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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TÂN SỬU

THƯ BAN BIÊN TẬP
Kính gửi bạn đọc Tập san “Thông tin
Truyền thông”!
Thời gian thấm thoát, một mùa Xuân
mới, Mùa xuân Tân Sửu 2021 đang trở
lại và mang theo hương vị ngày Tết. Với
những thành quả đã đạt được sau một
năm làm việc, triển khai nhiều hoạt
động trong lĩnh vực, Sở Thông tin và
Truyền thông tiếp tục thực hiện Tập san
“Thông tin Truyền thông Bà Rịa - Vũng
Tàu” với chủ đề “Mừng đất nước đổi
mới, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021”,
chào mừng thành công Đại hội Đảng
các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ VII, hướng tới Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thời gian qua, Tập san “Thông tin
Truyền thông Bà Rịa - Vũng Tàu” đã
đồng hành và được sự đón nhận, ủng hộ
và cộng tác của các cơ quan, ban, ngành,
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cũng
như đông đảo quý bạn đọc gần xa. Đây

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR-VT
ĐT: 0254.3576169, Email: tapsanstttt@gmail.com







là niềm khích lệ lớn giúp Ban Biên tập
phấn đấu để ngày càng nâng cao chất
lượng về nội dung và hình thức của Tập
san trong chặng đường tiếp theo.
Ban Biên tập rất mong tiếp tục nhận
được sự quan tâm và tiếp tục cộng tác
của bạn đọc gần xa. Đây là nguồn động
viên to lớn, sự ủng hộ tích cực để Tập
san “Thông tin Truyền thông Bà Rịa Vũng Tàu” ngày càng phong phú, đa
dạng, thực sự là diễn đàn trao đổi, nâng
cao nghiệp vụ quản lý và quảng bá hoạt
động của các doanh nghiệp trong ngành
Thông tin và Truyền thông, từng bước
đáp ứng được nhu cầu thông tin ngày
càng cao của bạn đọc.
Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, Ban
Biên tập Tập san “Thông tin Truyền
thông Bà Rịa - Vũng Tàu” kính chúc quý
bạn đọc an khang, thịnh vượng, hạnh
phúc và thành công.
BAN BIÊN TẬP

Chịu trách nhiệm xuất bản: LÊ VĂN LÂM
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ĐẢNG VỚI MÙA XUÂN

và những mốc vàng thời đại
NGUYỄN QUANG PHI

Như có sự trùng hợp ngẫu
nhiên, Đảng ra đời vào mùa
Xuân và Đảng đã cùng dân
tộc làm nên những mùa Xuân
bất diệt với những mốc vàng
chói lọi, mang tầm thời đại,
mãi mãi ghi dấu ấn lịch sử
không phai.
TỪ MÙA XUÂN CÓ ĐẢNG
Cuối năm 1929 khi đang hoạt
động ở Xiêm (Thái Lan), biết tin có
sự chia rẽ của các tổ chức cộng sản
trong nước, với nhạy cảm chính trị
đặc biệt Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
(Bí danh là Vương) dù đang bị Tòa
án Nam Triều kết án tử hình vắng
mặt, Người lập tức từ Đông Bắc
Thái Lan về Bangkok, đi Singapore,
sang Hương Cảng triệu tập Hội
nghị thống nhất thành một Đảng ở
nước ta.
Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930,
“Với tư cách là phái viên của Quốc
tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết
định mọi vấn đề liên quan đến
cách mạng Đông Dương” Nguyễn
Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành
lập Đảng.
Khu Tống Vương Đại, phố Tam
Kung, quận Cửu Long Thành, Cửu
Long, Hương Cảng (Trung Quốc),
được chứng kiến ba sự kiện lịch
sử, tác động lớn đến cách mạng
Việt Nam: Nơi thành lập Đảng ta;
tổ chức Hội nghị Trung ương Đảng
lần thứ nhất, tháng 10/1930 và là
nơi Tống Văn Sơ - Nguyễn Ái Quốc
bị vu cáo tội làm tay sai cho Liên
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Xô, âm mưu phá hoại chính quyền
Hồng Kông - bị bắt ngày 6/6/1931
và giam cầm trong nhà tù đế quốc
Anh ở Hồng Kông.
Trong điều kiện hoạt động bí
mật, để che mắt bọn mật thám, Hội
nghị thành lập Đảng được Bác Hồ
tổ chức nhiều nơi: Khi thì diễn ra
trong nhà một công nhân, giả làm
đám người đánh mạt chược phòng
khi cảnh sát ập vào kiểm tra; khi
ra sân bóng giả vờ xem đá bóng để
bàn chuyện thành lập Đảng; có khi
Người đưa các đại biểu ra bến cảng,
lên trên quả đồi gần sân bay Kai
Tak... Ngày Hội nghị thành công,
trước khi trở về nước các đại biểu
quây quần trong một phòng trọ,
Người tổ chức bữa cơm, vừa mừng
Xuân, vừa mừng Đảng với niềm
tin sắt son: Đảng sẽ “dẫn dắt nhân
dân ta đến thắng lợi trong cuộc
đấu tranh giành độc lập, tự do cho
Tổ quốc”.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
đã chấm dứt gần một trăm năm
khủng hoảng về đường lối và giai
cấp lãnh đạo. Sự ra đời của Đảng
hội tụ được sức mạnh thống nhất
về chính trị, tư tưởng, tổ chức,
hành động và tập hợp được sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để
“Làm cho nước Việt Nam được độc
lập... đem lại mọi quyền lợi tự do
cho nhân dân”.
Đảng chào đời mở ra bước ngoặt
lớn có tính quyết định và là sự kiện
vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam
trong thế kỷ XX: “Màu cờ đỏ của

Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc
xé tan cái màn đen tối, soi đường
dẫn lối cho nhân dân ta vững bước
đi lên con đường thắng lợi”.
Mùa Xuân Canh Ngọ 1930 lịch
sử dân tộc ghi mốc son: Đảng
Cộng sản Việt Nam chào đời, đó
là mùa Xuân đầu tiên nhân dân
ta có Đảng. Với Cương lĩnh Chính
trị đúng đắn, Đảng mang lại tràn
đầy ước vọng về tương lai xán lạn,
với những mùa Xuân ấm no, thanh
bình, hạnh phúc cho đất nước.

ĐẾN NHỮNG MỐC VÀNG THỜI ĐẠI
Là cán bộ Quốc tế Cộng sản, sau
khi hoàn thành sứ mệnh thành lập
Đảng, Người tiếp tục hoạt động ở
nước ngoài. Lịch sử dân tộc mãi ghi
nhớ sự kiện ngày 28/1/1941 (mùng
2 Tết, Xuân Tân Tỵ), sau 30 năm
đi tìm đường cứu nước Lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc trở về trực tiếp chỉ
đạo cách mạng.
Từ mùa Xuân ấy, dưới sự lãnh
đạo của Đảng do Người đứng đầu
đã hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ
đạo chiến lược, đặt nhiệm vụ đánh
đế quốc giải phóng dân tộc lên
hàng đầu, tạm gác khẩu hiệu ruộng
đất. Đường lối đó đã thúc đẩy cách
mạng phát triển “rộng rãi đến một
trình độ xưa nay chưa từng thấy
trong lịch sử cách mạng nước ta”
và thắng lợi “nhanh chóng đến mức
làm cho người ta sững sờ!”.
Chỉ bốn mùa Xuân sau ngày
Người trở về, cách mạng đã đơm
hoa, kết trái bằng mốc vàng thời
đại đầu tiên của dân tộc - Tổng khởi

nghĩa Tháng 8 năm 1945 thắng lợi,
mở ra bước ngoặt vĩ đại, đưa dân
tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên
mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn
liền CNXH, nhân dân ta từ thân
phận nô lệ trở thành người làm chủ
đất nước, làm chủ xã hội. Thắng lợi
của Cách mạng Tháng Tám đã ghi
tên Việt Nam trang trọng trên bản
đồ thế giới: “Chẳng những giai cấp
lao động và nhân dân Việt Nam ta
có thể tự hào, mà giai cấp lao động
và những dân tộc bị áp bức nơi khác
cũng có thể tự hào rằng: Lần này
là lần đầu tiên trong lịch sử cách
mạng của các dân tộc thuộc địa, và
nữa thuộc địa một Đảng mới 15 tuổi
lãnh đạo cách mạng thành công, đã
nắm chính quyền toàn quốc”.
9 năm trường kỳ kháng chiến
chống thực dân xâm lược, với chiến
dịch Đông Xuân 1953 - 1954 mà
đỉnh cao là trận Điện Biên Phủ thứ nhất “một cái mốc chói lọi bằng
vàng của lịch sử” thứ hai, “lừng
lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Tổng Bí thư Lê Duẩn, đặt mốc vàng
thời đại này ngang hàng: “như một
Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một
Đống Đa của thế kỷ XX, và đi vào
lịch sử thế giới như một chiến công
chói lọi đột phá thành trì của hệ
thống nô dịch thuộc địa của chủ
nghĩa đế quốc”. Điện Biên Phủ toàn

thắng, tên tuổi Việt Nam - Hồ Chí
Minh - Võ Nguyên Giáp lừng danh
khắp thế giới!
Sau 1954, đất nước tạm thời chia
làm hai miền với hai chế độ chính
trị, xã hội khác nhau. Miền Bắc đi
lên xây dựng CNXH, miền Nam
tiếp tục chiến đấu thực hiện cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 21
năm kiên cường, đầy hy sinh, gian
khổ quân và dân ta biết đánh lui
từng bước, đánh đổ từng bộ phận,
tiến lên đánh đổ hoàn toàn đế quốc,
tay sai!
Mốc vàng thời đại thứ ba lại
được dân tộc ta viết tiếp vào mùa
Xuân 1975. Cuộc Tổng tiến công và
nổi dậy, mà đỉnh cao là chiến dịch
Hồ Chí Minh lịch sử đã “kết thúc
vẻ vang quá trình 30 năm chiến
tranh giải phóng dân tộc và bảo
vệ Tổ quốc bắt đầu từ Cách mạng
Tháng Tám, chấm dứt vĩnh viễn
ách thống trị hơn một thế kỷ của
chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta,
làm cho Tổ quốc ta độc lập, thống
nhất và đưa cả nước tiến lên CNXH.
Thắng lợi ấy đã làm thất bại cuộc
chiến tranh xâm lược thực dân mới
quy mô lớn nhất và dài ngày nhất
từ sau chiến tranh thế giới thứ hai,
làm đảo lộn chiến lược toàn cầu
của tên đế quốc đầu sỏ, đẩy Mỹ
vào tình trạng khó khăn chưa từng

thấy” như Đại hội Đảng lần thứ IV
đánh giá.
Nếu như năm 1975, Đảng mang
lại mùa Xuân độc lập, tự do trọn
vẹn nhất, thì năm 1986 là điểm
khởi đầu Đảng mang mùa Xuân
hòa bình, ấm no và hạnh phúc cho
cả dân tộc bằng sự kiện đầy bản
lĩnh và sáng tạo: Khởi xướng công
cuộc đổi mới toàn diện đất nước!
35 năm thực hiện công cuộc đổi
mới, đất nước đã có bước tiến dài,
kỳ diệu chưa từng thấy trong lịch
sử, cả thế giới phải ngạc nhiên và
khâm phục với mốc vàng thời đại
thứ tư. Từ một nước khó khăn thiếu
thốn, bị bao vây, cấm vận, nay đã
đạt được “những thành tựu to lớn,
có ý nghĩa lịch sử”. Đất nước chưa
bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị
thế và uy tín như ngày nay.
Toàn Đảng, toàn dân và toàn
quân tưng bừng chào đón 91 năm
Ngày thành lập Đảng và Đại hội
XIII với niềm tự hào, niềm tin và
kỳ vọng lớn lao. Đại hội Đảng mở ra
khi tiết trời sang Xuân, trong bối
cảnh thế giới hội nhập, toàn cầu
hóa, cuộc cách mạng công nghiệp
4.0 bùng nổ. Tình hình thế giới sẽ
tiếp tục diễn biến hết sức nhanh
chóng, phức tạp, khó lường; trong
nước Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ
ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt
hơn. Những thuận lợi, khó khăn,
thời cơ và nguy cơ đan xen, thách
thức lớn của lịch sử lại đặt lên vai
và Đảng có sứ mệnh tiếp tục dẫn
dắt dân tộc vượt qua.
Lịch sử dân tộc lại sang trang
khi mùa Xuân Tân Sửu về: Đại
hội XIII của Đảng hướng đến cột
mốc vàng thời đại thứ năm, phấn
đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100
năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945
- 2/9/2045): Trở thành nước phát
triển, có thu nhập cao, hùng
cường, thịnh vượng, bước tới đài
vinh quang để sánh vai với các
cường quốc năm châu, như Bác Hồ
hằng mong. 
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Mùa xuân
trên pháo đài thép

giữa trùng khơi
MAI THẮNG

Vững chắc tay súng canh biển mùa xuân

Trong khi ở đất liền người người nhà nhà vui Tết đón xuân, thì ngoài thềm lục địa
phía Nam của Tổ quốc, những người lính nhà giàn DK1 phải đứng gác trong gió lạnh
sóng cồn và nỗi nhớ đất liền canh cánh trong lòng. Ở nơi “đầu đội trời chân đạp sóng
ấy” các anh đang thầm lặng hy sinh, hiến tuổi thanh xuân của mình cho biển đảo yên
bình, cho nhân dân cả nước đón Tết Tân Sửu trong niềm vui ngời mãi.
CÂU CHUYỆN NHÓI LÒNG
Tôi tìm về Tiểu đoàn DK1 một ngày
cuối của tháng 11/2020. Dẫu còn hơn
hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên
đán Tân Sửu 2021, nhưng những
người lính trẻ ở đây đã rục rịch làm
công tác chuẩn bị cho đợt thay quân
cuối cùng của năm cũ.
Trung tá Nghiêm Xuân Thái,
Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho
biết, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sẽ
tổ chức đi chúc Tết, tặng quà cho cán
bộ chiến sĩ ngoài 15 nhà giàn DK1,
tàu trực trên biển và bà con ngư dân
đánh bắt hải sản ngoài thềm lục địa
phía Nam trước Tết Nguyên Đán
khoảng 20 ngày. “Dự kiến năm nay
sóng to gió lớn gặp nhiều bất lợi nên
mọi công tác chuẩn bị phải kỹ càng
chu đáo, bằng mọi giá hàng quà Tết
phải chuyển đến tận tay cán bộ chiến
sĩ”- Trung tá Thái, nói.
Được coi là “sói biển” thế hệ thứ
ba, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh
gần 30 năm gắn bó với nhà giàn DK1
cũng là ngần ấy thời gian anh chứng
kiến chuyện “chúc tết qua loa, tặng
quà qua dây”. Anh bảo, giữa biển
khơi khi xuân về Tết đến, đứng dưới
tàu nhìn lên nhà giàn DK1 chơi vơi
giữa biển, ai cũng cảm thấy nhói
lòng. Chuyển hàng quà Tết cho bộ đội
trên nhà giàn trong điều kiện sóng to
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gió lớn vô cùng gian khổ, thậm chí
nguy hiểm đến tính mạng nếu không
có phương án chuyển hàng, quà cụ
thể. Bởi thế, tất cả các hàng quà
trước khi lên tàu vượt sóng ra khơi
được đóng gói cẩn thận trong bao bảo
quản chống ướt, phân loại và chuyển
xuống tàu trước hai ngày xuất phát.
“Chuyến tàu đi chúc Tết DK1 ngoài
hàng quà, còn có cả bộ đội thay quân
và nhiều phóng viên báo đài đi tác
nghiệp nên mọi công tác chuẩn bị
về con người, lương thực, hàng quà
phải rất chu đáo. Khó khăn, gian khổ
nhất vẫn là đưa hàng quà tết lên các
nhà giàn trong điều kiện sóng to gió
lớn. Trước đây kinh nghiệm chuyển
quà Tết lên nhà giàn chưa nhiều và
cũng chưa có phương tiện cẩu hàng
hiện đại như bây giờ. Hàng quà đưa
lên giàn phải “quăng xuống biển” để
trên nhà giàn kéo lên. Bộ đội thay
quần, mặc áo phao nhảy xuống biển
rồi lần theo dây mồi bơi vào nhà giàn.
Có khi tàu trực và nhà giàn chỉ cách
nhau 20 mét, nhưng không thể bắt
được tay nhau, mọi nỗi nhớ, niềm
thương đều gửi vào sóng gió”- Trung
tá Mạnh chia sẻ.
Hồi tưởng lại những lần “thót tim”
chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây,
Trung tá Mạnh chia sẻ thêm. “Tôi
nhớ nhất lần chuyển hàng, quà Tết
cho bộ đội nhà giàn Phúc Nguyên 2A

(DK1/6-PV) năm 1998. Đó là nhà giàn
một thân thế hệ cũ chứ không phải
nhà giàn hiện đại ngày nay. Sáng
ngày 22 Tết năm ấy, tàu chở hàng quà
từ đất liền ra đã hơn ba ngày đêm
chạy chống sóng, nhưng vẫn không
sao chuyển quà lên nhà giàn được.
Trong khi đó thời gian của chuyến
hành trình đã hết. Không còn cách
nào khác, thuyền trưởng quyết định
“Chuyển quà qua dây”. Vậy là toàn bộ
hàng quà Tết được cột chặt vào dây
mồi, thả xuống biển để các chiến sĩ
trên giàn kéo lên. Lúc đó tôi chỉ huy
bộ đội thay quần, mặc áo phao nhảy
xuống biển, lần theo dây mồi bơi vào
nhà giàn. Khi anh em bơi được vào,
cũng là lúc đuối sức. Lúc mở quà
ra tìm thư, thì toàn bộ thư của nhà
giàn này đã chuyển cho nhà giàn
khác. Ngày đó chưa có điện thoại di
động, mạng Internet như bây giờ.
Mọi thông tin từ gia đình đều bằng
thư tay. Chúng tôi ngồi thẫn thờ, có
chiến sĩ cứ đi ra đi vào, tôi hiểu họ
quặn lòng nhớ đất liền”, Trung tá
Mạnh hồi tưởng lại. Trên khóe mắt
người chỉ huy trưởng nhiều năm lăn
lộn với sóng gió ngấn lệ. Anh nhìn
ra phía cầu cảng của Lữ đoàn 167
Tàu tên lửa. Cầu cảng ấy đã nhiều
lần chứng kiến những cuộc chia xa.
Chồng xuống tàu đi DK1, vợ con tiễn
chân nước mắt tràn mi.

LỜI THỀ GIỮ BIỂN
Sau khi nhận được hàng quà từ
đất liền chuyển đến, các nhà giàn tổ
chức gói bánh chưng, mổ heo, gói giò
đón Tết sớm.
Trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí
Minh và anh linh 11 liệt sĩ đã hi sinh
trên biển, chỉ huy trưởng nhà giàn
thắp nén hương thơm khấn vái theo
phong tục của người Việt: “Chúng tôi,
cán bộ, chiến sĩ nhà giàn Tết này làm
nhiệm trên biển. Trước chân dung
Bác và anh linh các liệt sĩ, chúng tôi
xin thề suốt đời trung thành với Tổ
quốc và nhân dân, chấp nhận gian
khổ, sẵn sàng hi sinh, quyết tâm bảo
vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của
Tổ quốc”.
Bữa cơm Tất niên giữa sóng gió
đại dương bao la, ngoài những hương
vị cổ truyền đậm đà bản sắc của dân
tộc, còn có cả phóng viên báo chí,
những người lần đầu tiên đón xuân
với những người lính biển.
Quây quần bên nhau quanh mâm
cỗ giao thừa, mùa xuân ngập tràn
trong tim người lính trẻ. Chiến sĩ
ngồi cạnh phóng viên, sĩ quan ngồi
cạnh nhà báo; thưởng thức miếng
bánh chưng xanh giữa sóng nước
trùng khơi, cắn hạt dưa tí tách giữa
chân trời Tổ quốc. Chiến sĩ nhà giàn
hát cho đất liền nghe khúc hát về lính
DK1, phóng viên kể cho chiến sĩ nghe
về tình cảm đất liền luôn hướng về
biển đảo xa xôi, bao nhọc nhằn tan
biến hết, nỗi nhớ đất liền cũng vơi đi

một nửa. 30 tuổi quân, 27 năm đón
Tết trên nhà giàn DK1, Trung tá Lê
Xuân Nam, chỉ huy trưởng nhà giàn
DK1/16 chia sẻ: “Nhờ có sự quan tâm
chăm lo của Đảng, Quân đội, Quân
chủng Hải quân mà trong nhiều năm
qua, cán bộ chiến sĩ nhà giàn luôn
có cái Tết tươm tất. Mặc dù ở giữa
biển khơi, cách xa đất liền, nhưng
chúng tôi vẫn có đầy đủ hương vị
ngày xuân. Chỉ khác không được đi
dưới tiết mưa xuân phút giao thừa
đầu năm mới. Chiều ba mươi Tết là
lúc nhớ nhà nhất. Đường làng, ngõ
xóm, khuôn mặt bố, mẹ, vợ, con, anh
em trong gia đình hiện lên trong tiềm
thức. Nhưng vì nhiệm vụ nên tất cả
phải nén lại. Là người lính hy sinh
hạnh phúc riêng tư vì bình yên của
chủ quyền Tổ quốc trong những ngày
xuân là chuyện bình thường”.
Sau bữa cơm tất niên sớm trên
nhà giàn, cuộc chia tay bịn rịn giữa
phóng viên và những người ở lại. Nữ
phóng viên kịp lưu lại dòng địa chỉ và
hẹn gặp ở đất liền. Người lính trẻ siết
chặt tay anh bạn đồng hương, những
ánh mắt khát khao thèm thuồng hơi
ấm một bàn tay, cái nhìn rưng rưng
giữa người về đất liền và người ở lại.
Tất cả đều không muốn xa rời, nhưng
vì nhiệm vụ đành phải chia tay. “Xúc
động nhất là giây phút chia xa ở sàn
cập tàu, nhìn ánh mắt của những
chiến sĩ trẻ, tôi thực sự ko cầm được
xúc động. Thầm cảm ơn các anh, dẫu
vẫn hiểu khó khăn gian khổ, nhưng
nếu không có các anh, ai là người

bảo vệ biển đảo, ai là người giữ chủ
quyền của Tổ quốc trong thời bình
lặng yên tiếng súng này”, phóng viên
Ngọc Mẫn, báo Kon Tum điện tử xúc
động nói khi chia tay những người
lính trẻ.
VUI XUÂN MỚI CHẮC TAY SÚNG
Với cán bộ chiến sĩ hiện đang
canh “cột mốc chủ quyền” ngoài
15 nhà giàn DK1, Tết là thời điểm
nhạy cảm và căng thẳng nhất. Lợi
dụng các chiến sĩ vui Tết cổ truyền
của dân tộc, những con tàu “không
mời mà đến” âm thầm xuống thềm
lục địa phía Nam quấy nhiễu, thăm
dò. Để nêu cao tinh thần cảnh giác
và không bị bất ngờ trong mọi tình
huống, các nhà giàn tổ chức trực
canh quan sát, phát hiện mục tiêu từ
xa và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
đặc biệt khi có lệnh.
Trung tá Lê Xuân Nam, chỉ huy
trưởng nhà giàn DK1/16 cho biết:
“Những ngày giáp Tết, lợi dụng lúc
các chiến sĩ đón Tết vui xuân, tàu
nước ngoài tăng cường hoạt động.
Để kịp thời phát hiện và xử lý tốt các
tình huống xảy ra, ban ngày chúng
tôi tăng cường trực canh quan sát
bằng mắt thường. Về đêm, quan sát
qua radar, không bỏ sót, lọt các mục
tiêu, tàu lạ nào. Ngoài nhiệm vụ trực
canh sẵn sàng chiến đấu, anh em
phối hợp tốt với các tàu trực tuần tiễu
để cấp nước ngọt, thực phẩm, thuốc
men cho ngư dân đánh cá cạnh nhà
giàn những ngày Tết. Vui gì thì vui,
nhưng nhiệm vụ bảo vệ biển bình
yên, bảo vệ nhà giàn vững chắc là
không thể tách rời”.
Xuân Tân Sửu 2021 đã tràn về
trên khắp mọi nẻo đường góc phố
làng quê. Trong khi ở đất liền người
người, rộn ràng mua sắp tết, về
quê, vui vầy thăm gia đình; thì giữa
“đường biên” của Tổ quốc, hơn 200
cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng đứng
gác trong gió gào sương biển, theo dõi
mục tiêu lạ để kịp thời đuổi những
con tàu “không mời mà đến” ra khỏi
vùng biển thềm lục địa phía Nam.
Dẫu vẫn hiểu nhiệm vụ đó nhiều
nhọc nhằn gian khổ, nhưng niềm vui
của các anh chỉ trọn vẹn khi nhân
dân cả nước đón Tết yên bình. 

