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Chúc Mừng Năm Mới
HAPPY NEW YEAR

Thư Ban biên tập
Kính gửi bạn đọc Tập san “Thông tin Truyền thông”!
Thời gian thấm thoát, một mùa Xuân mới, Mùa xuân Nhâm Dần 2022
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 Đảng
quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022”.
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 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 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 Nhâm Dần 2022, 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

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

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và
Truyền thông BR-VT cấp ngày 24/1/2022.
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trở về nơi thành lập

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VV Nguyễn Quang Phi
Xuân Nhâm Dần (2022) đã về, là dịp mời các
bạn cùng trở lại Hồng Kông - nơi Bác Hồ và
những nhà cách mạng tiền bối cách đây tròn
92 năm thành lập Đảng ta - để hồi tưởng sự
kiện lịch sử vĩ đại nhất trong thế kỷ XX của
cách mạng Việt Nam.

HỒNG KÔNG - XUÂN CANH NGỌ 1930
Năm 2001, tôi may mắn được cùng đoàn đại biểu
Trường Đảng thăm, làm việc với Trường Đảng Trung
Quốc. Chuyến đi có một không hai ấy đã để lại trong
tôi ấn tượng không thể nào quên. Đoàn chúng tôi
được thăm nơi Bác Hồ thành lập Hội Việt Nam Cách
mạng Thanh niên (1925) ở Quảng Châu; đến nghĩa
trang Hoàng Hoa Cương thắp nén nhang thành kính
liệt sĩ Phạm Hồng Thái; sang Hồng Kông - tìm hiểu
một địa chỉ từng ao ước trong đời - nơi Bác Hồ thành
lập Đảng ta.
Những ngày ở Hồng Kông, dù cố gắng tìm những
dấu tích còn lại nơi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức
Hội nghị thành lập Đảng, nhưng bụi thời gian đã che
mờ dấu tích một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc ta.
Hồng Kông đã quá đổi thay so với 70 năm trở về trước.
Nhà công nhân ở xóm thợ, một trong những địa điểm
diễn ra Hội nghị thành lập Đảng đã nhường chỗ cho
đại lộ Olympic; đi qua sân bóng đá, nơi mỗi khi căng
thẳng Người đưa đại biểu ra vừa xem đá bóng, vừa bàn
chuyện thành lập Đảng, giờ đã nhường chỗ cho sân vận
động Olympic rộng lớn, hiện đại; quả đồi gần sân vận
động, bến cảng… những nơi diễn ra Hội nghị thành
lập Đảng năm xưa vẫn còn đó, nhưng không còn dấu
tích nào.
Đã nhiều đoàn cán bộ nước ta sang Hồng Kông và đều
có ý kiến trao đổi với các bạn đồng nghiệp Trung Quốc
và được phía bạn đồng tình, rằng nên xây dựng nơi
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đây những bia tưởng niệm để ghi lại sự kiện lịch sử
vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Ngoài việc thành lập
Đảng, Hồng Kông còn là nơi được chứng kiến Hội nghị
lần thứ Nhất BCHTW Đảng ta và là nơi Bác Hồ bị bọn
mật thám bắt giam trong nhà tù Anh. Làm được điều
đó, không chỉ lưu giữ được một sự kiện lịch sử, mà còn
tăng giá trị của vùng đất Hồng Kông nhìn từ góc độ
Văn hóa.
Trong tâm trí chúng tôi, là hình ảnh Bác Hồ từ Châu
Âu trở về Châu Á đầy gian nan, vất vả hiện về. Năm
1927, từ Pháp Người sang Đức, Thụy sĩ, Italia, Nhật
Bản về Xiêm (Thái Lan). Trước yêu cầu của cách mạng
Việt Nam và Quốc tế Cộng sản, từ Xiêm sang Sigapore
và ngày 23/12/1929 Người có mặt ở Hồng Kông triệu
tập Hội nghị thành lập Đảng. Người lựa chọn và quyết
định tổ chức Hội nghị vào dịp Tết Nguyên đán, bởi ở
Việt Nam và Trung Quốc ngày Tết thời gian nghỉ kéo
dài, người đi lại du Xuân đông đúc. Đó là dịp giữ được
bí mật khi các đại biểu tham dự Hội nghị có thể rời
khỏi đất nước mà không ai để ý.
Dẫu biết rằng cách mạng “trước hết phải có đảng cách
mệnh”, nhưng phải mất đến 10 năm (1920-1930) Người
mới thành lập được Đảng. Quãng thời gian 10 năm ấy,
Người dày công chuẩn bị đầy đủ điều kiện về chính trị,
tư tưởng, tổ chức cho Đảng ra đời. Cuối năm 1929 đầu
năm 1930 Người gấp rút chuẩn bị những điều kiện,
văn kiện cho Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản:
Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng

