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Tiến công và nổi dậy

mùa xuân 1975

giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu

T

rong dòng chảy lịch sử Việt
Nam luôn đầy ắp những
chiến công, chiến thắng
oanh liệt, vẻ vang chống ngoại
xâm, nhưng Đại thắng mùa Xuân
1975 mang ý nghĩa và tầm vóc lịch
sử của thời đại mới - Thời đại Hồ
Chí Minh. Mùa xuân lịch sử 1975,
quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu
đoàn kết một lòng đồng loạt mở
các cuộc tiến công thần tốc, dũng
mãnh đánh tan lực lượng địch tại
các căn cứ quân sự trên địa bàn
tỉnh. Bằng sức mạnh áp đảo, chỉ
trong vòng chưa đầy 4 ngày (từ
17 giờ ngày 26/4 đến 13 giờ ngày
30/4/1975) giải phóng hoàn toàn
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, góp phần
cùng cả nước làm nên đại thắng
mùa xuân năm 1975.
Ông Trần Văn Khánh, nguyên
Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí
thư Thành ủy Vũng Tàu, nguyên
Trưởng Ban Cán sự nội ô Vũng
Tàu năm 1975 nhớ lại: Đầu năm
1975, tình hình trên chiến trường
miền Nam chuyển biến mạnh mẽ.
Trước sự suy sụp nhanh chóng
của ngụy quân - ngụy quyền, từ
ngày 18/12/1974 đến 8/1/1975,
Hội nghị Bộ Chính trị họp và hạ
quyết tâm chiến lược giải phóng
hoàn toàn miền Nam. Thực hiện
Nghị quyết của Bộ Chính trị, chiến
dịch Tây Nguyên (tháng 3/1975)
mở màn cuộc tiến công và nổi dậy
giải phóng miền Nam đã giành
những thắng lợi vang dội. Ngày
29/3/1975, Hội nghị Trung ương
Cục lần thứ 15 ra Nghị quyết đề
ra nhiệm vụ trực tiếp cho toàn
miền: “Tranh thủ thời gian, tiến
hành tổng công kích, tổng khởi
nghĩa giành toàn bộ chính quyền
về tay nhân dân”. Quán triệt tinh

BẢO ĐẠT

thần Nghị quyết 15 của Trung
ương Cục, Tỉnh ủy Bà Rịa - Long
Khánh chỉ đạo các Đảng bộ, quân,
dân trong tỉnh chuẩn bị lực lượng,
lương thực sẵn sàng tiến công nổi
dậy với phương châm “huyện giải
phóng huyện, xã giải phóng xã”.
“Tháng 3/1975, nghe tin chiến
thắng Buôn Mê Thuột, trước khí
thế đồng khởi, khí thế giải phóng
Buôn Mê Thuột nhân dân phấn
khởi lắm, bọn quân lính thì hoang
mang lo sợ. Lúc đó, cơ sở hỏi tôi
phải giải quyết như thế nào? Trước
tình hình đó, chúng tôi cho chuẩn
bị may cờ, chuẩn bị nhân sự, kể
cả xây dựng cơ sở mật trong lòng
địch, để khi bộ đội về đến Vũng
Tàu thì chúng ta có ngay lực lượng
cướp chính quyền, giành nhà máy
điện, nhà máy đèn để tiếp quản
Vũng Tàu, tham gia nổi dậy để
giải phóng miền Nam”, ông Trần
Văn Khánh cho biết.
Quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu
đã kiên cường bám trụ, tích cực
xây dựng lực lượng cách mạng,
phát huy cả “ba mũi giáp công”
(quân sự, chính trị và binh vận)
trên cả “ba vùng chiến lược” (miền
núi, đồng bằng và đô thị), lần lượt
làm thất bại từng chiến lược chiến
tranh của bọn Mỹ-ngụy, góp phần
cùng cả nước làm nên đại thắng
mùa xuân năm 1975.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua,
song mỗi lần nhắc tới những kỷ
niệm hào hùng của một thời kỳ
lịch sử, trên gương mặt của những
người lính năm xưa vẫn không
giấu được vẻ xúc động. Trở về
với cuộc sống thường ngày, bà
Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh

mang theo ký ức về những năm
tháng chiến đấu gian khổ của
mình cùng đồng đội. Đại thắng
mùa Xuân 1975 sẽ mãi mãi in sâu
trong ký ức của những cựu chiến
binh đã hiến dâng cả tuổi thanh
xuân của mình cho Tổ quốc như
một minh chứng về chủ nghĩa anh
hùng cách mạng của quân đội và
nhân dân Việt Nam.
“Không thể hình dung được
cuộc chiến đấu kéo dài đến bao
lâu, nhưng mà từ khi có chiến dịch
Hồ Chí Minh diễn ra thì ai cũng
nao nức, mong rằng mình được đi
tham gia chiến trường. Bản thân
tôi tham gia đánh giải phóng Long
Khánh và tưởng rằng hy sinh ở
đó nhưng cuối cùng thì không hy
sinh. Chứng kiến cảnh giặc tàn
phá phải nói là rất đau lòng. Song,
tinh thần chiến đấu dũng cảm của
quân địa phương và quân chủ lực
của mình thì tuyệt vời, đánh chớp
nhoáng. Khi bước chân trên con
đường tráng nhựa thì không thể
tả được niềm vui, sung sướng tột
đỉnh không lời nào tả được niềm
vui, sự phấn khởi khi đất nước
giành được thắng lợi”, bà Nguyễn
Thị Hồng Minh xúc động chia sẻ.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy
mùa Xuân năm 1975 của Đảng bộ,
quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu là
kết tinh sức mạnh tổng hợp khối
đoàn kết vững chắc của Đảng bộ,
quân và dân toàn tỉnh; là một cuộc
hiệp đồng tuyệt đẹp giữa tiến công
và nổi dậy, giữa bộ đội chủ lực, bộ
đội địa phương và lực lượng binh
vận của quần chúng cách mạng.
46 mùa xuân đã trôi qua, nhưng
chiến công mùa Xuân 1975 vẫn
sống mãi trong lòng dân tộc.
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MIỀN BẮC XHCN -

Một thời lịch sử hào hùng
NGUYỄN QUANG PHI

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng trong 21 năm thực hiện cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã có miền Bắc Xã hội chủ
nghĩa (XHCN) trải qua một giai đoạn lịch sử oanh liệt, vẻ vang
mà cả dân tộc không thể lãng quên.

Thanh niên miền Bắc hăng hái lên đường chiến đấu. Ảnh: TL.

PHONG TRÀO THI ĐUA SÔI
NỔI HƯỚNG VỀ MIỀN NAM
RUỘT THỊT
Trong Hội nghị chính trị đặc
biệt tháng 3/1964, Chủ tịch Hồ
Chí Minh kêu gọi: “Vì miền Nam
ruột thịt, mỗi người làm việc bằng
hai”. Lời hiệu triệu của Người
nhanh chóng lan tỏa khắp miền
Bắc XHCN. Từ miền xuôi đến
miền núi, từ thành thị đến nông
thôn, các tầng lớp nhân dân miền
Bắc đồng tình hưởng ứng, sống,
lao động, chiến đấu trong khí thế
trẩy hội: “Người người thi đua,
nhà nhà thi đua, ngành ngành thi
đua. Ta nhất định thắng, địch nhất
định thua”; tạo sức mạnh tổng lực
của hậu phương rộng lớn: “Tất cả
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vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.
Nhân dân Quảng Bình xây
dựng thành công hợp tác xã Đại
Phong kiểu mẫu. Và “Gió Đại
Phong” trở thành một biểu tượng
sáng ngời chủ nghĩa anh hùng
cách mạng, cả miền Bắc đón nhận,
cổ vũ, tạo làn sóng: “Học tập, tiến
kịp và vượt hợp tác xã Đại Phong”,
“Vững tay cày, chắc tay súng”, vừa
sản xuất vừa chiến đấu, làm ra
nhiều lương thực, thực phẩm chi
viện cho chiến trường miền Nam.
Công nhân nhà máy cơ khí
Duyên Hải, Hải Phòng sôi nổi phát
huy sáng kiến, tăng năng suất lao
động và xây dựng nhà máy trở
thành lá cờ đầu ngành công nghiệp

miền Bắc. Phong trào “Sóng
Duyên Hải”, “Vững tay búa, chắc
tay súng” lan tỏa đến các nhà máy,
xí nghiệp, công xưởng trên khắp
miền Bắc. Hàng vạn công nhân
vượt khó khăn, thiếu thốn, gian
khổ, hy sinh, ngày đêm miệt mài
sản xuất, tăng năng suất lao động,
tạo sản phẩm “nhanh, nhiều, tốt,
rẻ” vì miền Nam ruột thịt.
Thầy trò Trường trung học cơ
sở Bắc Lý, Hà Nam khởi nguồn
phong trào “Hai tốt”: Dạy tốt, học
tốt. Trong muôn vàn khó khăn,
thầy và trò đã tiên phong “biến
không thành có”, “biến thiếu
thành đủ”. Tiếng “Trống Bắc Lý”
đã vang xa, bay cao, được các
trường trên toàn miền Bắc noi
theo “Tích cực thi đua dạy thật
tốt, học thật tốt, đuổi kịp và vượt
Bắc Lý”. Phong trào “Dạy tốt,
học tốt” sản sinh hàng triệu “con
ngoan, trò giỏi” - nguồn nhân lực
chất lượng cao cung cấp cho công
cuộc xây dựng CNXH miền Bắc
và kháng chiến giải phóng miền
Nam, thống nhất Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 68
Pháo binh được tuyên dương đơn
vị Ba nhất: “Giỏi nhất, nhiều nhất,
đều nhất”. “Ba nhất” trở thành khẩu
hiệu hành động hấp dẫn, lôi cuốn
mạnh mẽ cán bộ, chiến sĩ trong
toàn quân hăng say huấn luyện,
sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân
đội ngày càng chính quy, hiện đại,
đáp ứng nhu cầu chiến đấu và sẵn
sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc,
giải phóng miền Nam.
Dù phải hứng chịu hàng triệu
tấn bom đạn trong hai lần chiến
tranh phá hoại bằng không quân
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và hải quân do đế quốc Mỹ gây
ra; Nhân dân miền Bắc vừa sản
xuất, vừa chiến đấu, vẫn một lòng
hướng về đồng bào miền Nam
bằng hành động cụ thể, thiết
thực. Các ngành, các giới, mọi lứa
tuổi đều hăng hái hưởng ứng thi
đua vì miền Nam: “Thanh niên ba
sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”,
“Thiếu niên làm nghìn việc tốt”,
“Thóc không thiếu một cân, quân
không thiếu một người”, “Xe chưa
qua, nhà không tiếc. Đường chưa
thông, không tiếc máu xương”…
Cả miền Bắc trào dâng khí thế
“tiếng hát át tiếng bom”, sẵn sàng
“chia lửa” bất cứ khi nào “Miền
Nam gọi”.
Hàng loạt phong trào thi đua
yêu nước đã giúp miền Bắc “gánh
cả non sông vượt dặm dài”. Sản
xuất lương thực, thực phẩm đủ
cho nhân dân miền Bắc tiêu
dùng; dành một phần chi viện
cho chiến trường miền Nam,
chiến trường Lào và Campuchia.
Đặc biệt trong những năm tháng
đó, phải hứng chịu hai lần đế
quốc Mỹ dùng máy bay, tàu chiến
ném bom, bắn phá hòng “đưa
miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá”,
nhưng quân và dân miền Bắc đã
đánh trả quyết liệt làm phá sản
âm mưu của chúng. Miền Bắc đã
bắn rơi 4818 máy bay các loại, bắt
sống 472 giặc lái, bắn chìm nhiều
tàu chiến địch. Buộc đế Quốc Mỹ
từng bước hạ thang chiến tranh,
chấp nhận ngồi vào đàm phán và
phải đặt bút (dù không muốn) ký
vào Hiệp định Pari.
DỒN SỨC NGƯỜI, SỨC CỦA
CAO NHẤT CHO CHIẾN
TRƯỜNG MIỀN NAM
Với khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn
đi cứu nước”, miền Bắc XHCN
không có xóm thôn nào lại không
có người ra trận và cũng không
có xóm thôn nào lại không có
người đổ máu, hy sinh trên chiến
trường miền Nam. Thanh niên tự
nguyện, hào hứng, hăng hái lên
đường tòng quân, ở hậu phương
còn người già, trẻ em đảm nhiệm
những công việc họ để lại. Được

Nguồn nhân lực, vật lực từ miền Bắc bất chấp bom đạn của kẻ thù kịp thời chi viện
cho tiền tuyến miền Nam. Ảnh: TL.

vào Nam cầm súng chiến đấu,
phục vụ chiến đấu là niềm tự hào,
hãnh diện, trở thành lý tưởng
sống rất đỗi thiêng liêng của lớp
lớp thanh niên. Hậu phương miền
Bắc đã chi viện cho chiến trường
miền Nam hơn 3 triệu lượt thanh
niên, 80% lực lượng vũ trang trên
chiến trường miền Nam do miền
Bắc đưa vào.
Người dân miền Bắc, một nắng
hai sương, làm ra hạt thóc trong
thiên tai, địch họa, mưa bom,
bão đạn, cuộc sống tuy đạm bạc,
nhưng vẫn dành dụm những hạt
thóc tốt nhất, vẫn vui vẻ và đầy tự
hào khi thực hiện nghĩa vụ “hạt
gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”
gửi vào chiến trường miền Nam.
Hàng năm miền Bắc dành 50%
ngân sách, gần 25% sản lượng
lương thực chi viện cho chiến
trường miền Nam.
Công nhân, đặc biệt là công
nhân quốc phòng ngày đêm sửa
chữa, sản xuất vũ khí, phương
tiện để đáp ứng nhu cầu của cách
mạng miền Nam. 81% vũ khí, 65%
thuốc men, 85% xe vận tải… trên
chiến trường miền Nam là do hậu
phương miền Bắc cung cấp.
Sức người, sức của miền Bắc
ngày đêm dồn dập tiếp tế vào Nam
qua tuyến giao thông huyết mạch,
chiến lược nối liền hậu phương với

tiền tuyến: “Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh” và “Đường
Hồ Chí Minh trên biển” huyền
thoại. Sau chiến tranh cả thế giới
kinh ngạc, khâm phục: “Đường
Hồ Chí Minh là câu chuyện thần
kỳ của chiến tranh nhân dân Việt
Nam trong thế kỷ XX”.
Đúng như Đại hội toàn quốc
Đảng lần thứ IV đánh giá: “Không
thể nào có thắng lợi của sự nghiệp
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
nếu không có miền Bắc XHCN”.
Phong trào thi đua yêu nước và
hậu phương miền Bắc “một thời
đạn bom”, “một thời ăn, ở, học
tập, sinh hoạt trong hầm”, “một
thời oanh liệt, hào hùng” mãi mãi
còn lưu lại và tỏa sáng trong lịch sử
chiến tranh giải phóng của dân tộc.
46 năm đi qua, nhưng bài học
lịch sử vô giá về xây dựng hậu
phương chiến tranh vẫn nguyên
giá trị, đặc biệt khi thế giới bước
vào thời kỳ hội nhập, nhưng tình
hình quốc tế vẫn diễn biến phức
tạp, mau chóng, khó lường như
hiện nay.
“Không có hậu phương thì
đừng nói đến chiến tranh” - luận
điểm trong kho tàng lý luận chủ
nghĩa Mác - Lênin là điều mà
chúng ta phải luôn ghi nhớ, khắc
sâu ở bất cứ hoàn cảnh, điều
kiện nào.
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Đổi mới nội dung, phương thức “Dân vận”

T

để đạt hiệu quả cao nhất

ỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không
ngừng nâng tầm vị thế trong
phát triển kinh tế-xã hội
ở khu vực Đông Nam bộ và cả
phía Nam. Đặc biệt, những năm
gần đây, Bà Rịa-Vũng Tàu là địa
phương nằm trong “top” dẫn đầu
cả nước về nộp ngân sách, về thu
hút đầu tư trong và ngoài nước,
về xóa đói giảm nghèo… Để có
thành quả này, Đảng bộ tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu đã vận dụng-triển
khai hiệu quả một trong những
phương thức tạo sự đồng thuận
cao trong nhân dân để cùng xây
dựng-phát triển địa phương – đó
là công tác dân vận. Đúng như lời
Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận
kém thì việc gì cũng kém. Dân vận
khéo thì việc gì cũng thành công”,
công tác dân vận tại Bà Rịa-Vũng
Tàu nhiều năm qua phát huy được
sức mạnh toàn dân ở mọi lĩnh vực,
trở thành yếu tố then chốt quyết
định thành công cho mọi chủ
trương, đường lối của Đảng, Nhà
nước khi triển khai vào đời sống.
Hàng chục năm liền, kênh
Bến Đình luôn là điểm nóng về
môi trường của TP.Vũng Tàu do
rác thải, nước thải từ hơn 600 hộ
dân sinh sống ven kênh và hơn
1.000 ghe tàu thường xuyên neo
đậu tại kênh, cùng các dịch vụ
hậu cần nghề cá thải thẳng xuống
dòng kênh. Là địa bàn có kênh
Bến Đình ngang qua, Đảng ủy
phường Thắng Nhì đã ban hành
nghị quyết triển khai cuộc vận
động các chủ tàu thuyền, các hộ
ven kênh không xả rác và nước
thải xuống kênh. Song song đó,
địa phương cũng vận động mạnh
thường quân tài trợ 6.500 túi bảo
vệ môi trường trị giá 50 triệu đồng,
cấp phát cho người dân; đồng thời
phát 1.300 tờ rơi tuyên truyền đến
các hộ sống ven kênh, các chủ
phương tiện neo đậu tại kênh và
các dịch vụ hậu cần nghề cá; bố trí

6

các thùng chứa rác sinh hoạt tại
các khu vực đông dân cư. Qua hơn
1 năm tuyên truyền, vận động, vệ
sinh môi trường Bến Đình chuyển
biến rõ rệt.
Chị Nguyễn Thị Út, người dân
phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu
cho biết: “Địa phương đã tuyên
truyền lâu nay cũng có nhiều khả
quan. Nếu có túi đi chợ thì tiện và
mình sẽ bớt dùng bao nilon thải
xuống kênh Bến Đình rất là bẩn.
Qua tuyên truyền ai cũng ý thức
hơn trong việc giữ gìn dòng kênh
sẽ trong, sạch, đẹp hơn”.
Bà Lê Thị Kim Dung, thành
viên Tổ dân vận phường Thắng
Nhì, TP. Vũng Tàu cho biết: “Đầu
tiên cũng gặp khó khăn, nhưng
mà sau khi tuyên truyền mình nói
cho người dân biết được mức độ
ô nhiễm môi trường ảnh hưởng
như thế nào thì dần dần người dân
cũng đã chấp hành.”
Thực hiện “Năm dân vận chính
quyền”, các bộ, ngành từ Trung
ương đến từng địa phương, trong
đó có Bà Rịa-Vũng Tàu đã xây
dựng khẩu hiệu hành động “Chính
quyền thân thiện, vì nhân dân
phục vụ”. Trong 82 xã, phường,
thị trấn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,
xã Tam Phước, huyện Long Điền
có sự nỗ lực và bứt phá mạnh mẽ
trong cải cách hành chính, liên
tục nằm trong “top” đầu bảng xếp
hạng cải cách hành chính khối xã,
phường, thị trấn. Để đạt được kết
quả trên, địa phương đã thực hiện
đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao
chỉ số cải cách hành chính như:
công khai trình tự thủ tục, thời
gian giải quyết, các loại phí tại bộ
phận “một cửa”; rút ngắn thời gian
giải quyết 45/133 thủ tục hành
chính cấp xã. Đối với những thủ
tục hành chính thông thường, quy
định của UBND xã Tam Phước là
phải giải quyết và trả ngay kết quả

cho người dân trong vòng 5-10
phút. Ngoài ra, do đặc thù: địa bàn
có đông lao động phổ thông, người
dân khó sắp xếp thời gian đến
nhận hồ sơ trong giờ hành chính,
UBND xã bố trí cán bộ giao trả hồ
sơ cả sau giờ hành chính.
Chị Phan Thị Thu Tuyết, người
dân ấp Phước Trinh, xã Tam
Phước cho biết: “Tôi đến UBND
xã để làm giấy xin được chuyển
quyền nhận lương trợ cấp cho mẹ
tôi hiện đã 94 tuổi, không thể tự đi
làm thủ tục. Đến đây, tôi được cán
bộ bộ phận một cửa tiếp nhận thủ
tục. Cán bộ rất nhiệt tình và thực
hiện nhanh lẹ, vui vẻ, hòa đồng.
Tôi cảm thấy rất hài lòng.”
Triển khai phong trào thi đua
“Dân vận khéo”, từ năm 2009 đến
nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 8.033
mô hình, điển hình “Dân vận
khéo” được đăng ký và triển khai
thực hiện hiệu quả trên các lĩnh
vực kinh tế - xã hội, xóa đói giảm
nghèo, xây dựng đời sống văn
hóa, bảo đảm an ninh trật tự, giữ
gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.
Thực tế cho thấy “Dân vận khéo”
chính là “cầu nối” giữa ý đảnglòng dân, là chất xúc tác thúc đẩy
nhận thức, trách nhiệm trong các
tầng lớp nhân dân để thực hiện
chủ trương, đường lối của Đảng,
Nhà nước. Phát huy hiệu quả từ
công tác dân vận, thời gian tới,
hệ thống dân vận các cấp trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu càng nỗ
lực xây dựng và nhân rộng những
mô hình, điển hình “dân vận“ có
sức lan tỏa và tác động tích cực
đến các lĩnh vực, đời sống xã hội.
Không ngừng phát huy được vai
trò, chức năng “cầu nối”, công tác
dân vận càng đạt mục tiêu trọn
vẹn là vận động tất cả lực lượng
nhân dân thực hành những công
việc nên làm, những công việc mà
Đảng, Chính phủ đã đề ra.
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Khắc ghi lời

Bác dạy
trước lúc đi xa
LINH SA

Nắng tháng Năm vốn đã nồng nàn, nay lại
rực rỡ hẳn lên với đủ sắc màu cờ hoa, băng
rôn, khẩu hiệu được treo khắp các nẻo đường. Kỷ
niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
hình ảnh của Vị Cha già dân tộc càng khoắc khoải
trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Bác luôn
là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc,
vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, tiếp tục đưa
công cuộc đổi mới đất nước tới bến vinh quang.