Đem mùa xuân ra nhà giàn DK1.
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

của ngành thông tin và truyền thông
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2020
NHÓM PHÓNG VIÊN TT&TT
Nhân dịp Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, phóng viên Tập san Thông
tin và Truyền Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi phỏng vấn ông Lê Văn Lâm, Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thông về những kết quả đạt được của ngành thông tin và truyền
thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2020, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát
triển ngành trong năm 2021. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
 Phóng viên: Thưa ông Lê Văn Lâm, Ông cho biết
những kết quả nổi bật tạo nên những dấu mốc mới của
ngành thông tin và truyền thông tỉnh nhà trong năm 2020.
Ông Lâm: Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn,
thách thức, nhất là ảnh hưởng rất lớn của đại dịch
Covid-19, nhưng với sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện, có
trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy và điều hành quyết
liệt của UBND tỉnh, cùng các cấp, các ngành và sự đồng
thuận của nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội năm
2020 tiếp tục ổn định và tăng trưởng đạt được thắng
lợi kép, đó là vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng,
chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, trong đó có ngành
thông tin và truyền thông. Trong năm 2020, ngành
Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao thực
hiện các chỉ tiêu, kết quả cuối năm tất cả các chỉ tiêu
trên đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó: Tổng doanh thu
dịch vụ thông tin và truyền thông đạt khoảng 2.915 tỷ
đồng; mật độ thuê bao điện thoại đạt 210 thuê bao/100
dân; mật độ thuê bao internet đạt 65,5 thuê bao/100
dân. Triển khai và đưa vào vận hành hệ thống Hội nghị
truyền hình trực tuyến kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã
trên dịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đã hoàn thành việc
triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm một cửa thống
nhất và phần mềm quản lý văn bản kết nối thông suốt cả
03 cấp tỉnh, huyện, xã; Triển khai Kế hoạch tổ chức thực
hiện Đề án “Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai
đoạn 2019 - 2025”; Đề án phát triển đô thị thông minh
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng
đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; triển khai
thực hiện kế hoạch đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ
công mức độ 3, 4 tại 21 sở, ban, ngành, 08 huyện, thị xã,
thành phố và 82 đơn vị cấp xã. Cổng dịch vụ công của
tỉnh đã cung cấp 2.163 thủ tục và tỷ lệ dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4 hiện nay đạt 57% so với chỉ tiêu của Nghị
quyết 17 của Chính phủ là 30%.
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 Có được những kết quả trên, một nguyên nhân quan
trọng là công tác chỉ đạo của Chi ủy, điều hành của tập
thể Ban Giám đốc trong năm qua đã có nhiều đổi mới gì,
xin Ông nói rõ hơn về vấn đề này?
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực
thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, năm qua
trong công tác chỉ đạo, điều hành đã có sự đổi mới,
tiến bộ rõ rệt. Trước hết, Ban lãnh đạo Sở đã chủ động
bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ TT&TT, của Tỉnh
ủy, HĐND và UBND tỉnh, chính sách, pháp luật và các
hướng dẫn để xây dựng và điều hành thực hiện nhiệm
vụ kế hoạch trong năm 2020.
Ngay từ đầu năm, trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch được
giao, Giám đốc Sở đã ban hành Kế hoạch chương trình
công tác năm với 66 nhiệm vụ, giao cho các phòng, đơn
vị chủ trì và quy định thời gian thực hiện, có sự phân
công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, xây dựng
kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Định kỳ 2 tuần, tổ
chức họp giao ban nghe báo cáo đánh giá kết quả thực
hiện của từng nhiệm vụ cụ thể, nêu vấn đề còn khó
khăn, đề ra các giải pháp tháo gỡ, đồng thời cho ý kiến
xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, đáp ứng yêu cầu
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
Ngoài ra, Sở đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề tập
trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như đẩy
mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi
công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, văn hóa công sở.
Công tác tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản để chỉ đạo,
điều hành tại Sở ngày càng chuyển biến tích cực hơn,
đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, ít sai sót cả
về nội dung và thể thức. Trong năm đã tiếp nhận, xử
lý gần 8.434 văn bản của Trung ương, các ngành, địa
phương, đơn vị, đồng thời ban hành 1.955 văn bản các
loại, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều
hành thực hiện nhiệm vụ.

Tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công
tác phối hợp ngành TT&TT

Qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều
hành, có thể nhận thấy rằng, đạt được kết quả tích cực,
quan trọng, toàn diện nêu trên là nhờ có sự nỗ lực, cố
gắng lớn của cả tập thể, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy,
Ban Giám đốc; sự điều hành quyết liệt, chủ động của
người đứng đầu; Sự quyết tâm của Ban Giám đốc, từng
phòng và từng thành viên, từ việc cụ thể hóa các chủ
trương, chỉ thị, nghị quyết thành các kế hoạch và tổ
chức thực hiện nghiêm túc tại đơn vị; việc rà soát các
nhiệm vụ tồn đọng của các phòng, đơn vị, triển khai
các giải pháp tháo gỡ mà đã giải quyết một số nhiệm vụ
còn khó khăn, vướng mắc; tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều
hành gắn với việc kiểm tra, đôn đốc kịp thời đã tạo điều
kiện thuận lợi để các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện
tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan
trọng vào những chuyển biến tích cực trên tất cả các
lĩnh vực của ngành thông tin và truyền thông tỉnh nhà.
 Những kết quả năm 2020 đạt được là rất phấn khởi,
tuy nhiên, một số nội dung, nhiệm vụ triển khai vẫn chưa
đạt yêu cầu như mong muốn, còn chậm tiến độ, như vậy
trong quá trình triển khai gặp những khó khăn, vướng
mắc, cũng như những hạn chế nào, thưa Ông ?
Mặc dù năm 2020, Sở TT&TT đã cố gắng phấn đấu
thực hiện và đạt được kết quả với nhiều chỉ tiêu đã hoàn
thành, song trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế,
mà nếu chúng ta cố gắng, nỗ lực hơn nữa sẽ đạt kết quả
tốt hơn. Ví dụ như lĩnh vực chỉnh trang các tuyến cáp
trong các khu vực đô thị, dịch vụ công trực tuyến mức
độ 4… Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4 còn thấp, dẫn đến chưa phát huy được tối
đa tiện ích của hệ thống chính quyền điện tử về lợi ích
xã hội. Tỷ lệ tiếp nhận trả kết quả qua bưu chính công
ích còn thấp; Công tác chỉnh trang mạng cáp, đặc biệt
tại khu vực đô thị còn hạn chế; Nhiều doanh nghiệp
chưa chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt
mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn, đặc biệt là
các tuyến cáp viễn thông đang treo bị chùng, võng trên

các tuyến đường, ảnh hưởng đến an toàn cho người dân
tham gia giao thông, mỹ quan đô thị; Trong quá trình
triển khai thực hiện Đề án phát triển Đô thị thông minh,
chuyển đổi số của tỉnh gặp một số khó khăn làm ảnh
hưởng đến tiến độ: Đề án xây dựng phát triển Đô thị
thông minh đây là nội dung mới, do đó các quy định,
hướng dẫn từ Bộ, Ngành, Chính phủ chưa đầy đủ: (cơ
sở pháp lý, định mức, đơn vị, quy định về dịch vụ triển
khai của các ngành…) dẫn đến lúng túng của các cơ
quan, đơn vị trong công tác tham mưu triển khai; Nhân
sự của Sở thiếu, chưa được bổ sung, tuyển dụng kịp thời
nên dẫn đến một số nhiệm vụ tham mưu chưa thực sự
sâu sắc và chất lượng.
 Xin Ông cho biết phương hướng, nhiệm vụ trọng
tâm và một số giải pháp cơ bản để phấn đấu hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2021?
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu kế
hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII
đề ra, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn nhiều
khó khăn, rủi ro, tác động, để thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cần phải tập trung khắc
phục những tồn tại, hạn chế của năm 2020; Năng động,
đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng
bộ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực
như sau:
Lĩnh vực Bưu chính: Tăng cường đảm bảo an toàn
tuyệt đối thông tin, bưu chính chuyển phát phục vụ các
cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh; Tiếp tục
triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg
ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng
Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Quyết định
số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/ 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Các
DN bưu chính đảm bảo thực hiện cung ứng bưu chính
công ích, tham gia tốt các dịch vụ công; 100% xã có điểm
phục vụ bưu chính có người phục vụ; Duy trì sự phát
triển bền vững của các dịch vụ bưu chính truyền thống,
đồng thời phát triển dịch vụ mới trên cơ sở ứng dụng
công nghệ thông tin và nền tảng của thương mại điện
tử. Phát triển thị trường bưu chính lành mạnh, hiệu
quả, cung cấp đa dịch vụ để phục vụ nhu cầu của người
dân; đảm bảo tất cả người dân được sử dụng các dịch
vụ bưu chính phổ cập và các dịch vụ khác do các doanh
nghiệp bưu chính cung cấp; Phối hợp với các cơ quan
chức năng xử lý nghiêm tình trạng vận chuyển hàng
lậu, hàng cấm qua đường bưu chính.
Lĩnh vực viễn thông, Internet: Thực hiện tốt công tác
quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ
động, viễn thông như: tăng cường trao đổi, chia sẻ sử
dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật; chính sách hỗ trợ
cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn
thông tại các vùng sâu, vùng xa, hải đảo; Thực hiện

9

Đại hội Chi bộ Sở TT&TT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

chỉnh trang, làm gọn mạng cáp viễn thông, truyền hình
trên địa bàn tỉnh; Triển khai Đề án chuyển đổi IPv6
trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2023;
Thực hiện công tác dùng chung cơ sở hạ tầng trên địa
bàn để tránh gây tốn kém nguồn lực phát triển của xã
hội và gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn; Xây dựng
kế hoạch, phương án bảo đảm thông tin liên lạc tại các
thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện lớn
của đất nước, trong phòng chống giảm nhẹ thiên tai và
trong những tình huống khẩn cấp.
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, An toàn thông tin: Triển
khai thực hiện các dự án thành phần theo Nghị quyết số
112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Thông qua “Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến
năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Triển khai thực
hiện Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh Bà rịa-Vũng
Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Hoàn thành
tốt các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày
07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 20192020, định hướng đến 2025 ; Từng bước tập trung các hệ
thống thông tin, cơ sở dữ liệu thiết yếu của các sở, ban,
ngành, địa phương; Hoàn thiện xây dựng Chính quyền
điện tử của tỉnh; Sẵn sàng đáp ứng cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4 lên 100%; Nâng cấp, hoàn thiện
hạ tầng mạng nội bộ tại các Sở, ban, ngành, địa phương
đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo hệ thống mạng hoạt
động ổn định, xuyên suốt; Đẩy mạnh hoạt động bảo đảm
an toàn, an ninh mạng cho Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2025; đảm bảo an toàn thông tin cho các
hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; Tăng cường đào tạo,
bồi dưỡng nguồn lực công nghệ thông tin.
Lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản: Định hướng các
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cơ quan báo, đài và hệ thống truyền thanh cơ sở trong
công tác thông tin tuyên truyền tình hình phát triển
kinh tế xã hội, thực hiện các đột phá, chỉ tiêu nghị quyết
Đại hội VII Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 20202025; Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bầu cử Đại biểu Quốc
hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết
24/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông
qua Đề án “Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai
đoạn 2019-2025”; Tăng cường công tác quản lý hoạt động
báo chí, thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội; xử lý
các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Thẩm
định, cấp giấy phép về hoạt động xuất bản, in, phát hành,
bản tin, trang thông tin điện tử cho các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối
ngoại, thông tin đối ngoại biển, đảo, tuyên truyền quảng
bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.
Đẩy mạnh cải cách hành chính: Trọng tâm cải cách
thủ tục hành chính; rà soát, sắp xếp và kiện toàn tổ
chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả; thực hiện tốt công tác phân cấp giải quyết
công việc gắn với chính sách tinh giản biên chế, ứng
dụng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả công tác
xây dựng chính quyền điện tử; Đổi mới phương thức
chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột
phá, mang lại hiệu quả hơn; Tăng cường kiểm tra việc
thực hiện các chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ,
công việc do cấp trên giao cho cấp dưới; phát hiện, chấn
chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong
công tác quản lý nhà nước, việc chấp hành kỷ luật, kỷ
cương hành chính; Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống
vật chất và tinh thần của công chức, viên chức và người
lao động của Sở.
 Xin cảm ơn Ông đã dành thời gian cho cuộc
phỏng vấn!

CHUYỂN ĐỔI SỐ, ĐÔ THỊ THÔNG MINH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
ĐẾN NĂM 2025
VĂN LÊ

Đại hội đại biểu lần thứ VII tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định chuyển đổi số, đô thị thông
minh là một trong 3 đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

T

rong xu thế của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ
tư mở ra nhiều cơ hội, đồng
thời cũng đặt ra nhiều thách thức
đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá
nhân; đã và đang tác động ngày
càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh
vực của đời sống kinh tế, xã hội đất
nước và chuyển đổi số cũng là xu
hướng tất yếu, vấn đề sống còn đối
với mỗi quốc gia, cơ quan, tổ chức
và doanh nghiệp. Nhằm chủ động,
tích cực tham gia cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, đây là yêu
cầu tất yếu khách quan; là nhiệm
vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt
quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu
dài của cả hệ thống chính trị và
toàn xã hội, gắn chặt với quá trình
hội nhập quốc tế sâu rộng. Ngày
27/9/2019 Bộ Chính trị đã ban
hành nghị quyết số 52-NQ/TW về
một số chủ trương, chính sách chủ
động tham gia cuộc cách mạng công

nghiệp lần thứ tư; Ngày 03/6/2020
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
“Chương trình Chuyển đổi số quốc
gia đến năm 2024, định hướng đến
năm 2030”
Về Chuyển đổi số có nhiều cách
diễn giải khác nhau, có thể định
nghĩa ngắn gọn: “Chuyển đổi số
là quá trình con người thay đổi
phương thức sản xuất, thay đổi
cách sống và cách làm việc với các
công nghệ số”. Về cơ bản có thể
hiểu khái quát chuyển đổi số là
quá trình áp dụng công nghệ như
điện toán đám mây (Cloud), dữ liệu
lớn (Big Data),… vào quá trình vận
hành, lãnh đạo của cơ quan nhà
nước, tổ chức, doanh nghiệp và của
người sử dụng trên môi trường số.
Mục tiêu của chuyển đối số là ứng
dụng công nghệ nhằm đổi mới căn
bản, toàn diện hoạt động quản lý,
điều hành của bộ máy Chính quyền

số, hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp, phương thức
sống, làm việc của người dân trên
môi trường số, hướng tới xây dựng
Chính quyền số, nền kinh tế số, xã
hội số. Chuyển đổi số nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động của Chính quyền
số; phát triển các doanh nghiệp số
có quy mô lớn, khả năng cạnh tranh
cao; kinh tế số phát triển; xã hội số
văn minh, hiện đại. Chuyển đổi số
đã và đang có tác động sâu rộng,
mạnh mẽ đến các cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp và người dân; mang
lại rất nhiều lợi ích thiết thực, tiết
kiệm thời gian, chi phí, nâng cao
năng suất, hiệu quả hoạt động, công
khai, minh bạch trong cơ quan nhà
nước, nâng cao năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp.
Đối với các cơ quan nhà nước:
Việc chuyển đổi số đã tạo ra phương
thức làm việc mới, điều hành, xử
lý công việc hoàn toàn trên môi
trường số. Thực hiện chia sẻ dữ
liệu giữa các cơ quan nhà nước với
nhau để đáp ứng khả năng cung
cấp dịch vụ số cho người dân theo
nguyên tắc người dân chỉ cần cung
cấp thông tin một lần cho một cơ
quan nhà nước; cải thiện chất lượng
công việc của cán bộ công nhân
viên chức, cải thiện dịch vụ công,
giúp giảm ách tắc và phục vụ nhu
cầu của người dân hiệu quả hơn.
Việc thay đổi hệ thống công nghệ
cũng làm thay đổi nghiệp vụ, mô
hình và phương thức hoạt động của
bộ máy cơ quan nhà nước, Chính
quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả
và minh bạch hơn còn giúp phục vụ
người dân, doanh nghiệp và quản
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lý xã hội tốt hơn. Dữ liệu của các cơ
quan nhà nước được chia sẻ cho xã
hội (mở dữ liệu) để phát triển các
dịch vụ kinh tế - xã hội.
Đối với doanh nghiệp: Việc
chuyển đổi từ một doanh nghiệp
truyền thống thành doanh nghiệp
số bằng cách thay đổi phương thức
điều hành lãnh đạo, văn hóa công
ty, quy trình làm việc áp dụng
công nghệ vào quy trình quản lý,
làm việc mang lại hiệu quả hơn, tối
ưu hóa năng suất, chất lượng, giúp
doanh nghiệp nâng cao khả năng
cạnh tranh với các doanh nghiệp
khác trong việc tương tác nhanh
chóng với khách hàng, chính sách
chăm sóc và phục vụ khách hàng;
Chuyển đổi số cũng giúp doanh
nghiệp tiết giảm được chi phí hoạt
động bởi khả năng kết nối vô hạn
của quá trình số hóa, không cần
nguồn lực có sẵn. Tăng sự minh
bạch và hiệu quả trong hệ thống
quản trị doanh nghiệp…
Đối với người dân: Chuyển đổi
số giúp người dân bình đẳng về cơ
hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức,
qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số
thông qua việc phát triển chính phủ
số, kinh tế số và xã hội số. Chính
phủ số nhờ dữ liệu số và công nghệ
số thấu hiểu người dân hơn, vì vậy,
cung cấp dịch vụ số tốt hơn, chăm
sóc người dân tốt hơn. Kinh tế số cho
phép mỗi người dân có thể tiếp cận
toàn bộ thị trường một cách nhanh
chóng; thương mại điện tử, người
dân có thể giao dịch, mua bán hàng
trên toàn thế giới; Tạo cơ hội bình
đẳng cho người dân về tiếp cận dịch
vụ, mang lại một loạt những tiến bộ
lớn về chất lượng cuộc sống và nhiều
lợi ích khác…
Đại dịch bệnh COVID-19 xảy ra
khiến cả thế giới chao đảo, thiệt hại
nặng nề về kinh tế. Tuy nhiên, bên
cạnh những tác động xấu, ở một khía
cạnh tích cực hơn, COVID-19 đã trở
thành một chất xúc tác mới thúc đẩy
nhanh quá trình chuyển đổi số, mở ra
một kỷ nguyên mới cho nền kinh tế kỹ
thuật số. Tại Việt Nam, COVID-19 tạo
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một “Cú huých” cho quá trình chuyển
đổi số diễn ra nhanh hơn. Các cơ quan
nhà nước đã chuyển từ môi trường
làm việc hành chính giấy tờ sang điều
hành, xử lý công việc trên môi trường
điện tử, môi trường mạng như làm
việc trực tuyến; Hội nghị trực tuyến;
cung cấp dịch vụ công trực tuyến; học
trực tuyến... Doanh nghiệp đã thích
nghi với trạng thái “bình thường
mới”: Thương mại điện tử phát triển:
Ngân hàng trực tuyến; tư vấn, khám.
chữa bệnh từ xa; thanh toán trực
tuyến (không dùng tiền mặt)... Người
dân đã thay đổi cách thức giao tiếp
từ trực tiếp sang giao dịch trên môi
trường mạng: Sử dụng dịch vụ công
trực tuyến, mua sắm trực tuyến,
khám chữa bệnh từ xa, thanh toán
toán các dịch vụ công, thanh toán
các dịch vụ thiết yếu qua tài khoản
ngân hàng... Mặt khác, khi các dịch
vụ thành phố thông minh phát triển,
người dân còn được trải nghiệm các
dịch vụ thông minh, mang lại cuộc
sống tiện lợi, an toàn hơn.
Thực hiện quyết định 950/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt “Đề án phát triển đô thị thông
minh bền vững Việt Nam giai đoạn
2018 - 2025 định hướng đến năm
2030”; Quyết định 749/QĐ-TTg phê
duyệt “Chương trình Chuyển đổi số
quốc gia đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030”; Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 2025 xác định 3 khâu dột phá đó là
(1) Huy động mọi nguồn lực đầu tư
xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu
hạ tầng giao thông kết nối đa phương
thức, vùng, khu vực và thế giới. (2)
Tập trung thực hiện Đề án nâng cao
chất lượng cuộc sống người dân và
chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng
yêu cầu phát triển. (3) Thực hiện hiệu
quả chương trình chuyển đổi số, đô
thị thông minh.
Ngày 13/12/2019 Hội đồng nhân
dân tỉnh ban hành Nghị quyết số
112/NQ-HĐND thông qua “Đề án
phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022,
định hướng đến năm 2025, tầm nhìn