và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một Đảng
cộng sản duy nhất ở Việt Nam.
Trong tâm trí chúng tôi, là hình ảnh các nhà cách
mạng tiền bối: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh,
Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng
Mậu. Họ là những nhà Mácxít chân chính, có công lớn
trong việc thành lập nên một Đảng Cộng sản Việt Nam
- một đảng Mácxít chân chính.
Hình ảnh Bác Hồ trong bữa liên hoan đơn sơ mừng
Đảng ta ra đời tại căn phòng của mình thật xúc động.
Người nói với các đại biểu như một lời tâm sự, gửi
gắm một niềm tin và là một mệnh lệnh: “Các đồng chí!
Hôm nay là ngày lịch sử của chúng ta. Lênin vĩ đại
đã nói: Chỉ đảng nào có được một lý luận tiên phong,
mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong.
Bây giờ chúng ta có một đảng như thế rồi - đảng của
giai cấp công nhân. Nhân dân ta từ xưa đã có truyền
thống đấu tranh anh dũng, nhưng suốt những năm
ấy nhân dân ta lại thiếu người cầm lái sáng suốt. Giờ
đây, Đảng của chúng ta phải gánh lấy vai trò này, và
tôi tin rằng Đảng ta sẽ dẫn dắt nhân dân ta đến thắng
lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ
quốc thân yêu”.
Thay mặt Đảng, Bác Hồ viết báo cáo gửi Quốc tế
Cộng sản (28/2/1930) đầy lạc quan: “Chúng tôi bắt
đầu họp vào ngày 6/1 và đến ngày 8/2 các đại biểu
trở về An Nam… Từ nay, với chính sách đúng và với
sự thống nhất, chúng tôi có thể chắc chắn rằng Đảng
cộng sản Việt Nam tiến bộ nhanh chóng”.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bão táp cách mạng
bùng lên kể từ mùa Xuân ấy - Xuân lập Đảng - mùa
Xuân mang bước ngoặt vĩ đại trên con đường đấu
tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc
cho nhân dân.
LUÔN CHỈNH ĐỐN ĐỂ ĐẢNG MÃI LÀ MÙA XUÂN
92 mùa Xuân, Đảng đã tô thắm thêm truyền thống
như “một pho lịch sử bằng vàng”. Tổ chức đảng lớn
mạnh trưởng thành, từ 300 đảng viên khi thành lập,
đến nay có hơn 5.3 triệu đảng viên, sinh hoạt trong
67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, 1.286 đảng bộ
cấp huyện, 54.349 tổ chức cơ sở đảng; đảng viên hoạt
động trong tất cả các tổ chức của bộ máy hệ thống
chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
Thực tế chứng minh, lịch sử kiểm chứng, nhân dân
thừa nhận dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam dân tộc ta có bước tiến diệu kỳ. Những chiến
công vang dội: Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945,
Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa Xuân 1975, thành
tựu trong công cuộc đổi mới (từ 1986)… làm cho bè
bạn năm châu khâm phục, ngưỡng mộ, khiến kẻ thù
kinh ngạc không hiểu vì sao dân tộc Việt Nam lại
thông minh và có sức mạnh vĩ đại đến vậy.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong mùa Xuân Tân
Sửu (2021), Đảng khơi dậy, thổi bùng ngọn lửa khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, quyết
đưa nước ta bước lên đài vinh quang, sánh vai với
các cường quốc năm châu. Nhiệm vụ chính trị to lớn
đó đặt trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp,
khó lường; trong Đảng còn nhiều hạn chế, yếu kém;
nền kinh tế chưa bền vững, năng suất, năng lực cạnh
tranh còn thấp, lại đối mặt với đại dịch Covid-19…
Dưới góc nhìn xây dựng Đảng, Đại hội XIII chủ
trương tiếp tục “xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính
trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao
năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến
đấu của Đảng”. Trong đó tập trung ba nhiệm vụ trọng
tâm: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả suy
thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược;
hoàn thiện bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu
lực, hiệu quả.
Ba nhiệm kỳ liên tiếp, Hội nghị TW4 (khóa XI, XII,
XIII) đều bàn về chỉnh đốn lại Đảng. Gần đây Hội nghị
TW4, khóa XIII đã nâng nhiệm vụ xây dựng Đảng lên
tầm cao mới. Phạm vi điều chỉnh rộng hơn, không
chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn xây dựng và
chỉnh đốn cả hệ thống chính trị; Mục tiêu mới và toàn
diện hơn: Vừa nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực
cầm quyền của Đảng, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của
Mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội; Yêu cầu cao
hơn: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán
bộ, đảng viên suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển
hóa”, tham nhũng, tiêu cực. Ban hành những quy
định chặt chẽ về những điều đảng viên không được
làm; miễn nhiệm, từ chức, kiểm soát quyền lực và
mẫu cán bộ phấn đấu vươn tới: Dám nghĩ, dám nói,
dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng
tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Tiếp tục
đưa bọn tham nhũng, tiêu cực ra ánh sáng công lý,
không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đưa hình
ảnh “hạ cánh an toàn” đi vào dĩ vãng.
Xuân Nhâm Dần đã về, Tết Nguyên Đán đã đến,
Đảng đang đứng trước nhiệm vụ, thử thách sống còn
chỉnh đốn lại mình. Sức Xuân của Đảng sẽ căng đầy
khi khắc ghi và làm đúng lời Bác: “Đảng ta là một
đảng cầm quyền”, “việc cần phải làm trước tiên là
chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn
viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng
giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân
dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy,
khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. 
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Chuyển đổi số (CĐS)đã được xác định là 1
trong 3 khâu đột phá trong phát triển kinh
tế của tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025. Do
đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm
kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, BRVT cơ bản hoàn thiện CĐS và hình thành
mô hình Đô thị thông minh; đổi mới căn
bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều
hành của chính quyền, hoạt động sản xuất,
kinh doanh của DN, phương thức sống, làm
việc của người dân; kinh tế số trở thành
nền tảng cốt lõi thúc đẩy kinh tế phát triển
mạnh mẽ và xây dựng xã hội an toàn, nhân
văn, thịnh vượng.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trải nghiệm
dịch vụ 5G trong lễ khai trương dịch vụ 5G của Viettel.