L

ịch sử đấu tranh dựng nước
và giữ nước của dân tộc Việt
Nam mỗi thời kỳ đều sinh ra
những anh hùng giải phóng dân
tộc. Những anh hùng ấy đã viết
lên các trang sử vẻ vang cho dân
tộc và đi vào đời sống như một
nét văn hóa của người dân Việt
Nam. Với thời đại Hồ Chí Minh,
thì dân tộc ta, nhân dân ta, non
sông đất nước ta đã sinh ra Hồ
Chủ tịch người anh hùng dân tộc
vĩ đại và chính Người đã làm rạng
rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non
sông đất nước ta. Trải qua lịch sử
hơn hàng nghìn năm đấu tranh
dựng nước và giữ nước chưa có
thời kỳ nào đất nước Việt Nam ta
lại phát triển rực rỡ như thời đại
Hồ Chí Minh. Một thời đại mà
dân tộc Việt Nam nhỏ bé, vật chất
nghèo nàn, lạc hậu đã làm nên kỳ
tích đánh đuổi hai đế quốc hùng
mạnh nhất thế giới để giành độc
lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Một thời đại mà mỗi người dân
Việt Nam luôn cảm thấy tự hào
trước bạn bè quốc tế.
Những bộc bạch từ tận đáy

lòng, với sự kính yêu Bác vô vàn
của cựu giáo chức Trịnh Ngọc
Khoa (phường Long Toàn, TP.Bà
Rịa) cũng chính là tiếng lòng
chung của các thế hệ con cháu
Bác Hồ: “Cả thế giới đều ngưỡng
mộ, khâm phục Bác. Lãnh tụ
Cuba đánh giá Bác là bậc đại trí,
đại nhân, đại dũng. Thế giới thì
công nhận là danh nhân văn hóa
dân tộc. Còn chúng ta thì xem Bác
là Vị Cha già của dân tộc. Người
đã sản sinh ra Đảng cộng sản của
ta, đã dày công vun đắp, làm nên
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ,
khơi dậy lòng yêu nước của toàn
dân, đạp đổ ách thống trị của của
Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ,
phá xiềng xích gông cùm để giành
độc lập, tự do cho dân tộc.”
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí
Minh trải qua 79 mùa xuân. Trong
đó, có 30 mùa xuân (1911-1941)
Người bôn ba hải ngoại để tìm
đường cứu nước, cứu dân. Năm
1911, Nguyễn Tất Thành, người
con dũng cảm của dân tộc rời bến
cảng Nhà Rồng tìm đường cứu
nước. Từ đây, Người đã đến các

nước Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô và
nhiều nước khác. Trải qua một
thập niên sống, làm việc trong gian
khó, hiểm nguy ở các nước tư bản
phát triển nhất để tìm con đường
cứu nước, mùa xuân năm 1930,
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập
ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ
đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của
Đảng do Người đứng đầu, nhân
dân ta đã làm nên thắng lợi của
cuộc Cách mạng tháng Tám lịch
sử, giành chiến thắng vĩ đại trong
các cuộc kháng chiến chống xâm
lược. Với sự chèo lái vững vàng
của Đảng Cộng sản Việt Nam
quang vinh, được soi sáng bởi chủ
nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh, nhân dân ta đã giành
được những thành công đáng tự
hào trong công cuộc đổi mới toàn
diện đất nước 30 năm qua. Chính
vì vậy, cái tên “Việt Nam - Hồ Chí
Minh” luôn được nhân dân nhiều
nước trên thế giới trân trọng và
ngưỡng mộ.
Khắc sâu hình ảnh Bác Hồ
kính yêu trong tâm khảm, trong
những ngày tháng Năm đầy xúc
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cảm, người cán bộ hưu trí Nguyễn Đức Nghiên
(phường Long Toàn, TP. Bà Rịa) lại hướng lòng
mình về Bác kính yêu với bao tâm nguyện thành
kính trong bồi hồi nỗi nhớ: “Tháng 9/1969, tôi
đang ở Sư đoàn 324, tôi lên sư đoàn họp để nhận
công tác thì nhận được tin Bác mất. Hôm đó, trời
mưa to gió lớn lắm. Lúc đó tôi đang ở Kỳ Tây (Hà
Tĩnh), về đến thị xã tỉnh thì nhân dân tập trung
ở đó rất đông. Tin báo Bác mất đưa ra, cả bến xe
cả hàng ngàn con người chỉ truyền tay nhau một
tờ báo, chỉ nghe tiếng loạt xoạt, ngoài ra không
có một tiếng gì khác ồn ào. Sau đó, tôi ra bến xe
Vinh để đi công tác, cũng chứng kiến cảnh như
thế. Trong thời điểm tôi về 2 huyện Diễn Châu
và Quỳnh Lưu thì các xã, phường đều làm lễ truy
điệu Bác. Trời hôm đó mưa! Nhân dân đều chiết
khăn Bác. Người ta khóc. Chúng tôi không biết
diễn tả thế nào cảm xúc đó! Phải nói rằng quá
đau xót….”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng di sản
của Người để lại thật đồ sộ và vô giá. Trước hết,
đó là các giá trị đạo đức sáng trong cho lớp lớp
con cháu học tập và noi theo. Tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy
sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng
giai cấp, giải phóng nhân loại; tấm gương của ý
chí và nghị lực, tinh thần to lớn; tấm gương tuyệt
đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính
trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân
dân; tấm gương nhân ái, vị tha, khoan dung,
nhân hậu; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,
đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, tâm hồn chúng ta thêm trong sáng, hành
động của chúng ta hướng tới xây dựng những gì
tốt đẹp nhất cho cuộc sống hôm nay và ngày mai
cũng là những chia sẻ của cựu giáo chức Vũ Thị
Nụ: “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tấm
gương sáng vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam.
Người cũng là một trong những người sống rất
giản dị, chí công vô tư, cần – kiệm – liêm – chính,
nhân hậu, trung thực. Tấm gương đạo đức của
Người đã đi sâu vào tiềm thức, trong tâm trí của
mỗi người dân Việt Nam, mỗi cán bộ đảng viên.”
Để tưởng nhớ công ơn của Bác, tháng năm lịch
sử, cả nước ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành
tích chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị Cha già, Người lãnh
tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân
văn hóa thế giới. Người cống hiến trọn đời cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc,
mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc
cho nhân dân. Tháng Năm, tháng hoa sen thơm
ngát sắc hồng, lòng ta lại càng thêm nhớ Bác
khôn nguôi!
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Đảo Đá Lớn hiên ngang giữa biển khơi.

Những người xây
“CỘT MỐC CHỦ QUYỀN”
bất khả xâm phạm
Bài, ảnh: MAI THẮNG

Để có quần đảo Trường Sa vững chãi giữa “vùng
biển bão tố” như hôm nay, những người lính
hải quân trẻ tuổi ở Trung đoàn 131 Công binh
Hải quân, đã gác lại tuổi thanh xuân của mình
vượt sóng xây đảo. Ở giữa đại dương bao la ấy,
họ trằn mình trong mưa rào, nắng lửa và đối
mặt với bao gian khổ, thiếu thốn, khắc nghiệt
của bão tố. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh giữa ngàn
khơi, để rồi sau nhiều ngày chạy đua với sóng
gió, những “loa thành” mang dáng hình Tổ
quốc Việt Nam đầu tiên mang tên Trường Sa
mọc giữa biển Đông.
ĐÁ LỚN TRƯỚC, TIÊN NỮ SAU
Tại nhà riêng cựu binh, Trung tá Nguyễn Viết Chức,
nguyên thuyền trưởng tàu HQ-07 Lữ đoàn 171 Vùng 2
Hải quân ở phường 11 Vũng Tàu, lần đầu tiên chúng
tôi được nghe ông kể về chuyện kế hoạch xây đảo
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NGÀY GIẢI PHÓNG QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA (29/4/1975-29/4/2021)

Ngay sau khi giải phóng, nhiệm vụ
xây dựng đảo Trường Sa được coi
là nhiệm vụ chính trị trọng tâm số
một của Hải quân Việt Nam. Đặc
biệt sau khi Trung Quốc chiếm
trái phép đảo Chữ Thập của Việt
Nam ngày 20-12-1987, thì việc
xây dựng các đảo chìm được tiến
hành khẩn trương. Đảm nhiệm
sứ mệnh này là những người lính
Trung đoàn 131 Công binh Hải
quân. Họ đã gạt bỏ tất cả chuyện
riêng tư, gia đình để ra đi mà
không hề do dự. Dẫu vẫn hiểu ra
đi có thể sẽ hi sinh, nhưng “Tất cả
vì Trường Sa thân yêu”.

Tiên Nữ nhưng phải hoãn lại để
xây đảo chìm Đá Lớn trước. “Nếu
ngày ấy chúng ta không sáng suốt
xây dựng đảo Đá Lớn trước, thì đã
bị Trung Quốc đánh chiếm ngay
lúc đó. Đảo Đá Lớn thuộc cụm
đảo T2, nằm ở vị trí án ngữ quan
trọng về giao thông hàng hải và
chi viện chiến đấu.
- Tại sao phải xây dựng đảo Đá
Lớn trước, Tiên Nữ sau thưa ông?
- Vì Đá Lớn là đảo chìm nằm
trong “tầm ngắm” đánh chiếm
trái phép của Trung Quốc. Đây
là đảo có vị trí tiện lợi về cơ động
lực lượng và chia cắt giữa các đảo
chìm khác trong cụm T2.
Song song xây dựng các đảo
nổi như Trường Sa lớn, Song Tử
Tây, các đảo chìm cũng được tiến

hành một cách rất khẩn trương.
Theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Hải
quân giao cho Trung đoàn 131
đem lực lượng, đá, xi măng, thép
ra đảo Tiên Nữ xây dựng trước,
song phải hoãn lại kế hoạch ngay
sau đó, vì Trung Quốc mưu đồ
đem quân đánh chiếm trái phép
đảo Đá Lớn nhưng không thành.
Trước đó, ngày 20/12/1987, Trung
Quốc đã đánh chiếm trái phép
đảo Chữ Thập, và mưu đồ tiếp tục
đánh chiếm đảo Đá Đông. Nắm
được ý đồ của Trung Quốc, Quân
chủng Hải quân đã lệnh cho tàu
HQ- 661 và HQ-851 khẩn cấp đến
đảo Đá Đông canh giữ. Biết không
chiếm được đảo Đá Đông, Trung
Quốc quay sang mưu đồ đánh
chiếm đảo Đá Lớn. Nắm được âm
mưu đó, Đô Đốc Hải quân Giáp
Văn Cương đã lệnh cho tàu HQ702 của Hải Đoàn 128 thuộc Cục
kinh tế tiếp cận và lao thẳng lên
đảo Đá Lớn với mục đích giữ đảo.
“Đó là lý do ta phải thay đổi
kế hoạch từ xây đảo Tiên Nữ sang
xây đảo Đá Lớn. Tàu 702 một nửa
nằm trên bãi cạn Đá Lớn, một nửa
nằm dưới nước. Khi thủy triều
lên, toàn bộ thân tàu trượt xuống
biển”, ông Chức nói.
VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU
Để bảo vệ bộ đội xây đảo an
toàn, Bộ Tư lệnh Hải quân đã
điều động nhiều tàu ra tuần tiễu,
canh giữ và bảo vệ các điểm đảo,
rạn san hô ngầm thuộc quần đảo
Trường Sa của Việt Nam. Phong
trào “Tất cả vì Trường Sa thân
yêu” cũng được phát động trong
toàn quốc.
Cùng chung tay xây đảo ngày
ấy, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng đã
điều 2 tàu Phú Ninh và Sông Thu,
thành phố Hải Phòng điều tàu
Sông Cầu, Bộ Giao thông - Vận tải
điều tàu Đại Lãnh. Đây là bốn con
tàu dân sự đầu tiên xung phong
chở bộ đội, vật liệu ra Cụm đảo
T3 gồm Tốc Tan, Tiên Nữ, Núi Le.
Đồng hành cùng bốn tàu ấy, Lữ

đoàn 125 có tàu Hạ Long 01, Lữ
đoàn 171 Hải quân điều biên đội
tàu HQ 07, HQ 11. Riêng tàu LCU
của Vùng 5 Hải quân tăng cường
chở bộ đội hành quân khẩn cấp ra
đảo Đá Lớn (thuộc Cụm đảo T2).
Sau 3 ngày đêm hải trình vượt sóng
gió, bốn tàu Phú Ninh, Sông Thu,
Đại Lãnh, Sông Cầu neo tại cụm
đảo T3. Công việc đầu tiên của
bốn tàu dân sự là chuyển người,
vật liệu vào ba đảo Tốc Tan, Tiên
Nữ, Núi Le. Còn các tàu hải quân
chia làm ba vòng bảo vệ. Tàu có
trọng lượng nhỏ ở vòng trong
cùng, cùng bộ đội chuyển vật liệu
xây đảo. Vòng hai được bố trí các
tàu vận tải. Vòng ngoài cùng bố trí
các tàu có công suất lớn, cơ động
nhanh để chi viện, tiếp tế, ứng cứu
giữa các đảo trong cụm T3.
Cựu binh Nguyễn Viết Chức
khẳng định: “Khi có lệnh đi
Trường Sa, chúng tôi không ngần
ngại gì. Nhiều lính trẻ cũng hăng
hái lên đường. Có đồng chí đã nói
với tôi, mình là trai trẻ phải dấn
thân vì Tổ quốc. Nhưng đồng chí
ấy mãi mãi không về sau sự kiện
CQ-1988”.
NƯỚC MẮT RƠI HÒA VÀO
BIỂN MẶN
“Ngày ấy tàu chưa có cẩu như
bây giờ. Đá, sắt thép được chuyển
bằng tay xuống xuồng, rồi được bộ
đội đẩy vào đảo. Các đảo chìm đều
có thềm san hô lan tỏa rộng ẩn
trong lòng biển, các tàu phải neo
phía ngoài để tránh mắc cạn. Ở cự
ly 3 km, nếu thủy triều xuống thấp,
vật liệu được chuyển vào đảo theo
kiểu chuyền tay nhau. Thủy triều
lên ngang bụng thì ôm đá ngầm
trong nước, vật lộn với sóng lừng.
Vật liệu nhiều, nhân lực ít phải
chia ra nhiều bộ phận, nhiều dây
chuyền”, ông Chức cho biết.
Trong khi lực lượng công binh
xây đảo, Trung Quốc cho nhiều
tàu chiến đấu giả dạng tàu cá lượn
lờ, trinh sát ở các đảo chìm. Hòng
đánh chiếm trái phép, tàu Trung
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Quốc đã thả “phao quả nhót” trôi tự do trên biển. Phía
trên phao có dựng bia chủ quyền bằng nhựa, ghi tiếng
Trung Quốc. “Mục đích của âm mưu này là khi phao
trôi dạt đến thềm san hô ở đảo nào, thì Trung Quốc
cho rằng đó là chủ quyền của họ. Tàu của họ sẽ nhanh
chóng cơ động đến vị trí phao dạt ấy và đổ bộ chiếm
đảo. Tàu chúng tôi đã phát hiện, hạ xuồng ra phá hủy,
không cho phao của Trung Quốc tiếp cận vào đảo. Khi
Trung quốc đi tìm phao, mình đã phá hết, Trung Quốc
không còn bằng chứng để lấy cớ. Đây là thủ thuật
chiếm đảo của Trung Quốc, nhưng do ta nêu cao cảnh
giác nên Trung Quốc không làm gì được”, ông Chức
kể lại.
Khi hỏi về lực lượng chủ yếu xây đảo Đá Lớn lúc đó,
ông Chức cho biết, đó là 70 cán bộ chiến sĩ của Trung
đoàn 131 Công binh Hải quân. Trước đó lực lượng này
thuộc Lữ đoàn 147 (Hải quân đánh bộ đóng quân ở Yên
Hưng Quảng Ninh). Sáng mồng Một Tết Mậu Thìn (tức
ngày 16/2/1988) hành quân từ Quảng Ninh đến Cam
Ranh tỉnh Phú Khánh cũ. Ngày 15/3/1988, 70 chiến sĩ
hành quân đi Trường Sa theo tàu LCU (HQ-555). Đây
dạng tàu “há mồm” của Vùng 5 Hải quân tăng cường,
thiết kế chuyên chở hàng. Do không có phòng ngủ, tất
cả cán bộ chiến sĩ phải “tùy địa hình ứng biến”.
Như một sự diệu kỳ, giữa nắng gió Trường Sa khắc
nghiệt, không phương tiện hiện đại, chỉ 12 ngày đêm,
70 cán bộ chiến sĩ đã xây xong một ngôi nhà trên đảo
Đá Lớn theo tiêu chuẩn cấp 3. Đây là ngôi nhà kiên cố
đầu tiên trên quần đảo Trường Sa tính đến thời điểm
ấy. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên nền
trời xanh biếc trong buổi chào cờ đầu tiên, tất cả mọi
người nghẹn ngào xúc động. Một tốp chiến sĩ ôm lấy
nhau mà vui cười sung sướng. Trong niềm vui ấy, khóe
mắt ai cũng cay cay. Họ vui sướng vì từ đây chủ quyền
Tổ quốc đã được vững vàng, họ khóc vì ngôi nhà thân
yêu này được xây giữa ngàn khơi với tất cả mồ hôi công
sức, bao lặng thầm, hi sinh, gian khổ.
Sau ngôi nhà kiên cố đầu tiên hoàn thành ở đảo Đá
Lớn, những người lính Đoàn M31 Công binh Hải quân
lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới với tinh thần phấn
khởi. Từ năm 1989, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Đoàn
M31, Trung đoàn 83 tiếp tục cắm mốc và xây dựng nhà
ở các đảo Tiên Nữ, Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma, Sinh Tồn,
Nam Yết, Song Tử. Do nhiều công trình phải xây dựng
khẩn trương, nên có phân đội công binh sau khi hoàn
thành nhiệm vụ không về đất liền theo qui định, mà
tiếp tục ở lại từ 2-3 năm để xây những công trình nhà
ở các đảo khác. Có chiến sĩ 4 năm mới vào bờ một lần.
Nhiều chiến sĩ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của
Đảng, nhiều chiến sĩ được chuyển chế độ quân nhân
chuyên nghiệp phục vụ quân đội lâu dài. Có chiến sĩ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đi đào tạo Sĩ quan
Công binh, sau đó trở lại đơn vị cũ, chỉ huy chiến sĩ ra
Trường Sa xây đảo.
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gày 18/3/1981, trên bầu trời Đặc khu
Vũng Tàu - Côn Đảo, nay là tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu xuất hiện một làn sóng mới,
làn sóng các chương trình phát thanh AM tần số
1.350 KHz, đánh dấu sự ra đời công cụ báo chí
điện tử đầu tiên của tỉnh. 40 năm qua, phát thanh
đã khẳng định vị thế là loại hình báo chí truyền
thông quan trọng của địa phương và làn sóng FM
92 Mhz luôn đón nhận sự quan tâm, yêu thương
của thính giả gần xa.
Phát thanh - công cụ báo chí điện tử đầu tiên
của tỉnh còn được biết đến là “Tiếng nói của Đặc
khu Vũng Tàu - Côn Đảo”. Chương trình phát
thanh khi ấy phát sóng định kỳ 3 buổi/ngày, mỗi
buổi 1 giờ 30 phút. Ngoài sản xuất các chương
trình thời sự, chuyên đề, văn hóa-văn nghệ, Đài
còn phát thanh trực tiếp nhiều sự kiện quan trọng.
Đó cũng chính là “thời kỳ vàng” của phát thanh,
âm thanh từ radio phủ sóng khắp vùng đất biển.
Không ngủ quên trong ánh hào quang, với mục
tiêu nâng cao chất lượng phát sóng, năm 2000,
“Tiếng nói của Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo” đã
được chuyển đổi từ tần sóng trung AM 1350 KHz
sang tần sóng FM 102,5 MHz; thời gian phát sóng
mỗi ngày được nâng lên 11 giờ 30 phút. Đến năm
2005, Đài chuyển sang tần số FM 92 MHz; thời
lượng phát sóng tăng lên 18 giờ mỗi ngày.
Nhà báo Kim Hoàng, nguyên Trưởng Phòng
Phát thanh bắt đầu gắn bó với Đài Phát thanh
Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo năm 19 tuổi, là một
phóng viên trẻ trong thế hệ những nhà báo đầu
tiên của nhà Đài. Những kỷ niệm luôn in đậm
trong trí nhớ của nhà báo Kim Hoàng là khởi đầu
gian nan trong vô vàn thiếu thốn nhưng lại chính
là những tháng ngày vô cùng đáng nhớ. Phóng
viên tác nghiệp thực tế phải viết tay các tin, bài
phát sóng hàng ngày. Sau khi tác nghiệp, phóng

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

sống mãi

trong lòng thính giả
THIÊN HƯƠNG

viên phải đạp xe đạp thật nhanh
về nộp tin, bài để phát sóng.
Thế nhưng, khó khăn, thử thách
không thể làm nản lòng nhà báo
trẻ Đài phát thanh Đặc khu Vũng
Tàu - Côn Đảo thời ấy, mà ngược
lại càng hun đúc thêm cho mỗi
người ý chí vượt khó, sự say nghề
và một tinh thần đoàn kết, cùng
nhau vượt qua mọi khó khăn.
“Khi lớp phóng viên chúng
tôi công tác tại Đài Phát thanh
Truyền hình Đặc khu Vũng Tàu
- Côn Đảo, điều kiện tác nghiệp
rất khó khăn vì không có những
phương tiện, thiết bị hiện đại như
hiện nay. Tôi còn nhớ mỗi khi tác
nghiệp tại Long Sơn, do mỗi ngày
chỉ có một chuyến đò sang đảo
nên chúng tôi phải đi từ sáng sớm,
qua hôm sau mới có đò để trở về,
điện cũng không có. Nói chung
điều kiện tác nghiệp của phóng
viên thời đó rất là khó, tuy nhiên,
những tin tức thời sự thì chúng
tôi vẫn phải cập nhật kịp thời, để
chuyển tải về phát sóng.” - Nhà
báo Kim Hoàng chia sẻ.
Cùng với các loại hình báo chí
như báo in, báo hình, báo điện
tử thì báo nói hay còn gọi là phát
thanh đã góp phần quan trọng
vào công cuộc phát triển đất nước.
Đây là một kênh cung cấp thông
tin nhanh chóng, kịp thời và tiện
lợi cho mọi tầng lớp nhân dân.
Nâng cao chất lượng nội dung

thông tin, đổi mới hình thức thể
hiện, tăng cường tính tương tác
trong các chương trình sao cho
thật gần gũi, sinh động là nỗ lực
không ngừng của đội ngũ những
người làm báo nói nhằm thích
ứng với những chuyển biến mạnh
mẽ trong thời đại bùng nổ thông
tin. Ngày càng nhiều chương
trình được thực hiện trực tiếp, vừa
chuyển tải kịp thời thông tin đến
thính giả, vừa có tính tương tác
cao, phù hợp yêu cầu của báo chí
hiện đại. Cũng trong sự đổi mới để
phục vụ công chúng mới, Đài đã
đưa vào trang điện tử www.brt.vn,
giúp nối dài cánh sóng phát thanh
bằng các web radio trực tuyến.
Nhiều chương trình đang phát
thanh trực tiếp được livestream
trên mạng xã hội facebook, để
công chúng có thể thấy những
hình ảnh “hậu trường” của ê-kíp
khi thực hiện các sản phẩm
phát thanh.
Trong suốt hành trình 40 năm
xây dựng và phát triển, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu luôn có sự đồng
hành, tình cảm thủy chung của
bạn nghe đài. Gian hàng bán thức
ăn đêm của bà Trịnh Thị Hồng
Ngát, ở Trung tâm thương mại Bà
Rịa lâu nay vẫn là nơi phát thanh
các chương trình của sóng FM 92
Mhz. Vị thính giả đặc biệt của FM
92 Mhz nhớ rõ tên từng người dẫn

chương trình, từng khách mời,
thời gian phát sóng, chủ đề của
từng chương trình. Xem radio là
người bạn tri kỷ…. ở khu phố 4,
phường Phước Trung còn có hẳn
một bộ sưu tập hàng trăm chiếc
cassette được bày trí mọi nơi
trong nhà. Leo lên cây để Đài FM
92 Mhz trong những ngày công
tác tại một vùng sâu thuộc tỉnh
Trà Vinh là câu chuyện thú vị của
bạn Lê Thị Thật, vị thính giả trẻ
đang sinh sống tại thị trấn Phước
Hải, huyện Đất Đỏ.
Giữa thời đại bùng nổ các kênh
thông tin, phát thanh vẫn chứng
tỏ được thế mạnh riêng có của
mình là kênh cung cấp thông tin
nhanh chóng ở mọi lúc, mọi nơi.
40 năm qua là hành trình không
ngơi nghỉ của những người làm
báo phát thanh để làn sóng FM 92
Mhz “bén rễ” mỗi ngôi nhà, từng
gia đình. Hành trình ấy ghi dấu
biết bao cung bậc cảm xúc của
người làm báo. Đó là niềm hạnh
phúc khi những tin, bài được đăng
tải tạo được hiệu ứng tích cực đối
với dư luận. Đó là niềm trăn trở
trước những vấn đề của thực tại
đời sống… Trên hành trình phía
trước, sứ mệnh của những người
làm báo phát thanh BRT là tiếp
tục chinh phục thính giả bằng tâm
huyết và tính chuyên nghiệp cao,
để FM 92 Mhz đã, đang và sẽ luôn
sống mãi trong lòng thính giả.
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KỶ NIỆM 30 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(12/8/1991-12/8/2021)
VĂN LÂM