đến năm 2030” xác định mục tiêu
đến năm 2025 cơ bản hoàn thành
xây dựng đô thị thông minh của
tỉnh, thông minh hóa các ứng dụng
trong quản lý điều hành và các ứng
dụng thông minh phục vụ cho doanh
nghiệp, người dân và du khách.
Chuyển quản lý đô thị từ truyền
thống sang quản lý trên dữ liệu số.
Đến năm 2030 Bà Rịa-Vũng Tàu tiệm
cận được với các đô thị thông minh
trong khu vực và trên thế giới dựa
trên 6 lĩnh vực chủ yếu là nền kinh
tế thông minh; quản trị thông minh;
môi trường thông minh; Giao thông
thông minh; cư dân thông minh; cuộc
sống văn minh và một số lĩnh vực
khác. Qua đó, trong giai đoạn 20202022 tập trung triển khai thực hiện
12 nhiệm vụ bao gồm: (1) Xây dựng
Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông
minh; (2) Xây dựng chính quyền điện
tử theo Nghị quyết 17 của CP, tiếp tục
tổ chức thực hiện theo KH đã đề ra;
cập nhật Kiến trúc chính quyền điện
tử phiên bản 2.0; (3) Chuẩn hóa cấu
trúc dữ liệu trên nền tảng ICT, số
hóa dữ liệu tiến tới hình thành kho
dữ liệu số của tỉnh; (4) Xây dựng, hạ
tầng kỹ thuật ICT sẵn sàng, đủ điều
kiện tối thiểu cho phát triển các dịch
vụ đô thị thông minh; (5)Xây dựng
Trung tâm giám sát, điều hành thông
minh tỉnh; (6) Giáo dục thông minh;
(7) Y tế thông minh; (8) Tài nguyên,
môi trường thông minh; (9) Du lịch
thông minh; (10) Giao thông thông
minh và đảm bảo an ninh trật tự ;
(11) Hệ thống quản lý điều hành đô
thị thông minh của thành phố Vũng
Tàu; (12) Tuyên truyền nâng cao nhận
thức cộng đồng; đào tạo nhân lực.
Song song với việc triển khai xây
dựng đô thị thông minh, tỉnh Bà RịaVũng Tàu đang tập trung xây dựng
và thực hiện chương trình Chuyển
đổi số của tỉnh đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030 với mục tiêu
chuyển đổi số của Bà Rịa-Vũng Tàu là
đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ của khoa
học, công nghệ, công nghệ thông tin
nhằm đổi mới căn bản, toàn diện
hoạt động quản lý, điều hành của bộ
máy Chính quyền số, các hoạt động

Lễ khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh
thành phố Vũng Tàu

sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp, phương thức sống, làm việc
của người dân trên môi trường số;
nâng cao hiệu quả hoạt động của
Chính quyền số; phát triển các doanh
nghiệp số có quy mô lớn, có khả năng
canh tranh cao; kinh tế số phát triển,
xã hội số văn minh hiện đại.
Đến năm 2025: Có 100% hoạt động
quản lý nhà nước các cơ quan từ cấp
tỉnh đến cấp xã sử dụng văn bản điện
tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh
đến cấp xã và liên thông với Quốc gia
trong các hoạt động quản lý nhà nước
(trừ các văn bản Mật theo quy định);
100% dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều
người dân, doanh nghiệp được tích
họp lên cổng Dịch vụ công; 80% dịch
vụ công trực tuyến mức độ 4, được
cung cấp trên nhiều phương tiện
truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết
bị di động; 100% giao dịch trên cổng
Dịch vụ công quốc gia, cổng Dịch
vụ công và Hệ thống thông tin một
cửa điện tử của Tỉnh được xác thực
điện tử; tối thiểu 85% người dân và
doanh nghiệp hài lòng về việc giải
quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ
sơ giải quyết đúng hẹn đạt 98%; 100%
báo cáo định kỳ (không bao gồm nội
dung mật) của các cơ quan hành
chính nhà nước được cập nhật, chia
sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo
của tỉnh và kết nối hệ thống báo cáo

quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động
quản lý, chỉ đạo, điều hành; 60% các
hệ thống thông tin của các sở, ban,
ngành, địa phương có liên quan đên
người dân, doanh nghiệp đã đưa vào
vận hành, khai thác được kết nối,
liên thông qua Nền tảng tích hợp,
chia sẻ dữ liệu; thông tin của người
dân, doanh nghiệp đã được số hóa
và lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu của
Tỉnh không phải cung cấp lại; Kho
dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái
dữ liệu mở được kết nối với các cơ sở
dự liệu (CSDL) quốc gia (gồm CSDL
quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký
doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm)
để phục vụ phát triển chính quyền
số, phục vụ nhân dân và phát triển
kinh tế - xã hội;
Triển khai nhân rộng Hệ thống
thông tin phục vụ họp và xử lý công
việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
đến cấp huyện và xã; 60% hoạt động
kiểm tra của cơ quan quản lý nhà
nước được thực hiện thông qua môi
trường số và hệ thống thông tin của
cơ quan quản lý; Hạ tầng băng thông
rộng phủ trên 98% hộ gia đình, 100%
xã; Phổ cập dịch vụ mạng di động
4G/5G và điện thoại di động thông
minh; Tỷ lệ người dân và doanh
nghiệp có tài khoản thanh toán điện
tử trên 60%. Kinh tế số đến năm 2020
chiếm 20% GRDP; đến năm 2030 là
30% GRDP của tỉnh.

Để tổ chức triển khai thực hiện có
hiệu quả Chương trình chuyển đổi số
của tỉnh, cấp lãnh đạo, các sở, ban,
ngành, các huyện, thị xã, thành phố
và các doanh nghiệp cần tập trung
triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải
pháp trong Chương trình chuyển đổi
số của tỉnh. Trong đó, 6 nguyên tắc,
quan điểm xuyên suốt trong quá trình
thực hiện đó là: (1) Nhận thức đóng
vai trò quyết định trong chuyển đổi
số; (2) Người dân là trung tâm của
chuyển đổi số; (3) Thể chế và công
nghệ là động lực của chuyển đổi số;
(4) Phát triển nền tảng số là giải pháp
đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số;
(5) Bảo đảm an toàn, an ninh mạng
là then chốt; (6) Sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị, hành động đồng
bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn
dân là yếu tố bảo đảm sự thành công
của chuyển đổi số. Trong đó xác định
Chuyển đổi số trước tiên là chuyển
đổi nhận thức; Lĩnh vực có tác động
xã hội, liên quan hàng ngày tới người
dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất,
mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi
phí cần ưu tiên chuyển đổi số trước
bao gồm: Xây dựng Chính quyền số;
Đô thị thông minh; Chuyển đổi số
trong y tế, giáo dục, du lịch, thông tin
và truyền thông, giao thông vận tải,
logistics, tài chính, ngân hàng, nông
nghiệp, tài nguyên môi trường, công
nghiệp, năng lượng, thương mại…
Trong chuyển đổi số cần kết hợp hài
hòa giữa tập trung và phân tán khi
triển khai, có một cơ quan điều phối
chung.
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi
tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ
chức về cách sống, cách làm việc và
phương thức sản xuất dựa trên các
công nghệ số. Chuyển đổi số là một
quá trình dài với nhiều thách thức đặt
ra buộc các cơ quan nhà nước, doanh
nghiệp và người dân phải thay đổi. Do
đó, sẽ tác động và ảnh hưởng đến mọi
mặt của phát triển kinh tế xã hội và
đời sống, để việc chuyển đổi số thành
công đòi hỏi quyết tâm chính trị, sự
vào cuộc của các cấp, các ngành, của
từng tổ chức, từng cá nhân. 
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Lãnh đạo tỉnh gặp mặt
CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

PHÒNG TTBCXB

N

gày 13/01/2021, Tỉnh ủy
BR-VT tổ chức buổi gặp mặt
các cơ quan báo chí năm
2020. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy; Bà Nguyễn Thị Yến Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh; Ông Nguyễn
Văn Xinh - Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh; Lê Văn Lâm - Giám
đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
Phan Đức Hiền - Chủ tịch Hội Nhà
báo tỉnh; cùng tham dự có đại diện
Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan
báo chí Trung ương và địa phương
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phát biểu trong buổi gặp mặt,
ông Phạm Viết Thanh cho biết:
“Trong năm 2020 tỉnh Bà Rịa -Vũng
Tàu đã trải qua không ít khó khăn
như thiên tai, dịch bệnh COVID-19
xảy ra trên toàn thế giới ảnh hưởng
đến kinh tế- xã hội của cả nước nói
chung và tỉnh BR-VT nói riêng. Tuy
nhiên với sự chỉ đạo của Đảng,
Nhà nước, Chính phủ, tỉnh BR-VT
đã có định hướng, mục tiêu và giải
pháp thực hiện mục tiêu kép đưa
kinh tế BR-VT từ tăng trưởng âm
trong 6 tháng đầu năm lên mức
tăng trưởng dương với mức tăng
3,68% trong cả năm 2020. Nhưng
nhờ nỗ lực cả hệ thống chính trị và
nhân dân cùng với vai trò báo chí
đã làm cho kinh tế tỉnh BR-VT phát
triển vượt bậc. Bên cạnh đó, công
tác chăm lo đời sống cho Nhân dân
ổn định tình hình an ninh trật tự
- an toàn xã hội. Trong năm, tỉnh
BR-VT đã tổ chức Đại hội Đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ VII thành
công tốt đẹp”. Thay mặt Đảng bộ,
HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và
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Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại hội nghị

các cấp chính quyền địa phương
trong tỉnh, Tôi bày tỏ sự trân trọng,
sự biết ơn đối với những chia sẻ và
đóng góp rất quý báu của báo chí
giúp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm
vụ năm qua, tạo cho người dân có
niềm tin đối với Đảng, Nhà nước.
Bên cạnh những nỗ lực của cơ
quan báo chí địa phương là Đài PTTH tỉnh và Báo BR-VT, trong năm
2020, tỉnh còn nhận được sự vào
cuộc của đông đảo đội ngũ phóng
viên nhiều cơ quan báo chí trong cả
nước thông tin, phản ánh đa chiều
về tình hình phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội và các hoạt động nổi bật,
các vụ việc nảy sinh trên địa bàn.
Trong đó thực hiện nhiệm vụ trọng
tâm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng.
Công tác phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí ngày càng
nâng cao về chất lượng, đáp ứng

nhu cầu thông tin về các vấn đề báo
chí và dư luận quan tâm.
Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan, đơn
vị liên quan có văn bản và cung
cấp thông tin cho báo chí tại các
cuộc giao ban hàng quý. Cởi mở
ghi nhận phản hồi trước những nội
dung báo chí nêu, chuyển đến các
cơ quan chức năng và chính quyền
địa phương xử lý. Qua đó nhiều vấn
đề tồn tại, vướng mắc của người
dân và doanh nghiệp đã được giải
quyết, tháo gỡ.
Tại buổi họp mặt, đại diện các cơ
quan báo chí phát biểu ghi nhận và
cảm ơn lãnh đạo tỉnh BR-VT, nhất
là Ban Tuyên giáo tỉnh đã có nhiều
cải tiến, thay đổi trong việc kết nối
với đội ngũ phóng viên, báo chí
tác nghiệp trên địa bàn; đổi mới,
chủ động trong cung cấp thông tin
cũng như phản hồi thông tin cho
báo chí.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường
trực Tỉnh ủy ghi nhận ý kiến phát biểu của
các phóng viên, cơ quan báo chí, những đóng
góp lớn lao của phóng viên, các cơ quan báo
chí ủng hộ, hỗ trợ tỉnh trong năm 2020 vừa
qua. Bà Yến đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy tham mưu cho lãnh đạo tỉnh
tổ chức họp mặt phóng viên các cơ quan báo
chí đổi mới hơn nữa, cần có sự tham gia của
các sở, ban, ngành trong tỉnh; đề nghị khen
thưởng đột xuất cho tác giả, tác phẩm báo
chí xuất sắc tuyên truyền các sự kiện, quảng
bá hình ảnh của tỉnh trên các lĩnh vực kinh
tế - xã hội gắn với củng cố tăng cường quốc
phòng an ninh.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cung cấp đầy
đủ thông tin chính thống bằng văn bản cho
báo chí để giúp báo chí thông tin một cách
chính xác. Bà Yến đề xuất, phóng viên, báo
chí cần ý kiến phát biểu của lãnh đạo tỉnh có
thể “đặt hàng” tại Ban Tuyên giáo để kết nối
đến lãnh đạo tỉnh.
Cung cấp các “mô hình hay” cho báo chí
nhân rộng điển hình, gương người tốt việc
tốt để xã hội tốt hơn với phương châm “lấy
cái đẹp dẹp cái xấu”. Đề nghị UBND tỉnh sớm
triển khai đề án truyền thông tỉnh, để tạo
mọi điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt
động. Về vấn đề một số lãnh đạo cơ sở không
hợp tác cung cấp thông tin, né tránh gây khó
khăn cho báo chí, đồng chí Phó Bí thư thường
trực Tỉnh ủy đề nghị giao cho Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy làm cầu nối tiếp nhận thông tin của
phóng viên và kết nối với cơ sở. Củng cố kiện
toàn lại đội ngũ phát ngôn của tỉnh cung cấp
thông tin cho báo chí.
Năm 2021, là một năm có ý nghĩa quan
trọng diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2025, là năm đầu tiên
thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của tỉnh,
kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh. Vì vậy, công
tác tuyên truyền hết sức quan trọng, đồng
chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong
đội ngũ phóng viên, lãnh đạo các cơ quan
báo chí quan tâm phối hợp chặt chẽ trong
công tác thông tin tuyên truyền, thể hiện
‘mỗi cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén”
là kênh thông tin chính thống tuyên truyền
rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, đưa
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc
sống, đồng hành cùng với địa phương thực
hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
đề ra. 

Hoạt động

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÀ RỊA-VŨNG TÀU

một năm nhìn lại

PHÒNG TTBCXB TỔNG HỢP

Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại Hội nghị cán bộ,
công chức, người lao động năm 2021.

Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn
thành nhiệm vụ công tác được giao. Công tác quản
lý nhà nước được tăng cường và duy trì tốt trên
các lĩnh vực của ngành, luôn bám sát, tích cực và
nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành
của Bộ TT&TT, UBND tỉnh.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2020
Trong năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT)
được UBND tỉnh giao thực hiện các chỉ tiêu, kết quả cuối năm
tất cả các chỉ tiêu trên đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó: Tổng
doanh thu dịch vụ thông tin - truyền thông đạt khoảng 2.915
tỷ đồng; mật độ thuê bao điện thoại đạt 210 thuê bao/100 dân;
mật độ thuê bao internet đạt 65,5 thuê bao/100 dân.
Đưa vào vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực
tuyến kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu; phần mềm một cửa và phần mềm quản lý văn
bản kết nối thông suốt cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã; tổ chức thực
hiện Đề án “Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn
2019 - 2025”; Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà RịaVũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025 và
tầm nhìn đến năm 2030; Thực hiện kế hoạch đẩy nhanh tiến
độ cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 giai đoạn 2016-2020 của
tỉnh, cụ thể đến cuối năm 2020, việc cung ứng dịch vụ công
mức độ 3, 4 trên môi trường mạng đã được 19 sở, ban, ngành,
08 huyện, thị xã, thành phố và 82 đơn vị cấp xã triển khai thực
hiện. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp 2.163 thủ tục
(trong đó cấp tỉnh: 1.752; cấp huyện: 282 và cấp xã: 129); mức
độ 3: 1.346 thủ 4 tục (trong đó cấp tỉnh: 975; cấp huyện: 252
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và cấp xã: 119); mức độ 4: 1101 thủ tục (trong đó cấp
tỉnh: 730; cấp huyện: 252 và cấp xã: 119). Tỷ lệ cung
ứng dịch vụ công mức độ 4 đạt 57%.

VỀ BÁO CHÍ- XUẤT BẢN, PHÁT THANH TRUYỀN
HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, THÔNG TIN ĐỐI
NGOẠI, THÔNG TIN CƠ SỞ
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo
tỉnh từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng giao ban
báo chí định kỳ phù hợp với yêu cầu công tác quản lý
báo chí trong tình hình mới; Thực hiện thông tin tuyên
truyền các chương trình, đề án năm 2020 như: thực
hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam; trợ giúp người khuyết tật, người cao tuổi, đề
án phát triển nghề công tác xã hội...; Theo dõi việc thực
hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo
chí theo quy định.
Công tác thông tin đối ngoại: thực hiện 04 chương
trình truyền hình phát sóng trên kênh VTV4 và 05
chương trình phát thanh, mỗi chương trình biên tập
với 13 ngôn ngữ khác nhau trên VOV5, nhằm giới thiệu
hình ảnh về đất nước, con người Bà Rịa - Vũng Tàu;
những tiềm năng thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội;
quảng bá, giới thiệu các cơ hội đầu tư tại địa phương
đến đông đảo người xem trong nước, cộng đồng người
Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế; Thực
hiện Biên tập cẩm nang tuyên truyền biển đảo, với số
lượng phát hành là 5000 cuốn; Thực hiện thay đổi nội
dung tuyên truyền và bảo trì trên 05 cụm pano tuyên
truyền về biển đảo, tại các vị trí thuộc 5 huyện, thành
phố trên địa bàn tỉnh; hội nghị tập huấn công tác thông
tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin
cho báo chí và tuyên truyền biên đảo cho sinh viên tại
Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.
Triển khai công tác thông tin cơ sở đến các huyện,
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh: in ấn và phát hành
hơn 58.000 tờ rơi, 1.500 cẩm nang và thực hiện chương
trình phát thanh tuyên truyền các chương trình, đề án;
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất bản, in,
phát hành, phổ biến và triển khai kịp thời các văn bản
quy phạm thẩm định cấp giấy phép lĩnh vực xuất bản,
in , phát hành;
Định kỳ rà soát, quản lý, kiểm tra việc thực hiện
các quy định về đăng ký sử dụng các trang thông tin
điện tử, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi
phạm; Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức
năng liên quan tăng cường đảm bảo an ninh thông tin
trên mạng Internet và công tác bảo vệ bí mật nhà nước
trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất
bản; chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông
tin đối với các trang, cổng thông tin điện tử của các cơ
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cổng thông tin điện
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tử của tỉnh tiếp tục duy trì và có nhiều chuyển biến
tích cực, đổi mới nội dung lẫn hình thức cung cấp đầy
đủ các chuyên mục theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP,
ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung
cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ
quan nhà nước, góp phần nâng cao điểm số tiêu chí
thành phần hiện đại hoá hành chính nói riêng và chỉ
số cải cách hành chính nói chung.

VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, INTERNET, TẦN
SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Công tác quản lý nhà nước về viễn thông tiếp tục
được tăng cường, hướng tới phát triển thị trường viễn
thông bền vững, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và
người dân. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo,
điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và phục
vụ công tác phòng, chống lụt, bão, đảm bảo thông suốt,
kịp thời. Các doanh nghiệp viễn thông từng bước nâng
cao chất lượng, mở rộng dịch vụ. Các hoạt động phục
vụ sách, báo và nâng cao khả năng sử dụng máy tính,
truy nhập Internet công cộng của Điểm Bưu điện – Văn
hóa xã tiếp tục được quan tâm triển khai.
Sở đã triển khai xử lý, khắc phục tình trạng các
tuyến cáp viễn thông đang treo chưa đáp ứng các quy
định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn
thông của địa phương, doanh nghiệp; tần số vô tuyến
điện; kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất
công cộng; Kiểm tra thực hiện chỉnh trang, làm gọn
mạng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020; Tổ chức hội nghị triển
khai các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn
thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; Hội thảo
về tuyên truyền chuyển đổi IPv6; Thực hiện thuê tư vấn
khảo sát, lập Đề án chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng
lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2023; Triển khai một
số nhiệm vụ khác: đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; triển khai
thực hiện ký cam kết nói không với việc chấp nhận,
vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường
bưu chính của các doanh nghiệp bưu chính; thẩm tra
việc lắp đặt, bàn giao bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh
cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa
chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số
vệ tinh của nhà thầu thi công; triển khai các nội dung
liên quan đến công tác phối hợp thực hiện Quyết định
số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng,
Nhà nước; hoàn thiện Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu với Bộ Thông tin và Truyền thông về
hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Hội nghị tập huấn tuyên truyền tuyên truyền về Chuyển đổi từ giao
thức IPv4 sang IPv6.

VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT)
Trong lĩnh vực CNTT, tiếp tục chú trọng triển khai
các đề án ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
nhằm tạo bước đột phá, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa; Triển khai thực hiện các Quyết định,
Kế hoạch về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ
thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội với mục
tiêu xây dựng hoàn thành hệ thống Chính quyền điện
tử, hướng tới xây dựng đô thị thông minh; Phát triển
chính quyền điện tử như: mở rộng Trung tâm Tích hợp
dữ liệu của tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ; Triển
khai hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất
trên toàn tỉnh; Triển khai hệ thống hội nghị truyền
hình trực tuyến của tỉnh đến cấp xã theo hình thức
thuê dịch vụ; Đẩy mạnh phát triển ứng dụng phục vụ
quản lý, điều hành; cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
thư điện tử công vụ, chữ ký số, chứng thư số… và các
phần mềm chuyên ngành khác.
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Thành lập đoàn thanh, kiểm tra về lĩnh vực internet
và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công
cộng, phối hợp với Công an Tỉnh và UBND các huyện,
thành phố, kiểm tra 41 điểm, nhắc nhở các chủ hộ kinh
doanh lưu ý trong việc thực hiện nghiêm các quy định
theo Nghị Định của Chính phủ ban hành trong năm
2013 là Nghị Định số 72 và Thông tư số 23/2013/TTBTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông quy định
về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; kiểm tra
thực hiện 200/200 tuyến cáp theo kế hoạch đột phá số
43/KH-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông. Qua
kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã có chuẩn bị đầy
đủ theo các nội dung của đoàn đề ra, đoàn đã có biên
bản ghi nhận những việc mà đơn vị đã làm được trong
thời gian qua, đồng thời chấn chỉnh những thiếu sót
để đơn vị khắc phục như công tác báo cáo thông tin 2

chiều theo quy định; Ban hành 01 quyết định xử phạt
vi phạm hành chính với số tiền 7.5 Triệu đồng về lĩnh
vực thông tin trên mạng; Phối hợp Công an tỉnh kiểm
tra 08 nhà sách trên địa bàn tỉnh về các xuất bản phẩm
thu hồi của Cục Xuất bản in và phát hành, kiểm tra các
đầu sách giáo khoa, kiểm tra xuất bản phẩm, lịch bloc
năm 2021...
Nhìn chung được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Thông
tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp
tích cực của lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các
huyện, thị xã, thành phố, công tác quản lý nhà nước về
Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh thời gian
qua có chuyển biến mạnh mẽ, ứng dụng CNTT được
triển khai tích cực có hiệu quả; hạ tầng CNTT của các
cơ quan nhà nước trên địa bàn ngày càng được đầu tư
để đáp ứng cho việc triển khai hệ thống CNTT phục vụ
hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ giải quyết
TTHC phục vụ cho người dân và doanh nghiệp; Các
cơ quan báo chí đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích,
phản ánh đúng tình hình, khách quan, tuyên truyền
chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà
nước, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Tình
hình thông tin, cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời,
tạo môi trường tích cực động viên các nguồn lực trong
xã hội nhằm phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc
phòng - an ninh, tăng cường công tác đối ngoại,...
Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị xây dựng nhiều văn bản để tạo hành lang
pháp lý cho triển khai xây dựng Chính quyền điện tử,
đô thị thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, tổ chức hội nghị trực tuyến, cung cấp dịch vụ
công trực tuyến (DVCTT), nhất là trong thời gian thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực
hiện các giải pháp bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng
dụng CNTT với bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Các hệ
thống dùng chung của tỉnh đảm bảo duy trì, hoạt động
tốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các
ngành như Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ
thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, Hệ
thống hội nghị truyền hình trực tuyến... Hoàn thành
mục tiêu 30% DVCTT mức độ 4 theo Nghị quyết 17/
NQ-CP đề ra (đạt 57%); Hoạt động bưu chính viễn thông
phát triển ổn định, đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
và phát triển sản xuất kinh doanh. Hạ tầng bưu chính,
viễn thông tiếp tục được mở rộng và nâng cấp, các dịch
vụ bưu chính viễn thông phát triển đa dạng đáp ứng
tốt nhu cầu thông tin liên lạc của người dân trên địa
bàn tỉnh, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của
các cấp chính quyền, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách
xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Doanh thu
hoạt động bưu chính, viễn thông cơ bản ổn định và có
sự tăng tưởng nhất là thương mại điện tử, logistic. 
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xây dựng chính quyền điện tử

