Vững tay súng canh cột mốc chủ quyền.
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NGUYỄN TÂM

KHÚC HÁT THÁNG TƯ
Thăm các anh chiều nay trời nổi dông
Mây kéo về nhì nhằng chớp trắng
Ký ức năm nao chợt ùa về thấp thoáng
Ngỡ ánh chớp rung trời tàu giặc nổ tung
Nén hương thơm bay khắp nghĩa trang
Khói len lỏi nhắc tên người nằm lại
Anh Thắng, Xuân, Tuấn, Cường, Thanh, Kiệt
Lòng đất dội lên như xôn xao, thầm gọi
Đâu rồi giọng nói, tiếng cười
Những trai làng đôi mươi, mười tám
Xa quê mẹ vượt Trường Sơn ngàn dặm
Chọn nơi này chiến đấu hiến dâng
Chiến công vang xa lòng người náo nức
Nhưng từ đó các anh không về
Thịt da các anh
Tan vào sóng nước nước mênh mang
Các anh ra đi cho đất nước hồi sinh
Nhà máy vươn lên ngay trên bờ sóng
Tháng Tư ơi phượng hồng cháy đỏ
Như gặp lại khoảng trời ước vọng năm xưa.
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HÀ HƯƠNG

NGÀY THỐNG NHẤT NON SÔNG
Thêm một mùa xuân thêm một tuổi
Bốn mươi bảy năm - bốn mươi bảy mùa xuân, đất nước
hồi sinh thay áo mới
Tổ quốc tôi, tổ quốc anh hùng!
Từ em nhỏ cũng góp công làm giao liên như Kim Đồng
Tuổi trăng tròn Võ Thị Sáu hiên ngang đầu họng súng
Nguyễn Văn Trỗi, Lê Anh Xuân… trước kẻ thù
không hề nao núng
Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Ngày ba mươi tháng tư cả đất nước hòa bình
Nhờ Bác soi đường cùng Đảng quanh vinh dẫn lối
Đất nước vẹn toàn thu về một mối
Giang sơn từ đây, ngẩng cao đầu tiến bước
cùng bè bạn năm châu.
Ngày ba mươi tháng tư vẫn vang vọng địa cầu
Một mốc son chói lọi
Ngày thống nhất non sông – ngày toàn dân mong mỏi…
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THÚY HỒNG

HƯƠNG THÁNG 3
Bâng khuâng công viên
Gió mùa se lạnh
Liễu thả dịu hiền
Cỏ mềm non xanh
Cánh cò lấp loáng
Biêng biếc mặt hồ
Nhấp nhô con sóng
Khung trời ngẩn ngơ
Ong say tìm mật
Bướm về hờn ghen
Hương nồng ngây ngất
Tím, vàng hoa chen
Đi trong muôn hoa
Tháng ba mở hội
Lòng người hân hoan
Nẻo về Nguồn cội.

THÁNG TƯ VỀ
Còn đây hoài niệm trong ta
Nhớ ngày thống nhất nước nhà về tay
Bắc Nam một dải từ đây
Cờ sao rực rỡ đong đầy niềm vui
Quyết tâm chiến đấu không lùi
Nằm gai nếm mật dành đời tự do
Miền Nam Bác vẫn hằng mơ
Niềm tin chiến thắng Bác vô khải hoàn
Non sông ngày hội kết đoàn
Dựng xây đất nước muôn vàn đẹp tươi
Việt nam Tổ quốc ta ơi
Cùng nhau quyết giữ đời đời giang sơn.