chuyển đổi số

CHÍNH QUYỀN, DN VÀ NGƯỜI DÂN CÙNG VÀO CUỘC
CĐS là một hành trình dài có sự nỗ lực của các cấp, các
ngành. Nhưng năm 2021 có thể được xem là một năm có
nhiều đột phá nhất trong hành trình CĐS của tỉnh trong
đó có sự vào cuộc của chính quyền, người dân và DN. Nhờ
đó, tỉnh đã đạt một số kết quả khả quan: 100% TTHC đủ
điều kiện được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; là tỉnh
thứ 8 và là tỉnh đầu tiên khai trương mạng 5G sau khi đợt
dịch lần 4 được cơ bản kiểm soát. Bước đầu thực hiện CĐS
trong nông nghiệp với việc tạo 10.000 tài khoản cho hộ sản
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Thúc đẩy
VV Bài, ảnh Tùng Lâm

xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử;
tiến hành thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều
hành Đô thị thông minh (IOC) của tỉnh; thử
nghiệm tổng đài giải đáp dịch vụ công tự động
dựa trên công nghệ AI. Ngoài ra, BR-VT cũng là
tỉnh đầu tiên trên toàn quốc triển khai kết nối
thành công chữ ký số công cộng với Cổng dịch
vụ công của tỉnh; đưa vào hoạt động sàn thương
mại du lịch, bước đầu thu hút hơn 250 khách
sạn, cơ sở lưu trú tham gia sàn; hoàn thành kết
nối Hệ thống Hội nghị truyền hình đến 100%
cấp xã theo yêu cầu của Chính phủ; lần đầu tiên
đưa hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
phục vụ Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân
dân tiếp xúc cử tri...