V

ới mục tiêu đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin
(CNTT), góp phần nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ
máy hành chính Nhà nước và chất
lượng phục vụ người dân, doanh
nghiệp, Bà Rịa-Vũng Tàu đang tập
trung nguồn lực trong việc triển khai
xây dựng Chính quyền điện tử hướng
tới chuyển đổi số, đô thị thông minh.
Thực hiện Quyết định số 1586/
QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc ban hành
Kế hoạch hành động triển khai Nghị
quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của
Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm phát triển Chính
phủ điện tử giai đoạn 2019-2020,
định hướng đến năm 2025 của tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong năm 2020,
toàn tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện
các giải pháp đẩy nhanh việc triển
khai chính quyền điện tử, hướng
tới nền hành chính hiện đại, minh
bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động
của các cơ quan nhà nước, bảo đảm
gắn kết giữa cải cách hành chính
với ứng dụng CNTT, lấy người dân,
DN làm trung tâm. Công tác triển
khai xây dựng chính quyền điện tử
theo Nghị quyết 17/NQ-CP đã đạt
được một số kết quả tích cực: từng
bước hoàn thiện khung pháp lý về
xây dựng Chính quyền điện tử; Xây
dựng nền tảng công nghệ phát triển
Chính quyền điện tử phù hợp với
định hướng phát triển Chính phủ
điện tử; Xây dựng, phát triển Chính
quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt
chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông
tin với cải cách hành chính, đổi mới
lề lối, phương thức làm việc phục
vụ người dân và doanh nghiệp; Xây
dựng Chính quyền điện tử bảo đảm
gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn
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thông tin, an ninh mạng; xây dựng
kinh phí bảo đảm các nguồn lực triển
khai xây dựng Chính quyền điện tử;
cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 cơ
bản đáp ứng theo lộ trình của Chính
phủ và của địa phương…
Đến nay, 100% cơ quan Nhà nước
các cấp được kết nối mạng nội bộ
(LAN) và mạng internet tốc độ cao.
Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
theo công nghệ điện toán đám mây
với hình thức thuê dịch vụ CNTT đặt
tại Công viên phần mềm Quang Trung
(QTSC) đáp ứng nhu cầu sử dụng,
phát triển cũng như đảm bảo an toàn
thông tin theo quy định. Hệ thống Hội
nghị truyền hình trực tuyến kết nối
từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã (mở
rộng đến 33 xã, phường, thị trấn). Xây
dựng hạ tầng dùng chung và nền tảng
tích hợp, kết nối, chia sẻ các hệ thống
thông tin quy mô cấp tỉnh (LGSP);
đưa vào sử dụng Trục kết nối, liên
thông quy mô cấp tỉnh (ESB) để đáp
ứng việc gửi, nhận các văn bản liên
thông và xây dựng hệ thống chứng
thực một lần trên toàn tỉnh (CAS).
Mạng truyền số liệu chuyên dùng có
100% cơ quan, đơn vị, đáp ứng việc
vận hành, kết nối các ứng dụng dùng
chung, như: phần mềm một cửa, quản
lý văn bản và điều hành... và đảm bảo
an toàn an tin thông tin trong quá
trình trao đổi, gửi, nhận văn bản trên
môi trường mạng.
Phần mềm Quản lý văn bản và
điều hành mới đã được triển khai đến
21 sở, ban, ngành; 08 UBND huyện,
thị xã, thành phố; 82 xã, phường, thị
trấn và một số cơ quan cấp tỉnh, đơn
vị trực thuộc cấp sở, cấp huyện . Phần
mềm được kết nối vào Trục kết nối,
liên thông của tỉnh, đáp ứng việc liên
thông 04 cấp. Hiện nay trên 95% văn
bản được phát hành trên phần mềm,

trừ một số văn bản mật và văn bản
đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc tìm kiếm văn bản và lưu trữ hồ
sơ. Có 100% các sở, ban, ngành, UBND
cấp huyện, cấp xã và các đơn vị đều
đã được cấp phát gồm 1.457 chữ ký
số cho cá nhân và 445 chứng thư số
cho tổ chức là các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn tỉnh, phục vụ việc ký số
các văn bản điện tử. Có 100% các sở,
ban, ngành và UBND các huyện, thị
xã, thành phố đều có Trang thông tin
điện tử, việc cập nhật thông tin chỉ
đạo điều hành, các bài viết về hoạt
động chuyên ngành đều được các cơ
quan, đơn vị quan tâm thực hiện.
Phần mềm Một cửa điện tử thống
nhất đã đưa vào vận hành chính thức
trong tháng 12/2020, đảm bảo kết
nối, liên thông 03 cấp trên toàn tỉnh,
kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc
gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Trục kết
nối, liên thông tỉnh theo quy định và
các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân tỉnh. Việc cung ứng dịch vụ công
mức độ 3, 4 trên môi trường mạng
đã được 19 sở, ban, ngành, 08 huyện,
thị xã, thành phố và 82 đơn vị cấp xã
triển khai thực hiện. Tính đến ngày
08/12/2020, Cổng dịch vụ công của
tỉnh đã cung cấp 2.163 thủ tục (trong
đó cấp tỉnh: 1.752; cấp huyện: 282 và
cấp xã: 129); mức độ 3: 1.346 thủ tục
(trong đó cấp tỉnh: 975; cấp huyện:
252 và cấp xã: 119); mức độ 4: 1101
thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 730; cấp
huyện: 252 và cấp xã: 119) đến nay
dịch vụ công mức độ 4 của tỉnh đạt
tỷ lệ 57% (so với mức tỷ lệ là 30% theo
nghị quyết 17 của Chính phủ).
Các ứng dụng chuyên ngành cũng
đã được triển khai xây dựng, đưa vào
sử dụng, khai thác, cập nhật như:
Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi
trường có các cơ sở dữ liệu quản lý

Ký kết ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân
đội (Viettel) giai đoạn 2020-2025.

ngành như: Phần mềm và Cơ sở dữ
liệu Kho tư liệu ngành đã cập nhật
được 16.030 hồ sơ; Phần mềm Cổng
Cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên và
Môi trường, tài nguyên nước, tài
nguyên khoáng sản, môi trường;
ứng dụng (App) Công bố quy hoạch
sử dụng đất cấp tỉnh và Tra cứu
thông tin Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất trên thiết bị di động. Các
cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên
chức; đăng ký doanh nghiệp; về dân
cư; về tài chính; về bảo hiểm; hồ sơ
khám, quản lý sức khỏe và các cơ sở
dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu
cầu quản lý của các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn tỉnh như: Tổng hợp
công tác thanh tra và kiểm tra trên
địa bàn tỉnh (Thanh tra tỉnh); Quản
lý chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
(Sở Khoa học và Công nghệ); Quản
lý ngành Thông tin và Truyền thông
(Sở Thông tin và Truyền thông); Ngân
hàng Lao động (Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội)... Cùng với đó công tác
bảo đảm an toàn thông tin cũng được
quan tâm chú trọng, duy trì sự phối
hợp với Trung tâm Giám sát an toàn
không gian mạng quốc gia (NCSC),
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không
gian mạng Việt Nam (VNCERT/
CC) và các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn tỉnh; triển khai Hệ thống phòng
chống vi-rút tập trung nguồn lực, đào
tạo, tập huấn đào tạo chuyên sâu về

kỹ năng CNTT, bảo đảm an toàn, an
ninh thông tin cho các cán bộ chuyên
trách về CNTT của các sở, ban, ngành,
UBND cấp huyện; tham gia diễn tập
ASEAN - JAPAN năm 2020 với chủ đề
“Phòng chống tấn công mạng xuyên
quốc gia” và diễn tập An ninh mạng
lần thứ 7 - WhiteHat Drill 07 với hình
thức trực tuyến;
Bên cạnh những kết quả đã đạt
được trong xây dựng chính quyền
điện tử còn một số tồn tại, hạn chế
như: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến
trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC
được tiếp nhận còn thấp; Cung cấp
thông tin, công khai các thông tin
đến người dân, doanh nghiệp qua
các phương tiện thông tin điện tử
như Cổng/trang thông tin điện tử,
đã được thực hiện nhưng khối lượng
thông tin cung cấp còn hạn chế; về
an toàn thông tin công tác đảm bảo
an toàn, an ninh thông tin chưa đáp
ứng được yêu cầu theo cấp độ; Nhận
thức của một số cán bộ, đặc biệt là
người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị và cán bộ phụ trách CNTT về ứng
dụng CNTT còn hạn chế.
Với mục tiêu hoàn thành tốt các
nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số
1586/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 thực
hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày
07/3/2019 của Chính phủ về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát
triển Chính phủ điện tử giai đoạn

2019-2020, định hướng đến 2025 và
các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tập trung thực hiện: Cung cấp dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt
100% trong năm 2021; đẩy mạnh việc
cung cấp các dịch vụ công thiết thực
đối với người dân; ứng dụng công
nghệ số để minh bạch hóa quy trình,
thủ tục; huy động sự tham gia, đóng
góp của doanh nghiệp và người dân
vào xây dựng chính quyền; phát triển
nền tảng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ
liệu dùng chung của tỉnh để cùng
khai thác, sử dụng phục vụ công tác
quản lý nhà nước. Hoàn thiện Khung
chính quyền điện tử tỉnh phiên bản
2.0 phù hợp với khung kiến trúc
Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0; tập
trung xây dựng nền tảng chia sẻ và
tích hợp dữ liệu cấp tỉnh (LGSP),
quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu và hệ thống thông tin làm nền
tảng chính quyền điện tử tỉnh; đồng
thời đây nhanh số hóa các lĩnh vực
quản lý, kinh tế xã hội, từng bước xây
dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh; Xây dựng
Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh theo
tiêu chuẩn; đảm bảo an toàn an ninh
thông tin cho các hệ thống thông tin
của tỉnh phục vụ phát triển Chính
phủ điện tử; Triển khai Đề án đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực an
toàn an ninh mạng; Xây dựng chương
trình chuyển đổi số của tỉnh trên cả
3 trụ cột “chính quyền số, kinh tế
số và xã hội số”, theo Quyết định số
749/QĐ-TTg, thực hiện chuyền đổi số
tại các cơ quan Đảng, Nhà nước theo
lộ trình.
Với những nỗ lực trên, phấn đấu
đến cuối năm 2021 tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu cơ bản hoàn thành xây dựng
Chính quyền điện tử ở cả 3 cấp và
hướng tới xây dựng Chính quyền
số, Đô thị thông minh trong giai
đoạn 2021 2025; đồng thời tập trung
nguồn lực thực hiện kế hoạch chuyển
đổi số của tỉnh đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030 trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ
2020-2025 đề ra. 
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NÂNG CAO
công tác quản lý nhà nước về
xuất bản, in và phát hành
TRÀ QUẾ

L

uật Xuất bản năm 2012, được
Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và có hiệu
lực từ ngày 01/7/2013. Qua thời
gian triển khai thực hiện, được sự
quan tâm chỉ đạo của Bộ Thông tin
và Truyền thông, chỉ đạo của Tỉnh
uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự phối
hợp, hỗ trợ của các Sở, ban, ngành
và địa phương, công tác quản lý nhà
nước về xuất bản, in và phát hành
được thực hiện đúng theo quy định
của pháp luật, dần đi vào nề nếp hơn.
Qua đó nhận thức của các cơ quan,
đơn vị và nhân dân trong việc thực
hiện các quy định quản lý nhà nước
về xuất bản, in và phát hành từng
bước được nâng lên.
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả trong công tác quản lý nhà
nước về hoạt động xuất bản, in và
phát hành, trong những năm qua

Một góc nhà sách FAHASA tại Vũng Tàu
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Sở Thông tin và Truyền thông đẩy
mạnh công tác tuyên truyền Luật
Xuất bản 2012; Nghị định 195/2013/
NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính
phủ về quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Xuất
bản; Thông tư 01/2020/TTBTTTT
ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin
và Truyền thông quy định chỉ tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Xuất bản và Nghị định số
195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/ 2013
của Chính phủ, không để những
xuất bản phẩm xa rời tôn chỉ mục
đích, sai lệch nội dung. Các hình
thức phổ biến, tuyên truyền đã được
áp dụng, triển khai như: Tại các cuộc
họp giao ban báo chí hàng quý, đã tổ
chức tuyên truyền các quy định của
Luật Xuất bản và các văn bản pháp
luật có liên quan. Trong đó chú trọng
tuyên truyền tới các ấn phẩm mang
tính báo chí, các tài liệu không kinh

doanh thực hiện nghiêm túc các quy
định của pháp luật. Tổ chức các lớp
tập huấn nghiệp vụ xuất bản, in và
phát hành cho cán bộ, công chức
quản lý cấp huyện và các tổ chức,
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực in và phát hành trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thường xuyên đôn đốc, hướng
dẫn thực hiện tốt công tác quản lý
nhà nước lĩnh vực xuất bản, in, phát
hành xuất bản phẩm đối với Phòng
Văn hóa - Thông tin các huyện, thị
xã, thành phố. Qua đó, đã phổ biến,
cập nhật các quy định pháp luật về
xuất bản, in, phát hành xuất bản
phẩm; cung cấp thông tin, hướng
dẫn về kỹ năng nghiệp vụ công tác
QLNN lĩnh vực xuất bản, in, phát
hành xuất bản phẩm; trao đổi, giải
đáp những khó khăn vướng mắc
của cơ sở, giúp các Phòng Văn hóa
- Thông tin nắm vững quy định để
thực hiện và hướng dẫn cơ sở thực
hiện đúng quy định pháp luật trong
quá trình hoạt động tại địa phương.
Công tác giải quyết thủ tục hành
chính trong từng lĩnh vực xuất
bản, in, phát hành xuất bản phẩm
được thực hiện nghiêm túc, theo
hướng đơn giản hóa các thủ tục
hành chính, giải quyết nhanh gọn,
thuận tiện, tuân thủ các quy định
của Nhà nước, triển khai thực hiện
ISO 9001- 2015, đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác
quản lý, giải quyết thủ tục hành
chính trong việc cấp phép thuộc
lĩnh vực xuất bản, in, phát hành

Hội Báo xuân năm 2020 tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

xuất bản phẩm; triển khai thực hiện
cấp giấy phép trực tuyến trên mạng
Internet (mức độ 3,4) đối với thủ tục
hành chính. Việc giải quyết các thủ
tục hành chính đảm bảo đúng quy
định, rút ngắn thời gian cấp phép,
tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ
quan, tổ chức, cá nhân.
Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu không có nhà xuất bản; hoạt
động xuất bản ở địa phương chủ
yếu là xuất bản tài liệu không
kinh doanh của các cơ quan Đảng,
Nhà nước và các tổ chức, đơn vị sự
nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh đã
giao Sở Thông tin và Truyền thông
thẩm định, cấp giấy phép xuất bản
theo quy định.
Về hoạt động in, hiện nay trên địa
bàn tỉnh có 14 cơ sở được cấp giấy
phép hoạt động in xuất bản phẩm
theo quy định, các cơ sở in trong
tỉnh đa số chấp hành tốt những quy
định của Luật Xuất bản, khi in xuất
bản phẩm, các tài liệu không kinh
doanh đều có giấy phép xuất bản
của Nhà xuất bản hoặc của cơ quan
quản lý Nhà nước ở địa phương và
có văn bản hợp đồng in với khách
hàng. Trong thời gian qua các cơ sở
in có nhiều nỗ lực trong sản xuất,
kinh doanh hoạt động ổn định và
có bước phát triển, đáp ứng được

nhu cầu in ấn của các cơ quan ban,
ngành và nhu cầu in ấn của nhân
dân trên địa bàn tỉnh.
Trên địa bàn tỉnh đã có 06 đơn vị
đăng ký phát hành xuất bản phẩm,
chủ yếu phát hành sách giáo khoa,
sách tham khảo, sách tổng hợp,
sách chính trị, văn học, kỹ thuật,
nghệ thuật, thiếu nhi,... Lực lượng
phát hành xuất bản phẩm đã đóng
góp vào việc phát triển thị trường
xuất bản phẩm, góp phần đáp ứng
nhu cầu về văn hóa đọc ngày càng
đa dạng của xã hội. Nhìn chung các
cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên
địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt các
quy định của Luật Xuất bản về phát
hành xuất bản phẩm; Hoạt động
phát hành xuất bản phẩm theo đúng
định hướng, duy trì hoạt động sản
xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ
với ngân sách Nhà nước, giải quyết
việc làm cho một bộ phận lao động
trong xã hội, góp phần vào sự phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà RịaVũng Tàu.
Thực hiện theo Quyết định số
284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của
Thủ tướng Chính phủ quyết định về
Ngày Sách Việt Nam 21/4, hàng năm
Sở Thông tin và Truyền thông chủ
trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức
Ngày Sách Việt Nam nhằm giới thiệu

sách và bán sách giá ưu đãi, giảm
giá từ 10-50%, trưng bày sách hay,
sách đẹp, phục vụ đọc sách miễn phí,
tặng sách cho các trường học... Qua
triển lãm sách, nhân dân trên địa
bàn rất quan tâm đến văn hóa đọc,
hưởng ứng tốt Ngày Sách Việt Nam,
góp phần đẩy mạnh phong trào văn
hoá đọc sâu rộng trong nhân dân,
tôn vinh giá trị sách trong đời sống
văn hóa xã hội.
Xác định công tác thanh tra,
kiếm tra là một trong những nhiệm
vụ quan trọng để nâng cao hiệu
lực, hiệu quả của việc quản lý nhà
nước và giám sát việc thực thị Luật
Xuất bản, hằng năm, Sở TT&TT đều
xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm
tra định kỳ và đột xuất tại các cơ
sở in và phát hành xuất bản phẩm
trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2013 đến
nay, Sở TT&TT đã tiến hành 30 cuộc
thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện
các quy định của pháp luật trong
lĩnh vực xuất bản, in, phát hành
đối với 294 tổ chức, cá nhân; ban
hành 15 quyết định xử phạt vi phạm
hành chính.
Để thực hiện tốt công tác quản lý
nhà nước trong lĩnh vực xuất bản,
in và phát hành, trong thời gian tới
Sở Thông tin và Truyền thông tiếp
tục tăng cường công tác phổ biến,
hướng dẫn thực hiện Luật Xuất
bản và các văn bản quy phạm pháp
luật về lĩnh vực xuất bản, in, phát
hành; thường xuyên theo dõi nắm
bắt thông tin tình hình hoạt động
xuất bản, in, phát hành trên địa
bàn tỉnh, tạo đều kiện thuận lợi
cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân
trong quá trình thực hiện các thủ
tục hành chính về xuất bản, in và
phát hành; giải quyết thủ tục hành
chính được thực hiện nghiêm túc,
theo hướng đơn giản hóa các thủ tục
hành chính, giải quyết nhanh gọn,
thuận tiện, tuân thủ các quy định
của Nhà nước; Tăng cường công tác
hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, kiên
quyết xử lý theo thẩm quyền những
tổ chức, cá nhân vi phạm các quy
định của Luật Xuất bản. 
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Nhận diện thông tin xấu, độc
và nâng cao cảnh giác trên mạng xã hội
PHÚ XUÂN

Những năm qua, các thế lực thù
địch không ngừng thực hiện chiến
lược “diễn biến hòa bình” với tính
chất ngày càng gay gắt, quyết liệt.
Trong đó, tấn công trên mặt trận
văn hóa, tư tưởng được chúng coi
là “mũi đột phá” hòng làm tan rã
niềm tin, gây hỗn loạn tư tưởng,
dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào
cán bộ, đảng viên và quần chúng
nhân dân, từ đó từng bước chuyển
hóa, tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng
xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong
những năm gần đây, hoạt động
chống phá Đảng, Nhà nước trên
không gian mạng diễn ra ngày
càng quyết liệt, nóng bỏng.

T

ại Việt Nam, thông tin trên môi
trường mạng có thể chia làm
2 luồng chính, luồng thứ nhất
gồm báo điện tử và các mạng xã hội
trong nước được cấp phép theo luật và
các quy định khác của pháp luật Việt
Nam; luồng thứ hai là thông tin được
chia sẻ, đăng tải trên các dịch vụ của
nước ngoài được cung cấp xuyên biên
giới vào Việt Nam như: Facebook,
Youtube Twitter, Flickr, Google Plus,
WhatsApp, Skype, Qzone, WeChat,
Baidu Tieba, Instagram…và các trang
thông tin điện tử có máy chủ ở nước
ngoài, có tên miền quốc tế.
NHẬN DIỆN THÔNG TIN
XẤU, ĐỘC
Để nhận diện những thông tin sai
trái, bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc sự
thật, lẫn lộn đúng sai, thật giả, hoặc
có một phần sự thật nhưng được đưa
tin với dụng ý xấu, thông tin chưa
được kiểm chứng gây ảnh hưởng
đến cá nhân, tổ chức; thông tin có
những ngôn từ thô tục, nội dung
phản cảm, xúc phạm danh dự, nhân
phẩm cá nhân, uy tín của tổ chức, vi
phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa,
thuần phong mỹ tục; kích động đồi
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Trang Facebook mang tên “Nhật ký yêu nước” thường xuyên đưa những
thông tin sai sự thật với mục đích chống phá chính quyền.
trụy, bạo lực... được coi là thông tin
xấu, độc.
Mặc dù thông tin xấu độc có
nhiều hình thức, nhiều biểu hiện đa
dạng, nhưng tập trung chủ yếu dưới
10 dạng sau: (1) Thông tin chống
phá nền tảng tư tưởng của Đảng và
cách mạng Việt Nam, hòng phủ định
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh; (2) Xuyên tạc đường lối
xây dựng CNXH, đường lối bảo vệ
Tổ quốc và đường lối đối ngoại của
Đảng ta, phủ nhận những thành tựu
của sự nghiệp đổi mới; (3) Xuyên
tạc lịch sử dân tộc, nhất là lịch sử các
cuộc kháng chiến, các cuộc chiến
tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta;
(4) Xuyên tạc thân thế và sự nghiệp
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận
công lao to lớn của Người đối với sự
nghiệp cách mạng của Đảng và dân
tộc ta; Vu cáo, bôi nhọ, giả mạo các
đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng,
Nhà nước, tướng lĩnh trong quân đội
gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, gieo
rắc hoài nghi, thiếu tin tưởng trong
quần chúng nhân dân; (5) Lợi dụng
điểm nóng kích động, kêu gọi biểu
tình, phá hoại sự thống nhất quốc
gia, dân tộc, gây chia rẽ đoàn kết nội

bộ, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ sắc tộc,
thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ; (6) Truyền bá lối
sống ích kỷ vụ lợi, xa hoa, trụy lạc,
bạo lực và thù hận đối với cá nhân
và tổ chức; (7) Phá hoại bản sắc văn
hóa dân tộc, tuyên truyền, áp đặt các
giá trị văn hóa và lối sống phương
Tây; (8) Lừa đảo trên mạng, đánh
cắp thông tin, mật khẩu, phát tán
virus; (9) Xúc phạm danh dự, nhân
phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân;
(10) Thông tin quảng cáo sai sự thật,
vi phạm nghiêm trọng các quy định
pháp luật về quảng cáo.
NÂNG CAO CẢNH GIÁC
TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Để nhận diện, phòng ngừa, ngăn
chặn có hiệu quả tác động từ thông
tin xấu, độc trên mạng xã hội, mỗi
cán bộ, đảng viên cần tuân thủ một
số nguyên tắc sau:
Một là, nâng cao nhận thức, trách
nhiệm trong đấu tranh, phản bác
thông tin xấu, độc trên không gian
mạng. Tăng cường quán triệt chỉ
thị, nghị quyết của Đảng về phòng,
chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến
hòa bình” của các thế lực thù địch,
trong đó cần chú ý quán triệt sâu

rộng Chỉ thị số 34/CT-TW, ngày 17/4/2009 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tăng
cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh
vực tư tưởng, văn hóa”; Nghị quyết số 35-NQ/TW,
ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình
mới”…
Hai là, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng
tham gia đấu tranh với những nhận thức không
đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông
tin sai trái, thù địch với quan điểm, đường lối
của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Trong tuyên truyền đấu tranh, phải thực hiện nhất
quán chủ trương “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “dùng
tích cực để đẩy lùi tiêu cực”, lấy “xây” để “chống”.
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, định
hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh, phê phán các
quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh chống tham
nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu
cực, lệch lạc khác, giữ gìn và phát huy các giá trị
truyền thống tốt đẹp, bản sắc và tinh hoa văn hóa
dân tộc.
Ba là, nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong quá
trình tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt
các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin
của công dân theo quy định của Hiến pháp, Luật
Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Khi tham
gia mạng xã hội, mọi cán bộ, đảng viên cần cẩn
trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn, chia
sẻ thông tin, trước khi đưa ra ý kiến về vấn đề, sự
kiện, hiện tượng nào đó, đảng viên cần có bản lĩnh,
trí tuệ, thiện chí, tỉnh táo xem xét… không để bị
cuốn theo cảm xúc của số đông, không phát ngôn
cảm tính, không phán xét tùy tiện, không khơi mào
ý kiến tiêu cực… Chỉ có như vậy, đảng viên mới có
thể góp phần bảo vệ, giữ vững uy tín của Ðảng, bảo
vệ và giữ vững uy tín của chính mình. Cán bộ, đảng
viên có quyền tham gia mạng xã hội nhưng phải
luôn nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ
luật của Ðảng, của tổ chức mà mình là thành viên,
đồng thời thể hiện là những công dân gương mẫu.
Mạng xã hội là một “mặt trận” ngày càng phức
tạp mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để thúc
đẩy chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam”.
Do đó phải nhìn nhận đúng đắn cả mặt tích cực và
tiêu cực, nhận diện và quản lý những tác nhân gây
ảnh hưởng để bảo vệ, phát huy những giá trị tiến
bộ được xã hội thừa nhận, đồng thời hạn chế, đẩy
lùi, triệt phá những tác động tiêu cực bằng những
giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ góp phần nâng cao
hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các thông tin
xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần vào công tác
đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn
xã hội. 