HOÀNG HÔN PHỐ BIỂN
Chiều phố biển gom sợi nắng hoàng hôn
Thả nỗi nhớ theo ngàn con sóng nhỏ
Bao mặn nồng em gửi vào trong gió
Lặng thầm đơn côi lẻ bước chốn này
Sóng cuộn trào ôm bờ đến nồng say
Biển trong em vẫn nồng nàn thơ dại
Yêu thương ơi ! Biết bao giờ trở lại
Để hẹn hò phố biển tím hoàng hôn.
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qua di sản hán - nôm tại di tích

NHÀ LỚN, LONG SƠN
CHÍ THÂN

Ông Nhà Lớn (ông Trần) tên thật là Lê Văn Mưu sinh năm 1856,
quê ở làng Thiên Khánh, Tổng Hà Thành, quận Giang Thành,
tỉnh Hà Tiên, nay là xã Tân Khánh Hòa, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên
Giang. Vào những năm cuối thế kỷ XIX ông đi khai hoang, lập ấp
để mở đạo. Lúc đầu đến định cư tại khu vực Vũng Vằng (Long
Điền), sau đó chuyển về khu vực phía đông đảo Núi Nứa, Long
Sơn. Lúc này nơi đây còn là rừng hoang hóa sình lầy, nước đọng
cỏ cây um tùm.

Ô

ng Trần có ba người con là Lê
Văn Phuông, Lê Văn Thiền
và Lê Thị Huê. Ông Thiền
là người có công lao rất lớn trong
việc khai thác gỗ trên Núi Dinh để
về xây dựng khu quần thể kiến trúc
nhà Lớn Long Sơn (sau đó qua đời
trong quá trình khai thác gỗ). Buổi
đầu đến phía đông núi Nứa, xã đảo
Long Sơn lập nghiệp gia đình ông
xây cất một chiếc chòi tranh nhỏ
(nay là khu vực nhà Khách, thờ bà
chúa Xứ). Năm 1909 ông làm đơn
xin phép chính quyền sở tại xây
dựng Nhà Thánh để thờ đức Khổng
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Tử, năm 1910 Nhà Lớn bắt đầu khởi
công xây dựng đến năm 1929 hoàn
thành các công trình, Lầu Giữa, Lầu
Dài, Lầu Tiên, Lầu Phật, Trường
học, Nhà Hội, chợ. 6 dãy phố (ở
Bến Kinh) thời Pháp thuộc đã bị
đốt cháy nay chi còn một dãy, …
Dãy phố là nơi dành cho những gia
đình từ các nơi mới đến lập nghiệp,
sau khi khai phá ruộng rẫy, cất được
nhà ở ổn định, những căn nhà phố,
cùng đất đai này nhường lại cho
người đến sau…gọi là “luân cư,
luân canh”.
Năm 1904 trận bão kinh hoàng

gây thiệt hại nặng cho các tỉnh
miền Tây Nam Bộ, ông Trần đã xuất
2 lẫm* lúa trong Nhà Lớn, dùng
ghe chở đến các tỉnh Bến Tre, Tiền
Giang… để cứu tế, giúp dân nghèo
gặp hoạn nạn. Từ đó tiếng lành
đồn xa nhiều người đã tìm đến lập
nghiệp tại phía đông nam núi Nứa,
khu vực này trở thành nơi quần tụ
đông đúc sầm uất, với cuộc sống
bình an, no ấm, hạnh phúc…
* Lẫm (còn gọi là kho) mỗi Lẫm
với hơn một ngàn giạ (thùng) và
mỗi giạ bằng 20kg
Sau những ngày lao động vất
vả, vào các buổi tối đệ tử tụ họp về
nhà Thánh để nghe giảng dạy. Ông
thường lấy những chuyện xưa tích
cũ nhất như truyện “Lục Vân Tiên,
Kiều Nguyệt Nga” của Nguyễn
Đình Chiểu để giảng giải, cắt nghĩa,
khuyên răn mọi người trong đó
có câu: “Trai thời trung nghĩa làm
đầu/ Gái thời trinh tiết làm câu trau
mình”. Đương thời ông mời thợ về
vẽ tranh truyện “Lục Vân Tiên, Kiều
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Nguyệt Nga” bằng lụa, trên kính
treo ở tường, (dưới lầu Giữa), cho
con cháu bá tánh…những người
theo tín ngưỡng ông xem để khuyên
răn. Trong tháng, năm ông thường
giành ngầy Tết lễ, ngày rằm, ngày
30 của tháng để sinh hoạt cộng
đồng như cưới hỏi, cúng kính, giải
quyết những mâu thuẫn, bất đồng
trong nội bộ cũng như cộng đồng
những người theo tín ngưỡng ông,
những ngày khác còn lại giành cho
lao động sản xuất.
Đến thăm di tích Nhà Lớn, Long
Sơn du khách đã chứng kiến kho
tàng di sản Hán – Nôm đồ sộ phong
phú qua 88 cặp câu đối liễn và 94
bức hoành phi sơn son thếp vàng
chạm khắc tinh xảo, nội dung phản
ánh khá phong phú đa dạng sinh
động với những triết lý sâu sắc, hàm
súc, sáng tạo, uyên bác, quan niệm
về đạo và đời, đây là tâm huyết của
tiền nhân dày công, suy ngẫm, đúc
kết truyền lại cho thế hệ con cháu
muôn đời được bài trí trong quần
thể kiến trúc với nội dung nhân,
nghĩa, lễ, trí, tín, tu nhân, học Phật,
trong đó có câu:
”Cung kiệm trang kính” (Cung
kính, tiết kiệm, trang nghiêm và
kính trọng). Đề cao đức tính, tác
phong, đạo đức, nhân cách của con