N

gày 12 tháng 8 năm 1991,
Quốc hội Nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa VIII, kỳ họp thứ 9 đã thông
qua Nghị quyết về việc thành lập
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu có 5 đơn vị hành
chính gồm thành phố Vũng Tàu và
4 huyện: Côn Đảo, Long Đất, Châu
Thành, Xuyên Mộc; có diện tích
tự nhiên 2.047,45 km2 , với số dân
587.499 người. Việc Trung ương
quyết định thành lập tỉnh Bà RịaVũng Tàu nhằm thực hiện mục
tiêu chiến lược của quốc gia là tạo
không gian địa kinh tế - chính trị
đủ rộng, dồi dào tiềm năng để mở
đường cho sự phát triển ngành
công nghiệp mới - công nghiệp
thăm dò, khai thác dầu khí trên
thềm lục địa phía Nam của Tổ
quốc, từng bước hình thành khu
kinh tế động lực của khu vực Đông
Nam Bộ và của các tỉnh phía Nam.
Ngày 25 tháng 9 năm 1991,
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa VII) ban hành Quyết định
số 64-QĐ/TW thành lập Đảng bộ
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó,
Đảng bộ tỉnh bao gồm Đảng bộ
Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và
3 Đảng bộ huyện Châu Thành,
Long Đất, Xuyên Mộc với tổng số
291 cơ sở đảng (gồm 82 Đảng bộ
và 209 Chi bộ). 27 đồng chí được
chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng
bộ lâm thời, 10 đồng chí tham gia
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí
Phạm Văn Hy được chỉ định làm
Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn
Khánh làm Phó Bí thư Thường
trực; đồng chí Nguyễn Minh Ninh
làm Phó Bí thư.
Ngày 03 tháng 10 năm 1991,
Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết
định thành lập Ủy ban nhân
dân tỉnh lâm thời, đồng thời chỉ
định Thường trực Ủy ban nhân
tỉnh gồm 4 thành viên . Đồng chí
Nguyễn Minh Ninh, Phó Bí thư
Tỉnh ủy được chỉ định làm Chủ
tịch UBND tỉnh. Ngày 21/11/1991,
Hội đồng nhân dân tỉnh được hình
thành. Cùng với việc hình thành
tổ chức Đảng, chính quyền cấp
tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn
thể chính trị xã hội cũng chính
thức được thành lập. Đến ngày
01/11/1991, các cơ quan của Đảng
bộ, chính quyền và các đoàn thể
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
đã chính thức đi vào hoạt động.
Sự ra đời của tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu đã hình thành được không
gian đủ rộng, quy tụ được tiềm
năng, có ý nghĩa cho sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh và đáp
ứng yêu cầu phát triển ngành công
nghiệp dầu khí của quốc gia. Với
đường bờ biển dài khoảng hơn
100 km, trong đó có khoảng 72
km là bãi cát bằng phẳng, nước
trong xanh quanh năm, phục
vụ du khách tắm biển; diện tích

mặt biển hàng ngàn km2 đã hình
thành nghề khai thác và chế biến
hải sản lâu đời; 2 khu rừng nguyên
sinh Bình Châu - Phước Bửu và
Vườn quốc gia Côn Đảo, với sự đa
dạng sinh học rừng và biển; khu
di tích lịch sử Côn Đảo có ý nghĩa
đối với ngành du lịch sinh thái, du
lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh,
giáo dục truyền thống. Trên thềm
lục địa, vùng biển Nam Côn Sơn
thuộc tỉnh đã phát hiện nguồn
tài nguyên khoáng sản đa dạng,
trong đó đáng kể nhất là dầu mỏ,
khí đốt với trữ lượng lớn, đảm bảo
cho việc khai thác hàng năm từ 2030 triệu tấn dầu và khoảng 400 tỷ
m3 khí tự nhiên. Đồng thời công
cuộc thăm dò đã phát hiện nhiều
mỏ có trữ lượng dầu khí lớn như
mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, Đại Hùng,
mỏ Lan Tây - Lan Đỏ… là tiềm
năng cho ngành công nghiệp dầu
khí phát triển. Tỉnh còn có 3 sông
là Thị Vải, sông Dinh và sông Ray
rất thuận lợi cho việc xây dựng
cảng nước sâu, phát triển các cảng
thương mại, cảng tổng hợp, cảng
chuyên dùng dầu khí và các công
trình dịch vụ hàng hải. Từ vị trí địa
lý và điều kiện tự nhiên cho thấy,
Bà Rịa - Vũng Tàu hội tụ nhiều
tiềm năng để phát triển nhanh và
toàn diện các ngành kinh tế biển
như: công nghiệp khai thác dầu
khí, cảng biển, vận tải biển, khai
thác và chế biến hải sản, kinh tế
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Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

dịch vụ và kinh tế du lịch với thế
mạnh thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Từ năm 1991 đến nay, Đảng
bộ đã tiến hành 07 kỳ Đại hội với
những quyết sách quan trọng
trong việc lãnh đạo sự nghiệp xây
dựng và phát triển tỉnh.
Xác lập cơ cấu kinh tế phù hợp
với từng giai đoạn, tiền đề cho sự
phát triển bền vững của tỉnh
Xuất phát từ cơ sở thực tiễn
của tỉnh, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ I, nhiệm
kỳ 1992-1995 đã xác định phương
hướng: “Phấn đấu xây dựng tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu có nền kinh tế
phát triển theo cơ cấu công nghiệp
dịch vụ-nông nghiệp”. Việc xác lập
cơ cấu kinh tế “công nghiệp-dịch
vụ-nông nghiệp” dựa trên tiềm
năng to lớn đã được bước đầu khai
thác là dầu khí, thế mạnh du lịch
với những bãi tắm thiên nhiên và
khí hậu biển mát mẻ, nghề khai
thác hải sản truyền thống, quỹ đất
và lực lượng lao động nông nghiệp
dồi dào. Đây là một chủ trương hết
sức đúng đắn, không chỉ định hình
rõ nét hướng phát triển kinh tế,
mà còn là cơ sở để tỉnh tập trung
vốn đầu tư phát triển đúng hướng,
theo chiều sâu.
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ II (nhiệm kỳ 1996-2000) lần

thứ III (nhiệm kỳ 2001-2005), tỉnh
tiếp tục khẳng định cơ cấu kinh tế
công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp
nhằm: “Đẩy nhanh hơn nữa nhịp
độ tăng trưởng của các ngành, các
lĩnh vực và sự chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, xác lập vững
chắc cơ cấu công nghiệp - dịch vụ
- nông nghiệp”, “Phát triển đồng
bộ kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh
thành một tỉnh công nghiệp có cơ
cấu kinh tế công nghiệp-dịch vụnông nghiệp”.
Trên cơ sở nhạy bén với thời
cuộc, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ IV, nhiệm kỳ 2005-2010, tỉnh
đề ra mục tiêu và nhiệm vụ phát
triển giai đoạn 2006-2010 và định
hướng đến năm 2015: “Xây dựng,
phát triển tỉnh trở thành tỉnh công
nghiệp, mạnh về kinh tế biển, với
hệ thống thương cảng quốc gia
và quốc tế vào đầu thời kỳ 20152020; là một trong những trung
tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch,
hải sản của khu vực và cả nước” .
Từ đây, kinh tế biển được đặc biệt
quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng bộ tỉnh. Chủ trương phát
triển mạnh kinh tế biển là một
sáng tạo của Đảng bộ tỉnh, kinh
tế của tỉnh từng bước từ chỗ dựa
vào thế mạnh từ nguồn tài nguyên

dầu, khí là chủ yếu, có bước
chuyển đổi, lấy phát triển kinh tế
biển làm trung tâm, động lực cho
sự phát triển và tăng trưởng bền
vững. Từ tiềm năng biển, các dịch
vụ khai thác và chế biến hải sản,
hệ thống cảng biển và dịch vụ hậu
cần cảng trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn, thúc đẩy sự phát triển
mạnh mẽ của tỉnh.
Đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh
tiếp tục khẳng 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; phát triển
kinh tế gắn với yêu cầu phát triển
bền vững; nâng cao thu nhập, chất
lượng cuộc sống của Nhân dân,
đảm bảo an sinh xã hội và phúc
lợi xã hội; giữ vững ổn định chính
trị; xây dựng nền quốc phòng toàn
dân, an ninh nhân dân vững mạnh,
khu vực phòng thủ vững chắc”.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
VI, nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở
những kết quả đạt được, tỉnh đề ra
mục tiêu tổng quát giai đoạn 20162020: “Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu
thành tỉnh mạnh về công nghiệp,
cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và
du lịch”.
Đến năm 2020, tại Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ
2020-2025, khẳng định rõ: “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”.
Qua các nhiệm kỳ, với những
chủ trương đúng đắn của Đảng
bộ tỉnh, cơ cấu kinh tế ngày càng
chuyển dịch theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tăng tỷ
trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng
công nghiệp và nông nghiệp. Năm
1992, công nghiệp chiếm 79,1%,
dịch vụ 15,3%, nông nghiệp 5,6%;
đến năm 2020, công nghiệp-xây
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dựng chiếm 58,66%, dịch vụ chiếm
29,36%, nông nghiệp chiếm 11,98%.
Thời kỳ đầu thành lập tỉnh, điều
kiện cơ sở hạ tầng như hệ thống
giao thông, điện, hệ thống cấp
thoát nước, nước sạch, thủy lợi,
trường học bệnh viện, bưu chính
viễn thông chưa đáp ứng được yêu
cầu phát triển đối với một tỉnh
trực thuộc Trung ương, yêu cầu
phát triển nhanh của ngành dầu
khí trên địa bàn. Nhiệm vụ đặt ra
là phải nhanh chóng nâng cấp hạ
tầng kinh tế-kỹ thuật, cụ thể là hệ
thống giao thông, đáp ứng nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội, cải
thiện điều kiện đi lại của nhân dân
và hiện đại hóa mạng lưới thông
tin, đáp ứng nhu cầu thông tin
liên lạc trong tỉnh, trong nước và
quốc tế. Với việc đặt ra các mục
tiêu và nhiệm vụ cụ thể trên, Đảng
bộ tỉnh đã sớm nhận thấy cơ sở
hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao
thông là một trong những yếu tố
động lực, thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội, đồng thời trực tiếp cải
thiện điều kiện, chất lượng cuộc
sống của người dân.
Với tư duy năng động, sáng tạo,
dám nghĩ, dám làm, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đã đề xuất phương án
sử dụng quỹ đất làm nguồn vốn
để xây dựng cơ sở hạ tầng, còn gọi
là phương thức “đổi đất lấy công
trình”. Chủ trương này được thể
hiện trong Nghị quyết Hội nghị
lần thứ ba (tháng 01/1993) của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chủ
trương được thực hiện trong gần
10 năm và chia thành 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 (1993-8/1994):
“đổi đất lấy công trình”, phương
thức cơ bản là các nhà đầu tư tự bỏ
vốn xây dựng công trình cơ sở hạ
tầng, chủ yếu là hệ thống đường
giao thông, sau đó được nhận diện
tích đất có giá trị tương đương giá
trị công trình đã xây dựng, thay
cho việc thanh toán bằng tiền.
- Giai đoạn 2 (tháng 8/19941998): “Tạo vốn từ quỹ đất”. Điểm
đặc biệt là đến giai đoạn 2, khái
niệm “hạ tầng” xây dựng từ quỹ
đất không chỉ dừng lại là đường
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Người dân thu hoạch nhãn xuồng là một trong những đặc sản của BR-VT.

giao thông, mà đã được mở rộng,
bao gồm các công trình hạ tầng
kinh tế - kỹ thuật, phục vụ phát
triển kinh tế và công trình văn hóa
- xã hội, phục vụ dân sinh.
Chỉ sau hơn 7 năm thực hiện
chủ trương đổi đất lấy công trình,
hệ thống hạ tầng của tỉnh đã có sự
“thay da đổi thịt”, được xây dựng và
phát triển đồng bộ, đến năm 2000,
tỉnh đã hoàn thành 62 công trình,
trong đó có những công trình có giá
trị rất lớn, để lại dấu ấn sâu sắc về
kinh tế - văn hoá - xã hội. Điển hình
là hệ thống đường giao thông liên
tỉnh, liên huyện, nội thị, giao thông
nông thôn ở thành phố Vũng Tàu và
các huyện, thị xã; san nền khu công
nghiệp Phước Thắng, Đông Xuyên;
Trung tâm thương mại Bà Rịa; điện
khí hóa, nước sạch 100% xã nông
thôn; trên 40 trung tâm văn hóa,
45 trạm y tế xã, 5 bệnh viện cấp
huyện; nhà thi đấu đa năng; Trung
tâm nuôi dưỡng người già; nghĩa
trang, lò hỏa táng; bước đầu kiên cố
hóa một số trường cấp 1,2 và bán
trú ở thành phố Vũng Tàu, huyện
Long Điền; toàn bộ cơ sở hạ tầng
điện, đường, trường, trạm huyện
Côn Đảo... Những thành tựu trong
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh
tế - xã hội từ chủ trương “đổi đất lấy
công trình” trong những năm đầu

mới thành lập, tạo nền tảng vững
chắc cho sự phát triển của tỉnh giai
đoạn tiếp theo.
NHỮNG THÀNH TỰU CỦA
TỈNH SAU 30 NĂM THÀNH LẬP
(12/8/1991-12/8/2021)
Chặng đường 30 năm xây dựng
và phát triển (1991-2021), tỉnh đã
có những bước phát triển khá toàn
diện trên tất cả các lĩnh vực kinh
tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng,
an ninh, công tác xây dựng Đảng.
Sau 30 năm thành lập tỉnh, kinh
tế của tỉnh liên tục duy trì được
tốc độ tăng trưởng cao. Tổng sản
phẩm trong nước (GDP) giai đoạn
1992-2010 kể cả dầu khí tăng
12,27% năm, không kể dầu khí
tăng 19,85%. Giai đoạn 2010-2015,
kể cả dầu khí tăng 5,03% năm,
không kể dầu khí tăng 4,24% năm.
Năm 2020, GRDP trừ dầu khí bình
quân đầu người của tỉnh đạt 6.903
USD (cao gấp 2 lần mức bình quân
chung của cả nước). Công nghiệp
của tỉnh vào thời điểm 1992, chủ
yếu là các cơ sở sửa chữa tàu
thuyền, chế biến hải sản sơ cấp,
được xây dựng từ những năm đầu
của thập niên 60, từ chỗ có các
cơ sở sản xuất công nghiệp nhỏ
lẻ, phân tán, đến năm 2020 đã có
15 khu công nghiệp với tổng diện
tích 8.509 ha, tỷ lệ lấp đầy 51,54%.
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Cơ cấu có sự chuyển dịch mạnh từ
khai thác sang công nghiệp, chế
biến, chế tạo (từ tỷ lệ 52% năm
2015 lên 87,7% năm 2020).
Công nghiệp phát triển ổn
định theo hướng bền vững, có
chọn lọc và bảo vệ môi trường,
tiếp tục duy trì vai trò là ngành
động lực, đóng góp lớn nhất trong
cơ cấu của tỉnh, chiếm 58,66% .
Sản xuất nông nghiệp của tỉnh
khi mới thành lập, chủ yếu sản
xuất theo hình thức thủ công.
Đến nay, hầu hết các lĩnh vực
của ngành nông nghiệp đều có
ứng dụng công nghệ cao trong
quá trình sản xuất. Trên địa bàn
tỉnh đã hình thành 4 vùng nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
đến tháng 10 năm 2020 trong lĩnh
vực trồng trọt đã có tổng cộng 46
cơ sở ứng dụng công nghệ cao, với
quy mô diện tích 2.562,52 ha, sản
lượng ước đạt 27,835 tấn/năm,
riêng trong lĩnh vực chăn nuôi đã
có 127 trại chăn nuôi ứng dụng
công nghệ cao. Về thủy sản, số
lượng tàu khai thác xa bờ hiện nay
đã chiếm khoảng 50% tổng số tàu
cá toàn tỉnh; sản lượng khai thác
hàng năm khoảng 350 nghìn tấn.

Hạ tầng phục vụ hậu cần cảng
đầu tư đồng bộ, với 12 cảng cá, 03
khu neo đậu tránh trú bão, 8 cơ sở
đóng-sửa chữa tàu thuyền.
Hoạt động thương mại-dịch
vụ phát triển mạnh mẽ, đáp ứng
ngày càng tốt hơn nhu cầu của
người dân và du khách đến tham
quan, du lịch và nghĩ dưỡng. Từ
chỗ chỉ có một số chợ cấp huyện,
đến nay hệ thống các siêu thị,
trung tâm thương mại, hệ thống
chợ từ huyện đến xã được đầu tư
xây dựng. Các ngành thương mại
dịch vụ ngày càng phát triển, đa
dạng như: tài chính-ngân hàng,
bưu chính viễn thông, giao thông
vận tải, tư vấn pháp lý, bảo hiểm,
y tế, giáo dục… Xuất khẩu của
tỉnh tăng trưởng khá cả về kim
ngạch và số lượng mặt hàng, chỉ
riêng trong giai đoạn 2015-2020,
đạt 22,1 tỷ USD, nhiều sản phẩm
công nghiệp có khả năng cạnh
tranh ở các thị trường yêu cầu cao
như: EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ.
Kinh tế du lịch của tỉnh tại
thời điểm năm 1992 tỉnh chỉ có
một vài khách sạn và một số nhà
nghỉ, phòng trọ tư nhân, không
có khách sạn được xếp hạng sao

theo tiêu chuẩn quốc gia, đến năm
2020, tổng số cơ sở lưu trú là 1.177
với khoảng 25.500 phòng; trong đó
165 cơ sở lưu trú được xếp hạng từ
01 đến 05 sao với 9.712 phòng và
462 biệt thự, căn hộ, nhà nghỉ đạt
chuẩn với khoảng 1.400 phòng. Với
các giải pháp đồng bộ: đẩy mạnh
thực hiện tuyên truyền; triển khai
nhiều hoạt động quảng bá, xúc
tiến du lịch trên các phương tiện
truyền thông trong và ngoài nước,
du lịch văn hóa gắn với lễ hội và
thể dục thể thao; phát triển các
khu, điểm du lịch và nâng cao chất
lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch;
nâng cao quản lý nhà nước, triển
khai xây dựng Đề án ứng dụng
thông minh, ứng dụng du lịch
360°,… đã tạo sức hút đối với các
nhà đầu tư và du khách.
Hệ thống cảng biển và dịch vụ
đang từng bước trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Từ
chỗ chỉ có một vài cảng chuyên
dùng phục vụ cho ngành dầu khí
và đánh bắt hải sản, đến nay đã
hình thành hệ thống cảng biển có
quy mô lớn. Cụm cảng Cái MépThị Vải ngày càng hoạt động hiệu
(Tiếp theo trang 34)

Tàu CMA-CGM Pelleas trọng tải 145.000 TEUs cập Cảng CMIT.
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Bài nói chuyện về chuyển đổi số

CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH HÙNG
TẠI HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN BIÊN TẬP

Ban biên tập xin giới thiệu toàn văn bài
nói chuyện về chuyển đổi số của Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Chuyển
đổi số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
sáng 29/3/2021 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.
Kính thưa đồng chí Phạm Viết Thanh, UVTW
Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa-Vũng Tàu,
Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,
Thưa tất cả các đồng chí,
1) Khác nhau giữa công nghệ thông tin (CNTT) và
công nghệ số (CNS) là như thế nào?
Công nghệ số là sự phát triển tiếp theo của CNTT
với sự xuất hiện một số công nghệ mang tính đột phá
của Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. CNTT là
nói đến phần mềm, máy tính, thường là riêng lẻ, tự
động hoá những việc mà chúng ta đang làm một cách
thủ công, thí dụ như phần mềm xử lý văn bản, quản
lý cán bộ, kế toán. CNS là nói đến các công nghệ mới
của CMCN 4.0 như: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện
toán đám mây, chuỗi khối, Internet vạn vật. Các công
nghệ này có tính cách mạng ở chỗ, nó thay trí tuệ
con người, CNTT thì thay lao động chân tay. Nó cũng
cách mạng ở chỗ tạo ra một nguồn tài nguyên mới
là dữ liệu. Nó còn cách mạng ở chỗ, đưa vạn vật vào
không gian mạng, và khi vào không gian mạng thì vạn
vật trở lên sống động như là con người.
2) Khác nhau giữa ứng dụng CNTT và chuyển đổi
số (CĐS) là gì?
Chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo của ứng
dụng CNTT. Ứng dụng CNTT là dùng máy tính và
phần mềm để viết báo cáo gửi cấp trên. CĐS là không
làm báo cáo cấp trên nữa. Dữ liệu các cấp đã có trong
hệ thống, cấp nào muốn lấy thông tin gì thì tự vào
mà lấy và phân tích. Ứng dụng CNTT là dùng phần
mềm Power Point để làm bài giảng, việc giảng bài
sinh động hơn, không phải dùng phấn. CĐS là giáo
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viên không dạy nữa. Giáo viên trở thành trợ giảng.
Học sinh sẽ nghe thầy giáo giỏi nhất dạy qua video,
giáo viên tại lớp sẽ quản lý lớp học, giải thích thêm khi
cần. Và vì vậy mà học sinh toàn quốc luôn được học
từ người giỏi nhất.
3) Đang làm dở dang ứng dụng CNTT thì CĐS thế
nào?
Đa số thì chuyển đổi số hiệu quả hơn CNTT, tiếp
cận CĐS thì hiệu quả hơn là cách tiếp cận ứng dụng
CNTT. Thí dụ, nếu dùng máy tính và phần mềm thì
phải triển khai 11.000 hệ thống cho 11.000 xã, nếu
dùng điện toán đám mây thì cả 11.000 xã dùng chung
một hệ thống. Dùng phần mềm riêng biệt thì đắt,
triển khai tuần tự rất chậm, lại đào tạo mất nhiều
công sức. Dùng nền tảng của CĐS thì triển khai cùng
lúc các xã sẽ rất nhanh, rẻ và nền tảng thì dễ dùng và
không cần đào tạo. Giống như Zalo, Facebook không
ai hướng dẫn đào tạo cả nhưng mọi người vẫn sử
dụng tốt, càng dùng nhiều thì càng giỏi lên.
4)Tại sao nói cuộc CMCN 4.0, CĐS là cuộc cách
mạng về thể chế nhiều hơn là cuộc cách mạng về
công nghệ?
Một cuộc CMCN mới thì có 2 nội dung chính: công
nghệ gì và chuyển đổi gì. Công nghệ 4.0, nhất là công
nghệ số thì càng dùng nhiều, càng nhiều người dùng
thì càng rẻ, giá trên đầu người tiếp cận 0. Công nghệ
số thì xử lý dữ liệu, dữ liệu nhiều thì mới thông minh,
người dùng quyết định sự thông minh của hệ thống
chứ không phải công nghệ gốc. Tức là người dùng thì
đóng vai trò quan trọng hơn là người sáng tạo ra công
nghệ gốc. Công nghệ gốc không quan trọng và quyết
định như là ở các cuộc CMCN lần 1,2,3. Nhưng CMCN
4.0 lại yêu cầu phải thay đổi mô hình vận hành, thay
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đổi thể chế. Thí dụ, có dám chuyển giáo viên thành
trợ giảng không? Có dám bỏ hệ thống cấp dưới báo
cáo cấp trên không? Có dám cho phép ngân hàng
số không người phục vụ, đại học số không giáo viên
không? Vậy nên, CĐS là câu chuyện dám hay không
dám? Và vì thế phụ thuộc vào một người, đó là người
đứng đầu. Người đứng đầu mà không có quyết tâm
chính trị thì CĐS sẽ không xảy ra. Với những cái mới
chưa có luật pháp thì tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo
quyết định cho làm thí điểm trước, trong một không
gian và thời gian hạn chế.
5) Chuyển đổi số thì gặp câu hỏi, làm cái gì trước,
cái gì sau, cái gì thì hiệu quả, giá trị trường là bao
nhiêu, ai làm thì tốt?
Những việc này với tỉnh có thể là khó. Nhưng với
Bộ TT&TT thì không. Bởi vậy, tỉnh hãy tham vấn Bộ.
Chọn việc gì để làm trước thì có một cách tiếp cận
thế này, cái gì mà tỉnh thấy khó nhất, hay gọi là nỗi
đau lớn nhất, vấn đề gì tồn tại lâu rồi, còn gọi là bài
toán thiên niên kỷ, hoặc vấn đề gì đang nóng nhất,
người dân đang bức xúc nhất thì mang ra để xem
công nghệ số có giải quyết được không. CMCN 4.0,
CĐS có lời giải đột phá cho rất nhiều vấn đề khó, vấn
đề thiên niên kỷ. Thí dụ, xoá đói giảm nghèo, khoảng
cách nông thôn và thành thị, phổ cập dịch vụ chất
lượng cao cho vùng sâu vùng xa,...
6) Chi cho CĐS bao nhiêu thì phù hợp?
Mức trung bình mà các nước chi cho ứng dụng
CNTT, cho CĐS là 1% ngân sách hàng năm. Mức
cao là trên 2%. Cũng chưa thấy ai chi trên 4%. Trung
bình của Việt Nam hiện nay đang là 0,3%. Vậy tỉnh
hãy chi khoảng 1% ngân sách hàng năm. Nếu muốn
đẩy nhanh CĐS, nhất là những năm đầu này cần làm
ngay các nền tảng, thì có thể chi 2%.
7) Có cách nào để biết chi cho CĐS có hiệu quả
hay không?
Khi làm chuyển đổi số thì phải tính được giá trị do
CĐS mang lại, thí dụ tiết kiệm lao động, giờ lao động,
tiết kiệm chi phí thường xuyên, giá trị mới do CĐS
mang lại. Những giá trị vô hình, dài hạn thì vẫn phải
tìm cách lượng hoá. Giá trị tạo ra mà lớn hơn chi phí
CĐS thì tức là hiệu quả. CĐS không phải là một chi
phí tăng thêm mà phải là một giá trị tăng thêm. Để
tránh các tai nạn đã từng xảy ra trước đây với CNTT
thì tỉnh luôn phải coi chi cho CĐS như một dự án đầu
tư, phải luôn tính thu, chi. Dự án đầu tư phải dương
thì mới đầu tư, mới cho làm.
Cũng có một cách làm mới là đặt ra bài toán để
doanh nghiệp tìm lời giải. Thí dụ, Vũng Tàu mỗi năm
có 16 triệu khách du lịch, trung bình mỗi người ở lại
đây 1,1 ngày, rất ngắn. Nếu có một doanh nghiệp có
cách để khách du lịch ở lại thêm 0,5 ngày, tức là tạo
thêm 8 triệu ngày khách du lịch ở lại Vũng Tàu. Nếu
giá trị tăng thêm mỗi người*ngày là 500.000 VNĐ, thì
giá trị tăng thêm mỗi năm là 4.000 tỷ, tỉnh có thể trả