 CẢNH TIÊU

Tự tình
Xuân sang rực thắm hoa đào.
Mưa rơi nhè nhẹ đậu vào áo em.
Trong vườn bưởi, quýt đan xen.
Trước thềm anh thoáng bóng em nhẹ nhàng.
Hè đến mang nắng oi nồng.
Nghiêng nghiêng vành nón má hồng nơi em.
Trong đầm hồng thắm hoa sen.
Hương thơm gió thoảng ngắm em tươi cười.
Thu qua trải nắng vàng tươi .
Cúc vàng chen lẫn tiếng cười ven đê
Hương cau quyện lối đi về.
Hẹn em đón nắng tràn trề tình hoa.
Đông về đem gió heo may.
Cho cam,bưởi, quýt chờ ngày xuân sang.
Thoảng nghe hơi ấm vội vàng.
Lòng anh sao xuyến đợi nàng bến sông
Thế rồi xuân hạ thu đông.
Lời chưa giám ngỏ tình nồng còn đâu.
Bởi chân em đã qua cầu.
Để anh nặng trĩu lỡ câu hẹn thề.

Chợ quê
Chợ quê họp ngã ba đường.
Người xe tấp nập vẫn thường qua đây.
Hàng hóa la liệt đủ đầy.
Thứ gì cũng có mua ngay bán liền.
Hàng ngày đâu phải đợi phiên.
Quanh năm, suốt tháng,chẳng phiền lụy ai.
Chiều hôm, cho chí sớm mai.
Thuận mua vừa bán chẳng sai bao giờ.
Thanh bình cảnh chợ nên thơ.
Thông thương, hội nhập bây giờ tiện sao.
Giao lưu văn hóa nâng cao.
Cung cầu, điểm hẹn đổi trao tình đời.
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Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT&TT trao thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho lãnh đạo Báo BRVT và Đài PTTH tỉnh.

TRAO THẺ NHÀ BÁO KỲ HẠN 2021-2025
CHO CÁN BỘ, PHÓNG VIÊN BÁO BÀ RỊA - VŨNG TÀU
VÀ ĐÀI PTTH TỈNH TRÀ QUẾ
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ trao thẻ nhà báo kỳ hạn
2021-2025 cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại
Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

T

hực hiện quyết định số 2232/
QĐ-BTTT ngày 15/12/2020
của Bộ trưởng Bộ TT&TT về
việc cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 20212025, Sở Thông tin và Truyền thông

tổ chức 2 buổi lễ trao thẻ nhà báo
cho các cán bộ, phóng viên công tác
tại Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Đài
Phát - Truyền hình tỉnh.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy trao thẻ cho các nhà báo.
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Đến dự lễ trao thẻ nhà báo có
Ông Lê Văn Minh, Phó ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, Ông Lê Văn Lâm,
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông, Lãnh đạo Báo Bà Rịa-Vũng
Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh, phòng chuyên môn của Sở và
các Nhà báo đang công tác tại báo
Bà Rịa-Vũng Tàu và Đài Phát thanh
- Truyền hình tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn
Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông chúc mừng 9 nhà báo
công tác tại Báo Bà Rịa-Vũng Tàu
và 44 nhà báo công tác tại Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh và đánh
giá ghi nhận những đóng góp của
đội ngũ người làm báo nói chung
và các nhà báo của tỉnh nói riêng.
Với sứ mệnh là những “chiến sỹ”
trên mặt trận văn hóa tư tưởng, các

cơ quan báo chí, PTTH của tỉnh,
các Nhà báo, phóng viên, biên
tập viên cần phát huy hết năng
lực, tinh thần và trách nhiệm
của những người làm báo, cung
cấp cho bạn đọc những thông tin
nhanh chóng và chính xác nhất,
các nhà báo cần nghiêm túc chấp
hành các quy định pháp luật của
Nhà nước trong quá trình hoạt
động báo chí… không ngừng rèn
luyện về phẩm chất chính trị và
chuyên môn, nghiệp vụ, thực
hiện tốt các quy định về đạo đức
nghề nghiệp, luôn học tập nâng
cao trình độ về mọi mặt đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Trong hoạt động nghiệp vụ tuân
thủ các quy định Luật Báo chí
năm 2016 và phải bám sát tôn chỉ
mục đích của cơ quan báo chí.
Đồng chí cũng mong muốn trong
thời gian tới, đội ngũ những
người làm báo, làm PTTH của
tỉnh tiếp tục học tập, rèn luyện
nâng cao trình độ chính trị, đạo
đức cách mạng và nghiệp vụ báo
chí; có nhiều bài viết sâu sắc,
những phóng sự phản ánh chân
thực, khách quan, sinh động góp
phần trong công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh
quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Đại diện các nhà báo được
nhận thẻ Bà Đỗ Nguyễn Hoàng
Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo
Bà Rịa-Vũng Tàu và Bà Trần Ngọc
Thân, Giám đốc Đài PTTH tỉnh
cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và
các sở, ban, ngành, địa phương
để cán bộ, phóng viên làm tốt
công tác tuyên truyền, phản ánh
mọi mặt đời sống xã hội và cũng
khẳng định những người làm
báo, PTTH của tỉnh sẽ tiếp tục
phấn đấu, trau dồi chuyên môn,
nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức
để nâng cao chất lượng các sản
phẩm báo chí; phản ánh trung
thực, nhanh chóng tình hình
chính trị, kinh tế, xã hội, góp sức
vào sự phát triển của tỉnh nhà. 

LAM HƯƠNG

Đông đảo cán bộ công chức là Người phát ngôn tham dự Hội nghị tập huấn.

N

hằm bồi dưỡng, nâng cao
kiến thức về công tác phát
ngôn và cung cấp thông tin
cho báo chí, ngày 25/12/2020, tại
Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Thông
tin và Truyền thông tổ chức Hội
nghị tập huấn công tác phát ngôn và
cung cấp thông tin cho báo chí năm
2020. Tham dự Hội nghị, có khoảng
200 đại biểu là Lãnh đạo các sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã là
người phát ngôn và cung cấp thông
tin cho báo chí của các cơ quan, đơn
vị, địa phương.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã
được Nhà báo Lê Nghiêm, nguyên
Cục trưởng Cục Thông tin đối
ngoại, Phó Viện trưởng viện Ứng
dụng công nghệ thông tin và truyền
thông triển khai các văn bản quản
lý nhà nước quy định chi tiết việc
phát ngôn và cung cấp thông tin

cho báo chí của các cơ quan hành
chính nhà nước; Kỹ năng phát ngôn
và cung cấp thông tin cho báo chí,
trả lời phỏng vấn báo chí; Kỹ năng
xử lý khủng hoảng truyền thông,
kịp thời phản hồi, xử lý các tình
huống báo chí nảy sinh.
Hội nghị tập huấn nhằm phát
huy vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ,
thẩm quyền của người đứng đầu
các cơ quan, đơn vị, địa phương
trong phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí trên địa bàn
tỉnh. Phát huy hơn nữa công tác
quản lý nhà nước về báo chí, tăng
cường công tác phát ngôn và cung
cấp thông tin cho báo chí, nhằm
đáp ứng nhu cầu thông tin của
phóng viên báo chí trong và ngoài
tỉnh. Từ đó, kịp thời định hướng
thông tin đối với các vấn đề, vụ
việc quan trọng phát sinh trên địa
bàn tỉnh. 
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VŨNG TÀU SẼ TRỞ THÀNH

đô thị thông minh đầu tiên của tỉnh
TÙNG LÂM
Đô thị thông minh (ĐTTM) được xem là giải pháp để giải quyết các vấn đề đô thị
hóa, tối ưu nguồn lực và phát triển bền vững. Cuối năm 2020, TP. Vũng Tàu khai
trương và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành ĐTTM mở đầu cho một bước
tiến mới trong việc quản lý, vận hành đô thị theo hướng thông minh.
KÊNH THÔNG TIN KẾT NỐI
Tại Trung tâm Điều hành ĐTTM
(số 45 Bacu, phường 1, TP. Vũng Tàu),
qua quan sát trên màn hình chính
được tích hợp dữ liệu từ hàng trăm
camera giám sát đặt trên các tuyến
đường, Công an TP. Vũng Tàu dễ dàng
nhận diện phương tiện vi phạm an
toàn giao thông: vượt đèn đỏ, chạy lấn
làn, đậu xe ở khu vực cấm… Từ đó,
Công an TP. Vũng Tàu có thể tìm ra
chủ phương tiện và ban hành quyết
định xử phạt vi phạm hành chính
gửi về địa chỉ đăng ký. Đó chỉ là một
trong những tiện ích trong việc quản
lý, điều hành mà ĐTTM mang lại.
Chỉ mới đưa vào vận hành trong
một thời gian ngắn, nhưng việc vận
hành Trung tâm điều hành ĐTTM
(IOC) đã nhận được những phản hồi
tích cực từ phía người dân. Đến nay,
qua thống kê cho thấy đã có trên
10.000 người sử dụng app phản ánh
công dân VungTau IOC; tiếp nhận
gần 100 phản ánh từ người dân về
các lĩnh vực đô thị, môi trường… Anh
Trần Hữu Phúc (du khách đến từ TP.
Hồ Chí Minh) cho biết: “Sau khi đến
Vũng Tàu tôi được hướng dẫn tải app
“VungTau IOC”. Từ đây, tôi dễ dàng
tìm kiếm những khách sạn, khu nghỉ
dưỡng phù hợp; những quán ăn ngon;
những điểm vui chơi giải trí hấp dẫn,
những bãi đậu xe an toàn…”.
Được biết, Trung tâm IOC đang
triển khai thử nghiệm nhiều tính
năng như: Giám sát hệ thống giao
thông, an ninh, trật tự của thành phố
qua hệ thống camera; hệ thống kiểm
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Nhân viên kiểm tra dữ liệu tại Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP. Vũng Tàu

soát thông tin (Reputa); hệ thống
quản lý bảo mật tập trung (SOC);
hệ thống quản lý lưu trú; hệ thống
phản ánh hiện trường (VungtauIOC);
hệ thống cảnh báo cháy thông minh
(Safeone)… Và điều hành các lĩnh
vực như: du lịch, y tế, tài nguyên,
thống kê số liệu… Theo ông Hoàng
Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND
TP. Vũng Tàu, trung tâm IOC giúp
UBND TP. Vũng Tàu tiếp nhận thông
tin, nội dung từ nhiều phương thức
khác nhau: Qua camera giám sát, qua
ứng dụng di động, qua website, mạng
xã hội... nhằm giúp lãnh đạo các cơ
quan và đơn vị chức năng của thành
phố đưa ra giải pháp xử lý thông tin
và các quyết định điều hành nhanh
chóng, chính xác.
Cụ thể, đối với hệ thống camera
giám sát an ninh, giám sát giao
thông, Viettel – đơn vị tài trợ Trung

tâm IOC- đã lắp thiết bị camera
chuyên dụng tại các nút giao thông
trọng yếu, giúp phân tích phương
tiện giao thông, đọc biển số xe cơ giới
và đếm lưu lượng xe ra vào thành phố
hàng ngày.
Đối với hệ thống phản ánh hiện
trường, người dân, DN hay du khách
có thể dùng điện thoại quay phim,
chụp hình gửi các phản ánh bất cập
trong đời sống xã hội trên tất cả các
lĩnh vực cho chính quyền tiếp nhận
và xử lý. Phản ánh sẽ được Trung tâm
IOC xác minh và phân phối cho cơ
quan chuyên môn có thẩm quyền xử
lý theo quy trình điện tử và tức thời.
Kết quả xử lý sẽ được công bố trên
trang thông tin điện tử phản ánh hiện
trường và ứng dụng “VungTau IOC”;
có sự đánh giá về mức độ hài lòng của
người trên ứng dụng về kết quả xử lý
phản ánh.

Còn đối với hệ thống cảnh báo cháy, trung tâm điều
hành nhận được tín hiệu từ tủ báo cháy hoặc cảm biến
khi có phát sinh khói, nhiệt, áp suất cộng với chức
năng nhắn tin và gọi cuộc gọi báo đến số điện thoại.
Chỉ huy từ trung tâm có thể xác định được địa điểm
xảy ra cảnh báo, vị trí cấp nước và đường di chuyển
của đội ứng cứu. Trước mắt Viettel triển khai thử
nghiệm 10 thiết bị tại 7 cơ sở lưu trú, 2 chung cư và 1
nhà máy tại KCN Đông Xuyên…

XU HƯỚNG TẤT YẾU
Với vị trí quan trọng và những lợi thế phát triển về
du lịch, thương mại - tài chính - ngân hàng, dịch vụ
hậu cần thuỷ sản, dịch vụ hàng hải, phát triển cảng
biển, tốc độ đô thị hóa cũng như sự gia tăng về dân
số tại TP. Vũng Tàu ngày càng mạnh mẽ, TP. Vũng
Tàu đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức về
kiểm soát giao thông, an ninh, trật tự, an toàn xã hội,
ô nhiễm môi trường,…Trước yêu cầu cấp thiết đó, TP.
Vũng Tàu cần phải áp dụng một mô hình vận hành
và quản lý đô thị thích ứng hơn nhằm nâng cao tiêu
chuẩn cuộc sống đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ
của chính quyền đối với người dân và sử dụng hiệu
quả các nguồn lực xã hội.
Thực hiện Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 13/12
/2019 của HĐND tỉnh thông qua “Đề án phát triển
ĐTTM tỉnh giai đoạn 2020-2022 và định hướng đến
năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, tỉnh đã chọn
TP. Vũng Tàu thực hiện thí điểm ĐTTM đầu tiên trên
địa bàn tỉnh. Do đó, ngày 11/8/2020, Thường trực
Thành ủy đã có Thông báo kết luận số 15-TB/TU và
Ban Thường vụ Thành ủy có kết luận số 06-KL/TU về
việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng
trung tâm điều hành ĐTTM TP. Vũng Tàu” theo đề
xuất của UBND TP. Vũng Tàu.
Ông Hoàng Vũ Thảnh khẳng định, việc triển khai
xây dựng TP.Vũng Tàu trở thành ĐTTM, thông qua
việc ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và
các phương tiện khác nhằm cải thiện hiệu quả hoạt
động của chính quyền, thay đổi cách tương tác giữa
chính quyền, DN và người dân, nâng cao hoạt động
điều hành trong quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu
của người dân và DN. Trung tâm IOC là kênh thông
tin kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, giữa
chính quyền và người dân, DN; phục vụ, lắng nghe
phản hồi của người dân để xử lý, điều chỉnh kịp thời,
cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức, DN
phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của xã hội. Hệ
thống Trung tâm IOC đặt người dân làm trọng tâm hỗ
trợ, mục tiêu là để nâng cao chất lượng cuộc sống cho
người dân, nâng cao ý thức của người dân. Theo đó,
mỗi người dân đều có công cụ (như tổng đài, website,
ứng dụng di động…) để tương tác nhằm chung tay xây
dựng một thành phố ngày càng tốt đẹp hơn. 

Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp và
triển khai ứng dụng CNTT bảo đảm an
toàn thông tin giữa Quân khu 7 và các
Sở Thông tin và Truyền thông
VĂN LÊ

Quang cảnh Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp.

N

gày 25/12/2020 Bộ Tham mưu Quân khu 7, phối
hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết công tác
phối hợp và triển khai ứng dụng CNTT bảo đảm an
toàn thông tin giữa Quân khu 7 và các Sở Thông tin và
Truyền thông trên địa bàn Quân khu. Dự và chủ trì Hội
Nghị có Đại tá Lê Thanh Bình, Phó Tham mưu trưởng
Quân Khu 7, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Quân
khu; BTL86; lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông
và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng
Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Lâm
Đồng, Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2020 các cơ quan đơn vị trên địa bàn Quân
khu phối hợp, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng
cao nhận thức về hoạt động đẩy mạnh ứng dụng phát
triển CNTT trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đảm
bảo an ninh, an toàn thông tin trên mạng; Xây dựng,
bảo đảm an ninh an toàn, phát triên hệ thống hạ tầng
thông tin từ tỉnh, thành phố đến các cơ quan quân sự,
đồng bộ, từng bước hiện đại, liên thông đáp ứng yêu
cầu đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông
tin; Phối hợp xử lý, khắc phục sự cố về mất an toàn,
an ninh thông tin trên mạng; Đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức, tập huấn, diễn tập về an toàn, an ninh thông tin
mạng; Kiểm tra đánh giá thực trạng hệ thống mạng và
bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng phục vụ
nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.
Năm 2021 các thành viên tham gia tiếp tục chủ
động tham mưu, đề xuất với UBND các tỉnh, thành phố
thực hiện dự án, đề án CNTT, BTL Tp Hồ Chí Minh và
BCH QS các tỉnh phát huy lực lượng 47, giám sát chặt
chẽ, nắm bắt mọi diễn biến tình hình trên không gian
mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn. 
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Vùng 2 hải quân điểm tựa vững chắc
của ngư dân vươn khơi
MAI THẮNG

11 năm qua kể từ khi thành
lập, các đơn vị trực thuộc Bộ
Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đặc
biệt là 15 nhà giàn DK1 và các
tàu trực trên biển, làm điểm
tựa vững chắc cho ngư dân
vươn khơi, giữ môi trường
hòa bình, an ninh, bám biển.
CÙNG NGƯ DÂN BÁM BIỂN
Nhằm đánh giá phương thức
hoạt động và hiệu quả của các lực
lượng hải quân trong việc làm
điểm tựa cho bà con ngư dân các
tỉnh Miền Tây, Miền Đông Nam
bộ khai thác đánh bắt thủy hải
sản trên các vùng biển đảo của
Tổ quốc, ngày 13/11 Bộ Tư lệnh
Vùng 2 Hải Quân đã tổ chức Sơ kết
công tác tuyên truyền biển đảo;
tuyên truyền thu hút nguồn nhân
lực và Sơ kết Chương trình “Hải
quân Việt Nam làm điểm tựa cho
ngư dân vươn khơi, bám biển”
năm 2020. Cũng trong khuôn khổ
này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã ký kết
chương trình phối hợp hoạt động
năm 2021 với Sở nông nghiệp và
phát triển nông thôn của 10 tỉnh,
thành gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình
Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền
Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến
Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu; và 2 đơn
vị, gồm: Trung tâm Giáo dục Quốc
phòng và An ninh, Đại học Quốc gia
TPHCM; Tổng Công ty Thương mại
Sài Gòn.
Đánh giá hiệu quả quá trình tổ
chức và thực hiện chương trình
phối hợp giữa Vùng 2 Hải quân với
các tỉnh, thành, Đại tá Đỗ Văn Yên,
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2
nhấn mạnh: “Thành công nhất của
chương trình Hải quân Việt Nam
làm điểm tựa cho ngư dân vươn
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Phát cờ Tổ quốc cho ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu trước ngày ra khơi.

khơi bám biển, bộ đội hải quân đã
đồng hành cùng bà con ngư dân,
tuyên truyền sâu rộng về những
qui chế, qui định việc đánh bắt
thủy hải sản, bảo đảm an ninh an
toàn và môi trường trên các vùng
biển, bảo vệ tính mạng, tài sản,
phương tiện tàu thuyền của bà con
ngư dân khi lao động truyền thống
trên các vùng biển, đảo của Việt
Nam; trong đấu tranh bảo vệ chủ
quyền, quyền chủ quyền và quyền
tài phán theo Công ước về Luật
biển năm 1982”.
Trong năm 2020, Bộ Tư lệnh
Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với
các địa phương, đơn vị tổ chức 62
buổi tuyên truyền biển, đảo cho
34.590 lượt người dân; sử dụng
tàu chuyển, chở 58 nhà báo, phóng
viên của Trung ương, địa phương
đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ
nhà giàn DK1, các tàu trực và quân,
dân trên địa bàn huyện Côn Đảo,
qua đó đưa nhiều phóng sự, bài
viết trên các phương tiện thông tin

đại chúng, tạo hiệu ứng xã hội và
sức lan tỏa rộng lớn, giúp các tầng
lớp nhân dân hiểu, chia sẻ với cuộc
sống của cán bộ, chiến sĩ trên các
tàu, đảo, nhà giàn.
Thực hiện Chương trình “Hải
quân Việt Nam làm điểm tựa cho
ngư dân vươn khơi, bám biển”,
Vùng 2 Hải quân cũng đã phối
hợp với Sở NN-PTNT các tỉnh thực
hiện 11 buổi tuyên truyền cho hơn
200 tàu cá và 1.600 ngư dân; tặng
13.500 tờ rơi, 4.000 cờ Tổ quốc, 550
áo phao, 1.000 khẩu trang y tế cho
ngư dân. Các lực lượng làm nhiệm
vụ trên biển đã cứu thành công 21
tàu cá và 85 ngư dân bị nạn trên
biển; sửa chữa, khắc phục hỏng hóc
cho 52 tàu cá, cung cấp 6 tấn lương
thực, thực phẩm, 720m3 nước ngọt;
khám, sơ cấp cứu, điều trị, cấp
thuốc cho 131 ngư dân bị tai nạn,
ốm đau trên biển, cung cấp 6 tấn
lương thực thực phẩm các loại, 720
khối nước ngọt…
Ngoài giúp đỡ bà con ngư dân về

vật chất, ngư cụ, bảo vệ, an ninh
an toàn trên biển;15 nhà giàn DK1,
các tàu trực, tuần tra tuần tiễu trên
các vùng biển đảo của Vùng 2 Hải
quân luôn tạo mọi điều kiện thuận
lợi về “hành lang pháp lý”, để cho
bà con ngư dân hoàn toàn yên tâm
đánh bắt thủy hải sản trên các ngư
trường truyền thống. Nói cách khác
là có nhiều biện pháp, phương án
bảo vệ tàu thuyền, nhân lực khi
đánh bắt hải sản trên biển, đặc biệt
đánh bắt ở khu vực biển giáp ranh,
chồng lấn giữa vùng biển Việt Nam
với Malaysia và Philippines.
Trung tá Tô Minh Thắng, Trưởng
Ban dân vận Vùng 2 Hải quân chia
sẻ, để bà con yên tâm vươn khơi
bám biển, ngoài việc bảo vệ, giúp
đỡ, tuyên tuyền chủ trương đường
lối, chính sách của Đảng, pháp luật
nhà nước, Công ước về Luật biển
năm 1982; các lực lượng DK1, tàu
trực trên biển giúp đỡ ngư dân
vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm vừa
là nghĩa tình quân dân. “Công tác
dân vận đối với bà con ngư dân của
Vùng 2 Hải quân hơn 10 năm qua
luôn được quan tâm. Để giữa môi
trường hòa bình trên biển, cho ngư
dân yên tâm đánh bắt thủy hải sản,
việc đầu tiên là làm tốt công tác dân
vận biển, đảo. Đây là sự phối hợp,
chung tay giữa bộ đội Hải quân
Vùng 2 với bà con trong bảo vệ chủ
quyền, lãnh thổ quốc gia trên biển”,
Trung tá Thắng, nói.