Theo Chương trình hành
động giữa Bộ TT-TT và UBND
tỉnh BR-VT về thúc đẩy chuyển
đổi số, Bộ TT-TT sẽ phối hợp, tư
vấn hỗ trợ UBND tỉnh để triển
khai thực hiện có hiệu quả các
nội dung: Tư vấn, hỗ trợ xây dựng
chính sách của tỉnh; Phát triển
hạ tầng số phục vụ CĐS; Đẩy
mạnh triển khai dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4; Phát triển ĐTTM
tỉnh BR-VT; Triển khai bộ công cụ
phòng chống sự lây lan của dịch
bệnh; Triển khai dịch vụ tư vấn
sức khỏe trực tuyến; Kết nối và
khai thác hiệu quả các cơ sở dữ
liệu quốc gia.
Tỉnh BR-VT đặt mục tiêu đến năm
2025 sẽ tích hợp các dịch vụ theo
hướng tập trung phục vụ người
dân và DN; toàn bộ TTHC được
cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 và tích hợp
lên cổng dịch vụ công của tỉnh.
Đồng thời tỉnh cũng từng bước
triển khai kinh tế số, xã hội số
trong một số ngành, lĩnh vực ưu
tiên, như: Du lịch, dịch vụ, cảng
biển, tài nguyên và môi trường,
y tế, giáo dục, giao thông, đô
thị… Ðến năm 2030, tỉnh cơ bản
hoàn thiện CĐS, xây dựng thành
công chính quyền điện tử và hình
thành mô hình đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, CĐS cũng đã góp
phần rất lớn trong phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
như: Cài đặt ứng dụng PC-COVID là
583.017, đạt 70%; ứng dụng Sổ Sức
khỏe điện tử là 536.324, đạt tỷ lệ
64,4% người dân trên 18 tuổi; ứng
dụng nền tảng truy vết hỗ trợ xác
định F0; sử dụng thêm kênh thông
tin trên zalo... BR-VT là một trong
3 tỉnh, thành phố sử dụng âm báo
thoại và là tỉnh duy nhất áp dụng
nhắn tin khi thuê bao di động đi
vào tỉnh để tuyên truyền về phòng,
chống dịch COVID-19; là một trong
3 tỉnh đầu tiên đưa ứng dụng zalo
connect vào hỗ trợ, kết nối người
dân trong mùa dịch. Ngoài ra,

BR-VT còn chủ động xây dựng các
phần mềm hỗ trợ phòng, chống dịch
như: cấp mã QR cho xe làn xanh (là
một trong 3 tỉnh đầu tiên cả nước
áp dụng) trước khi Bộ GT-VT triển
khai đồng bộ toàn quốc; ứng dụng
hỗ trợ đưa, đón người dân về quê;
ứng dụng để các nhà hàng đăng ký
mở lại dịch vụ trong mùa dịch.
Trong hành trình thực hiện CĐS,
ngoài sự vào cuộc của các cấp chính
quyền, còn có sự đồng hành của
người dân và DN. Cụ thể, trong đợt
dịch vừa qua, Sở TT-TT phối hợp với
Sở NN-PTNT và các DN bưu chính,
viễn thông đã đưa nông sản lên sàn
thương mại điện tử postmart và
voso. Đây là bước đi cần thiết trong
việc dần số hóa các sản phẩm nông
nghiệp, nhằm phát triển các kênh
tiêu thụ lâu dài và bền vững. Với
việc mở ra 2 kênh bán hàng trực
tuyến này, Viettel Post và Bưu điện
tỉnh đã giúp cho người tiêu dùng
tại BR-VT tiếp cận nguồn hàng hóa
thiết yếu một cách nhanh chóng và
an toàn.
Còn với nhiều nông dân, trong
bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn
ra còn nhiều phức tạp như hiện nay,
thì việc đẩy mạnh tiêu thụ nông
sản tại thị trường nội địa là hết
sức quan trọng. Không còn chỉ chú
trọng vào thị trường truyền thống
tại chợ, một số nông dân cũng đã
chủ động tìm hướng kết nối, bán
sản phẩm qua các kênh online, sàn