cho doanh nghiệp 1% là 40 tỷ/năm, hoặc 5% là 200
tỷ/năm. Bài toán này đặt ra công khai thì chắc chắn
sẽ có doanh nghiệp làm được. Tương tự như vậy, tỉnh
có thể đặt ra các bài toán khác trên tinh thần này. Với
cách làm này thì tỉnh có thể phát triển vượt bậc mà
cũng tạo ra sự phát triển vượt bậc cho doanh nghiệp.
Hai bên cùng thắng. Mà là thắng lớn. Bởi vậy mà thời
CĐS có một công thức thành công là: việc gì mà mình
thấy khó, làm mãi không được thì công khai bài toán,
vấn đề của mình ra cho xã hội làm. Ở ngoài kia sẽ có
ai đấy giải được.
8) Chuyển đổi số thì có tạo ra thất nghiệp không?
Lo lắng về mất việc đều đã xảy ra khi xuất hiện một
cuộc CMCN mới. Nhưng cả ba cuộc CMCN trước đều
đã không tạo ra thất nghiệp, mà tỷ lệ thất nghiệp có
xu thế giảm đi. Thất nghiệp tăng chủ yếu là do suy
thoái kinh tế. Các cuộc CMCN mới có làm mất đi một
số nghề nhưng lại tạo ra nhiều nghề mới. Vấn đề là
phải đào tạo lại cho người lao động. Nhưng CĐS lại
có thể hỗ trợ tích cực cho đào tạo lại, cũng như tạo ra
các công cụ, nền tảng để các nghề mới dễ học, dễ làm
hơn. CĐS sinh ra các đại học số, sinh ra các nền tảng
đào tạo từ xa giúp cho việc đào tạo lại dễ dàng hơn,
có thể học bất kỳ lúc nào, thực hành bất kỳ lúc nào,
thi kiểm tra bất kỳ lúc nào, thông qua vật bất ly thân
của chúng ta là điện thoại di động, iPad. Thí dụ, một
nghề mới là nghề dán nhãn để dạy cho người máy học
nhận dạng khuôn mặt. Có hàng tỷ tấm ảnh được đưa
cho người lao động để họ phân biệt và dán nhãn nam
nữ, già trẻ, béo gầy, người thành phố hay nông thôn,...
Nghề này ngồi ở quê vẫn làm được qua mạng, đào tạo
thì chỉ cần thông qua hướng dẫn trên mạng. Người ở
quê không phải lên thành phố làm công nhân lắp ráp,
may mặc mà vẫn ở quê làm nghề dán nhãn, chỉ cần
có cái điện thoại, iPad hay PC và kết nối mạng. Đây là
một thí dụ về nghề mới.
9) Chuyển đổi số thì tỉnh lấy đâu ra các chuyên gia
công nghệ số?
Câu hỏi này là đúng với CNTT. Vì phải triển khai,
vận hành hệ thống CNTT, phải đào tạo người dùng.
Những việc này lại phải làm ở từng đơn vị, từng xã,
từng huyện, từng tỉnh nên rất thiếu cán bộ CNTT. Với
công nghệ số thì không có các bài toán này. Tất cả là
trên điện toán đám mây, các xã, các huyện chỉ cần
đăng ký vào để dùng, không còn hệ thống CNTT ở
từng xã, từng huyện nữa . Một hệ thống dùng chung
cho tất cả. Dễ dùng đến mức không cần đào tạo. Các
quy trình, cách làm đã được đưa vào nền tảng số,
người dùng không cần nhớ, không cần học.
Đối với những bài toán mới thì lãnh đạo tỉnh chỉ
cần đặt ra bài toán, đặt ra mục tiêu cần đạt được,
lượng hoá giá trị cần tạo ra để biết chi phí tối đa có
thể chi. Lãnh đạo cũng phải làm một việc nữa là tạo
ra thể chế cho cái mới được phép vận hành. Lãnh đạo
không cần quá quan tâm đến việc làm thế nào. Việc
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này hãy để cho doanh nghiệp làm,
đây là nghề của họ, và họ giỏi hơn
lãnh đạo. Lãnh đạo khi bị quấn
vào bàn bạc cách làm, nhất là
cách làm một việc mà mình không
có chuyên môn như CĐS, thì sẽ
không ra được quyết định làm hay
không làm, và vì vậy mà nhiều việc
sẽ bị treo ở đó.
Có một cách tiếp cận nữa cũng
rất hiệu quả là, hãy để cho người
dân, doanh nghiệp đề xuất với
tỉnh những việc, những giá trị mà
họ có thể tạo ra cho tỉnh. Tỉnh xem
xét nếu thấy giá trị tạo ra cho tỉnh
lớn hơn chi phí thì cho làm. Đây
là cách đưa toàn dân vào tham
gia đổi mới sáng tạo cho tỉnh.
Toàn dân tham gia phát triển tỉnh.
Không nên coi các ý tưởng phát
triển tỉnh nhà là độc quyền của
công chức nhà nước. Thường thì
những đột phá, những giá trị lớn
bất ngờ là xuất phát từ sáng tạo
của trí tuệ nhân dân.
10) Lấy người dân làm trung
tâm nghĩa là thế nào?
Ứng dụng CNTT, CĐS đã đi
qua những chặng đường phát triển
khác nhau. Ban đầu thì doanh
nghiệp công nghệ có giải pháp,
có ứng dụng đến chào hàng chính
quyền, chính quyền xem xét mua
và ứng dụng. Đây là giai đoạn mà
nhà công nghệ, doanh nghiệp là
người dẫn dắt. Tiếp theo là chính
quyền hiểu công nghệ hơn, tin vào
công nghệ hơn, và bắt đầu đặt ra
các bài toán của chính quyền cho
doanh nghiệp công nghệ để họ
giải quyết bằng công nghệ. Người
dẫn dắt là chính quyền. Bước ba
là lấy người dân làm trung tâm,
các bài toán chính quyền đặt ra là
lắng nghe từ người dân, xuất phát
từ nhu cầu của người dân, mang
lại giá trị cho người dân. Chính
quyền đưa người dân vào trung
tâm. Bước bốn là sự tham gia của 4
bên ngay từ đầu, đó là người dân,
chính quyền, nhà chuyên gia và
doanh nghiệp. 4 bên này sẽ cùng
bàn xem cái gì và cách nào để giải
quyết các nhu cầu của người dân,
của DN, của chính quyền. Vậy
cách tiếp cận đúng là, tất cả là vì
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sự phát triển bền vững của tỉnh,
mọi việc luôn có sự bàn bạc của cả
4 bên ngay từ đầu.
11) Chuyển đổi số thì có mất
an toàn không?
Môi trường sống nào thì cũng
đều không an toàn. Đó là bản chất
của cuộc sống. Chúng ta sống
trong thế giới thực đã hàng chục
ngàn năm rồi, thể chế, pháp luật,
bộ máy nhà nước đã hoàn thiện
hàng ngàn năm nay mà vẫn có
những nguy cơ, vẫn không an
toàn tuyệt đối, vẫn có trộm cắp,
giết người. CĐS tạo ra một không
gian sống mới, gọi là không gian
mạng (KGM). Cuộc sống đã và
đang vào KGM nhanh hơn so với
hệ thống pháp luật và bộ máy thực
thi pháp luật và vì vậy, các nguy
cơ là không nhỏ. Nhưng cái may
mắn là, cả thế giới đang cùng đối
mặt những thách thức này, các
nước đang hoàn thiện hệ thống
pháp luật trên KGM. Chúng ta có
thể học hỏi. Thí dụ về bảo vệ dữ
liệu cá nhân thì EU đã ban hành
luật và được nhiều nước coi như
chuẩn; các mạng xã hội lớn như
Facebook, Twitter, Google cũng
đã được các nước quản lý thông
qua các luật về thị trường và dịch
vụ số. Việt Nam chúng ta cũng
đang học hỏi để hoàn thiện thể
chế, bộ máy trên KGM.
Nhưng chúng ta sẽ luôn phải
đương đầu với các nguy cơ trên
KGM. Ngoài luật lệ thì mỗi chúng
ta vẫn phải trang bị các kỹ năng số
để sinh sống an toàn trong KGM.
Tai nạn, sự cố an ninh mạng vẫn
sẽ xảy ra, nhưng đó cũng là cách
để KGM ngày một an toàn hơn.
Vì không thể có rủi ro bằng 0 nên
cách tiếp cận sẽ là quản lý rủi ro,
tối thiểu rủi ro, khi rủi ro xảy ra thì
khả năng hồi phục là quan trọng
nhất.
Việt Nam sẽ phải thịnh vượng
trên KGM và bởi vậy, Việt Nam
phải trở thành cường quốc về an
ninh mạng (ANM) để bảo vệ sự
thịnh vượng của mình trên KGM.
Cường quốc về ANM thì cũng như
cường quốc về quân sự trong thế
giới thực.

12) Chúng ta có dùng cách tiếp
cận đuổi kịp, tiến cùng rồi vượt lên
trong CĐS không?
Nếu chúng ta cứ đi sau về cái
mới thì sẽ mãi mãi là người đi sau,
không bao giờ thay đổi được thứ
hạng quốc gia. Chỉ có đi đầu về
cái mới thì mới có cơ hội bứt phá
vươn lên thành nước phát triển.
Chuyển đổi số thì ta và tây đều
mới như nhau. Cũng không có
nhiều kinh nghiệm để học hỏi.
Các nước đã phát triển thì thường
lại không hăng hái với cái mới vì
họ đang yên ấm trong cái cũ. Chỉ
có ai đang đói khát, khó khăn thì
mới hăng hái với cái mới. Thí dụ,
mobile money thì một nước châu
Phi nghèo là Kenya đã ứng dụng
cách đây 12 năm, nhưng đến tận
năm 2020 thì Mỹ mới áp dụng.
Việt Nam chúng ta không cần
đợi ai, thấy hiệu quả là sử dụng,
nhanh nhạy với cái mới để giải
quyết các vấn đề của mình và vì
thế mà thành người đi đầu. Vì đi
đầu mà công nghệ mới sẽ di dời về
Việt Nam, vì đi đầu mà nhân lực
công nghệ thế giới sẽ di chuyển
đến Việt Nam. Bởi vì những nguồn
lực này luôn di chuyển đến đâu có
thị trường. Bằng việc đi đầu về cái
mới mà chúng ta tạo ra thị trường
về cái mới. Thị trường luôn là thỏi
nam châm. Thị trường cũng là
nơi tạo ra công nghệ, hoàn thiện
công nghệ. Có thị trường là có
công nghệ, là phát triển được công
nghệ chứ không phải như trước
đây, có công nghệ thì mới có thị
trường. Ngoài ra, bằng việc đi đầu
mà chúng ta thành người giỏi nhất
và thế giới sẽ phải đến Việt Nam
học hỏi. Việt Nam trở thành trung
tâm thế giới thông qua việc cho áp
dụng cái mới, ứng dụng cái mới,
dùng cái mới để giải quyết các bài
toán của mình, dùng cái mới để
phát triển đột phá.
Xin trân trọng cảm ơn!
Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông
NGUYỄN MẠNH HÙNG
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Bà Rịa - Vũng Tàu

trong nhóm có chỉ số PAPI
cao nhất nước
Bài, ảnh: TÙNG LÂM

Trong báo cáo Chỉ số
hiệu quả quản trị và hành
chính công (PAPI) cấp tỉnh
ở Việt Nam năm 2020, do
Chương trình phát triển
Liên hiệp quốc tại Việt
Nam phối hợp với một số
đơn vị liên quan công bố
ngày 14/4, BR-VT được xếp
ở vị trí thứ 11. Với vị trí này,
BR-VT nằm trong nhóm
16 tỉnh, thành phố có chỉ
số PAPI cao nhất cả nước.
Tuy nhiên, đánh giá này
cho thấy BR-VT đã giảm 1
bậc so với năm 2019.

T

heo bảng tổng hợp chỉ số
PAPI năm 2020, BR-VT đạt
44,46 điểm, xếp hạng 11/63
tỉnh, thành phố. Quảng Ninh
tăng 2 bậc để vươn lên vị trí dẫn
đầu trong bảng xếp hạng này với
48,811 điểm. Trong đó, Quảng
Ninh dẫn đầu cả nước ở 3 tiêu
chí: Công khai, minh bạch (6,5
điểm); Kiểm soát tham nhũng
trong khu vực công (8,29 điểm);
Cung ứng dịch vụ công (7,71
điểm). Vị trí số 2 trong bảng xếp
hạng PAPI 2020 thuộc về Đồng
Tháp với 46,961 điểm. Vị trí thứ 3
trong bảng xếp hạng này là Thái
Nguyên với 46,471 điểm.
Đại diện UNDP Việt Nam cho
biết, chỉ số PAPI năm 2020 phản
ánh đánh giá về hiệu quả điều
hành, quản lý Nhà nước và cung
ứng dịch vụ công các cấp chính
quyền của 14.732 người dân được
chọn ngẫu nhiên trong dân cư

Thời gian qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực trong việc cải cách hành chính, nâng
cao các chỉ số thành phần của chỉ số PAPI, nhận được sự hài lòng của người dân và
doanh nghiệp. Trong ảnh: Sản xuất giấy tại Nhà máy giấy KOA (KCN Phú Mỹ 3), một
doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản rất hài lòng với các thủ tục hành chính về đầu tư tại
Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Trong
số những người tham gia phỏng
vấn trực tiếp, 14.424 người có hộ
khẩu thường trú ở 63 tỉnh, thành
phố và 308 người tạm trú ở 6 tỉnh,
thành phố có tỷ suất nhập cư
ròng lớn nhất (Hà Nội, TP. Hồ Chí
Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà
Nẵng, Bắc Ninh).
Nội dung đánh giá gồm 8 chỉ số
thành phần: Tham gia của người
dân tại cấp cơ sở; công khai, minh
bạch; trách nhiệm giải trình với
người dân; kiểm soát tham nhũng
khu vực công; thủ tục hành chính
công; cung ứng dịch vụ công; chỉ
số quản trị môi trường và quản trị
điện tử. Tỉnh BR-VT đạt 44,46/80
điểm (xếp thứ 11), duy trì vị trí dẫn
đầu các tỉnh Đông Nam Bộ và là 1
trong 16 địa phương xếp ở nhóm

đạt điểm cao nhất cả nước.
Thông tin từ Sở Nội vụ cho
biết, chiều 14/4, qua phân tích
kết quả sơ bộ, tỉnh BR-VT có 7/8
chỉ số thuộc nhóm trung bình cao
trở lên (tương đương năm 2019).
4 chỉ số thuộc nhóm cao nhất
gồm: công khai minh bạch; trách
nhiệm giải trình với người dân;
thủ tục hành chính công và chỉ số
cung ứng dịch vụ công. 3 chỉ số
thuộc nhóm trung bình cao gồm:
tham gia của người dân ở cơ sở;
kiểm soát tham nhũng trong khu
vực công và quản trị điện tử; 1 chỉ
số thuộc nhóm trung bình thấp là
quản trị môi trường (3,23 điểm).
Kết quả chỉ số PAPI năm 2020
của BR-VT thấp hơn một bậc so
với năm 2019 (hạng 10) nhưng
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đây cũng là kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào
việc xây dựng chính quyền văn minh, thân thiện;
được sự hài lòng cao của người dân; tạo dựng môi
trường đầu tư thuận lợi cho DN trong và ngoài nước.
Trước đó, BR-VT từng xếp thứ 2 cả nước về chỉ số
PAPI vào năm 2011, xếp thứ 5 năm 2017, nhưng cũng
có những năm tụt xuống vị trí thứ 27 (năm 2016); 30
(năm 2018)…
Theo Sở TN-MT, nội dung quản trị môi trường
được đưa vào chỉ số PAPI từ năm 2018 và tiếp tục
cập nhật bổ sung nhằm nắm bắt đánh giá của người
dân về những vấn đề môi trường tác động trực tiếp
tới sức khỏe con người. Các chỉ tiêu đánh giá hiện
nay bao gồm tỷ lệ người trả lời cho biết về chất lượng
không khí và chất lượng nguồn nước sinh hoạt nơi
cư trú. Bên cạnh đó, việc phản ánh phát hiện của
người dân về hiện tượng dự án hoặc DN đầu tư vào
địa phương của họ có trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ môi
trường cũng được đưa vào chỉ tiêu đánh giá.
Trong những năm qua, một số “điểm nóng” về
môi trường trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được cải
thiện, kiểm soát chặt chẽ và có chuyển biến tích cực
như: khu xử lý chất thải Thiên Phước tại tỉnh Đồng
Nai (giáp ranh BR-VT); kiểm soát nguồn thải chảy
vào các sông suối, hồ cấp nước sinh hoạt… Năm
2020, ngành TN-MT đã thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm như: tiếp tục xóa các điểm đen về ô nhiễm
môi trường; quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc
Tiên… Tuy nhiên, một số vấn đề về môi trường còn
tồn tại như rác thải sinh hoạt ở Côn Đảo chưa được
xử lý; chưa thực hiện được việc đầu tư các dự án công
nghệ tái chế chất thải rắn sinh hoạt… là lý do khiến
chỉ số quản trị môi trường của BR-VT năm 2020 ở
nhóm trung bình thấp và thấp điểm nhất so với các
chỉ số thành phần khác.
Sở Nội vụ cho biết, ngày 16/10/2017, UBND tỉnh
ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số
PAPI của tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020 nhằm xây
dựng nền hành chính tỉnh dân chủ, trong sạch, vững
mạnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Chương
trình đặc biệt quan tâm cải thiện các nội dung có
điểm số chưa đạt mức trung bình cao, đồng thời giữ
vững và phát triển các nội dung được đánh giá thực
hiện khá tốt thời gian qua. Do đó, ngay sau khi có
kết quả công bố chỉ số PAPI năm 2020, Sở Nội vụ
sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan có liên quan
phân tích kết quả chi tiết, chỉ ra các mặt còn hạn chế
và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để duy trì
những nội dung được người dân đánh giá cao. Đồng
thời cải thiện, làm tốt hơn nữa các chỉ số đánh giá
PAPI, đặc biệt là các chỉ số trong nhóm trung bình
thấp trong những năm tiếp theo, phấn đấu vào top
10 địa phương có kết quả PAPI tốt nhất cả nước theo
Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra.
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Huyền thoại cánh hải âu
Em ơi chiều nay anh sang đảo Long Sơn
Qua Rạch Dừa thăm Cái Xép, Cái Đôi
Nơi đây từng là căn cứ
Của các anh đặc công A 32
Em có biết vào những đêm không trăng, sao
Khi mọi nhà chìm vào lặng yên giấc ngủ
Từ trong bùn lầy
Các anh hành quân, biến vào đêm rừng Sác
Cảng Cát Lở, Rạch Dừa phía xa kia
Những tàu giặc chở đầy tội ác
Sáng mai thôi những thùng đạn pháo
Bắn vào bao làng quê bình yên
Các anh nép mình
Dưới đám lục bình trôi trên sóng nước
Phía dưới là khối trái mìn áp vào tàu giặc
Đèn pha vẫn quét sáng trưng…
Chiều nay đi viếng các anh
Những anh hùng tuổi xanh
Đã hy sinh bên dòng sông Rạch Chiếc, Rạch Dừa
Chiến công như biển động, sóng cồn
Những cánh hải âu từ chân trời bay về chấp chới
Như giấc mơ chợt hiện quay về
Các anh những người con rừng Sác
Thành cánh chim huyền thoại trên sóng bao la.
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Sức mạnh Việt Nam
THẾ KỶ XX
MAI THẮNG

Trong lịch sử dựng nước
và giữ nước của dân tộc ta,
chiến thắng lịch sử Điện Biên
Phủ năm 1954 là chiến thắng
“Lừng lẫy năm châu, chấn
động địa cầu”. Bởi cuộc chiến
ấy không chỉ mở ra một thời
kỳ mới trong cuộc đấu tranh
vệ quốc của dân tộc Việt Nam
vốn lấy đại nghĩa làm trọng,
yêu chuộng hòa bình làm lẽ
sống; mà còn đánh dấu chấm
dứt thời kỳ chiến tranh của
thực dân, cổ vũ phong trào
đấu tranh giải phóng dân tộc
trên toàn thế giới. Thắng lợi
ấy đã khẳng định sức mạnh
đoàn kết của dân tộc Việt
Nam thời đại Hồ Chí Minh
của thế kỷ XX. Sức mạnh ấy
là bàn đạp tinh thần to lớn để
dân tộc ta tiếp tục chiến đấu
21 năm sau đó làm nên chiến
thắng 30 tháng tư năm 1975,
đưa giang sơn về một mối,
đất nước hoàn toàn hoà bình,
độc lập, tự do.
ĐỈNH CAO VỀ CHIẾN CÔNG
VỆ QUỐC
Ngày 7/5/1954, chiến dịch
lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc,
đồng nghĩa với việc quân và dân
ta kết thúc cuộc tiến công chiến
lược Đông Xuân 1953-1954 trong

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng Ban Thường vụ
Trung ương Đảng quyết định mở chiến  dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: T.L

hành trình kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lực và can
thiệp của Mỹ. Đánh dấu chấm
dứt cho âm mưu, bản chất ngoan
cố hiếu chiến của thực dân Pháp
và đế quốc Mỹ trên bàn hội nghị
ngoại giao. Buộc Chính phủ
Pháp và các bên tham dự hội
nghị phải ký vào Hiệp định giơne-vơ, chấm dứt chiến tranh, lập
lại hòa bình ở Đông Dương ngày
21/7/1954.
Nhìn lại những cuộc chiến
tranh vệ quốc trong lịch sử dân
tộc Việt Nam ở thế kỷ XX, cuộc
chiến đấu của dân tộc ta chiến
thắng hơn 6 vạn quân Pháp và
quân Chư hầu ở “lòng chảo” Điện