người. Gốc của con người là sự lễ
kính. Câu đề cập đến phong tục, đạo
pháp: “Phong tú pháp hoa” (Phong
tục như gấm thêu, đạo pháp như
hoa) đối với bậc bề trên phải cung
kính, sống phải tiết kiệm, tránh xa
hoa lãng phí, khi dư dả mới giúp đỡ
người khác, đi đứng, phải nghiêm
chỉnh, ăn nói đúng mực nhất là nơi
tôn nghiêm, kính trọng người cao
tuổi, cha mẹ…Hay đề cao vai trò
đạo đức, lễ nghĩa như câu “Đạo dĩ
đức hoằng thinh nghiệp quảng/ Lễ
vi kính bản giáo thân cơ” (Đạo lấy
đức mở mang tiếng tăm sự nghiệp/
Lễ để kính vốn dạy nền tảng cho
bản thân)
Muốn trở thành quân tử các bậc
tiền nhân bàn về phương pháp tu
thân để “tề gia, trị quốc, bình thiên
hạ” nên lấy đạo đức làm trọng, lấy
lễ kính làm nền tảng giáo dục bản
thân, lấy đức ban bố để mở mang sự
nghiệp, đức phải đi đôi với tài, có tài
năng mà không có đức con người
dễ trở nên độc đoán, độc tài, nhiều
hành động làm trì trệ sự phát triển
tiến bộ của xã hội, có đức mà không
có tài phải mất nhiều công để học
hỏi, tu luyện mới theo kịp được
mọi người.
Phong tục tập quán, nghi lễ,
nghi thức do ông Nhà Lớn đã duy

Người dân Long Sơn làm bánh ít đãi du khách thập phương tham quan Nhà Lớn.