giao dịch TMĐT. Sau đợt bùng phát
dịch bệnh vừa qua, một số nông dân
có tư tưởng tiến bộ đã ý thức mở
rộng kênh tiêu thụ, chủ động tham
gia sàn giao dịch TMĐT. Đây cũng
là xu hướng tiêu dùng hiện nay.
CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ THÚC ĐẨY
TĂNG TRƯỞNG
Phát biểu tại cuộc họp với Ủy ban
quốc gia về CĐS chiều 30/11/2021,
ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch
UBND tỉnh cho biết, CĐS được Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII xác
định là một trong những đột phá
của tỉnh. Tỉnh thực hiện chương
trình CĐS xác định lấy người dân,
DN làm trung tâm với mục tiêu
phục vụ người dân, DN ngày càng
tốt hơn, góp phần nâng cao cuộc
sống người dân. Trong năm 2022,
BR-VT đặt mục tiêu CĐS gắn liền
với cải cách hành chính và sử dụng
dữ liệu, phân tích dữ liệu nhiều hơn
trong việc ra quyết định; nâng tỷ lệ
hồ sơ trực tuyến lên 50% trong năm
2022 từ mức 17,5% hiện nay. Ngoài
ra, để thúc đẩy CĐS mạnh mẽ, tỉnh
cũng đã ban hành kế hoạch yêu
cầu các sở, ban, ngành phải hoàn
thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu,
hệ thống thông tin chuyên ngành
còn thiếu trong 2022 và các cơ sở
dữ liệu này phải có khả năng kết nối
với IOC tỉnh theo thời gian thực để
công khai, minh bạch và phục vụ
nhu cầu phân tích dữ liệu theo nhu
cầu quản lý; BR-VT cũng tiên phong

Lực lượng chức năng ghi nhận các thông tin từ camara giám sát trên các
tuyến đường chuyển về trung tâm điều hành đô thị thông minh TP. Vũng Tàu.
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đưa vào ứng dụng trợ lý ảo kết nối với kho
dữ liệu để giúp đội ngũ lãnh đạo, công chức
(và có thể sau này là người dân) dễ dàng tiếp
cận, tra cứu số liệu của bất cứ lĩnh vực nào,
vào bất cứ thời điểm nào.
Ông Thọ nhấn mạnh thêm, về kinh tế số,
trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đẩy mạnh,
hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp với mục
tiêu 30% hộ sản xuất nông nghiệp có tài
khoản trên sàn thương mại điện tử; hướng
dẫn hộ sản xuất nông nghiệp cài đặt, sử dụng
Sổ tay theo dõi tình hình sản xuất trồng trọt
để theo dõi toàn bộ quá trình trồng trọt,
chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Trong
lĩnh vực du lịch, tỉnh sử dụng ứng dụng
nền tảng lưu trú trực tuyến để thống kê
theo thời gian thực số lượng phòng khách
sạn còn trống đưa lên sàn thương mại điện
tử du lịch; từng bước tiến tới thông báo giá
phòng theo thời gian thực thay vì theo mức
trong tuần và cuối tuần như truyền thống.
Trong lĩnh vực cảng biển, tỉnh sẽ thúc đẩy
triển khai nền tảng cảng biển thông minh
phục vụ lưu thông liên cảng, tối ưu hóa việc
luân chuyển container và vận chuyển hàng
hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển
đổi số với mục tiêu 50% doanh nghiệp nhỏ
và vừa có website với tên miền .vn. Như vậy
các trụ cột kinh tế sẽ thực hiện CĐS trước.
Đối với xã hội số, BR-VT sẽ tập trung vào
xây dựng công dân số, trong đó trang bị cho
người dân kiến thức, kỹ năng và công cụ
sẵn sàng cho một xã hội số với một số chỉ
tiêu như 95% người dân có thiết bị thông
minh, 90% hộ gia đình có cáp quang ngay
trong năm 2022, cao hơn chỉ tiêu đề ra cho
toàn quốc (80%, 70%); phổ biến chữ ký số
trên nền tảng di động và triển khai trên
diện rộng mạng di động 5G.
Cùng với các giải pháp trên, năm 2022
BR-VT quyết tâm đẩy mạnh thanh toán
không dùng tiền mặt tăng tỷ lệ người dân
có tài khoản thanh toán điện tử. BR-VT
quyết tâm đạt mục tiêu 90% người dân
trưởng thành có tài khoản thanh toán điện
tử. “Để đạt mục tiêu này, các lĩnh vực mà
tỉnh yêu cầu phải đẩy mạnh thanh toán
không tiền mặt là y tế, giáo dục, điện, nước,
viễn thông, các siêu thị... và khuyến khích
việc nộp thuế, thanh toán dịch vụ công, trả
lương không tiền mặt; tổ chức cho học sinh
cấp 3 tiếp cận và có tài khoản thanh toán
điện tử”, ông Thọ nói. 
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HỘI NGHỊ