Biên Phủ không chỉ là cuộc chiến
thắng có ý nghĩa chính trị to lớn
“đem sức ta mà giải phóng cho
ta”, khẳng định tinh thần quật
cường của dân tộc không khuất
phục cường quyền nô dịch của
ngoại bang; mà còn chứng minh
chân lý đúng đắn “không có gì
quý hơn độc lập tự do” của dân
tộc, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí
Minh kính yêu huấn thị. Cuộc
chiến đấu đánh giặc trên chiến
trường Điện Biên Phủ năm 1954
là cuộc chiến đấu trường kỳ gian
khổ, khốc liệt nhất trong lịch sử
vệ quốc của dân tộc, nhưng cũng
là cuộc kháng chiến vĩ đại, mở ra
một thời kỳ mới cho dân tộc Việt
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Nam - thời kỳ độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Chiến thắng lịch sử Điện
Biên Phủ còn là thắng lợi của
tình đoàn kết liên minh chiến
đấu toàn diện giữa quân và
dân ba nước Việt Nam, Lào,
Campuchia, đánh dấu một quá
trình phát triển mới, làm phong
phú phát triển manh mẽ khối
đại đoàn kết của ba dân tộc
anh em.
Chiến thắng Điện Biên Phủ
là chiến thắng ở tầm cao chiến
lược của Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh, kết thúc thắng lợi 9
năm kháng chiến trường kỳ,
gian khổ của quân và dân ta
chống thực dân Pháp xâm lược.
Chiến thắng Điện Biên Phủ
không còn là của riêng dân tộc
Việt Nam, sức lan tỏa của nó
đã vượt qua giới hạn biên giới
quốc gia, trở thành động lực
cho phong trào đấu tranh giành
độc lập dân tộc của các dân
tộc trên thế giới. Chiến thắng
Điện Biên Phủ của Việt Nam trở
thành biểu tượng thể hiện tinh
thần khát khao độc lập, tự do,
hòa bình và hạnh phúc của các
dân tộc trên thế giới, làm xoay
chuyển lịch sử nhân loại trong
nửa cuối thế kỷ XX.
ĐẢNG LÃNH ĐẠO TÀI TÌNH,
QUÂN ĐỘI TRƯỞNG THÀNH
VỮNG MẠNH
Dưới sự lãnh đạo đúng đắn,
tài tình, sáng tạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam đứng đầu là Chủ
tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt
Nam đã chung sức, đồng lòng
làm nên chiến thắng lịch sử vĩ
đại ở thế kỷ XX – “Điện Biên Phủ
lừng lẫy năm châu, chấn động
địa cầu”.
Nhìn lại cục diện của cuộc
chiến đấu trên chiến trường
Điện Biên Phủ năm xưa, chúng
ta thấy rằng, giặc Pháp mạnh
hơn ta gấp nhiều lần về quân số
và vũ khí tối tân hiện đại. Việt
Nam thắng Pháp trên chiến
trường Điện Biên Phủ năm 1954
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không phải Việt Nam có vũ khí
tối tân, mà chính là có đường
lối nghệ thuật quân sự độc đáo
và phương pháp chiến tranh
cách mạng toàn dân toàn diện.
Hàng vạn thanh niên không tiếc
tuổi trẻ, máu xương, sẵn sàng
ngã xuống cho tiền tuyến. Hàng
ngàn chiến sĩ quân đội đã trở
thành cảm tử quân sẵn sàng lấy
thân mình chèn pháo, lấy thân
mình lấp lỗ châu mai, lấy vai
làm giá súng. Chỉ những hành
động dũng cảm ấy thôi, cũng đủ
để nói rằng, chỉ có dân tộc Việt
Nam, con người Việt Nam, bộ
đội Cụ Hồ Việt Nam mới chiến
đấu và chiến thắng đội quân
nhà nghề được coi là hùng mạnh
nhất hành tinh lúc bấy giờ.
Cần phải nói thêm rằng, bước
vào cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp, thế và lực của ta
yếu hơn nhiều lần so với địch,
nhưng nhờ có sự lãnh đạo tài
tình và đường lối đúng đắn sáng
tạo của Đảng mà đứng đầu là
Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và
dân ta đã quyết chiến đến cùng.
Để rồi trải qua 56 ngày đêm
“khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm,
cơm vắt”, lá cờ bách chiến bánh
thắng nhuộm máu đào của bao
chiến sĩ đã tung bay trên nóc
hầm Đờ cát. Thắng lợi của chiến
dịch Điện Biên Phủ đã chứng
minh "Khi phải đương đầu với
kẻ địch hung ác, một dân tộc dù
nhỏ bé, nếu luôn luôn cảnh giác,
đoàn kết, nhất trí, kiên quyết và
bền bỉ đấu tranh, thì cuối cùng
nhất định thắng lợi".
Chiến thắng lịch sử Điện
Biên Phủ, khẳng định sức mạnh
của Quân đội nhân dân Việt
Nam, với ý chí “quyết chiến,
quyết thắng” và lời thề vẻ vang:
“Trung với Đảng, hiếu với dân,
sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì
độc lập, tự do của Tổ quốc, vì
chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào
cũng hoàn thành, khó khăn nào
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng
đánh thắng”.

BÀI HỌC VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT
DÂN TỘC
Bài học phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc
với liên minh giai cấp công nông- binh và tầng lớp trí thức
dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn
còn nguyên giá trị. Và nó đã trở
thành động lực để toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta bước
vào giai đoạn lịch sử mới chống
chiến tranh xâm lược của đế
quốc Mỹ và tay sai. Với đường lối
cách mạng đúng đắn, sự chỉ đạo
tài tình của Đảng, quân và dân
ta đã làm nên Đại thắng mùa
Xuân 1975, giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất
nước, đưa cả nước bước vào thời
kỳ mới với hai nhiệm vụ chiến
lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa.
Trong công cuộc đổi mới đất
nước ngày nay, chiến thắng Điện
Biên Phủ là bài học quý báu về
đại đoàn kết dân tộc, cả nước
chung lòng, chung sức thực hiện
đường lối phát triển kinh tế - xã
hội của Đảng hướng tới “dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng và văn minh” gắn với củng
cố quốc phòng - an ninh; xây
dựng nền quốc phòng toàn dân,
thế trận quốc phòng toàn dân
gắn với thế trận an ninh nhân
dân vững chắc, tạo tiền đề cho
ổn định để phát triển đất nước.
67 năm đã trôi qua, nhưng
ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện
lịch sử trọng đại này không hề
phai mờ trong trái tim các thế hệ
nhân dân Việt Nam, trở thành
bài học lịch sử nguyên giá trị cho
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
ngày nay.
Kỷ niệm chiến thắng Điện
Biên Phủ, chúng ta càng thêm tự
hào về truyền thống vẻ vang của
dân tộc Việt Nam, tự hào về Tổ
quốc ta, Đảng ta, nhân dân ta và
sự nghiệp cách mạng của quân
và dân ta.
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Giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu
trong tháng 4/1975
NGUYỄN VĂN TÂM

Đồng chí Nguyễn Duy Thương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Sư đoàn 3 Sao Vàng
báo cáo phương án tác chiến chuẩn bị tiến công giải phóng Bà Rịa, Vũng Tàu vào
ngày 24/4/1975 tại căn cứ huyện Xuyên Mộc.

Đ

ã 46 năm (1975-2021) trong
ký ức của các nhân chứng
lịch sử vẫn còn như nguyên
vẹn, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy
Bà Rịa - Long Khánh quân và dân
ta chớp thời cơ phối hợp chặt chẽ
với các đơn vị chủ lực, đồng loạt
nổi dậy giành chiến thắng trong
thời gian ngắn nhất, hiệu quả
nhất. Những địa danh lịch sử: Chi
khu Xuyên Mộc, Phước Thạnh,
Long Lễ, Đất Đỏ, Dinh Tỉnh
trưởng Phước Tuy, Cầu Cỏ May,
Sông Cửa Lấp, Phước Thành,
Rạch Dừa, Cầu Rạch Bà, khách
sạn Palace, Trại VII (Côn Đảo)…
đến nay vẫn còn âm vang những

chiến công oai hùng, làm nức lòng
nhiều thế thế hệ mai sau. Cứ mỗi
lần vào dịp 30 tháng 4 kỷ niệm
ngày giải phóng miền Nam, đất
nước hoàn toàn thống nhất, non
sông liền một dải, mỗi lần đi qua
những địa điểm di tích lịch sử giữa
dòng người và xe đang tấp nập
trên mỗi con đường nhưng tâm
trí mỗi người dân Bà Rịa -Vũng
Tàu lại thực sự xúc động nhớ về
những ngày tháng lịch sử oai hùng
năm ấy…
Ngày 02/01/1974 Tỉnh ủy Bà
Rịa - Long Khánh ra nghị quyết
về phương hướng, nhiệm vụ, biện

pháp công tác năm 1975 và những
tháng cuối 1974: “Động viên quyết
tâm và nỗ lực nhất của toàn Đảng
bộ, quân và dân trong tỉnh nắm
vững tư tưởng tiến công, đẩy mạnh
3 mũi, gỡ đồn, diệt sinh lực địch,
giải phóng xã, ấp, làm thất bại cơ
bản kế hoạch bình định lấn chiếm
mới của địch, phát triển thực lực
mọi mặt, làm thay đổi hẳn thế và
lực tại chỗ, giành thắng lợi lớn
nhất trong năm 1975”.
Những thắng lợi liên tiếp của
quân và dân toàn miền Nam trên
các chiến trường đã đẩy ngụy
quân, ngụy quyền vào tình trạng
tan rã nghiêm trọng. Hàng chục
chi khu quân sự, quận lỵ đã về
tay lực lượng cách mạng. Chiến
thắng Phước Long 6/1/1975 đã
giải phóng hoàn toàn một tỉnh,
mở cửa ngõ uy hiếp trực tiếp phía
đông bắc Sài Gòn. Ngụy quân,
ngụy quyền và đế quốc Mỹ sau
những phản ứng yếu ớt tỏ ra bất
lực và chịu bó tay. Tình thế đó
chứng tỏ so sánh lực lượng ta và
địch trên chiến trường đã thay đổi
một cách cơ bản, khả năng giành
thắng lợi cuối cùng đã mở ra cho
cách mạng miền Nam. Chiến dịch
Tây Nguyên tháng 3 năm 1975 mở
màn cuộc tổng tiến công và nổi
dậy giải phóng miền Nam giành
được thắng lợi vang dội. Thừa
thắng ta mở các chiến dịch lớn giải
phóng các tỉnh đồng bằng miền
Trung. Đứng trước thời cơ chiến
lược ngày 25 tháng 3 năm 1975 Bộ
Chính trị Trung ương đảng họp
quyết định giải phóng miền Nam
trước mùa mưa năm 1975.
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Thế trận hình thành với
phương châm xã giải phóng xã,
huyện giải phóng huyện. Chỉ thị
của Tỉnh ủy được triển khai xuống
từng cơ sở. Ngày 23/4/1975 đơn
vị đầu tiên của Sư đoàn Sao vàng
đã rời Phan Rang vào tập kết tại
rừng cao su Cẩm Mỹ căn cứ của
tỉnh. Buổi chiều cùng ngày Tỉnh
ủy, Tỉnh Đội họp với Sư đoàn Sao
Vàng thảo luận kế hoạch phối hợp
giải phóng tỉnh Phước Tuy (Bà
Rịa), Vũng Tàu. Tạo thế bao vây cô
lập Sài Gòn, chặn đường rút chạy
ra biển của địch. Phương án giải
phóng Bà Rịa và Vũng Tàu gồm 2
giai đoạn: Giai đoạn I: Giải phóng
thị xã Bà Rịa và toàn tỉnh Phước
Tuy, chiếm cầu Cỏ May. Giai đoạn
II: Giải phóng Vũng Tàu. Tiến
công và nổi dậy giải phóng hoàn
toàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trong
chiến dịch lịch sử mùa xuân 1975
đã trở thành một chiến công oai
hùng của Đảng bộ và nhân dân
tỉnh nhà. Với khẩu hiệu “Thần
tốc và táo bạo”, “Bí mật và bất
ngờ” quân và dân toàn tỉnh đã
hiệp đồng chặt chẽ với Sư đoàn 3,
Sao Vàng thực hiện đồng loạt tiến
công và nổi dậy đánh tan lực lượng
hàng vạn tên địch tại 2 tiểu khu, 6

chi-yếu khu. Hàng chục trung tâm
huấn luyện và căn cứ quân sự,
giải phóng hoàn toàn quê hương.
Chưa bao giờ thế và lực của ta lại
mạnh như thời điểm ấy. Bằng sức
mạnh áp đảo, chỉ trong vòng chưa
đầy 4 ngày từ 17 giờ ngày 26-4 đến
13 giờ ngày 30-4-1975 quân và
dân địa phương cùng bộ đội chủ
lực đã giải phóng hoàn toàn tỉnh
Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Đó
là một cuộc hiệp đồng ăn ý tuyệt
đẹp giữa tiến công và nổi dậy, giữa
nổi dậy và tiến công, giữa bộ đội
chủ lực và bộ đội địa phương và
lực lượng chính trị, binh vận của
quần chúng cách mạng.
Trên một số địa bàn quan
trọng như thị xã Bà Rịa, thành phố
Vũng Tàu, chi khu Đức Thạnh,
bộ đội địa phương tác trợ đắc lực
cho bộ đội chủ lực trong công tác
tham mưu, trinh sát, hướng dẫn,
đưa đường, phối hợp nổi dậy,
chặn đường và truy quét tàn quân,
tiếp quản địa bàn, giải quyết hậu
quả chiến trường. Đặc biệt khi
địch đánh sập Cầu Cỏ May nhân
dân địa phương đã tích cực, khẩn
trương huy động ghe tàu chở bộ
đội vượt sông, sang giải phóng
Vũng Tàu mà cánh hướng Đông

Nam đã kịp thời đánh vu hồi vào
Phước Thành, chi viện cho hướng
Cỏ May chiếm bàn đạp, vượt
sông. Trên địa bàn của Huyện
Xuyên Mộc, Châu Đức, Long
Điền, Đất Đỏ, Tân Thành bộ đội
địa phương huyện cùng quân dân
du kích và quần chúng cách mạng
đã làm chủ chiến trường, tấn công
quyết liệt thần tốc táo bạo quyết
giành toàn thắng, giải phóng xã
mình, huyện mình, giải phóng
hoàn toàn quê hương, bộ đội tiến
tới đâu, đồng bào nổi dậy làm chủ
tới đó, cờ, khẩu hiệu cách mạng
bay rợp trời… Ngay tại Vũng Tàu
địch cho là hậu căn cứ an toàn của
chúng thì các cơ sở cách mạng đã
ráo riết chuẩn bị nổi dậy từ nhiều
tháng trước đó. Thành ủy đã kịp
thời tăng cường cán bộ vào bám
trụ nội ô, phát động quần chúng
nổi dậy. Nếu như hình thái chung
trong cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy trên toàn Miền Nam, tiến
công và nổi dậy trong đó mũi tiến
công là quyết định, mũi nổi dậy là
phối hợp hỗ trợ thì ở chiến trường
Bà Rịa-Vũng Tàu mũi nổi dậy thể
hiện khá đặc sắc. Tại thành phố
Vũng Tàu một sào huyệt của địch
được bố trí phòng hết sức chặt chẽ

Xuyên Mộc ngày nay.
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với mạng lưới mật vụ và an ninh
quân đội dày đặc nhưng nhân dân
Vũng Tàu vẫn chuẩn bị hết sức
chu đáo cho ngày nổi dậy.
Nhờ có phương án cụ thể,
chỉ đạo nhạy bén, kịp thời ta đã
giải phóng hoàn toàn thành phố
Vũng Tàu và tiếp quản các cơ sở
hầu như nguyên vẹn. Công nhân
nhà máy điện, nước Vũng Tàu đã
nổi dậy làm chủ nhà máy, bảo vệ
nguyên vẹn máy móc, thiết bị, vật
tư và giữ vững dòng điện, cung
cấp nước sinh hoạt trong ngày giải
phóng. Nhân dân phường Thắng
Nhì đã nổi dậy giành chính quyền
trước khi bộ đội tiến vào. Nhờ giữ
được điện, nước, bảo vệ toàn bộ
cơ sở hạ tầng ngay sau ngày giải
phóng mọi sinh hoạt trong đô thị
đã trở lại bình thường đời sống
của nhân dân sớm được ổn định.
Do dự kiến những phương án
cụ thể, từ bước chuẩn bị cho đến
khi nổi dậy và dự kiến cả những
công việc cần tiến hành sau ngày
giải phóng. Thành ủy Vũng Tàu
đã chỉ đạo kịp thời hàng loạt công
tác đảm đảm trât tự trị an, đăng ký
trình diện cho ngụy quân, ngụy
quyền, tổ chức đón tù chính trị
Côn Đảo về an dưỡng và tổ chức
xe đưa về các địa phương, tổ chức
cho dân tị nạn về quê quán.
Cuộc nổi dậy giải phóng nhà
tù Côn Đảo là nét đặc sắc nhất
trong các cuộc nổi dậy. Bị kìm kẹp
trong các trại giam kiên cố của kẻ
thù, với bộ máy đàn áp khổng lồ,
có cả phương án thủ tiêu tù chính
trị bằng lựu đạn, những người tù
chính trị nhạy bén nắm bắt thời
cơ, kịp thời nổi dậy tự giải phóng
đúng tinh thần của Trung ương
Đảng và Trương ương Cục Miền
Nam. Trước khi quân giải phóng
hành quân đến nơi, lực lượng tù
chính trị đã nổi dậy, tự giải phóng
mình, giải phóng Côn Đảo tại một
nhà lao cầm cố bị xiềng xích với
một chế độ giam giữ khắc nghiệt
nhất. Đây là địa bàn duy nhất mà
việc nổi dậy không có sự phối
hợp với mũi tiến công. Tuy nhiên
thắng lợi của cuộc Tổng tiến công

và nổi dậy giải phóng Côn Đảo
vẫn là kết quả trực tiếp của cuộc
tổng tiến công và nổi dậy mùa
Xuân 1975. Thế và lực cách mạng,
thắng lợi rực rỡ của cuộc tổng
tiến công và nổi dậy mùa Xuân
1975 đã làm sụp đổ hoàn toàn ý
chí phản kháng và thủ đoạn của
bọn gác ngục trên hòn đảo, làm tê
liệt cả âm mưu thủ tiêu tù chính
trị. Chính những sĩ quan gác
ngục, công chức giác ngộ trong
thời điểm bão táp cách mạng ấy
đã góp phần vào thắng lợi của
cuộc nổi dậy giải phóng Côn Đảo.
Thắng lợi triệt để của cuộc nổi
dậy là kết qủa của cuộc đấu tranh
lâu dài, gian khổ ác liệt đầy thông
minh của những người tù chính
trị Côn Đảo trong đó có thành quả
của mũi tiến công binh vận. Trong
lúc hằng ngày, hàng giờ phải đấu
tranh để bảo vệ mạng sống bảo
vệ khí tiết của người chiến sĩ cách
mạng, những người tù chính trị
vẫn tích cực làm công tác binh
vận và chuẩn bị mọi điều kiện cho
ngày giải phóng. Sự cảm hóa lớn
lao, lan toả ra từ nhân cách của
những người tù chính trị Côn Đảo
đã khiến cho một phần lớn binh
sĩ gác ngục và công chức trên đảo
không di tản ở lại cùng gia đình
thực hiện tinh thần hòa hợp - hòa
giải dân tộc của Mặt trận Dân tộc
giải phóng Miền Nam Việt Nam,
hợp tác với tù chính trị Côn Đảo
giải phóng hòn đảo ngục này.
Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân
1975 đã đánh dấu sự trưởng thành
vượt bậc của quân và dân Bà Rịa
-Vũng Tàu. Thắng lợi của cuộc
tiến công và nổi dậy trước hết
thuộc về sự chỉ đạo sáng suốt của
Trung ương Đảng và Trung ương
cục Miền Nam, được Khu Uỷ miền
Đông và Đảng bộ tỉnh quán triệt,
vận dụng sáng tạo. Thắng lợi cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy là chiến
công to lớn của quân và dân Bà
Rịa -Vũng Tàu, của các lực lượng
quân sự, chính trị, binh vận của bộ
đội tỉnh, bộ đội huyện, du kích, an
ninh và lực lượng quần chúng nổi
dậy. Góp phần to lớn vào chiến

công giải phóng quê hương Bà Rịa
-Vũng Tàu có sự chi viện to lớn
của bộ đội chủ lực: Sư đoàn 3, Sao
Vàng, Z 24. Quyết tâm chiến lược
của Đảng, hiệp đồng tác chiến
đồng bộ của quân và dân, nắm
chắc thời cơ thần tốc, táo bạo,
dũng mãnh giải phóng quê hương
là những nhân tố cơ bản tạo nên
thắng lợi rực rỡ Xuân 1975 trên
vùng đất Bà Rịa -Vũng Tàu. Bằng
sự phối hợp chặt chẽ giữa tiến
công và nổi dậy, nổi dậy và tiến
công của bộ đội chủ lực, bộ đội
địa phương và lực lượng chính trị,
binh vận quần chúng cách mạng,
chỉ trong vòng chưa đầy 4 ngày
từ 17 giờ ngày 26/4/1975 đến 13
giờ 30 ngày 30/4/1975 các huyện,
thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng
Tàu đã hoàn toàn giải phóng, tài
sản và tính mạng nhân dân được
bảo vệ ít tổn thất nhất. Cuộc tiến
công và nổi dậy giải phóng Bà Rịa
-Vũng Tàu nổ ra cùng thời điểm
với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch
sử, nhưng kết thúc muộn hơn 2
giờ tại thành phố Vũng Tàu, 20 giờ
tại huyện Côn Đảo. Điều đó cũng
phản ánh sự tranh chấp quyết liệt
tại địa bàn cửa ngõ “chân thang”
của chiến tranh.
Với khí thế dũng mãnh tiến
công và nổi dậy, quân và dân Bà
Rịa -Vũng Tàu phối hợp với Sư
đoàn Sao Vàng đập tan 1 tiểu khu,
2 Yếu khu, 5 chi khu cùng các lực
lượng địch tương đương 6 sư đoàn,
giải phóng toàn địa bàn Bà Rịa
-Vũng Tàu, góp phần vào thắng lợi
trọn vẹn của cuộc tiến công và nổi
dậy Xuân 1975 lịch sử, giải phóng
hoàn toàn miền Nam thống nhất
đất nước, vững bước cùng cả nước
đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Những hình thức tiến công và nổi
dậy, những đóng góp của từng
đơn vị, từng địa phương và những
chiến công với kinh nghiệm lịch
sử rút ra từ cuộc tổng tiến công và
nổi dậy giải phóng Bà Rịa -Vũng
Tàu sẽ góp phần vào kho tàng
kinh nghiệm của cuộc chiến tranh
nhân dân giữ nước vĩ đại của cả
dân tộc.
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KINH TẾ

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC đối với thủy sản Việt Nam
PHÚ XUÂN

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh nằm
ở vùng không gian lãnh thổ
phát triển bền vững, là một
trung tâm kinh tế biển năng
động và thịnh vượng của quốc
gia, một vùng có dịch vụ đô
thị, dịch vụ du lịch và các hoạt
động đầu tư có chất lượng
cao, một vùng thiên nhiên,
vùng duyên hải và biển đảo
hấp dẫn của Đông Nam Bộ, có
vị thế quốc gia, quốc tế.