trì trong cộng đồng tín ngưỡng đến
nay hơn 100 năm như gấm thêu,
cần được bảo tồn, gìn giữ và phát
huy. Lời giảng dạy của ông như hoa,
đạo pháp của ông luôn lan truyền
trong con cháu, cộng đồng người
theo tín ngưỡng, tiếp thu sửa đổi
tâm tính, hướng đến chân, thiện
mỹ, làm tấm gương sáng dể mọi
người noi theo. Có câu hoành phi
cho thấy đạo của ông ví như hoa nở,
ẩn chứa hương tỏa thơm ngát mọi
nơi “Đạo đức hàm phong” (Đức lớn
giữ phong tục).
Phong tục nề nếp được gìn giữ,
đạo mới phát huy và bền vững.
Tại cổng nhà Hội có câu đối liễn
khuyên mọi người sống thực hiện
theo pháp luật: “Long Hải cố nam
bình thiên thái địa ninh công bình
luật trụ/ Sơn xuyên kiên quốc chính
quan thanh dân thuận sở hương
cơ” (Biển rồng yên phương nam,
trời rộng đất yên lấy luật công làm
trụ cột/ Sông núi vững quốc chính,
quan liêm dân thuận lấy cốt yếu
từ làng).
Xã hội có kỷ cương, con người
phải sống chấp hành theo pháp
luật của Nhà nước, người theo đạo
càng phải thực hiện nghiêm túc.
Quốc gia hưng thịnh, đất nước
yên bình người dân phải thực hiện
pháp luật, quan chức phải thanh
liêm lấy pháp luật làm trụ cột, dân
ở dưới làng xã đồng thuận thực thi,
tạo nên xã hội công bình, yên ổn…
Câu khuyên mọi người trong cuộc
sống, cố gắng khắc phục đam mê
về vật chất để không làm trái đạo
đức, giàu mà bất nghĩa bất nhân thì
không được làm, nghèo phải giữa
được đạo nghĩa: “Phú quí bất dâm
bần tiện lạc/ Nam nhi đáo thử thị
hào cường” (Phú quí không tham
nghèo cũng thỏa/ Nam nhi đến thế
cũng hào cường). Hay nhắc nhở con
người loại trừ làm điều xấu, lòng
hoang tham: “Tri chỉ tự đương trừ
vọng tưởng/ An bần tu thị cấm xa
tâm” (Biết đủ sẽ tự hóa trừ được ảo
tưởng/ An bần cần phải cấm hoang
tâm). Khuyên dạy con cháu và cộng
đồng dân cư trọng nhân nghĩa, giữ
gìn nhẫn hòa, ở cổng Tam quan có
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Kiến trúc Nhà Lớn Long Sơn (Ảnh T.L).

câu: “Nhân nghĩa hoằng khai do đại
hộ/ Nhẫn hòa phúc tải tổng trung
môn “ (Nhân nghĩa mở mang do
cửa lớn/ Nhẫn hòa che chở vốn
cửa trong).
Đạo của ông cốt lõi là ở nhân,
nghĩa, lễ, trí, tín, thể hiện trên áo
bà ba đen, phía trước ngược có 5
nút trên áo, tượng trung cho 5 điều
(ngũ thường Nho giáo) gồm: Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Nhẫn, Hòa, theo
“Bát nhẫn” của Phật Thầy Tây An
thì có 8 điều cần phải nhẫn. Hòa
theo Phật pháp thì có “Lục hòa” tức
6 điều hòa. Ông còn dạy thêm con
người phải trung với đất nước, hiếu
với cha mẹ, hòa thuận với anh em.
Gia đình hạnh phúc, thế giới tứ hải
giai huynh đệ sẽ đạt đến cõi cực lạc
trên toàn nhân loại…
Trong quan hệ xã hội và quá
trình giao lưu nếu không có bản
lĩnh, không biết giữ gìn phẩm chất,
đạo đức dễ bị sa ngã, các bậc tiền
nhân đã rút ra bài học quí giá để lại
cho con cháu, với quan niệm thực
tiễn và tiến bộ: “Bất khích bất tùy
tự thiết đồng quân tử trúc/ Vô thiên
vô đảng tâm như thanh thủy trượng
phu tùng” (Không cứng nhắc,
không tùy tiện, việc làm giống như
đồng quân tử trúc/ Không thiên
không lệch, tâm như thanh thủy
trượng phu tùng)…
Đạo làm người phải tu dưỡng
thành bậc chánh nhân quân tử, biết
giữ gìn tình đoàn kết, không phe
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cánh, xu nịnh, thủy chung, giữ tâm
trong sạch và bình lặng như nước
tinh khiết...Trong kiến trúc Nhà
Lớn có nhiều câu về Phật pháp với
triết lý nhân văn sâu sắc: “Vân quải
sơn đầu đáo sơn đầu vân hựu viễn/
Nguyệt lâm thủy diện khởi tri thủy
diện nguyệt hoàn thâm”(Mây treo
đầu non, lên tới đầu non mây lại
cách/ Trăng trên mặt nước, nào hay
mặt nước còn sâu), hay: “Sắc tướng
bản không ảo niệm vong lai thị
Phật cảnh/ Bồ đề thế chủng thiện
căn bồi cứ tắc nhân duyên” (Tướng
sắc vốn hư ảo, niệm để quên đi, ấy
là cõi Phật/ Bồ đề muôn đời, thiện
bồi gốc ấy làm nhân duyên)
Con người sinh ra là cõi tạm,
sống gửi thác về theo qui luật của
tạo hóa “sinh-lão-bệnh tử” nên biết
thế nào là đủ, còn không thì bao
nhiêu cũng chưa hài lòng, tất cả chỉ
là ảo vọng, khi qua đời cũng về với
cát bụi. Sống cần mở rộng tấm long,
thương yêu con người đồng loại,
làm điều lành, lánh dữ để tạo duyên
lành, khi vãng sanh sẽ tránh con
đường tội lỗi được hồi hướng về cõi
Phật… “Luyện tính hoàng đình yếu
tại khiếu trung tầm đắc kiếu/ Tu
tâm khuê chi diệu hồ nhân thượng
hiện sinh nhân” (Luyện tính cách
nơi hoàng đình chủ yếu trong mắt
thấy tai nghe tìm cơ hội/ Tu tâm ở
khuê chỉ huyền diệu ở con người
(lại) sẵn có người sinh ra)
Tu tâm dưỡng tánh, nơi thanh