tập huấn thông tin cơ sở

VV Bài, ảnh TTBCXB

Ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở
(Bộ Thông tin - Truyền thông) tập huấn tại Hội nghị thông tin
cơ sở năm 2021.
Sáng Ngày 31/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà RịaVũng Tàu tổ chức Hội nghị tập huấn thông tin cơ sở năm 2021.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự
của đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các phòng
Văn hoá – Thông tin, tổ truyền thanh cấp cơ sở; cán bộ phụ trách
công tác thông tin xã, phường, thị trấn…
Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Tạo-Cục trưởng Cục Thông tin
cơ sở (Bộ TT-TT) (ảnh) đã triển khai nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW
ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác
thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐTTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy
chế hoạt động thông tin cơ sở; Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày
20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao
hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ
thông tin”; Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý hoạt động của đài
truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông....
và các văn bản pháp luật liên quan như: Hướng dẫn một số nội
dung công tác thông tin cơ sở; xác định đài truyền thanh cơ sở là
một phương tiện thông tin chủ lực trong hoạt động thông tin cơ
sở; ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc cung cấp thông tin
đến người dân thông qua các thiết bị viễn thông.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu các kỹ năng viết
tin, bài cho chương trình phát thanh, Cổng thông tin điện tử;
giới thiệu các thiết bị cơ bản phục vụ công tác thông tin, tuyên
truyền ở cơ sở; quy trình sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị thông
tin, truyền thông ở cơ sở; phương thức khắc phục những sự số
thường gặp; giải pháp truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ
thông tin – viễn thông.
Qua Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong
tình hình mới; phát huy hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về
thông tin cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt
động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua đó nâng cao kỹ năng
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin ở cơ
sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng
nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp
cận thông tin của người dân tại địa phương.



NGÀNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021
VV HƯƠNG LAM
Xác định là ngành có sự phát triển nhanh và đóng góp cao vào tăng trưởng
kinh tế, ổn định xã hội, Sở TT&TT tăng cường công tác quản lý nhà nước, nỗ
lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, góp phần thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch 5 năm (20212025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Văn Tuấn
cho biết, năm 2021 được xem là một khó khăn nhưng
ngành Thông tin và Truyền thông nỗ lực phấn đấu đạt
được nhiều kết quả tích cực, được xã hội và các cấp
lãnh đạo ghi nhận. Theo đó, 100% thủ tục hành chính
đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; là
tỉnh thứ 8 và là tỉnh đầu tiên khai trương mạng 5G sau
khi đợt dịch lần 4 được cơ bản kiểm soát. Trong lĩnh
vực nông nghiệp, đã hỗ trợ tạo lập gần 10.000 tài khoản
cho hộ sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện
tử. BR-VT cũng là tỉnh thứ 8 và là tỉnh đầu tiên khai
trương mạng 5G sau khi đợt dịch lần 4 được cơ bản
kiểm soát; là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc triển khai kết
nối thành công chữ ký số công cộng với Cổng dịch vụ
công của tỉnh. BR-VT cũng hoàn thành kết nối hệ thống
Hội nghị truyền hình đến 100% cấp xã theo yêu cầu của
Chính phủ. Lần đầu tiên đưa hệ thống hội nghị truyền
hình trực tuyến phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND
tiếp xúc cử tri. Là một trong những tỉnh đầu tiên trên
toàn quốc hoàn thành việc hỗ trợ thiết bị học trực tuyến
cho học sinh trên địa bàn tỉnh (15/10)... Đồng thời đưa
vào hoạt động sàn thương mại du lịch, bước đầu thu
hút hơn 250 khách sạn, cơ sở lưu trú tham gia sàn;Tiến
hành thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị
thông minh (IOC) của tỉnh; thử nghiệm tổng đài giải
đáp dịch vụ công tự động dựa trên công nghệ AI.
Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền công tác
phòng chống dịch trên trang mạng xã hội trên kênh
zalo, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện 271
thông báo nhanh và 14 thông báo khẩn và 9 thông báo
của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh. Trên
kênh Zalo OA của BCĐ tỉnh đạt hơn 22 triệu lượt tương
tác. Trong đó, hơn 20 triệu lượt xem bài viết, khoảng
2 triệu lượt gửi tin nhắn, khoảng 500 nghìn lượt chia
sẻ bài viết, khoảng 100 nghìn lượt đánh giá bài viết

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT-TT (bìa phải) và
ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) trao
Quyết định phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở TT-TT cho
ông Lê Văn Tuấn.

đáng xem; BR-VT cũng là một trong 3 tỉnh, thành phố
sử dụng âm báo thoại và là tỉnh duy nhất áp dụng nhắn
tin khi thuê bao di động đi vào tỉnh để tuyên truyền
về phòng, chống dịch COVID-19, là một trong 3 tỉnh
đầu tiên đưa ứng dụng zalo connect vào hỗ trợ, kết nối
người dân trong mùa dịch; vận hành Tổng đài AI (sử
dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo) để tư vấn, hỗ trợ chăm
sóc F0 tại nhà theo đầu số 0254.7300730; khai trương
Tổng đài hành chính công tự động tỉnh BR-VT (CallBot)
tại đầu số 0254.1022…
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Tập thể Sở Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2021.