Đ

ại hội Đảng bộ tỉnh Bà
Rịa -Vũng Tàu lần thứ VII
(nhiệm kỳ 2020 - 2025)
đề ra mục tiêu tổng quát giai
đoạn 2020 - 2025 và định hướng
giai đoạn tiếp theo: “Tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững
mạnh; bảo đảm quốc phòng, an
ninh vững chắc; nâng cao chất
lượng cuộc sống và niềm tin của
Nhân dân; 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”.
Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là
thủ phủ đánh bắt thủy hải sản của
vùng Đông Nam bộ, với hơn 5.800
tàu cá, trong đó có khoảng 3.000
tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ;
đồng thời là nơi tập trung nhiều
tàu cá trong và ngoài tỉnh về neo
đậu tại 12 cảng cá và 3 khu neo
đậu tránh trú bão an toàn.
Trước năm 2019, Bà Rịa - Vũng
Tàu luôn nằm trong “tốp đầu”
những địa phương có lượng tàu
và ngư dân đánh bắt trái phép
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bị nước ngoài bắt giữ. Trước
những hệ lụy của “thẻ vàng” thủy
sản, các lực lượng chức năng trên
địa bàn tỉnh và ngành NN-PTNT
đã vào cuộc và tích cực triển khai
nhiều biện pháp mạnh mẽ trong
cuộc chạy đua góp phần gỡ “thẻ
vàng” cho thủy sản xuất khẩu. Do
vậy, tình trạng này đã giảm đáng
kể trong năm qua.
Trong thời gian qua, các lực
lượng chức năng nước ta đã nỗ lực
triển khai nhiều biện pháp, trong
đó tập trung thực hiện 4 khuyến
nghị của EC nhằm lấy lại “thẻ
xanh” cho mặt hàng chiến lược
này: Xây dựng chiến lược toàn
diện để xác định, xử phạt và ngăn
ngừa tàu cá Việt Nam vi phạm
vùng biển nước ngoài; Triển khai
hệ thống theo dõi, giám sát và
kiểm soát tàu cá hoạt động trên
biển; Thực hiện các biện pháp
truy xuất nguồn gốc thủy sản từ
khai thác đến các hoạt động hợp
tác quốc tế và kiểm tra các biện
pháp chống khai thác IUU tại
địa phương; Tăng cường truyền
thông, nâng cao nhận thức cho
ngư dân về hậu quả của hành vi
khai thác hải sản bất hợp pháp tại
vùng biển nước ngoài.
Đoàn Thanh tra của EC đã 2
lần sang kiểm tra thực tế tại Việt
Nam về việc khắc phục IUU. Mặc
dù ghi nhận những nỗ lực và tiến
bộ của Việt Nam nhưng EC vẫn
cho rằng, tình hình chưa được
cải thiện đáng kể. Và khẳng định,
chỉ thu hồi “thẻ vàng” khi không
còn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng
biển nước ngoài.
“Thẻ vàng” chưa được gỡ, cánh
cửa xuất ngoại của ngành thủy sản
trị giá hơn 8,6 tỷ USD của Việt Nam

còn bị thu hẹp dần khi từ đầu năm
đến nay, hàng loạt tàu cá của ngư
dân tiếp tục bị bắt giữ vì khai thác
hải sản trái phép ở vùng biển nước
ngoài. Cùng với việc xử lý vi phạm
hành chính các tàu cá vi phạm với
số tiền phạt lên tới hàng chục tỷ
đồng, các tỉnh ven biển còn mạnh
tay tước quyền sử dụng chứng chỉ
thuyền trưởng có thời hạn đối với
các thuyền trưởng, xóa số đăng ký
tàu cá, thu hồi vĩnh viễn giấy phép
khai thác thủy sản của các tàu cá
vi phạm.
Thực hiện khuyến nghị của EC
về chống khai thác IUU, BR-VT đã
triển khai đồng loạt các biện pháp
ngăn chặn tình trạng đánh bắt
trái phép ở vùng biển nước ngoài
như thu hồi giấy phép đánh bắt và
bằng lái của thuyền trưởng, toàn
bộ tàu cá có chiều dài từ trên 15m
muốn ra khơi bắt buộc phải lắp
đặt thiết bị giám sát hành trình;
Không để tàu chưa gắn thiết bị
giám sát hành trình xuất bến, đặc
biệt tăng cường theo dõi, giám
sát nhật ký hành trình của các
tàu cá, triển khai đẩy mạnh giám
sát tàu cá ra vào cảng cá. Với các
biện pháp đó, 3 năm qua số lượng
tàu cá vi phạm vùng biển nước
ngoài đã giảm hẳn. Từ đầu năm
đến nay, không có tàu cá nào trên
địa bàn tỉnh BR-VT vi phạm vùng
biển nước ngoài.
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu, sau gần 3 năm kể từ
khi Ủy ban Châu âu (EC) đưa ra
khuyến nghị cảnh báo “thẻ vàng”
đối với thủy, hải sản Việt Nam,
lực lượng Bộ đội biên phòng, Hải
quân, Cảnh sát biển đóng trên
địa bàn tỉnh đã đồng hành cùng
ngành nông nghiệp và chính
quyền địa phương. Qua đó, đã
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Ngư dân Phước Hải sau chuyến biển. Ảnh: TL.

triển khai nhiều giải pháp chống
khai thác thủy sản bất hợp pháp,
không báo cáo và không theo quy
định (IUU), giúp nâng cao ý thức
của ngư dân trong khai thác đánh
bắt hải sản.
Gỡ “thẻ vàng” là nhiệm vụ cấp
thiết đối với ngành thủy sản Việt
Nam và để đạt được điều này,
chính quyền địa phương và các
lực lượng chức năng phải quyết
liệt ngăn chặn, chấm dứt tình
trạng tàu cá và ngư dân vi phạm
khai thác hải sản trái phép ở vùng
biển nước ngoài…
Cần nhấn mạnh rằng, sự nỗ lực
của một vài địa phương là chưa đủ.
Điều quan trọng là tất cả các tỉnh,
thành phố ven biển phải quyết liệt
vào cuộc cho đến khi không còn
một tàu cá nào đánh bắt trái phép
ở vùng biển nước ngoài.
Tăng cường công tác phối hợp
kiểm tra đối với tàu cá rời cảng,
tàu cá cập cảng: Kiên quyết không
cho tàu cá xuất bến ra ngư trường
khi chưa đáp ứng điều kiện về lắp
đặt thiết bị giám sát hành trình tàu
cá, thiếu giấy tờ hợp lệ (giấy phép
Khai thác thủy sản, giấy Chứng
nhận an toàn kỹ thuật, chứng chỉ
Thuyền trưởng, Máy trưởng tàu cá,
sổ Nhật ký khai thác-Nhật ký thu
mua/chuyển tải thủy sản), chưa

thực hiện việc đánh dấu tàu cá
(quy định trước ngày 01/01/2020),
thiếu thiết bị thông tin liên lạc
theo quy định. Kiên quyết không
cho tàu cập cảng bốc dỡ thủy sản
nếu chủ tàu, thuyền trưởng không
chấp hành việc khai báo thông tin
cập cảng, không xuất trình nhật
ký, tàu vi phạm quy định về khai
thác thủy sản bất hợp pháp, vi
phạm vùng biển nước ngoài khai
thác thủy sản trái phép, kịp thời
xử lý theo quy định của pháp luật
trường hợp vi phạm trên.
Kiên quyết ngăn chặn, xử lý
các tàu xuất bến không đủ các
thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị
thông tin liên lạc, thiết bị an toàn
hàng hải, tàu cá không có giấy
phép khai thác hoặc giấy phép hết
hạn; không đánh dấu tàu cá theo
qui định; không có biên bản kiểm
tra rời cảng; không lắp thiết bị
giám sát hành trình theo qui định
đối với tàu cá trên 15m; không
thực hiện ghi, nộp Nhật ký khai
thác – Nhật ký thu mua/chuyển
tải; đặc biệt kiểm soát chặt chẽ lao
động khai thác hải sản theo quy
định của pháp luật về lao động.
Tuyệt đối không cho phép tàu cá
rời bến để đi khai thác đối với tàu
cá vi phạm IUU.
Xử lý vi phạm về đánh bắt trái

phép ở vùng biển nước ngoài cũng
không thể chỉ dựa vào những bản
cam kết của các chủ tàu cá mà
còn cần có sự kiểm soát và cơ chế
xử phạt của lực lượng chức năng.
Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành
chính, cần thiết phải xem xét xử lý
hình sự đối với các trường hợp vi
phạm nhiều lần.
Ngư dân đóng vai trò quan
trọng trong việc gỡ “thẻ vàng” thủy
sản. Chỉ cần một vài ngư dân thiếu
ý thức, không tuân thủ các quy
định, “thẻ vàng” sẽ chuyển màu và
điều đó sẽ đồng nghĩa đồng nghĩa
với việc “cấm cửa” thủy sản Việt
Nam vào thị trường EU.
Đẩy mạnh công tác truyền
thông, giúp ngư dân, chủ tàu
thuyền hiểu rõ sự nguy hiểm, tác
hại của việc xâm phạm vùng biển
các nước, gây tổn hại đến kinh tế,
danh dự và uy tín quốc gia là điều
vô cùng cấp thiết vào lúc này.
EU có xem xét gỡ “thẻ vàng”
cho thủy sản Việt Nam hay không
tùy thuộc vào nhận thức của ngư
dân, của DN và của cả cơ quan
quản lý bởi chỉ có thay đổi thực
chất về nhận thức, mới có thể thay
đổi được hành động. Và cũng chỉ
như vậy ngành thủy sản mới có
thể tập trung tái cơ cấu, đưa nghề
cá nhân dân thành nghề cá công
nghiệp, có trách nhiệm và phát
triển bền vững. Theo đó, các cơ
quan liên quan cần tập trung mọi
nguồn lực và nhanh chóng hoàn
thiện các bước quy trình theo
khuyến nghị của EC, cũng như
tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ NN-PTNT. Đồng
thời, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
cũng giao Sở NN-PTNT tỉnh có
trách nhiệm triển khai hiệu quả
về chống khai thác bất hợp pháp,
không báo cáo và không theo quy
định; kiểm tra, kiểm soát tàu cá
trước khi xuất bến; thực hiện các
biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý
tàu các cá tỉnh bạn khai thác trái
phép vùng biển nước ngoài cập
cảng tại BR-VT, xử phạt nghiêm
đối với tàu cá vi phạm IUU.
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Biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Bài, ảnh: D.P

Trong những năm qua, chấp
hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy
BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện nghiêm túc với
nhiều chủ trương, giải pháp cụ
thể, thiết thực, hiệu quả, thu
hút được mọi đối tượng tham
gia, tạo chuyển biến tích cực
trên tất cả các mặt công tác,
góp phần hoàn thành nhiệm
vụ chính trị của đơn vị.

N

hận thức sâu sắc ý nghĩa,
tầm quan trọng của tư
tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung,
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an
ninh biên giới biển, đảo nói riêng,
quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của
Thường vụ Quân uỷ Trung ương,
Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động xây
dựng Nghị quyết, kế hoạch lãnh
đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể, kịp
thời việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trong Đảng bộ và toàn đơn vị.
Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn
của các cấp, Đảng uỷ BĐBP tỉnh
tiếp tục ban hành các văn bản triển
khai thực hiện phù hợp với từng
đối tượng, sát với yêu cầu nhiệm
vụ và tình hình thực tiễn của đơn
vị. Trong đó, tập trung quán triệt,
giáo dục cho mọi cán bộ, đảng
viên, quần chúng trong BĐBP tỉnh
nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; xác định các nhiệm vụ
trọng tâm, các khâu yếu, mặt yếu để
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BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện
Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

đề ra khâu đột phá, tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ trong tu dưỡng,
rèn luyện, nâng cao đạo đức cách
mạng, ý thức chấp hành pháp luật
Nhà nước, kỷ luật quân đội, nội quy,
quy định của đơn vị; chủ động khắc
phục khó khăn, phấn đấu vươn lên
hoàn thành tốt chức trách, nhiệm
vụ được giao; tăng cường đấu tranh
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ.
Để việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh đạt hiệu quả cao, góp phần
quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng
BĐBP tỉnh vững mạnh, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Đảng
uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW gắn với thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ” và Cuộc
vận động “Phát huy truyền thống,
cống hiến tài năng, xứng danh Bộ

đội Cụ Hồ”, Quy định nêu gương
của cán bộ, đảng viên, kết hợp với
tổ chức có hiệu quả phong trào Thi
đua Quyết thắng trong đơn vị. Phát
huy tốt sức mạnh tổng hợp của các
cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức chỉ
huy, tổ chức quần chúng và mọi cá
nhân trong tổ chức thực hiện; nêu
cao vai trò tiền phong, gương mẫu
của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất
là cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện
nói đi đôi với làm, cấp trên làm
gương cho cấp dưới, cán bộ làm
gương cho chiến sỹ, đảng viên làm
gương cho quần chúng học tập, noi
theo. Phát huy dân chủ, tăng cường
kỷ luật, gắn rèn luyện kỷ luật quân
đội, chấp hành pháp luật Nhà nước
với xây dựng nề nếp chính quy;
khắc phục triệt để “khâu yếu, mặt
yếu” trên từng lĩnh vực công tác.
Việc thực hiện Chỉ thị 05 ở đơn
vị đã gắn với tổ chức thực hiện
các nội dung chuẩn mực “Bộ đội
Cụ Hồ” thời kỳ mới. Theo đó, trên
cơ sở các nội dung chỉ thị và chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị, Đảng
uỷ BĐBP tỉnh đã tập trung cụ thể
hóa các tiêu chí, chuẩn mực cơ bản
để mọi cán bộ, đảng viên, quần
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chúng trong BĐBP tỉnh phấn đấu
thực hiện: Một là, bản lĩnh chính
trị vững vàng, động cơ trong sáng,
trách nhiệm cao. Hai là, đạo đức, lối
sống trong sạch, lành mạnh. Ba là,
có văn hóa, tri thức khoa học, trình
độ quân sự, năng lực, phương pháp,
tác phong công tác và sức khỏe tốt
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bốn là,
thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác,
nghiêm minh. Năm là, chăm lo xây
dựng đoàn kết nội bộ tốt; tôn trọng,
giúp đỡ, gắn bó máu thịt với Nhân
dân; có tinh thần quốc tế trong
sáng. Hàng năm, cấp ủy các cấp
đều tổ chức cho 100% cá nhân trong
đơn vị đăng ký học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh và chuẩn mực “Bộ đội Cụ
Hồ” thời kỳ mới bằng những việc
làm cụ thể, thiết thực, sát với chức
trách, nhiệm vụ được giao. Đồng
thời đưa việc học tập và làm theo
Bác trở thành một nội dung sinh
hoạt thường xuyên của các tổ chức
đảng, tổ chức quần chúng trong đơn
vị; lấy kết quả học tập, làm theo làm
một tiêu chí quan trọng để đánh
giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ,
phân tích chất lượng đảng viên,
nhận xét cán bộ, bình xét thi đua,
khen thưởng.
Bên cạnh đó, công tác phát
hiện, xây dựng và nhân rộng điển
hình tiên tiến trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy
BĐBP tỉnh chú trọng chỉ đạo thực
hiện hiệu quả; công tác kiểm tra,
đôn đốc, hướng dẫn được tiến hành
thường xuyên; việc sơ kết, tổng kết,
rút kinh nghiệm được thực hiện
nghiêm túc; kịp thời biểu dương,
khen thưởng những tập thể, cá
nhân đạt thành tích xuất sắc; kiên
quyết phê bình, uốn nắn các nhận
thức lệch lạc, các việc làm thiếu
gương mẫu, nói không đi đôi với
làm; những biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ.
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị
05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của
Thường vụ Quân ủy Trung ương,

cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong BĐBP
tỉnh đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa,
tầm quan trọng, nội dung, yêu
cầu của việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh và chuẩn mực “Bộ đội Cụ
Hồ” thời kỳ mới. Tuyệt đại bộ phận
cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai
trò trách nhiệm, có ý thức tự giác tu
dưỡng, rèn luyện, xây dựng phẩm
chất đạo đức, gương mẫu trong mọi
hoạt động. Chất lượng, hiệu quả các
mặt công tác Biên phòng từng bước
được nâng cao; nhiều chương trình,
mô hình hay như “Nâng bước em
đến trường”, “Hãy làm sạch biển”,
“Con nuôi biên phòng”, “Bò giống
giúp người nghèo nơi biên giới”,
“Đồng hành cùng phụ nữ biên
cương” … được triển khai hiệu quả;
phong trào toàn dân tham gia bảo
vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên
giới Tổ quốc được xây dựng và củng
cố vững chắc; đã xuất hiện nhiều
tập thể, cá nhân điển hình tiên
tiến vươn lên vượt qua khó khăn,
gian khổ trên các lĩnh vực như
đấu tranh phòng chống tội phạm,
tham gia giúp dân xóa đói, giảm
nghèo, phòng chống và khắc phục
hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tăng
gia sản xuất… có sức lan toả sâu
rộng, tạo động lực thúc đẩy phong
trào thi đua trong toàn đơn vị, góp
phần hoàn thành nhiệm vụ chính
trị được giao. Hình ảnh, phẩm chất
“Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sỹ
quân hàm xanh tiếp tục toả sáng,
tạo được niềm tin đối với cấp ủy,
chính quyền và nhân dân ở khu vực
biên giới.
Trong thời gian tới, để việc học
tập và làm theo tư tương, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục
phát huy hiệu quả, cấp uỷ, chỉ huy
các cấp và toàn thể cán bộ, đảng
viên, quần chúng trong BĐBP tỉnh
cần tập trung thực hiện tốt một số
nội dung sau: Cấp uỷ các cấp tăng
cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo
việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng
những chủ trương, biện pháp cụ
thể, thiết thực, sát với tình hình
thực tiễn; thường xuyên kiện toàn

và nâng cao chất lượng hoạt động
của Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc;
phát huy vai trò gương mẫu của cấp
ủy viên, cán bộ chủ trì, người đứng
đầu đơn vị. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao
nhận thức về giá trị to lớn của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Đề cao ý thức tu dưỡng, rèn
luyện của cán bộ, đảng viên, quần
chúng, coi việc học tập và làm theo
Bác là trách nhiệm, việc làm thường
xuyên, thiết thực hằng ngày, đồng
thời là tình cảm thiêng liêng của
mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng
đối với vị Lãnh tụ kính yêu của
Đảng, của dân tộc. Duy trì việc học
tập và làm theo Bác trong sinh hoạt
thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng,
tổ chức quần chúng; thực hiện có
nền nếp việc tự phê bình và phê
bình, thường xuyên kiểm điểm việc
thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối
sống bằng những việc làm cụ thể,
thiết thực; lấy kết quả học tập và
làm theo làm tiêu chí quan trọng
trong đánh giá tổ chức đảng và cán
bộ, đảng viên. Tiếp tục bổ sung
hoàn thiện các tiêu chí, chuẩn mực
đạo đức của đơn vị để cán bộ, chiến
sỹ phấn đấu thực hiện. Đẩy mạnh
công tác kiểm tra, giám sát của các
cấp uỷ đảng đối với việc thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của mọi cán bộ,
đảng viên; Chú trọng công tác sơ,
tổng kết, rút kinh nghiệm, tìm ra
cách làm hay, mô hình tiên tiến để
nhân rộng trong toàn đơn vị.
Tổ chức thực hiện tốt việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa
hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ
xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh về
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo
đức. Đảng uỷ BĐBP tỉnh quyết tâm
lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ,
chiến sỹ tích cực, chủ động, sáng
tạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng
và bền vững, góp phần cùng toàn
Đảng, toàn dân và toàn quân bảo
vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ,
an ninh biên giới biển, đảo của Tổ
quốc trong tình hình mới.
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Báo chí địa phương

PHÁT HUY VAI TRÒ

định hướng dư luận xã hội
QUỐC BẢO

Thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định
hướng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra vi phạm
trong thông tin tuyên truyền. Báo chí đã phản ánh khá toàn diện, trung
thực các hoạt động nổi bật của tỉnh và kết quả đạt được của các cấp,
các ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của địa phương.

T

heo đánh giá của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, thời gian qua,
hai cơ quan báo chí của tỉnh
là Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh đã
cung cấp thông tin, tuyên truyền
đậm nét về kết quả thực hiện
nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội và những định hướng
lớn; có nhiều tin, bài viết, phóng
sự thông tin, quảng bá về tiềm
năng, thế mạnh, lịch sử, văn hóa
của địa phương; thông tin, tuyên
truyền về các hoạt động nổi bật,
những kết quả đạt được, các mô
hình, tập thể, cá nhân điển hình
trong thực hiện nhiệm vụ xây
dựng lực lượng, bảo vệ an ninh
Tổ quốc, đảm bảo quốc phòng an
ninh; tuyên truyền về biển, đảo;
tuyên truyền, nhân rộng những
mô hình hay, cách làm mới, giới
thiệu hình ảnh, con người đến với
du khách và bạn bè quốc tế.
Trong tình hình hiện nay, nhu
cầu thông tin của công chúng ngày
càng cao và đa dạng, điều kiện tiếp
cận thông tin ngày càng thuận lợi,
công chúng có nhiều sự lựa chọn
hơn về mặt thông tin. Tuy nhiên,
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trong bối cảnh đó, báo Đảng địa
phương vẫn khẳng định được khả
năng cung cấp thông tin chính
xác, định hướng dư luận nhờ tính
chính thống của thông tin. Do đó,
phát huy vai trò của báo Bà RịaVũng Tàu trong định hướng thông
tin về các sự kiện quan trọng của
tỉnh và trước những sự kiện trái
chiều liên quan đến địa phương là
một trong những nội dung quan
trọng, giúp cho tờ báo vừa đáp
ứng được tính thời sự của thông
tin, vừa đảm bảo cung cấp thông
tin đáng tin cậy, chính thống cho
bạn đọc.
Nhà báo Trương Đức Nghĩa,
Phó Tổng Biên tập Báo Bà RịaVũng Tàu cho biết: Từ trước đến
nay, báo Bà Rịa-Vũng Tàu luôn
quan tâm và ưu tiên thông tin
hàng đầu về các sự kiện chính
trị, kinh tế - xã hội nổi bật tại địa
phương. Từ đó, báo Bà Rịa-Vũng
Tàu đã góp phần đưa các sự kiện
lớn của tỉnh đến với bạn đọc, giúp
bạn đọc và người dân tiếp cận
được với các thông tin liên quan,
hiểu thêm về bản chất, nội dung,
diễn biến các sự kiện quan trọng

của tỉnh. Qua đó, báo Bà Rịa-Vũng
Tàu đã trở thành kênh thông tin
quảng bá cho các sự kiện lớn diễn
ra trong tỉnh.
Bên cạnh đó, đội ngũ phóng
viên báo Bà Rịa-Vũng Tàu còn
phản ánh thực trạng các hoạt
động phát triển kinh tế - xã hội tại
địa phương; tập trung khai thác
các loạt bài phản ánh những vấn
đề bất cập trong xã hội cần phải
có các giải pháp xử lý hữu hiệu,
kịp thời; cung cấp thông tin, định
hướng dư luận, cảnh báo về những
vụ việc nảy sinh, ảnh hưởng đến
tâm lý, đời sống của người dân. Các
chuyên mục “Chúng tôi có ý kiến”,
“Chống diễn biến hòa bình”, “Tòa
soạn và bạn đọc”, “Thời sự - Bình
luận”, “Chuyện thường ngày” tiếp
tục có nhiều bài viết tuyên truyền
về các mô hình, giải pháp sáng
tạo trong xây dựng và phát triển
tỉnh nhà; kịp thời cung cấp thông
tin chính thức nhằm phản bác
các luận điệu xuyên tạc, thông
tin xấu, độc; giải đáp những băn
khoăn, thắc mắc của người dân
về các vấn đề pháp luật, đời sống;
phản ánh ý kiến về các vụ việc nảy
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Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Buổi họp mặt phóng viên các cơ quan báo chí đầu năm 2021.

sinh gây khó khăn, bức xúc trong
nhân dân; trao đổi, bàn luận về
các vấn đề thời sự, xã hội của tỉnh
và của cả nước thu hút nhiều sự
quan tâm của độc giả.
Đối với Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, trong thời gian
qua đã phát huy tốt tính tiện
ích của loại hình, thông tin kịp
thời, toàn diện các hoạt động, sự
kiện thời sự chính trị quan trọng
của tỉnh và cả nước; tổ chức các
chương trình, chuyên mục, đăng
phát nhiều bài viết, phóng sự,
phản ánh nhiều hoạt động trên
các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn
hóa, xã hội của cả nước và của
tỉnh; thông tin, tuyên truyền, kịp
thời định hướng dư luận xã hội
trước các sự kiện, vấn đề nóng
nảy sinh trên địa bàn tỉnh. Nhà
báo Huỳnh Thị Liên, Phó Giám
đốc Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh cho biết: Định hướng
dư luận xã hội là một trong những
nhiệm vụ cơ bản và quan trọng
hàng đầu của báo chí. Điều này
ngày càng có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng trong bối cảnh thông
tin trên mạng xã hội bùng nổ khó
kiểm soát, cạnh tranh khốc liệt với

thông tin chính thống. Hàng ngày,
công chúng tiếp nhận thông tin từ
nhiều nguồn, trong đó có thông
tin không được kiểm chứng, nên
báo chí chính thống càng phải
phát huy vai trò cung cấp thông
tin một cách có định hướng.
Nhiệm vụ này đặt trong mối quan
hệ hài hòa giữa yêu cầu nhiệm vụ
chính trị, tức là phải bám sát chủ
trương, đường lối của Đảng, Nhà
nước và mối quan tâm, nguyện
vọng chính đáng của các tầng lớp
nhân dân. Theo đó, các chương
trình thời sự, chính luận phát sóng
hàng ngày của Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh luôn bám sát hơi
thở cuộc sống. Một mặt thông tin
theo diễn biến các cuộc họp, chỉ
đạo, yêu cầu của lãnh đạo tỉnh,
các cấp, các ngành, địa phương;
một mặt phóng viên tìm kiếm
những vấn đề, sự việc mà đại bộ
phận công chúng đang quan tâm.
Với những vấn đề nóng, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh càng
thông tin xuyên suốt, đậm nét.
Nhà báo Huỳnh Thị Liên, Phó
Giám đốc Đài PT&TH tỉnh cho
biết thêm: Bên cạnh chú trọng
nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn

về nội dung, hình thức thể hiện,
Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh cũng rất chú trọng cách đưa
thông tin đến khán, thính giả, làm
sao ngày càng nhiều khán, thính
giả tiếp nhận thông tin. Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh nhận
thức, trong bối cảnh hiện nay,
thông tin không chỉ truyền tải qua
sóng truyền hình, còn có nhiều
phương thức khác như: internet,
mạng xã hội. Vì thế, các bản tin,
chương trình thời sự, chuyên
mục, chuyên đề được chuyển tải
lên website brt.vn, lên fanpage,
youtube… Kết quả, lượt truy cập
thông tin đã tăng lên rõ rệt, có
những bản tin, phóng sự đã có
đến trăm ngàn lượt xem, chia sẻ
sau vài ngày đăng tải.
Thời gian qua, báo chí địa
phương thật sự là cầu nối hiệu
quả giữa Đảng bộ, chính quyền
với nhân dân tỉnh nhà. Vai trò chủ
đạo của báo chí là định hướng
dư luận xã hội tạo sự đồng thuận
trong mọi tầng lớp nhân dân, qua
đó góp phần thực hiện thắng lợi
các nhiệm vụ chính trị, phát triển
kinh tế-xã hội của địa phương.
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VĂN HÓA

Quang cảnh Lễ hưởng ứng Ngày sách
và văn hóa đọc Việt Nam.