CÙNG NGƯ DÂN GIỮ NGƯ TRƯỜNG
TRUYỀN THỐNG
Còn hơn một tháng nữa năm
2020 kết thúc, cũng là thời gian
tình hình an ninh các vùng biển,
đảo, thềm lục địa có nhiều diễn
biến phức tạp, khó lường. Càng gần
đến ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII, biển, đảo càng trở
nên nóng bỏng và có những “động
thái” mới. Đối phương không từ bỏ
âm mưu “độc chiếm biển Đông”, bởi
vậy sẽ không loại trừ có sự liều lĩnh
trong việc xua đuổi, gây hấn, bắt bớ
tàu thuyền và ngư cụ của ngư dân
Việt Nam…
Trước tình hình đó, hơn lúc nào
hết, cùng với lực lượng Hải quân
Việt Nam các Vùng 1,3,5,4, cán bộ
chiến sĩ Vùng 2 Hải quân xác định
“Làm điểm tựa vững chắc và đồng
hành cùng bà con ngư dân vươn
khơi bám biển không chỉ là nhiệm
vụ, mà còn tình cảm đối với chủ
quyền quốc gia trên biển”.
Để tiếp tục quán triệt và thực
hiện nghiêm túc Công ước về Luật
biển 1982 và ngăn ngừa những
“động thái, liều lĩnh, phát sinh” của
đối phương, cán bộ chiến sĩ Vùng 2
Hải quân quán triệt sâu sắc Nghị
quyết của Đảng ủy Quân chủng và
các qui định, qui chế về đấu tranh
bảo vệ chủ quyền trên các vùng
biển, đảo, thềm lục địa phía Nam.
Thực hiện nghiêm qui tắc “8K”,
“4T”, tăng cường đối thoại, chống

đối đầu, giữ vững môi trường hòa
bình an ninh trên biển, tuyệt đối
không để ra điểm nóng, xung đột
vũ trang, hoặc để xảy ra nổ súng
trên biển.
Bên cạnh thực hiện nghiêm ngặt
các qui tắc đối sách trên biển, cán
bộ chiến sĩ hải quân Vùng 2 luôn
đồng hành cùng ngư dân, giúp đỡ
tạo điều kiện thuận lợi cho bà con
ngư dân vươn khơi bám biển, bảo
đảm an ninh về môi trường, an
toàn về tài sản, tính mạng của ngư
dân trong bất cứ điều kiện hoàn
cảnh nào, trong đó chú trọng công
tác cứu hộ, cứu nạn khi ngư dân
gặp nạn trong điều kiện bão tố,
hoặc gặp cướp biển…
Đối với ngư dân các tỉnh miền
Tây Nam bộ nói riêng và các tỉnh
thành ký kết chương trình phối hợp
hoạt động với Vùng 2 nói chung,
sẽ tăng cường trao đổi “nghiệp
vụ đấu tranh”, thường xuyên cập
nhật những thông tin mới nhất
về phương pháp bảo vệ chủ quyền
biển đảo trong thời gian diễn ra Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;
kiên trì đấu tranh với nguyên tắc
“8K”, trong đó đặc biệt chú trọng
“không mắc mưu địch”, “không nổ
súng trước”, “không khiêu khích
và mắc mưu khiêu khích”. Đối với
nhiệm vụ giúp đỡ bà con ngư dân,
tăng cường phổ biến thông tin an
ninh biển, đảo; các lực lượng hải
quân làm nhiệm vụ tuần tra, tuần
tiễu trên biển tăng cường “liên kết”
bảo vệ ngư dân với tinh thần “biển
của ta ta khai thác gìn giữ”.
Box: Năm 2021, Vùng 2 Hải quân
và Ban Tuyên giáo, Sở NN&PTNT
các địa phương tiếp tục bám sát kế
hoạch, chủ động trao đổi, phối hợp
thực hiện các nội dung kế hoạch đã
ký kết, bảo đảm hoàn thành tốt kế
hoạch; góp phần nâng cao hơn nữa
chất lượng, hiệu quả công tác phối
hợp tuyên truyền biển, đảo, tuyên
truyền thu hút nguồn nhân lực,
Chương trình “Hải quân Việt Nam
làm điểm tựa cho ngư dân vươn
khơi, bám biển”. 

Hải quân Vùng 2 phát tờ rơi cho ngư dân Long Điền (BR-VT) tuyên truyền về qui tắc
“8K” trong đánh bắt hải sản trên biển.
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Bưu điện Bà Rịa-Vũng Tàu
triển khai nhiệm vụ năm 2021
TRÀ QUẾ
Chiều ngày 08/01/2021 Bưu điện Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị
triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có Ông Đinh Như Hạnh, Phó
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Bà Lương Thị Lệ Hằng,
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ông Lê Văn Lâm,
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, cùng đại diện lãnh đạo các Sở,
ngành của tỉnh, lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty BĐVN…

N

ăm 2020, dù bị ảnh hưởng
khá nhiều do dịch bệnh
toàn cầu Covid-19, Bưu điện
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã không
ngừng nỗ lực phát triển, tạo bước
đột phá trong việc phát triển các
dịch vụ, chuẩn hóa việc tham gia
cung cấp giải pháp cho thương mại
điện tử, khai thác tối đa tiềm năng
thế mạnh của mạng lưới trong việc
tổ chức cung cấp dịch vụ đã triển
khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh
doanh, phấn đấu hoàn thành xuất
sắc kế hoạch Tổng Công ty BĐVN
giao, ra mắt nhiều dịch vụ mới đáp
ứng nhu cầu của khách hàng.
Hiện nay, tổng số điểm phục vụ
hiện có 161 điểm trong đó 01 Bưu
cục loại 1; 07 Bưu cục loại 2; 32
Bưu cục loại 3; 11 Bưu cục TMĐT,
HCC, KHL và Hệ 1; 26 điểm BĐVHX; 09 Đại lý Bưu điện; 34 thùng
thư công cộng và 10 Bưu cục phát;
Toàn tỉnh có 195 tuyến phát trong
đó có 48 tuyến phát trung tâm, 141
tuyến phát xã và các tuyến phát
Khu công nghiệp, tần suất phát
từ 1-3 lần/ngày số điểm phát bình
quân từ 82-125 điểm/ngày.
Tổng doanh thu đạt 233,3 tỷ
đồng, đạt 107,5 % kế hoạch, trong
đó, doanh thu tính lương 107,2
tỷ đạt 116 % so với cùng kỳ năm
2019; Nộp ngân sách Nhà nước
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6,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân
8 triệu đồng/người/tháng. Hiện
nay, Bưu điện tỉnh thực hiện các
loại hình dịch vụ: chuyển phát
thư, báo, bưu phẩm, bưu kiện, tiết
kiệm bưu điện, dịch vụ chuyển
tiền, bưu chính ủy thác, đại lý bảo
hiểm, thực hiện thu hộ bảo hiểm
xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội… Triển khai nhiều
dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của
các tổ chức, cá nhân như: dịch vụ
bảo hiểm phi nhân thọ các dịch vụ
thu, chi hộ cho các đối tác…Ngoài
ra, Bưu điện tỉnh còn đẩy mạnh
các phong trào thi đua nâng cao
chất lượng phục vụ, triển khai
hiệu quả hoạt động các điểm bưu
điện văn hóa xã; phát triển khách
hàng, gia tăng doanh thu...
Bên cạnh những kết quả, thành
tích đạt được, vẫn còn những mặt
hạn chế, tồn tại mà Bưu điện tỉnh
cần quan tâm, đó là: Một số các chỉ
tiêu kế hoạch Tổng công ty giao
nhưng đơn vị không thực hiện
được như chỉ tiêu dịch vụ thu thuế;
Lãnh đạo một số đơn vị chưa thực
sự quan tâm sát sao, quyết liệt
trong việc kiểm tra, đôn đốc nâng
cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy
kinh doanh các dịch vụ mới; Vẫn
còn một số nhân viên tại các đơn
vị chưa thực hiện đúng quy định

cung cấp dịch vụ nhất là khâu
nhận, phát ảnh hưởng đến việc giữ
và phát triển khách hàng…
Về phương hướng nhiệm vụ
năm 2021, Bưu điện tỉnh phấn
đấu thực hiện hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD
của Tổng công ty giao. Mục tiêu
tổng doanh thu theo kế hoạch là
231,9 tỷ đồng trong đó doanh thu
tính lương thực hiện 84,9 tỷ đồng.
Đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả thủ tục hành chính tại bộ
phận 01 cửa của cơ quan chính
quyền các cấp, để người dân thuận
lợi đến giao dịch; tuyên truyền và
lựa chọn các thủ tục hành chính có
phát sinh lớn để xúc tiến, tổ chức
cung cấp dịch vụ trước; chủ động
cải tiến chất lượng cung cấp dịch
vụ chi trả trợ cấp xã hội, an sinh
xã hội, phát hành báo chí…
Phát biểu tại Hội nghị, Ông Lê
Văn Lâm, Giám đốc Sở TT&TT đánh
giá cao và biểu dương ghi nhận nỗ
lực của tập thể cán bộ, công nhân
viên Bưu điện tỉnh về kết quả thực
hiện doanh thu, cung cấp dịch vụ
của Bưu điện tỉnh đã góp vào sự
phát triển chung của kinh tế - xã
hội tỉnh. Để thực hiện các chỉ tiêu
kế hoạch năm 2021, góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm

Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT&TT và Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc TCTBĐVN tặng Cờ thi đua của Bộ TT&TT và
hoa chúc mừng thành tích đạt đươc của Bưu điện tỉnh.

kỳ 2020-2025 Ông đề nghị Bưu
điện tỉnh cần phát huy những kết
quả đạt được, tranh thủ sự lãnh
đạo của Tổng công ty Bưu điện
Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh và các sở, ban, ngành, có kế
hoạch và giải pháp nâng cao chất
lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả
hoạt động các điểm BĐ VHX mở
rộng mạng lưới, tăng cường khả
năng cạnh tranh. Thực hiện mục
tiêu phát triển hạ tầng bưu chính
theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi
số. Chuyển dịch từ dịch vụ bưu
chính truyền thống sang dịch vụ
bưu chính số, trong đó, chú trọng
các dịch vụ liên quan đến Chính
phủ điện tử; các dịch vụ mang
tính nền tảng phục vụ chuyển đổi
số, cải cách hành chính, các dịch
vụ hành chính công, phát triển
thương mại điện tử, logistic và
những dịch vụ mang tính nhân
văn khác như chi trả lương hưu,

trợ cấp xã hội, bảo hiểm... tại địa
bàn, truyền thông quảng bá các
dịch vụ về bưu chính, các chính
sách BHXH, BHYT;…
Bưu điện Bà Rịa-Vũng Tàu là
đơn vị được giao thực hiện nhiệm
vụ bưu chính công ích, trong thời
gian tới, Bưu điện tỉnh cần nỗ lực
hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ
được giao; tiếp tục duy trì và nâng
cao chất lượng phục vụ mạng bưu
chính công ích và các dịch vụ công
ích; tham gia sâu các dịch vụ công
của nhà nước. Thực hiện có hiệu
quả việc tiếp nhận và chuyển trả
kết quả thủ tục hành chính qua
dịch vụ bưu chính công ích. Triển
khai tiếp nhận và phát trả kết quả
thủ tục hành chính tại bộ phận
một cửa của tỉnh, huyện, xã, đảm
bảo an toàn, kịp thời.
Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ
CNTT, bố trí nguồn lực cho CNTT

lấy công nghệ thông tin làm nền
tảng và là công cụ giải pháp hữu
hiệu thúc đẩy quá trình chuyển
đổi số, hiện đại hoá sản xuất kinh
doanh, nâng cao năng suất, chất
lượng. Tập trung triển khai kinh
doanh và nâng cao chất lượng
cung ứng sản phẩm, dịch vụ hiện
có, triển khai các sản phẩm, dịch
vụ cải tiến, nghiên cứu giải pháp
kinh doanh phù hợp, khai thác
tốt tiềm năng thị trường. Triển
khai các giải pháp về quản lý điều
hành, chú trọng nâng cao năng
suất lao động, nâng cao thu nhập
cho người lao động.
Tại Hội nghị, với những kết quả,
thành tích đã đạt được Bưu điện
Bà Rịa-Vũng Tàu và đơn vị trực
thuộc là Bưu điện thành phố Vũng
Tàu được Bộ TT&TT tặng Cờ thi
đua xuất sắc năm 2020. 
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Tuyên truyền biển đảo
cho gần 400 sinh viên

T

hực hiện Kế hoạch công tác
thông tin đối ngoại, thông
tin đối ngoại biển đảo năm
2020, ngày 26/12/2020, Sở Thông
tin và Truyền thông phối hợp với
Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tuyên
truyền về biển đảo cho gần 400 sinh
viên tại Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu.
Tại Hội nghị, sinh viên (SV) đã
được Nhà báo Lê Nghiêm, Nguyên
Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại
- Bộ Thông tin và Truyền thông giới
thiệu các chuyên đề về: vị trí, vai
trò, tiềm năng thế mạnh của biển,
đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc; thời sự
quốc tế và trong nước; thông tin đối
ngoại khu vực biển đảo hiện nay;
thông tin về vùng biển thuộc chủ
quyền, quyền chủ quyền, quyền tài
phán của Việt Nam. Ngoài ra, các
sinh viên còn được cung cấp thông
tin về công tác thông tin đối ngoại
biển, đảo và một số vấn đề về chiến
lược bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ biển,
đảo trong tình hình mới. Tại Hội
nghị, các sinh viên đã bày tỏ nhiều
ý kiến về các vấn đề về thời sự biển
Đông hiện nay như: Nhà nước đã
có những giải pháp gì, cách thức
thực hiện như thế nào để bảo vệ chủ
quyền biển đảo trước tình hình biển
Đông đang diễn biến rất phức tạp,
chúng ta cần phải làm gì và làm như
thế nào để có thể bảo vệ vững chắc
chủ quyền biển đảo,… Điều đó cho
thấy, lực lượng sinh viên – những
người trẻ, vẫn đang dõi theo và quan
tâm đến vấn đề bảo vệ chủ quyền
biển đảo. Thầy Hồ Cảnh Hạnh, Hiệu
trường Trường Cao đẳng Sư phạm
Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết rất đồng
tình với các chương trình truyền
thông tuyên truyền về chủ quyền
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biển, đảo hướng đến đối tượng là
các em học sinh, sinh viên, bởi
các em là những chủ nhân tương
lai của đất nước. Thông qua các
chương trình tuyên truyền về biển,
đảo, nhằm tăng cường ý thức trách
nhiệm của học sinh, sinh viên trong
việc chấp hành pháp luật liên quan
đến biển, đảo Việt Nam, nhất là công
tác bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc
gia trên biển.
Ngoài việc tổ chức các buổi nói
chuyện chuyên đề, hội nghị tuyên
truyền, Sở Thông tin và Truyền
thông còn thực hiện tuyên truyền
về biển đảo với nhiều hình thức đa
dạng khác như: thực hiện biên soạn
tài liệu tuyên truyền cấp, phát trực
tiếp cho ngư dân, tuyên truyền trực
quan tại các khu vực ven biển, đông
dân cư,…
Ông Trương Hữu Chiến, Phó
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông cho biết: Nhằm đẩy mạnh
công tác tuyên truyền biển, đảo,
củng cố, nâng cao hơn nữa nhận
thức và hành động của nhân dân đặc
biệt là ngư dân về vị trí chiến lược
của biển, đảo đối với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sở Thông

tin và Truyền thông tổ chức thực
hiện nhiều hình thức tuyên truyền
phong phú, nội dung sinh động gần
gũi gắn với các quan điểm, chủ
trương, chính sách, hành động của
Đảng và Nhà nước trong giải quyết
các vấn đề liên quan đến Biển Đông.
Đồng thời, khơi dậy và phát huy vai
trò của nhân dân trong việc bảo vệ,
giữ gìn biển, đảo của Tổ quốc; tạo
chuyển biến trong hành động, góp
phần thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ phát triển kinh tế biển tỉnh BRVT gắn với bảo vệ chủ quyền biển,
đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nâng
cao hình ảnh, vị thế quốc tế của
Việt Nam nói chung và tỉnh BR-VT
nói riêng.
Qua hội nghị tuyền truyền giúp
cho sinh viên hiểu rõ, nhận thức
đúng về chủ quyền biển, đảo của
nước ta. Từ đó, nâng cao ý thức đối
với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền,
an ninh biên giới quốc gia; đấu
tranh chống lại các quan điểm sai
trái, xuyên tạc của các thế lực thù
địch; củng cố niềm tin, xác định
trách nhiệm trong tham gia bảo vệ
chủ quyền biển, đảo thiêng liêng
của Tổ quốc. 

Ông Lê Nghiêm, Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và
Truyền thông trao đổi với sinh viên về bảo vệ chủ quyền biển đảo.

PHÁT TRIỂN TP. BÀ RỊA

thành đô thị hành chính,
thương mại - dịch vụ
LINH SA
Theo quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội TP. Bà Rịa
đã được UBND tỉnh phê duyệt,
đến năm 2020, TP. Bà Rịa sẽ
trở thành đô thị phát triển, có
hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ
tầng xã hội hoàn chỉnh, hiện
đại. Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân TP. Bà Rịa đang nỗ
lực xây dựng thành phố thành
một đô thị hành chính, thương
mại - dịch vụ, xứng tầm là
Trung tâm Hành chính - Chính
trị của tỉnh.

T

heo quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội TP. Bà
Rịa đã được UBND tỉnh phê
duyệt, TP. Bà Rịa sẽ trở thành đô thị
phát triển, có hệ thống hạ tầng kỹ
thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh,
hiện đại. Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh
trang đô thị, phấn đấu trở thành đô
thị loại I là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm của Đảng bộ TP. Bà
Rịa đặt ra. Do đó, thời gian qua, về
đầu tư xây dựng, thành phố luôn
bảo đảm thực hiện theo lộ trình, kế
hoạch. Cùng với đó đẩy mạnh việc
kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng cơ
sở, chỉnh trang đô thị để đô thị Bà
Rịa ngày càng phát triển, văn minh,
hiện đại. Điểm nhấn trong đầu tư
hạ tầng kỹ thuật của TP. Bà Rịa là
hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ
với đầy đủ hạng mục như: vỉa hè,
thoát nước, cấp nước, ngầm hóa hệ
thống điện trung hạ thế, điện chiếu

sáng, cây xanh… Toàn bộ hệ thống
cấp điện và cáp quang khu vực nội
ô được ngầm hóa. Hầu hết tuyến
giao thông nội thị được nâng cấp
mở rộng. TP.Bà Rịa cũng đã chỉnh
trang, thực hiện thiết kế mẫu nhà
tại các khu dân cư tập trung như:
Khu tái định cư Gò Cát 6, khu tái
định cư Đông quốc lộ 56, khu tái
định cư công viên 30-4, khu tái
định cư cánh đồng Mắt Mèo… Đến
nay, Bà Rịa đã đầu tư xây dựng 137
tuyến đường nội thị với tổng chiều
dài 196,69 km. Ở các xã và vùng
ngoại vi thành phố đã đầu tư được
150 tuyến, tổng cộng 110km đường
bêtông nhựa, láng nhựa và bêtông
ximăng. Ngoài ra, cây xanh đường
phố và các dải phân cách đang từng
bước được cải tạo hình thành một
hệ thống cây xanh liên tục và hoàn
chỉnh trên các tuyến phố, các công
viên, hoa viên, khu nội thị, ngoại thị
được đầu tư xây dựng.
Thành phố tiếp tục bố trí để đầu
tư 20km đường nội thị, công viên
Bà Rịa giai đoạn 2 với diện tích
31,5ha, nâng cấp tỉnh lộ 52, trường
mầm non Long Phước, chung cư lô
A, B Gò Cát 6, trùng tu tôn tạo và
nâng cấp địa đạo Long Phước; xây
dựng hàng lang giao thông công
cộng để có thể kết nối với các đô
thị xung quanh như: Vũng Tàu,
Phú Mỹ, Châu Đức… Khu đô thị
sinh thái phía Nam quốc lộ 51 với
diện tích khoảng 2.000 ha đã thi
tuyển kiến trúc quy hoạch, TP. Bà
Rịa đang kêu gọi đầu tư. Đây là khu

cửa ngõ quan trọng phía Tây và
phía Nam của TP. Bà Rịa, nơi đây
sẽ hình thành khu đô thị sinh thái
gồm các khu chức năng như: nhà
ở, một số trung tâm chuyên ngành
về giáo dục, tài chính, vui chơi, giải
trí.
Cùng với phát triển đô thị, thời
gian qua, Đảng bộ, chính quyền TP.
Bà Rịa đã xây dựng và triển khai
nhiều giải pháp nhằm huy động
mọi nguồn lực phát triển thương
mại-dịch vụ trên địa bàn. Vì vậy,
tỷ trọng ngành dịch vụ-thương
mại trong cơ cấu kinh tế của thành
phố ngày càng chuyển dịch đúng
hướng. Để thúc đẩy thương mạidịch vụ, ngành kinh tế mũi nhọn
phát triển, TP. Bà Rịa đã dành
nhiều nguồn lực để nâng cấp trung
tâm thương mại, đầu tư mới 02 chợ
xã là Long Phước và Tân Hưng. Hạ
tầng chợ Kim Dinh, siêu thị Bà Rịa
và hạ tầng khu thương mại phường
Phước Hưng được đầu tư theo hình
thức xã hội hóa. Hệ thống chợ trên
địa bàn không ngừng nâng cấp, mở
rộng đã đáp ứng nhu cầu mua sắm
của người dân địa phương, khách
du lịch; đồng thời tạo đà cho tiến
trình phát triển kinh tế - xã hội
toàn thành phố. Tổng doanh thu
thương mại - dịch vụ tính từ năm
2015 đến nay đạt hơn 77.000 tỷ
đồng, tăng bình quân 19,67%/năm.
Ngoài hệ thống chợ, các cửa hàng
tự chọn, siêu thị mini cũng phát
triển mạnh, tập trung nhiều nhất
ở phường Phước Trung và phường
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Phước Hiệp. TP. Bà Rịa hiện
có 510 doanh nghiệp, gần
7.500 hộ kinh doanh thương
mại-dịch vụ. Những năm
qua, kinh tế TP. Bà Rịa luôn
đạt mức tăng trưởng khá, cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo
hướng giảm tỷ trọng nông
nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụthương mại. Năm 2015, dịch
vụ-thương mại chiếm 40,71%
trong cơ cấu kinh tế, thì nay,
tỷ trọng ngành này tăng lên
50,37%.
Tiếp tục đẩy mạnh phát
triển thương mại-dịch vụ, TP.
Bà Rịa tạo điều kiện thuận lợi
về mặt pháp lý để các doanh
nghiệp xây dựng thêm các
siêu thị, trung tâm mua sắm;
đầu tư, nâng cấp những ô sạp
tại chợ Bà Rịa đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm và
khai thác hiệu quả chợ Bà Rịa
cũng như các chợ xã, phường
để phát huy hết công năng
của ngôi chợ trung tâm thành
phố. Theo quy hoạch tổng thể
phát triển thương mại, trên
địa bàn TP. Bà Rịa có 3 siêu
thị, 3 trung tâm thương mại
- mua sắm. Du khách đến TP.
Bà Rịa sẽ có nhiều hơn điểm
tham quan, mua sắm sang
trọng, hiện đại, hoặc các
cửa hàng tự chọn với nhiều
loại hàng hóa chất lượng
cao, phong cách phục vụ văn
minh, hiện đại. Nền tảng của
một Bà Rịa hôm qua đang tạo
đà cho sự phát triển bền vững
Bà Rịa ở hôm nay và tương
lai: phấn đấu xây dựng đô
thị hành chính, thương mại
- dịch vụ hiện đại, văn minh.
Điều này không chỉ là yêu cầu
nhiệm vụ chính trị trong tình
hình mới hiện nay, mà còn
là tâm tư, nguyện vọng, ước
muốn chính đáng của Đảng
bộ, chính quyền và các tầng
lớp nhân dân trên địa bàn
thành phố Bà Rịa. 