tịnh cần mắt thấy, tai nghe, mũi
ngửi, những gì cần thấy, cần nghe
sao cho tâm mình, yên tịnh, không
bị tác động. Con người sinh ra tính
bản thiện, quá trình sinh sống, lớn
lên bị ảnh hưởng nhiều yếu tố xung
quanh, nên cần phải tu luyện sao
cho tâm sáng như ngọc không tỳ
vết, nên trong sạch loại trừ được
tham, sân, si, ái. Ngoài ra còn một
số câu hoành phi chứa đựng triết lý
của Phật giáo: “Ninh tĩnh trí viễn”
(Yên tĩnh để xét sâu xa); “Tích thiện
đường” (Nhà chứa điều thiện) “Từ
bi thông tuệ” (Từ bi sáng suốt); “Từ
hàng phổ tế” (Thuyền lành phổ độ)
Phát huy truyền thống của ông,
giúp dân nghèo, cứu tế trong khó
khăn hoạn nạn, dịch bệnh, năm
2021 nội tộc Nhà Lớn đã giành
5000 xuất quà trị giá hơn một tỷ
đồng tặng giúp đỡ người khó khan
gia đình nghèo, người cao tuổi neo
đơn, học sinh, sinh viên hiếu học…
tại xã Long Sơn và đến những người
dân (quê hương gốc của ông, bà ông
Trần) xã Tân Khánh Hòa, thị xã Hà
Tiên, tỉnh Kiên Giang, xã Vĩnh Gia,
huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, các
xã An Cư, Điềm Hy, Nhị Bình, tỉnh
Tiền Giang, xã Mỹ An Hưng A tỉnh
Bến Tre, xã Mỹ Hưng A tỉnh Đồng
Tháp Mười,…
Tín ngưỡng của ông Trần tại
Nhà Lớn Long Sơn để lại cho con
cháu, thế hệ mai sau không chỉ di
ngôn mà cả di ngữ với kho tàng di
sản Hán - Nôm quý giá. Đây mới
chỉ giới thiệu một phần nhỏ về giá
trị, nhiều khách tham quan bất ngờ
kinh ngạc khi đọc và ghi chép lại
qua suy ngẫm những câu đối liễn
mới thấy tâm đắc ý nghĩa triết lý
sâu xa thâm thúy, cùng sự biết ơn
những bậc tiền nhân với kiến thức
uyên bác, tâm huyết để lại câu đối
liễn và hoành phi vừa ngắn gọn,
súc tích và giàu giá trị nhân văn với
một phong cách tài hoa, điêu luyện.
Mong dòng tộc con cháu, cộng
đồng dân cư theo tín ngưỡng ông
Trần với tư tưởng triết lý ông giáo
huấn “Tu nhân học Phật, tu hành
theo kỷ cương phép nước…” việc
làm, tốt đời đẹp đạo. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022