Phong phú hoạt động

hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc
Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu
HƯƠNG LAM

Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị
của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. Năm 2021,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động tham gia Ngày
sách Việt Nam, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở nhằm xây dựng và
phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học
tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.
1. PHONG PHÚ HOẠT ĐỘNG
NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC
VIỆT NAM
Nhằm nâng cao nhận thức của
toàn xã hội về xây dựng, phát triển
văn hóa đọc, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Kế hoạch tổ
chức Ngày sách Việt Nam năm
2021, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong
đó, huy động sự tham gia của
cộng đồng và mọi nguồn lực xã
hội trong việc đầu tư phát triển
văn hóa đọc, xây dựng không gian
văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ
ích cho nhiều đối tượng bạn đọc.
Đặc biệt xây dựng thói quen, kỹ
năng đọc sách cho học sinh, đồng
thời động viên, khen thưởng khích
lệ, tạo ra phong trào đọc sách sâu
rộng cho học sinh và quần chúng
nhân dân.
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Các hoạt động Ngày sách và
Văn hóa đọc được tổ chức đa
dạng, phong phú. Ngày hội sách
kéo dài từ ngày 17/4/2021 đến
ngày 18/4/2021, với hơn 3.000
bản sách, với 1.000 tên sách đầy
đủ các thể loại, lồng ghép tổ chức
các buổi gặp gỡ, tọa đàm, giao

lưu giữa bạn đọc với tác giả, tác
phẩm. Sinh hoạt liên hoan gặp gỡ,
giao lưu, nói chuyện thiếu nhi và
các hoạt động vui chơi, tặng quà
thưởng cho các thiếu nhi. 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 các bạn đọc. Cũng trong dịp
này đã trao giải thưởng cho các
học sinh đạt giải trong Cuộc thi
“Quyển sách tôi yêu” và Cuộc thi
vẽ tranh theo sách chủ đề “Biển
đảo quê hương em”. Ngoài mục
đích hỗ trợ, tạo điều kiện cho
các đơn vị phát hành sách và

Các em học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm hỏi về “Đọc trong kỷ nguyên số”.

VĂN HÓA

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng:
là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người; là
người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên. Đọc sách từ lâu đã trở
thành một nhu cầu cần thiết của xã hội loài người trên thế giới. Ngày Sách Việt
Nam lần thứ VIII năm 2021 của tỉnh sẽ mang lại cho đọc giả nhiều niềm vui, tạo
điều kiện tốt nhất giúp nâng cao tri thức, phục vụ cho công tác, học tập, nghiên
cứu, giúp tất cả chúng ta không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng của mình,
tạo ra nét văn hóa riêng của Ngày Sách Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

nhân dân có thêm điều kiện giới
thiệu, quảng bá và tiếp cận sách.
Chương trình Ngày sách là một
hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp
phần tôn vinh các giá trị và khẳng
định vai trò vị trí, tầm quan trọng
của văn hóa đọc, giá trị của sách
trong đời sống xã hội, ý thức và sự
phát triển trong cộng đồng.
Đặc biệt với chương trình giao
lưu “Đọc trong kỷ nguyên số”
và giới thiệu sách cho đọc giả,
tạo không khí mới mẽ thổi vào
hồn cho đọc giả cách đọc thông
minh trong kỷ nguyên số phải có
chiến lược khi đọc sách, đọc sách
có chọn lọc, truyền cảm hứng
cho người xung quanh. Sự tương
tác giữa diễn giả và đọc giả tạo
không khí thật sôi động như: “Tại
sao phải đọc, các lợi ích của việc
đọc, đọc thế nào cho hiệu quả,
các bước hình thành con người
đọc…”. Đồng thời thông qua Ngày
Sách, đây cũng là dịp để giới thiệu
quảng bá hình ảnh con người Bà

Rịa - Vũng Tàu và lịch sử văn hóa,
lịch sử sách, sẽ giúp bạn đọc mà
nhất là thế hệ trẻ thêm niềm tin
yêu thích sách, tôn vinh văn hóa
đọc, đồng thời giáo dục truyền
thống yêu đất nước và quê hương
Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. LAN RỘNG ĐẾN CƠ SỞ,
ĐỊA PHƯƠNG
Các địa phương có nhiều hoạt
động hưởng ứng Ngày sách phong
phú, thiết thực như: Tổ chức khai
mạc trưng bày triển lãm tuần lễ
đọc sách, Giới thiệu sách trên
sóng truyền thanh Đài TT - TH
huyện; Tổ chức luân chuyển sách
đến các tủ sách cơ sở khu dân cư,
lực lượng vũ trang và các trường
học,… Hưởng ứng Ngày sách Việt
Nam năm 2021, các địa phương
đã khẩn trương triển khai nhiều
hoạt động thiết thực, để các tầng
lớp nhân dân của huyện, đặc biệt
là các em thiếu nhi, học sinh có
thêm điều kiện tiếp cận với sách.
Tạo nhiều sân chơi bổ ích, hình

Các em tham gia các trò chơi cùng với
diễn giả Song Khê.

thành thói quen đọc sách cho các
em học sinh. Tổ chức thành công
Cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” và
Cuộc thi vẽ tranh theo sách chủ đề
“Biển đảo quê hương em”.
Nằm trong chuỗi các hoạt động
được tổ chức nhân Ngày Sách và
Văn hóa đọc Việt Nam ngày 21/4,
Ngày sách và Bản quyền thế giới
ngày 23/4 mục đích không chỉ tôn
vinh sách, giá trị của tri thức và
văn hóa đọc mà còn khẳng định vị
thế xã hội và tầm quan trọng của
sách và việc đọc sách là một nét
đẹp trong đời sống văn hóa tinh
thần, truyền thống văn hiến của
dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, là
không khí hân hoan của cả nước
kỷ niệm 46 năm Ngày miền Nam
hoàn toàn giải phóng, thống nhất
đất nước và hướng tới kỷ niệm 131
năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ
Chí Minh - Anh hùng giải phóng
dân tộc, danh nhân văn hóa thế
giới, lễ hưởng ứng Ngày sách Việt
Nam năm 2021, nhiều chương
trình hoạt động tại cơ sở được xây
dựng hướng đến cộng đồng, đặc
biệt là đối tượng học sinh, thiếu
niên, nhi đồng. Tổ chức triển lãm
sách, báo, tổ chức các hoạt động
giao lưu tác giả nói chuyện chuyên
đề về sách, các tác phẩm hay, về
lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…
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Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh...

(Tiếp theo trang 15)

quả, là 1 trong 21 cảng có thể tiếp
nhận tàu có trọng tải 200.000 tấn;
năng lực thiết kế khoảng 220 triệu
tấn/năm. Hệ thống cảng biển ra
đời thúc đẩy sự phát triển mạnh
mẽ của các ngành dịch vụ cảng
như vận tải hải hành, kho vận,
dịch vụ logistic, dịch vụ trung
chuyển. Khối lượng hàng hóa và
số lượng tàu vào cảng tăng nhanh,
từng bước hình thành hệ sinh thái
logistics, với hơn 152 ha kho bãi.
Trong xây dựng, phát triển
đô thị và nông thôn, Đảng bộ và
Nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu đã
dành nhiều nguồn vốn để đầu tư
và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật
xã hội. Hệ thống giao thông nông
thôn có sự phát triển vượt bậc; hệ
thống các trường học; trạm, trung
tâm y tế; điện, cấp nước… cũng
được quan tâm đầu tư mạnh mẽ;
nhiều công trình văn hóa, thể thao
được nâng cấp và xây dựng phủ
kín từ tỉnh đến thôn ấp. Các vùng
nông thôn có sự chuyển biến rõ
nét, chương trình xây dựng nông
thôn mới đạt nhiều kết quả tích
cực. Khoảng cách nông thôn và
thành thị ngày càng thu hẹp dần.
Cùng với đầu tư và phát triển
kinh tế, trong 30 năm qua, tỉnh
luôn quan tâm đề ra các giải pháp
thực hiện mục tiêu chăm lo phát
triển con người. Các hoạt động
giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã
hội, khoa học công nghệ được tập
trung thực hiện và có chuyển biến
rõ nét. Giáo dục và đào tạo được
đặc biệt quan tâm, chất lượng dạy
và học được nâng lên bảo đảm sự
phát triển toàn diện của học sinh,
tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp
học ngày càng tăng, nhiều học
sinh đạt thứ hạng cao tại các cuộc
thi quốc gia và quốc tế. Công tác
chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt
nhiều kết quả tích cực, chất lượng
khám, chữa bệnh được nâng lên.
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Mạng lưới cơ sở y tế được quan
tâm đầu tư, năm 2020 tỷ lệ giường
bệnh/vạn dân đạt 20,6 giường,
nhân lực ngành y tế đáp ứng yêu
cầu khám, chữa bệnh, tỷ lệ bác sỹ/
vạn dân đạt 8,7 bác sỹ; triển khai
ứng dụng một số kỹ thuật cao
trong khám, chữa bệnh.
Hoạt động văn hóa, thể thao
phục vụ Nhân dân được nâng
lên cả về số lượng và chất lượng.
Hoàn thành và đưa vào hoạt động
các công trình: Trung tâm Văn
hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Nhà Thi
đấu thể dục thể thao, Nhà văn
hóa Thanh niên,... Tuyến huyện
có Trung tâm Văn hóa-Thông tinThể thao và thư viện huyện; tuyến
xã, phường, thị trấn có trung tâm
văn hóa học tập cộng đồng. Hoạt
động văn hóa, văn nghệ được tổ
chức sôi nổi, rộng khắp. Nhiều
giải thi đấu thể thao được tổ chức,
câu lạc bộ bóng đá tỉnh được hình
thành, tham gia thi đấu và giành
được nhiều huy chương các loại.
Các chính sách an sinh xã hội
được thực hiện đầy đủ, chính sách
đối với người có công được quan
tâm; công tác giảm nghèo, bảo
trợ xã hội, giải quyết việc làm tiếp
tục được thực hiện tốt. Đến năm
2020, tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh
còn 0,8%, cơ bản không còn hộ
nghèo theo chuẩn quốc gia. Công
tác phòng chống tham nhũng,
giải quyết khiếu nại, tố cáo được
quan tâm chỉ đạo, triển khai thực
hiện; quốc phòng, an ninh được
giữ vững, trật tự an toàn xã hội
được bảo đảm ổn định.
Nhìn lại những thành tựu sau
30 năm thành lập tỉnh trên các
lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế,
văn hóa, giáo dục, xã hội và giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, chúng ta tự hào về
những kết quả đạt được. Từ một
địa phương còn gặp khó khăn

trong những ngày đầu thành lập,
đến nay Bà Rịa-Vũng Tàu luôn
khẳng định vị trí là địa phương
trong nhóm dẫn đầu, một cực tăng
trưởng quan trọng của cả nước về
đóng góp ngân sách quốc gia; với
quy mô GRDP (trừ dầu khí) nhiều
năm liền đứng thứ ba trong cả
nước và GRDP (trừ dầu khí) bình
quân đầu người cao gấp 2 lần mức
bình quân chung cả nước.
Trong giai đoạn tới, tỉnh tiếp
tục quán triệt và vận dụng đúng
đắn, sáng tạo chủ trương, đường
lối của Đảng và Nhà nước vào
điều kiện cụ thể địa phương; xác
định những nhiệm vụ then chốt,
những giải pháp mang tính đột
phá, tạo thế phát triển vững chắc
trong từng giai đoạn cụ thể. Các
cấp ủy Đảng phải sâu sát với thực
tiễn, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ
đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề
phát sinh theo thẩm quyền, tạo
chỗ dựa vững chắc và sự tự tin
cho chính quyền cùng cấp thực
hiện nhiệm vụ. Tập trung cải cách
hành chính để củng cố và nâng
cao năng lực lãnh đạo, điều hành
của chính quyền các cấp. Phát
triển kinh tế đi liền với đảm bảo
an sinh xã hội và thực hiện dân
chủ, lấy mục tiêu nâng cao chất
lượng cuộc sống người dân là
minh chứng cho sự tận tâm, trách
nhiệm của cấp ủy đảng trong lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, tăng
cường tiềm lực quốc phòng - an
ninh, xây dựng hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh. Thời gian
tới, cán bộ, đảng viên, nhân dân;
các cơ quan, đơn vị, địa phương
tiếp tục ra sức thi đua sản xuất,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, nỗ lực xây dựng quê hương
Bà Rịa-Vũng Tàu giàu mạnh, văn
minh, hiện đại, vững bước đi lên
trên con đường phát triển bền
vững và hội nhập quốc tế ngày
càng sâu rộng.
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GIẢI PHÁP

trong kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm
văn hóa độc hại trên địa bàn tỉnh BR-VT
Bài, ảnh: H.L

Thực hiện tổng kết 10 năm
thực hiện Chỉ thị số 46-CT/
TW, ngày 27/7/2010 và sơ kết
05 năm thực hiện Chỉ thị số
41-CT/TW, ngày 05/02/2015
của Ban Bí thư (khóa XI). Sở
Thông tin và Truyền thông
trong những năm qua để
thực hiện hoàn thành nhiệm
vụ chính trị của mình, Sở
Thông tin và Truyền thông
đã luôn nỗ lực phấn đấu, làm
tốt công tác thông tin, tuyên
truyền nói chung và tăng
cường quản lý, kiểm tra, theo
dõi hoạt động in ấn, xuất bản
phẩm và phối hợp công an
kiểm tra các cơ sở in và phát
hành thu hồi các xuất bản
phẩm không được phép lưu
hành trên thị trường.

S

ở đã chủ động và thường
xuyên phối hợp chặt chẽ với
các ngành chức năng đặc
biệt là với ngành công an, Bộ đội
Biên phòng… triển khai thực hiện
tốt công tác tuyên truyền, phổ
biến, quán triệt Chỉ thị số 46-CT/
TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư
về “Chống sự xâm nhập của các
sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy
hoại đạo đức xã hội; Chỉ thị 41-CTTW ngày 05/02/2015 của Ban Bí
thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác quản lý
và tổ chức lễ hội, Sở Thông tin và
Truyền thông đã chỉ đạo Báo Bà

Kiểm tra cơ sở phát hành trên địa bàn huyện Châu Đức.

Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và
Truyền hình Tỉnh tăng cường hoạt
động truyền thông Chỉ thị số 46CT/TW ngày 27/7/2010; Chỉ thị
41-CT-TW ngày 05/02/2015 của
Ban Bí thư gắn với thực hiện Chỉ
thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học
tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”; Thông báo Kết luận số
213-TB/TW của Ban Bí thư (khóa
X) về đấu tranh chống các quan
điểm sai trái trong văn học, nghệ
thuật; Chỉ thị số 42-CT/TW của
Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác giáo dục lý tưởng cách mạng,
đạo đức, lối sống văn hóa cho thế
hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030… gắn
với việc thực hiện các nghị quyết,

chỉ thị, kết luận trong lĩnh vực văn
hóa, văn học, nghệ thuật.
Phối hợp Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền
trong hội nghị giao ban báo chí
định kỳ hàng tháng, quý, chỉ đạo
các cơ quan báo chí trong tỉnh
đẩy mạnh tuyên truyền đường
lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước,
thành tựu phát triển kinh tế xã
hội, những kết quả thông tin
tuyên truyền về giáo dục tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống cho
các tầng lớp trong xã hội đặc biệt
là thanh thiếu nhi trong việc nâng
cao nhận thứ, bài trừ, tẩy chay các
sản phẩm văn hóa độc hại nhất
trong thời kỳ công nghệ thông tin
và phương tiện truyền thông xã
hội phát triển, đã đạt được nhằm
nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đảng viên và nhân dân về công
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tác bảo vệ và đấu tranh trong
tình hình mới; Chú trọng đối
với việc giáo dục tầng lớp thanh
niên, sinh viên, học sinh, đồng
bào theo đạo, nhận diện những
âm mưu thủ đoạn của các thế lực
thù địch chống phá ta trên lĩnh
vực dân chủ, nhân quyền, dân,
tôn giáo;
Tăng cường công tác quản lý,
định hướng hoạt động của báo
chí, xuất bản, trang thông tin
điện tử. Qua đó thể hiện rõ vai
trò quan trọng trong tuyên truyền
đường lối, chính sách của Đảng,
Nhà nước; nỗ lực, tích cực, sáng
tạo trong tuyên truyền những
vấn đề lớn, quan trọng của tỉnh;
định hướng văn hóa, thẩm mỹ
cho bạn đọc; tích cực thông tin,
tuyên truyền phản ánh thực tiễn
đời sống xã hội, góp phần nâng
cao dân trí, đáp ứng nhu cầu
thông tin của công chúng; quảng
bá hình ảnh, uy tín của tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu. Báo chí tham gia
tích cực, tiên phong trong công
tác đấu tranh chống sự xâm nhập
của các sản phẩm văn hóa độc
hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.
Tạo điều kiện để các cơ quan
báo chí trong và ngoài nước thông
các thành tựu về mọi mặt của
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Kịp thời
xử lý thông tin, chủ động tuyên
truyền đối ngoại, định hướng dư
luận để hạn chế ảnh hưởng tiêu
cực từ các thông tin, luận điệu
xuyên tạc của các thế lực cơ hội,
thù địch về tình hình phát triển
của Việt Nam nói chung và của
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.
Thực hiện quy chế phát ngôn
và cung cấp thông tin cho báo
chí, tạo điều kiện thuận lợi cho
các cơ quan báo chí, văn phòng
đại diện của các cơ quan báo chí
đóng trên địa bàn tỉnh hoạt động,
tác nghiệp báo chí nhằm thông
tin tuyên truyền tình hình kinh
tế, chính trị- văn hóa, xã hội tỉnh
Bà Rịa-Vũng tàu kịp thời và đầy
đủ. Thường xuyên thực hiện công
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tác kiểm tra, hậu kiểm, lưu chiểu
các cơ quan báo chí trên địa bàn
tỉnh theo đúng quy định của
pháp luật hiện hành, phát hiện
kịp thời các vi phạm Luật Báo chí
để chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Xử
lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh
vực thông tin, tuyên truyền liên
quan những sản phẩm văn hóa
độc hại gây hủy hoại đạo đức
xã hội. Cùng với nhận diện, đấu
tranh kiên quyết, trực diện chống
lại các quan điểm sai trái, âm
mưu, thủ đoạn phá nền tảng tư
tưởng của Đảng của các thế lực
thù địch.
HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Thời gian qua, nhiều sản
phẩm văn hóa độc hại từ bên
ngoài đã xâm nhập vào nước
ta bằng nhiều con đường, tác
động rất xấu đến tư tưởng, đạo
đức, lối sống, tâm lý, hành vi của
một bộ phận nhân dân, nhất là
thanh thiếu niên; làm hủy hoại,
xói mòn nền tảng và những giá
trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
Lối sống thực dụng, vụ lợi, vị kỷ,
thích hưởng lạc, sa đoạ; cái xấu,
cái ác, phi nhân tính có dấu hiệu
tăng lên rõ rệt. Môi trường đạo
đức và văn hóa lành mạnh bị đe
dọa nghiêm trọng, có nguy cơ
dẫn tới khủng hoảng tinh thần,
mất phương hướng lựa chọn các
giá trị, lối sống và niềm tin của
một bộ phận công chúng. Tình
trạng đó đã và đang ảnh hưởng
trực tiếp đến trật tự, an toàn,
an ninh xã hội, dẫn tới khuynh
hướng tự diễn biến về chính trị,
tư tưởng, tác hại lâu dài đến các
thế hệ mai sau...Sở Thông tin và
Truyền thông xác định: công tác
tuyên truyền nhằm nâng cao
nhận thức đổi mới cấp ủy, chính
quyền, đoàn thệ, cán bộ, đảng
viên về công nghệ Internet; vị trí,
tầm quan trọng của báo chí điện
tử và các loại hình truyền thông
khác trên Internet; các quy định
của pháp luật về bảo vệ bí mật

nhà nước trong lĩnh vực thông
tin, truyền thông, báo chí, xuất
bản và Quy chế bảo vệ bí mật nhà
nước; tuyên truyền khai thác,
sử dụng báo chí điện tử và các
loại hình truyền thông khác trên
Internet thiết thực, hiệu quả.
Sau 10 năm triển khai thực
hiện theo chỉ đạo của Ban Tuyên
giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền
thông chỉ đạo Đài PT-TH tỉnh,
Báo BR-VT đã duy trì và tăng
cường các chuyên mục, chuyên
trang và phát sóng các tin, bài,
phóng sự trên các phương tiện:
báo in, báo điện tử, truyền hình,
phát thanh. Những nội dung
phong phú, đa dạng tuyên truyền
về đời sống văn hóa; lối sống văn
hóa mới; giới thiệu những cái
hay, cái đẹp trong văn hóa, ứng
xử, chân dung văn-nghệ sĩ tài
hoa, có nhiều đóng góp cho nền
văn hóa-nghệ thuật trong nước
và tỉnh nhà; giới thiệu những xu
hướng văn hóa mới, đấu tranh,
phê phán văn hóa cũ, lạc hậu, hủ
tục, văn hóa ngoại lai, sính ngoại,
nêu gương, biểu gương đời sống
mới, lối sống mới, những hành
động đẹp trong cuộc sống; phản
ánh đời sống văn hóa, phong tục
tập quán, những nét văn hóa đặc
trưng của cư dân địa phương và
đồng bào dân tộc trên địa bàn.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG
VIỆC NGĂN CHẶN CÁC SẢN
PHẨM ĐỘC HẠI TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BR-VT THỜI GIAN TỚI
Đẩy mạnh công tác thông tin
tuyên truyền
Tiếp tục tăng cường công tác
thông tin tuyên truyền nhằm
nâng cao nhận thức đổi mới
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể,
cán bộ, đảng viên về công nghệ
Internet; vị trí, tầm quan trọng
của báo chí điện tử và các loại
hình truyền thông khác trên
Internet; các quy định của pháp
luật về bảo vệ bí mật nhà nước
trong lĩnh vực thông tin, truyền
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thông, báo chí, xuất bản và quy
chế bảo vệ bí mật nhà nước;
tuyên truyền khai thác, sử dụng
báo chí điện tử và các loại hình
truyền thông khác trên Internet
thiết thực, hiệu quả.
Đẩy mạnh, chủ động đưa
các thông tín chính thống, lành
mạnh, hữu ích lên mạng Internet.
Kịp thời tuyên truyền biểu dương
khích lệ những tập thể, cá nhân
tiêu biểu trong việc thực hiện
đường lối chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, khuyến
khích động viên nhân dân khai
thác có hiệu quả các tiện ích công
nghệ thông tin, nghiên cứu khoa
học tăng năng suất lao động, tạo
việc làm và nâng cao chất lượng
cuộc sống.
Kịp thời phê phán, tuyên
truyền làm cho nhân dân hiểu rõ
âm mưu, phương thức thủ đoạn
hoạt động của các thế lực thù
địch và bọn tội phạm lợi dụng
Internet (đặc biệt là mạng xã hội)
để kích động chống phá Đảng,
Nhà nước.Đấu tranh, phản bác
hiệu quả các thông tin sai trái
trên mạng, các thông tin có tác
động tiêu cực đến sự phát triển
của đất nước.