34

91dâng
mùaĐảng
hoa
BẢO ĐẠT

Kể từ mùa Xuân năm 1930
đến nay, Đảng ta đã trải qua
91 mùa Xuân vững tay chèo
lái con thuyền cách mạng Việt
Nam vượt qua muôn trùng
sóng gió, đầy hy sinh gian
khổ, cập bến vinh quang. Một
mùa Xuân mới lại về. Mừng
91 năm ngày thành lập Đảng,
mừng đất nước vào Xuân, mỗi
người dân Việt Nam càng tự
hào vì được tiến bước dưới lá
cờ Đảng vinh quang.
91 năm dưới sự lãnh đạo của
Đảng, đất nước ta từ một xứ thuộc
địa nửa phong kiến đã trở thành
một quốc gia độc lập, tự do, phát
triển theo con đường xã hội chủ
nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô
lệ, đã trở thành người chủ đất nước,
làm chủ xã hội. Phấn khởi và tự hào
về lịch sử vẻ vang của Đảng, Anh
hùng lực lượng vũ trang Châu Văn
Mẫn khẳng định có được thành
tựu to lớn đó là nhờ Đảng ta thường
xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, không
ngừng nâng cao tầm tư tưởng, trí
tuệ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong từng giai đoạn cách mạng,
Đảng luôn kiên định chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội. Đảng đặc biệt
quan tâm công tác xây dựng Đảng
vững mạnh về chính trị, tư tưởng
và tổ chức; chăm lo xây dựng, rèn
luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có
đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất
trí tuệ và năng lực hoạt động thực
tiễn. Đảng gắn bó với nhân dân, tôn
trọng và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, dựa vào nhân dân để
xây dựng Đảng.
“Tôi hết sức tin tưởng vào Đảng,
cám ơn Đảng. Đảng cộng sản Việt
Nam đã đưa toàn thể dân tộc tiến
lên, mỗi người đã được Đảng nâng
lên, dìu dắt mình, giúp mình phát
triển. Ngày nay, đất nước phát triển,
số hộ nghèo ngày càng giảm đi, nền
kinh tế đang phát triển theo hướng
kinh tế thị trường định hướng XHCN
ngày càng đem lại niềm tin và cuộc
sống tốt đẹp cho nhân dân”, Anh
hùng lực lượng vũ trang Châu Văn
Mẫn nhấn mạnh.
Sau ngày giải phóng, đất nước
thống nhất, bằng bản lĩnh và trí

tuệ sắc bén, Đảng ta đã lãnh đạo
nhân dân cả nước vượt qua muôn
vàn khó khăn, thử thách trên con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Việc lựa chọn đường lối đổi mới
từ Đại hội lần thứ VI, thể hiện tư
duy và tầm nhìn mới của Đảng
trong bối cảnh đất nước có nhiều
khó khăn, đã đưa nước ta cơ bản ra
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội,
bước đầu đạt được những tiền đề
cần thiết để bước vào thời kỳ công
nghiệp hoá, hiện đại hoá. Từ Đại
hội VI đến nay, đã có thêm 7 kỳ đại
hội, mỗi kỳ đại hội có những nhiệm
vụ khác nhau, nhưng với mục tiêu
đổi mới toàn diện đất nước đã đem
lại những thành tựu vô cùng to lớn,
có ý nghĩa lịch sử, tích lũy được
nguồn lực để thúc đẩy mạnh mẽ sự
nghiệp CNH-HĐH; tạo được sự ổn
định vững chắc về chính trị, giành
được vị thế hết sức quan trọng trên
trường quốc tế, tạo thế và lực mới
cho sự phát triển.
Vững niềm tin dưới sự chèo lái
con thuyền cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam, ông Trần Văn
Khánh, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy
vững một niềm tin son sắt rằng
những thắng lợi giành được trong
91 năm qua kể từ ngày có Đảng,
là minh chứng sinh động nhất về
năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng
tạo của Đảng ta và sức mạnh to lớn
của nhân dân ta. Đặc biệt, Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII là tiền
đề quan trọng mở ra chặng đường
mới cho tương lai phát triển của
đất nước thời kỳ hội nhập.
“Kể từ mùa Xuân năm 1930 đến
nay, Đảng ta đã vững tay chèo lái
con thuyền cách mạng Việt Nam
vượt qua muôn trùng sóng gió, đầy
hy sinh, gian khổ, cập bến vinh
quang. Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng đã vạch ra
con đường tới đây phải đi như thế
nào để sớm đưa đất nước ta đi lên.
Chúng tôi lúc nào cũng trăn trở theo
dõi tình hình mỗi bước đi lên cũng như
những lúc khó khăn của đất nước. Và
chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào

lớp trẻ, tưởng tuyệt đối rằng lớp trẻ sẽ
làm nên những việc lớn, góp phần tích
cực, sẽ mở bước đi lên cho đất nước
cũng như của tỉnh ta”, ông Trần Văn
Khánh chia sẻ.
Đối với cựu chiến binh Nguyễn
Văn Quý (phường Long Toàn, TP.
Bà Rịa) - người lính đã trải qua
“huyền thoại Quảng Trị 81 ngày
đêm đỏ lửa” thì 91 năm qua, lịch
sử của Đảng luôn gắn liền với sự
nghiệp cách mạng vẻ vang và sự
phát triển bền vững của dân tộc
Việt Nam anh hùng. 91 năm hình
thành và phát triển của Đảng Cộng
sản Việt Nam là một chặng đường
có không ít những mùa Xuân để
lại những dấu ấn khó quên trong
lịch sử cách mạng của dân tộc. Để
hôm nay, ngồi lật lại những trang
sử của cách mạng Việt Nam, người
lính Cụ Hồ ấy lại có cảm tưởng như
những sự kiện lớn có tính bước
ngoặt trong cách mạng Việt Nam
như đã hẹn cùng mùa Xuân, để rồi
mỗi một mùa Xuân, đất nước ta lại
làm nên những chiến công mới.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn
Quý bày tỏ: “Với sự lãnh đạo của
Đảng cộng sản Việt Nam và ánh
sáng soi đường chỉ lối của Bác Hồ
mà cho đến ngày nay chúng ta đã
đi đến những thắng lợi rất to lớn.
Sức mạnh và tiềm lực kinh tế, quốc
phòng – an ninh đã thay đổi căn
bản. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là
phải giữ vững những thành tựu đó,
không phụ lại công ơn của các cha
anh trước đây.”
Nằm trong dòng chảy chung
của dân tộc, phát huy truyền thống
vinh quang của Đảng, của dân tộc,
Đảng bộ, quân và dân BR-VT cùng
cả nước kiên cường trong 2 cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp
và đế quốc Mỹ xâm lược. Đảng bộ
tỉnh đã không ngừng phát triển,
lãnh đạo nhân dân trong thời kỳ
cách mạng, kiên cường bám trụ,
nuôi giấu cán bộ, vượt qua những
ngày tháng gay go ác liệt với bao hy
sinh mất mát, cùng cả nước giành
thắng lợi to lớn trong cuộc đấu

tranh giải phóng dân tộc, thống
nhất đất nước và khôi phục hậu
quả chiến tranh, cùng cả nước thực
hiện công cuộc đổi mới, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Từ chi bộ Đảng
đầu tiên thành lập tháng 2/1934 tại
xã Phước Hải (huyện Đất Đỏ), với 03
đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh đã
có trên 43 ngàn đảng viên. Trải qua
7 kỳ Đại hội, kế thừa kinh nghiệm
và những thành tựu của thời kỳ
Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, quân
và dân trong tỉnh đã phát huy
truyền thống đoàn kết, phát huy
tính chủ động, sáng tạo, khắc phục
khó khăn, đạt được những thành
tựu quan trọng và toàn diện.
Đảng viên Trần Thị Thu, chi bộ
khu phố Long Bình, thị trấn Long
Điền, huyện Long Điền bày tỏ: “Đối
với nhân dân khu phố Long Bình
đều hưởng ứng, tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng. Người dân hiện
nay cuộc sống ổn định, tất cả đều
đồng tình theo Đảng. Sự lãnh đạo
của Đảng rất đi đúng đường lối,
nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo
của Đảng, cùng với Đảng xây dựng
chính quyền tại chỗ, nhất là xây
dựng khu phố văn hóa, trong sạch,
vững mạnh.”
91 mùa xuân có Đảng, đó chính
là sức mạnh, nguồn cổ vũ mạnh mẽ
để toàn Đảng, toàn quân và toàn
dân vượt qua mọi khó khăn, thách
thức. Trong công cuộc kiến thiết
đất nước, Đảng bộ tỉnh tập trung
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh
và xem đây là nhiệm vụ then chốt;
chăm lo xây dựng đội ngũ đảng
viên cả về phẩm chất và năng lực.
“Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát
triển”, tận dụng thời cơ, khắc phục
khó khăn là phương châm và nền
tảng vững chắc để Đảng bộ Tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu viết tiếp những
trang sử mới trong xây dựng hòa
bình, luôn là địa phương đi đầu và
sáng tạo, ngày càng khẳng định là
một cực tăng trưởng quan trọng
của quốc gia. 
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Trang sức của đồng bào Chơro
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đ

ồng bào Chơro thuộc nhóm
Môn - Khmer, ngữ hệ Nam
Á, nhân chủng Anh-đô-đônê-diêng. Họ được xác định là cư
dân bản địa của tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, dân số khoảng 1.500 hộ với
gần 9.000 người, sinh sống tại TP.
Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, các huyện
Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Châu Đức. Về
kinh tế trước đây chủ yếu làm nghề
nương rẫy, du canh, du cư, canh tác
bằng cách chọc lỗ tra hạt, trồng bắp,
khoai mỳ, bầu bí, chăn nuôi gia súc,
gia cầm, săn thú rừng, hái măng,
lấy mật ong, đánh bắt cá tôm, đan
lát. Nhà ở xưa: Ở vùng cao, kiểu
nhà sàn, khung gỗ, sàn và vách làm
bằng tre, mái lợp cỏ tranh hoặc lá
rừng. Nhà có 2 cửa, cửa chính dành
cho nam giới và khách, cửa phụ gần
bếp lửa dành cho phụ nữ, trẻ em,
bên ngoài có sàn nước. Ẩm thực:
Ăn cơm tẻ, cơm nếp nướng ống nứa
(piêng glao), thịt nướng, canh bồi
(pai vih), canh gạo rang (pai oal),
hút thuốc lá sợi, ăn trầu, uống rượu
cần… Trang phục xưa: Đàn ông
đóng khố, đàn bà quấn váy tấm, cổ
và tay đeo vòng, lục lạc, chuỗi hạt
cườm ngũ sắc, thiếu nữ đeo kiềng
bằng bạc, đồng. Hôn nhân: Quan hệ
gia đình mẫu hệ đã tan rã, nhưng
quyền thừa kế vẫn thuộc về con
gái, nữ giới được nể trọng hơn nam
giới. Cưới hỏi nhà trai đi hỏi vợ, nhà
gái đi hỏi chồng. Nhạc cụ: Đàn tre,
sáo, kèn bầu (camvuôt), kèn môi,
đàn Goong chơloq, chiêng, cồng…
sử dụng trong lễ hội, đám cúng.
Văn nghệ dân gian: Chuyện kể dân
gian, dân ca ru em, hò đối đáp, diễn
xướng, múa cấy lúa, sàng gạo, giã
gạo.Tín ngưỡng: Đa thần, tiêu biểu
là lễ cúng thần Lúa (Sa Yangva), lễ
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cúng thần Rừng (Sa Yangri) với ước
mong cầu cho bình an, sức khoẻ, tạ
ơn trời cho hạt lúa, hạt ngô đầy nhà,
hoa trái bội thu. Để tìm hiểu về đồ
trang sức của đồng bào Chơ Ro, bài
viết xin giới thiệu một số loại hình
tiêu biểu như sau:
Lục lạc: Là loại hình vòng đeo
trang sức của tộc người Chơ ro,
gồm hai xâu chuỗi được xâu từ lớn
đến nhỏ cân xứng, lục lạc được
đúc bằng đồng, dạng hình cầu có
khoen xỏ dây, cấu tạo có viên kêu
và khe hở tạo âm thanh. Bên ngoài
tạo các đường hoa văn hình học
hình vòng tròn đồng tâm, răng cưa,
chấm nổi… một số kết hợp chữ Thọ
(chữ Hán). Đây là vòng đeo tay dùng
trong cuộc sống hàng ngày và phổ
biến sử dụng trong lễ hội, cưới hỏi,
nghi lễ của đồng bào Chơ ro sinh
sống định cư lâu đời tại khu vực
tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu;
Kỹ thuật đúc và tạo tác hoa văn tinh
xảo, chứa đựng nhiều giá trị nghệ
thuật và mang đặc trưng của văn
hóa tộc người Chơ ro bản địa; Nhóm
hiện vật có niên đại vào đầu thế kỷ
XX. Tất cả đều được chế tác bằng
kỹ thuật thủ công. Tình trạng: cũ
lên ten, nguyên vẹn.
Vòng đeo: (10 hiện vật), hình
tròn, thuộc loại hình trang sức, sử
dụng phổ biến của nam và nữ của
đồng bào Chơ ro sinh sống định cư
lâu đời tại khu vực tỉnh Đồng Nai,
Bà Rịa – Vũng Tàu trong cuộc sống
hàng ngày, mang tính đặc trưng tộc
người Chơ ro, chất liệu đồng, chế tác
bằng kỹ thuật đúc thủ công. Tình
trạng hiện vật: cũ, nguyên vẹn.
Vòng đeo gắn lục lạc: (01 hiện
vật), hình tròn, thuộc loại hình
trang sức vòng đeo sử dụng trong

lễ nghi tôn giáo và các sự kiện lễ
hội khác của đồng bào Chơ ro sinh
sống định cư lâu đời tại khu vực
tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cấu tạo gồm vòng đeo, đúc liền với
lục lại cân đối ở bốn điểm, chế tạo
kỹ thuật tinh xảo, có sự gắn kết
giữa công năng đeo làm đồ trang
sức kết hợp với tạo tác là vật phát
âm để sử dụng như một báo hiệu

Lục lạc đồng của phụ nữ Chơ ro.

của một lễ nghi hay một tín hiệu
âm thanh truyền tải thông tin, đôi
khi sử dụng như là một công cụ
âm nhạc. Hiện vật mang tính đặc
trưng của đồng bào Chơ ro, phổ
biến ở khu vực miền cao Đông Nam
Bộ; chế tác bằng kỹ thuật đúc thủ
công. Niên đại đầu thế kỷ XX. Tình
trạng hiện vật: cũ, nguyên vẹn.
Chuỗi hạt thực vật: (01 hiện
vật): gồm nhiều hạt để xâu thành
một chuỗi đeo với các hạt bằng chất
liệu nhựa thực vật trong, màu hồng
nhạt, hạt cấu tạo hình gần ô van,
khoan lỗ dây xâu, sản xuất bằng
kỹ thuật thủ công. Đây là đồ trang
sức mang tính đặc trưng của người
Chơ ro sinh sống định cư lâu đời
tại khu vực tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa
– Vũng Tàu; niên đại đầu thế kỷ
XX. Tình trạng hiện vật tương đối
nguyên vẹn.

Chuỗi cườm: (01 hiện vật) với
nhiều hạt xâu xuỗi thành một chuỗi
tạo vòng đeo, chất liệu nhựa thực
vật và thủy tinh, màu vàng nhạt,
trong; thuộc loại hình trang sức,
là vật đeo mang tính đặc trưng của
đồng bào Chơ ro sinh sống định cư
lâu đời tại khu vực tỉnh Đồng Nai,
Bà Rịa – Vũng Tàu. Tình trạng hiện
vật: cũ, nguyên vẹn với các hạt có
nhiều hình dạng: hình ống, hình ô
van, hình gần dạng chữ nhật…tất cả
đều được khoan xuyên lỗ xâu đeo;
sản xuất bằng kỹ thuật thủ công.
Niên đại đầu thế kỷ XX.
Vòng đeo: 02 hiện vật hình tròn
dẹt, mặt cắt dạng hình chữ D, chất
liệu thủy tinh màu xanh đen và
màu hồng; sản xuất bằng kỹ thuật
đúc thủ công kết hợp với mài bóng
hoàn thiện; sản phẩm được sử dụng
là đồ trang sức cho em bé, đôi khi
sử dụng như vật tượng trưng cho
tín ngưỡng của người Chơ ro sinh
sống định cư lâu đời tại khu vực
tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu,
niên đại đầu thế kỷ XX, tình trạng
gần nguyên vẹn, bị mẻ, sứt một số
điểm nhỏ.
Chuỗi vòng: (04 hiện vật), là các
chuỗi vòng bằng các chất liệu thủy
tinh kết hợp với hạt nhựa thực vật
đa màu sắc, hiện vật thuộc loại
hình trang sức đeo sử dụng trong
cuộc sống hàng ngày và các nghi lễ
tôn giáo tín ngưỡng đặc trưng của
người Chơ ro, là sản phẩm sang
trọng tạo các yếu tố thẩm mỹ tộc

Chuỗi cườm đeo cổ của phụ nữ Chơ ro.

người. Kỹ thuật chế tác bằng đúc,
kéo sợi cắt thủ công, có xuyên lỗ
xâu chuỗi. Niên đại đầu thế kỷ
XX. Tình trạng hiện vật tương đối
nguyên vẹn.
Những hiện vật trang sức này
mang tính đặc trưng của tộc người
Chơ ro được sản xuất, chế tác bằng
kỹ thuật thủ công mang tính kỹ
thuật và yếu tố thẩm mỹ của văn
hóa tộc người Chơ ro sinh sống định
cư lâu đời tại khu vực tỉnh Đồng
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Các hiện
vật đều được sử dụng với tính đa
chức năng, vừa là đồ trang sức, vừa
là đồ sử dụng trong các lễ hội, tôn
giáo, tín ngưỡng. Truyền qua bao
đời, người Chơ ro sinh sống định cư
lâu đời tại khu vực tỉnh Đồng Nai,
Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng những
hiện vật trên như một tín hiệu, một
biểu trưng về văn hóa tộc người
Chơ ro ở Đông Nam Bộ, nguồn gốc
có được là do bà con tộc người Chơ
ro sinh sống định cư lâu đời tại khu
vực tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng
Tàu trân trọng các giá trị truyền
thống của thế hệ trước, truyền lại
cho đến ngày hôm nay như những
vật kỷ niệm, đôi khi là những hiện
vật gắn liền với đời sống tôn giáo
tín ngưỡng luôn gìn giữ bên mình
và vì thế chúng còn tồn tại đến ngày
nay, hiện nay các sản phẩm này của
người Chơ ro đã bị mai một, rất may
mắn hiện nay bảo tàng tỉnh đã tiến
hành sưu tầm. Đây là bộ sưu tập
làm hoàn toàn bằng kỹ thuật thủ

công của đồng bào Chơ ro bản địa
sinh sống định cư lâu đời tại khu
vực tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng
Tàu được giao lưu lan truyền qua
các khu vực văn hóa khác, là sản
phẩm mang tính đặc trưng văn hóa
tộc người của người Chơ ro trong
lịch sử cũng như là sản phẩm đánh
dấu sự giao thương, trao đổi của
người Chơ ro với các dân tộc khác
trong khu vực Đông Nam Bộ. Toàn
bộ các sản phẩm chủ yếu thuộc
loại hình trang sức sử dụng trong
cuộc sống thường nhật và đặc biệt
là phổ biến sử dụng trong các sinh
hoạt tín ngưỡng, cộng đồng; phản
ánh tính chất kỹ thuật cũng như
các giá trị thẩm mỹ, văn hóa nghệ
thuật của đồng bào Chơ ro trong
lịch sử, tồn tại và phát triển đến đầu
thế kỷ XX. Hiện nay, các sản phẩm
này của người Chơ ro gần như bị
thất truyền, mai một, sự hiếm hoi
của hiện vật cho thấy chúng cần
được sưu tầm để lưu giữ, bảo tồn
và hướng tới phát huy giá trị trong
việc giới thiệu về các di sản văn hóa
tộc người bản địa trên vùng đất Bà
Rịa - Vũng Tàu một cách phong phú,
đa dạng; là cơ sở để phục hồi các
giá trị văn hóa truyền thống, giá trị
văn hóa vật chất và tinh thần của
người Chơ ro. Những hiện vật gồm
các loại hình trang sức của người
Chơ ro trong lịch sử vốn đã bị mai
một, thất truyền, là sản phẩm mang
tính đặc trưng của văn hóa tộc
người Chơ ro, phản ánh trình độ kỹ
thuật, các yếu tố văn hóa vật chất và
văn hóa tinh thần, đặc biệt là yếu tố
mỹ thuật, nghệ thuật, tôn giáo, tín
ngưỡng bản địa. Đây là những sản
phẩm thủ công truyền thống đầy
tính mỹ thuật, tinh xảo cũng như
nét văn hóa độc đáo của người Chơ
ro ở Bà Rịa - Vũng Tàu cần được gìn
giữ, lưu truyền, nghiên cứu, phục
dựng, trưng bày và phát huy giá
trị về văn hóa đặc trưng, tiêu biểu
của cộng đồng người Chơ ro trong
đại gia đình các dân tộc Việt Nam
cũng như là sản phẩm phục vụ cho
du khách khám phá về các loại hình
văn hóa tộc người Việt Nam khi đến
tham quan nhà bảo tàng. 
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Xuân về

TRÊN QUÊ HƯƠNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU
THIÊN HƯƠNG
Một mùa Xuân mới đang về,
từ các thôn xóm đến các phố
thị đều chuyển mình phơi
phới sắc xuân. Bà Rịa - Vũng
Tàu những ngày này khoác
lên mình những chiếc “áo
mới”. Những tuyến đường
lộng lẫy với ánh đèn màu và
hoa tươi đua sắc. Nhiều tiểu
cảnh độc đáo được thiết kế,
trang hoàng lộng lẫy ở các
cửa hàng, khách sạn, trung
tâm thương mại… góp phần
tô điểm hương sắc mùa xuân
rực rỡ trong không khí hân
hoan của đất trời.