Tăng cường công tác Quản lý
nhà nước
Nhằm khắc phục những tồn
tại, hạn chế, từng bước nâng
cao chất lượng, hiệu quả trên
lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.
Hoàn thành việc cấp giấy xác
nhận phát hành xuất bản phẩm
cho các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh; Rà soạt các cơ sở in
lưới, in lụa trên địa bàn, hướng
dẫn thủ tục, điều kiện đăng ký
hoạt động in theo quy định. Việc
cấp giấy phép trong lĩnh vực xuất
bản, in tiếp tục thực hiện cải
cách thủ tục hành chính và ISO
9001:2015 theo hướng nhanh gọn
nhưng bảo đảm các tiêu chí chặt
chẽ, đúng quy định của pháp
luật; kiên quyết chấn chỉnh hoạt
động xuất bản trên địa bàn Tỉnh,
đặc biệt là việc in xuất bản phẩm,
xuất bản xuất bản phẩm không
có giấy phép của cơ quan quản
lý, vi phạm quảng cáo và nộp lưu
chiểu xuất bản phẩm.
Tăng cường công tác phổ biến
pháp luật, thanh tra, kiểm tra
Tăng cường công tác phổ biến
văn bản quy phạm pháp luật về
quản lý báo chí điện tử, các loại
hình truyền thông khác và công

tác bảo vệ bí mật nhà nước trong
lĩnh vực thông tin, truyền thông,
báo chí, xuất bản cho cán bộ,
công chức, viên chức, phóng
viên, biên tập viên các cơ quan
báo chí và nhân dân, đặc biệt là
thanh, thiếu niên khai khác, sử
dụng báo chí điện tử, mạng xã
hội, Internet thiết thực, hiệu quả.
Tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra đối với báo chí điện
tử, trang thông tin điện tử, cơ
sở in và phát hành, các doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ Internet
và các điểm truy nhập Internet
công cộng.
Quản lý chặt chẽ các điểm
truy cập Internet công cộng và
các trò chơi trực tuyến để giảm
thiểu tác động tiêu cực của trò
chơi trực tuyển đến sức khỏe,
tâm lý của người chơi, đặc biệt là
thanh thiếu niên. Khuyến khích
các trò chơi trực tuyến mang
tính giáo dục truyền thống lịch
sử, văn hóa, cổ vũ lòng yêu quê
hương, đất nước. Xử lý nghiêm
các tổ chức, cá nhân cung cấp
các trò chơi bạo lực, khiêu dâm,
có tác động xấu đến sự phát triển
của xã hội và vi phạm pháp luật.
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Tiếp tục xây dựng thành phố Vũng Tàu
trở thành thành phố học tập
TS. NGUYỄN HUY PHƯƠNG

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu

Xây dựng thành phố học tập được Đảng bộ, chính quyền và
người dân thành phố Vũng Tàu chú trọng thúc đẩy thực hiện.
Tuy nhiên, xác định thế nào là một thành phố học tập, nội
dung, tiêu chí cụ thể làm căn cứ đánh giá và xây dựng các giải
pháp thực hiện là nội dung được đặc biệt quan tâm. Trong
khuôn khổ bài viết, tổng hợp, đưa ra các tiêu chí và đề xuất
giải pháp xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành Thành
phố học tập.

X

ây dựng xã hội, thành phố
học tập là chủ trương xuyên
suốt của Đảng bộ, chính
quyền và người dân thành phố
Vũng Tàu. Sinh thời, Chủ tịch
Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến
con người, chăm lo phát triển con
người, trong đó có việc học tập
của mỗi người dân: “Tôi chỉ có
một ham muốn tột bậc là làm sao
nước ta được hoàn toàn độc lập,
dân ta được hoàn toàn tự do, đồng
bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai
cũng được học hành”. Thấm
nhuần tư tưởng học tập suốt đời
và nhận thức được tầm quan trọng
và sự cần thiết của việc xây dựng
xã hội học tập, Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng
(tháng 1-2016) đã nêu định hướng
lớn trong phát triển giáo dục, xây
dựng xã hội học tập “Hoàn thiện
hệ thống giáo dục quốc dân theo
hướng hệ thống giáo dục mở, học
tập suốt đời và xây dựng xã hội
học tập”, đồng thời “huy động và
sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực
đầu tư để phát triển giáo dục và
đào tạo”. Thực hiện định hướng
nêu trên, Ban Bí thư Trung ương
Đảng đã xác định nhiệm vụ “đẩy
mạnh xã hội hóa công tác khuyến
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học khuyến tài xây dựng tỉnh,
thành phố học tập”.
Thành phố Vũng Tàu là đô thị
loại I, trung tâm chính trị, kinh
tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và
vùng Đông Nam Bộ. Thành phố có
nhiều tiềm năng phát triển “Phấn
đấu trở thành đô thị du lịch biển
phát triển văn minh và bền vững”.
Để thực hiện mục tiêu nêu trên,
Đảng bộ, chính quyền Thành phố
coi trọng phát huy các nguồn lực
để nâng cao chất lượng cuộc sống
người dân, trong đó từng bước xây
dựng các giải pháp để tạo dựng
thành phố học tập.
Vậy tiêu chí của một thành
phố học tập là gì? Đã có những
cách tiếp cận khác nhau về nội
dung này, tuỳ theo quan niệm và
thực tiễn của mỗi quốc gia, mỗi
địa phương. Tuy nhiên, có thể đúc
rút một số tiêu chí cơ bản như sau:
(1) Có sự quyết tâm và cam kết
chính trị của chính quyền, sự phối
hợp của các ban, ngành trong xây
dựng thành phố học tập; (2) Huy
động nguồn lực một cách sáng
tạo để xây dựng, cung cấp hạ tầng
thiết yếu cho việc học tập suốt đời
của người dân; (3) Người dân phải

hiểu vai trò chủ chốt của học tập
trong phát triển thịnh vượng, bền
vững của xã hội, thỏa mãn nhu
cầu cá nhân và chính quyền phải
nắm được nhu cầu học tập của
người dân; (4) Không phân biệt,
tạo cơ hội đa dạng cho người dân
học tập; (5) Tất cả các cơ quan/tổ
chức/doanh nghiệp/trường học
v.v… đều là những “cộng đồng
học tập, đơn vị học tập”; (6) Tôn
vinh, khen thưởng, nhân rộng các
mô hình, cá nhân đạt thành tích
trong học tập.
Thực hiện thành công các tiêu
chí nêu trên sẽ giúp thành phố
giải phóng sức mạnh, tiềm năng
mỗi người dân, góp phần xây
dựng văn hóa, kết nối xã hội và
phát triển bền vững nền kinh tế.
Từ các tiêu chí nêu trên, để Vũng
Tàu trở thành một thành phố học
tập cần đẩy mạnh thực hiện đồng
bộ các giải pháp:
Thứ nhất, thống nhất nhận
thức trong cấp ủy, chính quyền,
người đứng đầu của hệ thống
chính trị về xây dựng thành phố
Vũng Tàu trở thành thành phố
học tập. Đây là giải pháp có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiền
đề xây dựng thành phố học tập;
không thống nhất nhận thức sẽ
Xây dựng Vũng Tàu trở thành
Thành phố học tập được Đảng bộ,
chính quyền và người dân đồng
thuận. Để có những thành quả nổi
bật, trong thời gian tới, cần tiếp tục
thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu
trên để Vũng Tàu thực sự trở Thành
thành phố học tập.
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không có hành động thống nhất và thông suốt.
Thứ hai, ban hành và triển khai thực hiện các
cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư
cho phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố.
Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, phương
tiện đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình
phổ thông mới, nhất là trong điều kiện Cách
mạng công nghiệp 4.0 tạo ra thuận lợi trong xây
dựng thành phố học tập; dự báo, rà soát, phát
triển hệ thống trường học các cấp đáp ứng nhu
cầu học tập của người dân; nghiên cứu xây dựng
thí điểm trường chất lượng cao. Có cơ chế, chính
sách khuyến khích, kêu gọi, thu hút nhà đầu tư
xây dựng trường học theo quy hoạch chung mạng
lưới trường lớp trên địa bàn thành phố, đúng các
quy định pháp luật.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác quản lý dạy và
học; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán
bộ quản lý giáo dục; quản lý dạy thêm, học thêm
nhằm đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn việc dạy
thêm, học thêm tiêu cực và đưa hoạt động dạy
và học vào trong nhà trường để góp phần nâng
tầm hoạt động dạy và học của thành phố; Tăng
cường công tác kiểm tra vệ sinh trường học, vệ
sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn của học
sinh để phòng ngừa, không để xảy ra mất an toàn
vệ sinh thực phẩm trong trường học; nghiên cứu,
từng bước nâng chuẩn trình độ của giáo viên so
với quy chuẩn chung; bảo đảm an ninh, an toàn
trường học góp phần tạo dụng hình ảnh và lòng
tin của người dân về môi trường giáo dục an toàn,
thân thiện, hiện đại của ngành giáo dục thành
phố; Có chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để
nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục - nhân tố quyết định sự thành
công trong xây dựng thành phố học tập; đồng
thời, nhà giáo phải không ngường rèn luyện,
nâng cao phẩm chất và năng lực, tạo động lực,
truyền cảm hứng học tập, sáng tạo cho học sinh.
Thứ tư, tiếp tục thực hiện công tác phổ cập
giáo dục, đa dạng hóa các hình thức học tập,
các sản phẩm văn hóa cộng đồng nhằm phục vụ
người dân nâng cao trình độ và thụ hưởng các
sản phẩm văn hóa cộng đồng
Thứ năm, định kỳ sơ kết, tổng kết, khen
thưởng, tuyên truyền nhân rộng mô hình học
tập, gương học tập tiêu biểu của thành phố. Thực
hiện công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp
thời góp phần động viên, khích lệ, nhân rộng
những những nhân tố tích cực trong hoạt động
dạy và học, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng
căn dặn: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa
đẹp, cả dân tộc là một rừng hoa đẹp”, nếu thực
hiện tốt công tác này.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

kiểm tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về chất lượng dịch vụ
bưu chính và kiểm tra, giám sát, khảo
sát việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu
chính công ích trên địa bàn tỉnh
Bài, ảnh: ĐỨC TOÀN

Quang cảnh cuộc họp triển khai kế hoạch kiểm tra

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-STTTT ngày
08/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về
kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật về chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn
tỉnh năm 2021 và Kế hoạch số 72/KH-STTTT ngày
09/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về
kiểm tra, giám sát và khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ,
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch
vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Ngày 24/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông
chủ trì họp triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật về chất lượng dịch
vụ bưu chính và kiểm tra, giám sát, khảo sát việc tiếp
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.
Thành phần tham dự cuộc họp gồm: lãnh đạo Sở
Thông tin và Truyền thông, các phòng chuyên môn
của Sở, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương,
Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Phòng Văn
hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.
Tại cuộc họp đại diện Phòng Viễn thông - Công
nghệ thông tin báo cáo nội dung triển khai theo Kế
hoạch số 71/KH-STTTT ngày 08/10/2020, Kế hoạch
số 72/KH-STTTT ngày 09/10/2020 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:
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1. Giao Phòng Viễn thông Công nghệ thông tin phối hợp
Phòng Nội chính - Kiểm soát
thủ tục hành chính, Văn phòng
UBND tỉnh bổ sung các nội
dung vào phiếu khảo sát việc
sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ
sơ, trả kết quả giải quyết thủ
tục hành chính qua dịch vụ bưu
chính công ích theo mẫu của Bộ
Thông tin và Truyền thông phù
hợp với tình hình thực tế trên
địa bàn tỉnh.
2. Giao Phòng Viễn thông Công nghệ thông tin phối hợp
với Phòng văn hoá và thông tin
các địa phương (các thành viên
tham gia cộng tác viên) triển
khai việc gửi và nhận thư phục
vụ công tác kiểm tra thời gian
toàn trình đối với thư nội tỉnh
theo hướng dẫn của Bộ Thông
tin và Truyền thông. Thời gian
hoàn thành trước 20/4/2021.
3. Sở Thông tin và Truyền
thông ban hành quyết định
thành lập Đoàn kiểm tra và
thông báo lịch kiểm tra việc
chấp hành các quy định của
pháp luật về chất lượng dịch vụ
bưu chính và kiểm tra, giám sát,
khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, trả
kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua dịch vụ bưu chính
công ích trên địa bàn tỉnh đến
các thành viên Đoàn kiểm tra
biết phối hợp.
4. Sở Thông tin và Truyền
thông ban hành văn bản gửi đến
các cơ quan quản lý bộ phận một
cửa cấp tỉnh, cấp huyện phối
hợp khảo sát việc sử dụng dịch
vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính
qua dịch vụ bưu chính công ích
theo mẫu của Bộ Thông tin và
Truyền thông có điều chỉnh phù
hợp với thực tế của tỉnh; gửi đến
các cơ quan, đơn vị có giao kết
thực hiện thủ tục hành chính
qua bưu chính công ích trên địa
bàn để đánh giá tình hình thực
hiện thời gian qua. Thời gian
hoàn thành trước 20/4/2021.
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Xây dựng, triển khai

phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
ĐỨC TOÀN

Căn cứ Kế hoạch số 13/KHUBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban
bầu cử tỉnh về triển khai công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và
các văn bản khác liên quan.
Sở Thông tin và Truyền thông
ban hành Phương án số 01/PASTTTT ngày 05/4/2021 triển khai
đến các đơn vị, doanh nghiệp
bưu chính, viễn thông, các phòng
chuyên môn của Sở, đề nghị thực
hiện nhiệm vụ đảm bảo thông tin
liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn
tỉnh, cụ thể:
Trước bầu cử, các đơn vị đảm
bảo hạ tầng bưu chính, viễn thông
an toàn, hiệu quả, đủ khả năng
phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành của các cơ quan,
đơn vị.
Các doanh nghiệp bưu chính
đảm bảo an toàn việc tiếp nhận,
chuyển phát kịp thời các loại bưu
phẩm, bưu kiện, ấn phẩm, văn bản
chỉ đạo, điều hành,.. của các cơ
quan Đảng, Nhà nước và các hoạt
động tiếp nhận, chuyển phát phục
vụ bầu cử; kiểm tra, giám sát chặt
chẽ các hoạt động khai thác dịch
vụ bưu chính nhằm kịp thời phát
hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi
lợi dụng mạng lưới bưu chính để
thực hiện vận chuyển hàng lậu,
hàng cấm.
Các doanh nghiệp viễn thông
xây dựng, triển khai kế hoạch,
phương án cụ thể, đảm bảo thông
tin liên lạc, trong đó chú trọng một
số nhiệm vụ như: thường xuyên

rà soát, bảo dưỡng định kỳ các hệ
thống thiết bị, đường truyền; bố
trí đủ kênh, đủ luồng đảm bảo hạ
tầng mạng lưới, dịch vụ viễn thông
(cố định, internet, di động, vệ tinh)
hoạt động tốt; hỗ trợ nhắn tin
tuyên truyền tới các thuê bao điện
thoại di động do doanh nghiệp
mình quản lý nhằm vận động cử
tri cả nước đi bầu cử và duy trì sẵn
sàng các lực lượng, phương tiện
ứng cứu thông tin liên lạc khi có
yêu cầu; kịp thời phát hiện, ngăn
chặn, xử lý các hành vi lợi dụng
mạng lưới viễn thông, internet để
thực hiện phát tán thông tin xấu,
độc trên mạng, gây mất an toàn
thông tin mạng.
Xây dựng phương án dự phòng
cho hệ thống thông tin liên lạc
phục vụ công tác chỉ đạo, điều
hành khi có tình huống xấu xảy ra
như: tụ tập đông người biểu tình;
sử dụng mạng viễn thông, internet
phát tán thông tin xấu, độc trên
mạng nhằm kích động, lôi kéo
người dân tham gia;….
Trong bầu cử, tăng cường thông
tin, tuyên truyền và triển khai các
văn bản chỉ đạo của cơ quan trung
ương, địa phương về công tác bầu
cử trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát các hoạt động mạng lưới
bưu chính, viễn thông nhằm kịp
thời ngăn chặn, xử lý các hành vi
vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng
đến cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn
thông, an toàn thông tin mạng.
Phối hợp chặt chẽ các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp liên quan
triển khai kế hoạch, phương án
đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ
chỉ đạo, điều hành bầu cử.
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90 năm tuổi
vẫn là thanh niên
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Chín Mươi năm chẵn vẫn chưa trưởng thành
Đến giờ vẫn một màu xanh
Dấn thân cống hiến nâng cành kết hoa
Thanh xuân ở mãi trong ta
Quê hương vẫy gọi xông pha đi đầu
Dù cho bất cứ nơi đâu
Núi cao hải đảo vùng sâu biên thùy
Xung phong tình nguyện quản chi
Dân cần - Đảng gọi tiếc gì tuổi xuân
Bàn chân dẫu trải gian truân
Đồng lòng vượt khó quây quần cùng nhau
Tầng tầng lớp lớp trước sau
Với Màu Xanh ấy bước vào tương lai
Hôm nay và những ngày mai
Vẫn là nhiệt huyết vẫn hoài thanh niên
Đoàn ta tiếng gọi thiêng liêng
Là Người Bạn quý mọi miền quê hương
Phong trào hành động yêu thương
Là cây là bướm là vườn hoa xinh
Thanh Xuân là của chúng mình
Sống cho trọn vẹn nghĩa tình nước non
Chín Mươi năm vẫn còn son
Vẫn tươi vẫn trẻ vẫn còn Thanh Xuân.
M.L
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BÙI ĐẾ YÊN

Em lên xứ lạng
Đường lên xứ Lạng quanh co
Núi chồng núi, mây vờn mây
Rừng xanh kín cây
Dốc rồi lại dốc.
Đỉnh Mẫu Sơn cao hơn ngàn mét
Đi lên, đi xuống mất nửa ngày trời
Gió mạnh nắng hanh
Thương bàn tay ai lạnh buốt
Nhớ con sông Kỳ Cùng chảy ngược
Bao quanh phố cổ Lộc Bình
Nhớ những căn nhà sàn lợp ngói âm dương
Nhớ con đường trồng hàng Phong lá đỏ
Khu du lịch Bắc Sơn, dấu tích anh hùng xưa còn đó
Vườn quýt đỏ an bình
Đỉnh tâm linh bé nhỏ
Hang Hú gọi mời chân du khách phương xa
Pháo đài Đồng Đăng đau thương
Một tuần thôi gần hai trăm người anh hùng ngã xuống
Núi vọng phu xưa
Nàng Tô Thị nay vẫn tiếp tục chờ chồng.
Cầu Kỳ Cùng mới xây
Yên bình soi bóng trên sông
Diên Khánh Tự ngày nào
Nay vẫn nguyên hình chùa Thành tráng lệ
“Đồng Trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng”
Tự hào thay khí phách cha ông
Không khuất phục trước kẻ thù dù hung mãnh.
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Chuyện xưa chưa bao giờ cũ
Trận Chi Lăng lịch sử
Tượng Liễu Thăng cụt đầu
Vẫn đang quỳ trước thanh kiếm báu vua Lê.
Và Quỷ môn quan đi dễ khó về
“Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn”
Bao oan hồn vất vưởng tại nơi này
Xin hãy nhớ!
Trong suốt chiều dài những cuộc xâm lăng phương Bắc
Có trận chiến nào không bắt đầu từ nơi hiểm yếu Lạng Sơn
Xứ Lạng đẹp xinh, đây chính thành trì Tổ quốc
Tường thành ơi xin hãy vững vàng để đất nước được an yên
Lần đầu tiên em đến đất vùng biên
Sao thân thiết quá những người con vùng Đông BắcViệt
Đừng rót nữa chén rượu Mẫu Sơn ngọt ngào trong vắt
Em không uống đã say rồi anh có biết không anh?
1.Trụ đồng xưa giờ đã phủ đầy rêu xanh /
Sông Bạch Đằng kia tự bao đời nay nhuộm đỏ máu quân thù
2. Mười người đi qua chỉ một người có thể trở về.

THÚY HỒNG
HÀ HƯƠNG

Ngày 30/4 lịch sử
30 năm chiến đấu chẳng nghỉ ngơi
Để có ngày 30/4 lịch sử
Những tên đế quốc hàng đầu phải cúi đầu ngả mũ
Trước ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam
Mùa xuân 1975 ta giành chiến thắng vinh quang
Để non sông thu về một mối
Độc lập hôm nay, máu xương cha ông thấm dày
mãnh đất
Cho Bắc - Nam có ngày đoàn viên
Hòa bình về đây, cờ đỏ tung bay khắp mọi miền
Hạnh phúc – tự do cả dân tộc mong đợi
Bạn bè năm châu hết lời ca ngợi
Xuân 1975, khởi đầu ngày đất nước hồi sinh.

Tôi yêu tổ quốc tôi
Tổ quốc tôi ơi quá đỗi tự hào
Anh dũng, quật cường mấy ngàn năm lịch sử
Máu cha ông nhuộm thắm màu cờ bất tử
Để hôm nay đất nước phồn vinh
Tổ quốc tôi ơi quá đỗi thanh bình
Cảng Thị Vải tấp nập tàu quốc tế
Hòa Lạc vươn lên tầm cao trí tuệ
Đà Nẵng, Cầu Vàng cùng bãi biển xanh

Nhớ Vũng Tàu

Ai đưa ta đến nơi này
Biển trời lộng gió đắm say lòng người
Em đẹp lắm Vũng Tàu ơi
Lung linh Ngọc sáng đất trời phương Nam
Bốn mùa sóng hát miên man
Nhịp sống đô thị rộn ràng đó đây
Con người thân thiện lắm thay
Dễ thương giọng nói lời hay dịu dàng
Phố biển chào đón thênh thang
Ước sao vui mãi bên Nàng thật lâu
Mai về lại nhớ Vũng Tàu
Địa linh nhân kiệt đẹp giàu nước Nam

Áo dài ơi
Áo dài tha thiết áo dài ơi
Dịu dàng duyên dáng ánh rạng ngời
Nhẹ bay trong gió mềm cánh lụa
Xao xuyến tim ai mấy bồi hồi?
Áo dài xinh lắm áo dài ơi
Cổ xưa vẫn đậm nét tinh khôi
Thấp thoáng bên đời lòng ấm lại
Rực rỡ sắc Xuân yêu mãi thôi...
Áo dài thương lắm áo dài ơi
Mỏng manh cơn gió cuốn chơi vơi
Nón lá nghiêng nghiêng chiều quê Mẹ
Bãi sông chim trắng lượn ngang trời...

Đi bốn biển năm châu vẫn nhớ Tổ quốc mình
Quên sao được “địa ngục trần gian” Côn Đảo
Hãy đứng lên vì màu cờ sắc áo
Khi Tổ quốc cần ta phải biết hy sinh

Áo dài yêu lắm áo dài ơi
Thắm tươi lộng lẫy khắp muôn nơi
Đẹp xinh lan toả cùng thế giới
Xôn xao đọng mãi những nụ cười

Tổ quốc tôi ơi kính cẩn nghiêng mình
Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Đảng Cộng sản quang vinh hơn 90 năm sáng mãi
Cảm phục muôn phần Tổ quốc mến yêu.

Áo dài tuyệt lắm áo dài ơi
Đất trời hoa lá vẫy gọi mời
Muôn màu khoe sắc lung linh nắng
Chắp cánh tình yêu ấm cuộc đời.

HOẠT ĐỘNG NGÀY SÁCH
VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

ĐỌC SÁCH LÀ NUÔI DƯỠNG TRÍ TUỆ
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