M

ùa này về huyện Long
Điền, nhìn đâu cũng thấy
những cánh đồng lúa xanh
ngăn ngắt đung đưa trong gió. Con
đường vào các xã An Ngãi, An Nhứt,
Phước Hưng, Tam Phước... nơi ghi
lại bao dấu tích lịch sử của một thời
cách mạng đã được trải nhựa rộng
thênh thang. Có dịp đến thăm HTX
Nông nghiệp Dịch vụ xã An Nhứt,
huyện Long Điền vào những ngày
cận Tết, trên những cánh đồng lúa
trải dài là một không khí sản xuất
nhộn nhịp. Khép lại năm Canh Tý
2020, sau những giọi mồ hôi đổ
xuống ruộng đồng, bà con nông
dân của HTX đã hưởng niềm vui
được mùa với những ruộng lúa trĩu
bông. Sản lượng lúa đạt đến mức 18
tấn/ha, cao hơn năng suất lúa các
năm trước đến 3tấn/ha. Thêm vào
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đó giá lúa tươi cũng tăng cao đến
1.000 đồng/kg; sau khi trừ hết chi
phí, nông dân có lãi từ 45 - 50 triệu
đồng/ha. Với thành quả sau đạt
được một năm lao động vất vả, trên
gương mặt của những người nông
dân rám nắng đều hiện lên những
nụ cười tươi.
Tại những bến cá Long Hải,
Phước Tỉnh tàu thuyền tấp nập cập
bờ mang đầy tôm cá. Xã biển Phước
Tỉnh là địa phương nơi mà người
người đi biển, nhà nhà đi biển như
một lẽ tự nhiên. Biển cũng chính
là nguồn sống của những cư dân
làng chài có tiếng giàu nhất nhì

cả nước này. Vẫn là một không khí
nhộn nhịp, tấp nập trên ghe dưới
bến và cái vị mặn mòi của biển
không lẫn vào đâu được khi đặt
chân đến đây. Từ đầu tháng Chạp,
các chủ tàu đã bắt đầu cập bến, vừa
để nghỉ ngơi chuẩn bị đón Tết cổ
truyền của dân tộc, vừa tu bổ, cải
hoán lại tàu thuyền để chuẩn bị
xuất bến đầu năm. Đánh bắt hải
sản là nghề cha truyền con nối từ
bao đời nay của người dân Phước
Tỉnh, với họ thuyền là nhà – biển cả
là quê hương. Toàn xã hiện có trên
1.129 chiếc tàu, thuyền đánh bắt
hải sản xa bờ, với công suất trên

287.000CV, trong đó tàu thuyền
có công suất trên 90CV chiếm 92%
tổng lực lượng tàu thuyền của xã.
Năm 2020, sản lượng khai thác của
xã đạt gần 74.000 tấn. Từ sự phát
triển của ngành khai thác và đánh
bắt hải sản xa bờ, các ngành kinh
tế khác của xã như thương mại,
dịch vụ cũng gia tăng theo.
Rời Phước Tỉnh, theo hướng cầu
Cửa Lấp khoảng chừng 15 cây số
sẽ đến TP.Vũng Tàu, một thành phố
biển xanh, sạch, đẹp. Dạo qua các
trục đường chính của TP. Vũng
Tàu như: 3/2, Lê Hồng Phong, Thùy
Vân, Bacu, Trần Phú, Quang Trung,
Hạ Long, khu vực công viên Bãi
Trước, Bãi Sau… từng dòng người
xe tấp nập nối đuôi nhau dẫn đến
những tụ điểm vui chơi, bờ biển,
công viên… Những ngày Tết Tân
Sửu 2021, thành phố Bà Rịa, Trung
tâm hành chính-chính trị của tỉnh
cũng được khoác trên mình tấm
áo mới với màu sắc rực rỡ. Dọc các
trục đường chính của thành phố,
cờ phướn, khẩu hiệu treo cao, đèn,
hoa giăng rực rỡ làm cho thành phố
càng thêm lộng lẫy.
Mỗi người dân Bà Rịa - Vũng Tàu
đều tự hào với sức trẻ căng tràn của
một vùng đất ghi dấu nhiều chiến
công hiển hách, vững vàng bước
qua mọi thử thách, không ngừng
vươn mình phát triển. 45 năm sau
ngày giải phóng, một khoảng thời

gian không dài trong hành trình
xây dựng quê hương, song là một
chặng đường vô cùng quan trọng,
đánh dấu những thắng lợi ý nghĩa
của tinh thần đoàn kết và quyết
tâm vượt mọi thách thức. Là một
tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam, tiếp giáp với các trung
tâm kinh tế lớn nhất cả nước, có vị
trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận
lợi đã tạo cho tỉnh có nhiều tiềm
năng và thế mạnh trong phát triển
kinh tế – xã hội. Bà Rịa – Vũng Tàu
đã biết khai thác và phát huy các lợi
thế, biến các lợi thế và tiềm năng
thành nguồn lực phát triển và đã
đạt được nhiều thành tựu quan
trọng.
Kể từ năm 1991 đến nay, kinh
tế của tỉnh liên tục tăng trưởng
với tốc độ cao. Trước đây công
nghiệp của tỉnh được hình thành
từ các cơ sở sửa chữa tàu thuyền,
chế biến hải sản sơ cấp xây dựng
từ những năm đầu của thập niên
60, đến nay nền công nghiệp Bà
Rịa - Vũng Tàu đã có một cơ cấu
tương đối đầy đủ với sự có mặt
của nhiều ngành công nghiệp như:
Năng lượng, luyện kim, hoá chất,
vật liệu xây dựng, phân NPK, gạch
men, nhựa PVC, chế biến hải sản…
trong đó khai thác dầu khí và các
ngành công nghiệp có nguồn gốc
từ dầu khí (chế biến khí, sản xuất
điện, đạm) là ngành công nghiệp

tạo ra nguồn thu ngân sách lớn cho
tỉnh. Ngành du lịch đã từng bước
khẳng định vai trò, vị trí của một
ngành kinh tế mũi nhọn. Một điểm
nhấn của Bà Rịa - Vũng Tàu là thế
mạnh dịch vụ cảng đang được phát
huy nhằm đưa Bà Rịa - Vũng Tàu
thực sự trở thành cửa ngõ của vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng
đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ
động, sáng tạo và thể hiện tầm nhìn
trong xác định phương hướng phát
triển, cụ thể hóa quan điểm và con
đường đi lên là công nghiệp, cảng
biển, du lịch và nông nghiệp công
nghệ cao. Đến nay, phát triển kinh
tế với cơ cấu công nghiệp và dịch
vụ chiếm hơn 88%; Tổng thu ngân
sách luôn vượt chỉ tiêu đề ra và
đứng thứ 3 cả nước, trong đó, thu
nội địa ngày càng tăng và chiếm
hơn 40% tổng thu ngân sách của
tỉnh. GRDP bình quân đầu người/
năm đạt 6.850 USD, thuộc những
địa phương cao nhất cả nước. An
sinh xã hội được chăm lo, đời sống
của nhân dân được không ngừng
nâng cao. An ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội được giữ vững.
Phát triển kinh tế không dựa vào
dầu khí tiếp tục là định hướng của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong
thời gian tới. Bốn trụ cột kinh tế
tỉnh chú trọng phát triển, nâng
tầm là công nghiệp, cảng biển, du
lịch và nông nghiệp công nghệ cao.
Đặc biệt, tỉnh tập trung các nguồn
lực phát triển hệ thống cảng biển
Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung
chuyển quốc tế và hệ thống dịch
vụ hậu cần cảng đồng bộ, hiện đại,
đáp ứng yêu cầu tiếp nhận đội tàu
biển quốc tế, chia sẻ lượng hàng
hóa thông qua cảng biển TP.Hồ
Chí Minh và dần dần đóng vai trò
cảng chính, cảng cửa ngõ quốc tế
của khu vực phía Nam. Bà Rịa –
Vũng Tàu luôn sẵn sàng đón nhận
thử thách, chèo lái “con tàu Bà Rịa
- Vũng Tàu” vững vàng, tự tin vươn
ra biển lớn. 

Bô lão - Nhờ lớn Long Sơn chăm sóc hoa ngày Tết.
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Nét
đẹp
văn hóa ngày xuân
NGUYỄN QUANG PHI
Dù đi đâu ở đâu, là người Việt
khi Tết đến Xuân về không
chỉ thiêng liêng mà còn là
sự kiện trọng đại nhất trong
năm. Ngày Tết khởi đầu của
một năm vũ trụ vận hành và
khoảng khắc ấy tạo nên không
khí văn hóa Xuân không trộn
lẫn với bất cứ dân tộc nào trên
thế giới.
NÉT ĐẸP VĂN HÓA XUÂN XƯA
Trong tâm thức của người Việt,
dù đang ở chân trời góc bể nào,
những ngày Tết đến tất cả đều
mong mỏi trở về căn nhà nơi có ông
bà, cha mẹ, tổ tiên đã sinh thành
ra mình. Tết với ý nghĩa bao trùm
nhất là đoàn viên, sum họp, Tết
của mái ấm gia đình, dòng họ, quê
hương; tình làng nghĩa xóm, đong
đầy tình yêu thương, thân ái.
Tết đến, đầu tiên người Việt
tưởng nhớ đến những người thân
đã “trở về với thế giới vĩnh hằng”
thông qua tục lệ “Tảo mộ”. Tảo mộ
thực chất là dọn cỏ, quét vôi, đắp
thêm đất vào phần mộ hay còn gọi
là “nhà cửa” của những người đã
khuất, có thể thực hiện trước hoặc
sau Tết. Ở phía Bắc nước ta, trước
Tết khoảng một tuần, nhà nhà ra
phần mộ ông bà, tổ tiên “sơn cửa
sơn nhà” sạch sẽ, tươm tất, thành
kính mời những người đã khuất về
đón tết, vui xuân cùng con cháu.
Những ngày Tết Nguyên đán đến
gần, đâu đâu cũng rộn vui với tiếng
chổi quét dọn đường làng, ngõ xóm;
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ai cũng tất bật dọn dẹp, trang hoàng
nhà cửa, lau bàn thờ, đánh bóng các
đồ tế lễ. Đến 29 hoặc 30 tháng chạp,
dù giàu hay nghèo, no hay đói, tùy
hoàn cảnh từng nhà mà sửa soạn
“Lễ Tất niên” hay còn gọi là “Tiệc
Tất niên” với hai mâm cỗ, cúng gia
tiên đặt ở bàn thờ và cúng trời đất
đặt ở khoảng sân trước nhà. Đây
là phong tục lâu đời, một nếp sống
tâm linh, vừa là nghi thức đánh dấu
kết thúc năm cũ, chuẩn bị chào đón
năm mới, vừa thể hiện lòng thành
tri ân trời đất, thần linh, tổ tiên đã
phù hộ cho gia đình bình an. Sau
một năm nhọc nhằn, vất vả lo toan,
bữa cơm tất niên với bao giận hờn
được trút bỏ, bao nhọc nhằn gác lại,
nhường chỗ cho sự ấm cúng đoàn tụ
và niềm vui hạnh phúc ngập tràn.
Giao thừa-thời khắc thiêng liêng
nhất chuyển giao giữa năm cũ với
năm mới, dù nghi lễ cúng Giao thừa
có khác nhau ở mỗi miền, nhưng tất
cả các gia đình đều có mâm ngũ quả
và mâm cơm đặt lên bàn tờ tổ tiên.
Trong phút giây trang trọng, thắp
nén nhang và cùng tâm nguyện:
Cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe, an
lành và may mắn trong năm mới.
Một nét văn hóa Xuân của người
Việt thật độc đáo và đặc sắc!
Ngày Tết người Việt chọn mặc
bộ quần áo mới nhất và đẹp nhất,
chuẩn bị những thiệp nhỏ, màu đỏ,
đựng tiền. Dù giá trị vật chất không
lớn, nhưng lại mang giá trị tinh
thần vô giá, là tấm lòng thành kính
tri ân bậc sinh thành “Mùng một
Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba

Tết thầy”. Tục lệ Chúc Tết, Mừng
tuổi không biết có tự bao giờ, chỉ
biết rằng, cứ Tết đến là mọi người
từ già đến trẻ đến nhà nhau chúc
Tết, mừng tuổi. Xuân đến, lòng bao
dung, vị tha, nhân văn của người
Việt mở rộng lạ thường. Họ bỏ lại
ở phía sau tất cả mọi u ám, than
phiền; tha thứ tất cả những gì “ăn
ở” chưa phải với nhau; dù quen biết
hay không, gặp là mở lòng, tay bắt
mặt mừng, chúc nhau năm mới,
tuổi mới, sức khỏe, niềm vui, may
mắn, thành đạt, hạnh phúc; mời
nhau ly trà, chén rượu, cùng nhâm
nhi chút mứt, chút bánh cầu may...
Xuân về, Tết đến người người đi
lễ chùa khấn Phật, cầu phúc, cầu
lộc, cầu duyên; đến nhà thờ họ lạy tổ
tiên; đi lễ hội với những thú chơi hát
trống quân, đánh đu, chơi cờ người,
kéo co, chọi gà, múa lân...; thầy giáo
khai bút, học sinh mở sách, người
nông dân ra đồng hái lộc, ông đồ
cho chữ đầu Xuân... Niềm hy vọng
một năm mới an lành, may mắn đã
tạo không gian và thời gian những
ngày Tết vui tươi, nhộn nhịp,
đáng yêu và ai cũng muốn được
tận hưởng.

NÉT ĐẸP VĂN HÓA XUÂN NAY
Dù thời gian có trôi, thế giới có
đổi thay, nhưng những giá trị văn
hóa Xuân mang đậm sắc thái thuần
Việt không chỉ được bảo tồn, mà
còn phát triển phong phú, tạo nên
những dấu ấn văn hóa mới.
Nét đẹp văn hóa “Uống nước
nhớ nguồn”, càng ngày Đảng, Nhà

nước, đoàn thể các cấp từ Trung
ương đến cơ sở; tổ chức và những
nhà hảo tâm càng giữ gìn, phát huy
và nâng lên tầm cao giá trị nhân
bản. Dù đất nước còn muôn vàn khó
khăn, nhưng những người có công
với cách mạng, gia đình liệt sĩ, mẹ
Việt Nam anh hùng, những người
yếu thế trong xã hội, già cả neo
đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật,
hộ nghèo, cận nghèo... được chăm
lo cả về tinh thần lẫn vật chất, giúp
họ đón cái Tết tươm tất, đủ đầy, thụ
hưởng hạnh phúc như bao người
khác trong xã hội.
Từ Xuân Tân Mùi 1991, không
khí như náo nức hơn, khi hàng
ngàn bạn đọc ngóng chờ đến ngày
mở Hội Báo Xuân - một món ăn tinh
thần độc đáo, có một không hai.
Hàng ngàn ấn phẩm báo chí Xuân
muôn màu, đặc sắc, mang đậm chất
Xuân của cả nước về gần hơn với
bạn đọc. Những người làm báo có
dịp tiếp xúc, giao lưu với bạn đọc và
bạn đọc được đắm mình tận hưởng

những giá trị văn hóa qua báo chí.
Khoảng thời gian được nghỉ ngơi,
thư thái, trong tiết trời Xuân ấm áp,
là dịp lý tưởng nhất để các tầng lớp
nhân dân tham quan, khám phá
những ấn phẩm báo Xuân mình
thích, mình cần.
Gia vị ngày Xuân như đậm đà và
có ý nghĩa hơn, khi toàn dân hưởng
ứng “Tết trồng cây” theo lời kêu gọi
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày
11/01/1960, nhân đón Tết Nguyên
đán Canh Tý, Bác Hồ trồng cây đa
tại Công viên Hồ Bảy Mẫu (Công
viên Thống Nhất - Công viên Lênin)
- mở đầu văn hóa Tết cổ truyền của
dân tộc - Tết trồng cây! Người khởi
xướng và gương mẫu thực hành
đã tạo nguồn cảm hứng to lớn, có
sức lôi cuốn mạnh mẽ, lan tỏa khắp
nước, hình thành một truyền thống
văn hóa mới, có ích cho mỗi con
người, đất nước và toàn xã hội.
Có lẽ không ai quên, sáng mùng
một Tết Kỷ Dậu 1969 (16/2/1969),
dù sức khỏe không còn tốt Người

vẫn đi thăm hỏi, chúc Tết nhiều nơi
sau đó về xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây
cùng với nhân dân trồng cây trên
đồi Đồng Váng. Ai ngờ đó cũng là
cái Tết cuối cùng của Bác!
“Tết trồng cây”, “Trồng cây đời
đời nhớ ơn Bác Hồ” đã ăn sâu vào
tiềm thức trong các tầng lớp nhân
dân, tạo thành truyền thống, mỹ
tục, mang lại lợi ích thiết thực về
kinh tế, bảo vệ môi trường. Đành
rằng, cũng có lúc, có khi, có nơi
phong trào lắng xuống và cũng
có nơi thực hiện “Tết trồng cây”
còn hình thức, hiệu quả chưa cao.
Nhưng khi mùa Xuân Tân Sửu về,
để văn hóa Xuân như dòng chảy bất
tận, hãy tự nhìn lại mình, tự chỉnh
tự sửa và dành một khoảng thời
gian tham gia trồng, chăm sóc, bảo
vệ cây xanh, góp phần cùng nhân
dân cả nước làm cho lời Bác “Mùa
Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất
nước càng ngày càng Xuân” trở
thành hiện thực sinh động trong
cuộc sống.
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Thơ
 ĐẾ YÊN

Biển và bờ
và dã tràng xe cát

 HÀ HƯƠNG

Vui xuân
Nào cùng nâng ly rượu
Chúc ngày xuân an lành
Niềm vui và may mắn
Trọn vẹn đường công danh

Thênh thang mình một cõi
Rượu này ta cứ say
Tình này ta dốc cạn
Vui không quên tháng ngày
Sắc Xuân hòa trời đất
Mong cho mùa tốt tươi
Nhà nhà đều no ấm
Xuân tưng bừng muôn nơi.

				
Chẳng thể gấp lại một buổi chiều tẻ ngắt
Để cùng anh lang thang trên bãi biển ngày nào
Chẳng thể xóa hết những kỷ niệm ngọt ngào
Để trang thơ hôm nay không toàn dư âm mặn chát.
Em thèm lại được một lần cùng anh so dấu chân trên cát
Cùng đếm ánh sao rơi cùng nghe con sóng vỗ bờ
Thèm lại được cùng anh kể về những giấc mơ
Trong ấy có biển, có bờ, có anh và em cùng hiện diện.
Anh yêu biển và ví em là biển
Lúc ưu tư lúc cuồn cuộn thét gào
Cho đến khi em buột miệng vì sao
Mối tình biển với bờ ngàn năm sau vẫn vậy?
Anh không hiểu và vì câu hỏi ấy
Anh lặng lẽ ra đi chẳng giải thích điều gì
Chỉ bỏ lại con dã tràng xe cát ngây ngô
Ôm giấc mơ thấy một ngày biển cạn.
Biển rộng dài biển vỗ hoài bờ cát
Nhưng biển vẫn bỏ đi khi bờ mãi đứng chờ
Em là biển, là bờ hay là con dã tràng tội nghiệp
Miệt mài hoài không có được tình anh?
      Vũng Tàu ngày 30/8
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Xuân về

Đàn én bay chao liệng
Bầu trời xanh mênh mang
Em gom thêm chút nắng
Tô điểm cho mùa vàng.
Gởi tình yêu vào đất
Cây nẩy chồi xanh non
Trăm hoa khoe sắc thắm
Xuân đến vui ngập tràn.

Tháng bảy bất tận mưa ngâu
Sông Ngân nước trong hay đục?
Nàng Chức chàng Ngưu còn khóc?
Cả năm gặp có một ngày…

 AN AN

Tháng tám mùa thu lá bay.
Heo may ngỡ ngàng xuống phố
Cúc vàng càng thêm rực rỡ
Rằm này phá cỗ trông trăng.

12 tháng

Tháng chín đẹp đến bàng hoàng
Lá vàng trôi trong chiều gió
Có ai không thành thi sĩ
Khi mùa thu chào từ ly?

Tháng giêng dài như hơi thở
Mưa xuân nhắc nhớ  bao điều
Một mùa bắt đầu năm mới
Cớ sao sùi sụt khóc than.

Tháng mười, đông đến lầm lì.
Người người khoác thêm áo ấm.
Lá cây chừng như thấm lạnh
Đành tìm về đất buông cành.

Tháng hai mỏng như lá lúa
Xanh non che mặt phố phường
Hoa mận bên đường bừng nở
Nắng xuân mềm như lụa tơ.

Mười một mưa phùn gió bấc
Đất trời thầm nhắc ta rằng
Con người cần nhau lắm lắm
Mùa cưới bắt đầu phải chăng?

Rất nhiều người sợ tháng ba
Bà già chết rồi còn rét
Nàng Bân chậm chân đáng ghét
Vì nàng đông lẫn vào xuân.

Tháng chạp kết thúc một năm
Thời gian bóng câu qua cửa
Nửa đời nắng mưa nếm đủ
Bao nhiêu rồi mùa tháng trôi?

Tháng tư lướt về nhanh quá
Ô kìa hoa phượng rụt rè
Ve sầu ngân vang nhắc nhở
Bạn ơi sắp ngày chia xa.
Tháng năm mùa hạ khoe màu
Đỏ tím, hồng, vàng, diệp, lục
Tiếng ve vẫn còn thổn thức
Đừng xa, xin đừng xa nhau.
Tháng sáu đến rất ồn ào
Mưa rào đuổi nhau trên phố
Lửa phượng kiên cường vẫn đỏ
Tiếng ve tan rồi còn đâu.
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