Ngành thông tin và truyền thông cũng triển khai
hiện quả Đề án “Truyền thông hình ảnh tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu” năm 2021 về những thành tựu nổi bậc sau
30 năm thành lập tỉnh với nhiều nội dung phong phú,
đa dạng về hình thức tuyên truyền.
Bên cạnh đó, 5 lĩnh vực thuộc quản lý của Sở Thông
tin và Truyền thông gồm: Bưu chính, viễn thông, CNTT,
an toàn - an ninh mạng và báo chí - truyền thông cũng
đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần phát triển
kinh tế của địa phương, đẩy nhanh các ứng dụng
CNTT, chuyển đổi số vào cuộc sống, góp phần quan
trọng trong công tác phòng, chống dịch.
TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG,
QUẢNG BÁ
Năm 2022 sẽ là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi
số ở mọi ngành và toàn diện, ngành thông tin và truyền
thông xác định: Đối với Chính quyền số phải gắn liền
với cải cách hành chính và sử dụng dữ liệu, phân tích
dữ liệu nhiều hơn trong việc ra quyết định. BR-VT
quyết tâm đặt nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến lên 50% trong
năm 2022 từ mức 17,5% hiện nay. Tiên phong xây dựng
và đưa vào ứng dụng Trợ lý ảo kết nối với kho dữ liệu
để giúp đội ngũ lãnh đạo, công chức dễ dàng tiếp cận,
tra cứu số liệu của bất cứ lĩnh vực nào, vào bất cứ thời
điểm nào.
Về kinh tế số: Trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh,
hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp với mục tiêu 30% hộ
sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại
điện tử; hướng dẫn hộ sản xuất nông nghiệp cài đặt, sử
dụng Sổ tay theo dõi tình hình sản xuất trồng trọt để
theo dõi toàn bộ quá trình trồng trọt, chất lượng sản
phẩm nông nghiệp.
Trong lĩnh vực du lịch, ứng dụng nền tảng lưu trú
trực tuyến để thống kê theo thời gian thực số lượng
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phòng khách sạn còn trống đưa lên sàn thương mại
điện tử du lịch; từng bước tiến tới thông báo giá phòng
theo thời gian thực thay vì theo mức trong tuần và cuối
tuần như truyền thống. Trong lĩnh vực cảng biển, thúc
đẩy triển khai nền tảng cảng biển thông minh phục
vụ lưu thông liên cảng, tối ưu hóa việc luân chuyển
container và vận chuyển hàng hóa. Hỗ trợ DN nhỏ và
vừa chuyển đổi số với mục tiêu 50% DN nhỏ và vừa có
website với tên miền .vn.
Đối với xã hội số sẽ tập trung vào xây dựng công dân
số, trong đó trang bị cho người dân kiến thức, kỹ năng
và công cụ sẵn sàng cho một xã hội số với một số chỉ
tiêu như 95% người dân có thiết bị thông minh, 90% hộ
gia đình có cáp quang ngay trong năm 2022, cao hơn
chỉ tiêu đề ra cho toàn quốc (80%, 70%); phổ biến chữ ký
số trên nền tảng di động và triển khai trên diện rộng
mạng di động 5G. Ngành thông tin và truyền thông
cũng quyết tâm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền
mặt tăng tỷ lệ người dân có tài khoản thanh toán điện
tử với mục tiêu 90% người dân trưởng thành có tài
khoản thanh toán điện tử như dự thảo kế hoạch của
BCĐ Quốc gia đề ra. Các lĩnh vực mà tỉnh yêu cầu phải
phải đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt là y tế, giáo
dục, điện, nước, viễn thông, các siêu thị,... và khuyến
khích việc nộp thuế, thanh toán dịch vụ công, trả lương
không tiền mặt; tổ chức cho học sinh cấp 3 tiếp cận và
có tài khoản thanh toán điện tử.
Về thực hiện Đề án truyền thông, ngành sẽ tập trung
truyền thông về lợi thế công nghiệp, cảng biển, thu hút
đầu tư, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao… Đặc biệt,
truyền thông về hình ảnh chính quyền: Phục vụ - kiến
tạo - hành động; hình ảnh con người BR-VT văn minh thân thiện; là một nơi đáng đến, có môi trường sống an
toàn, thân thiện…. 

Các đại biểu cắt băng
khai mạc Lễ công bố
chiều ngày 12/1/2022.

Khai trương tổng đài giải đáp
tự động dịch vụ công
Tổng đài giải đáp tự động dịch
vụ công 0254.1022 là một trong
những sản phẩm trợ lý ảo Tiếng
Việt (CallBot) do đội ngũ kỹ sư
Trung tâm Không gian mạng Viettel
phát triển.
Chiều ngày 12/1, Ủy ban nhân
dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chính
thức khai trương Tổng đài giải đáp
tự động dịch vụ công, với số điện
thoại: 0254.1022.
Sự ra đời của tổng đài giải đáp
tự động dịch vụ công là tiền đề để
thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số.
Đây cũng là mục tiêu hình thành xã
hội số tại Việt Nam nói chung, Bà
Rịa - Vũng Tàu nói riêng được lãnh
đạo tỉnh quan tâm thực hiện.
Tổng đài 0254.1022 được phát
triển dựa trên nền tảng trí tuệ nhân
tạo (AI), Viettel CallBot có thể hiểu
được nội dung mà khách hàng muốn
truyền tải trong quá trình giao tiếp
và tự động cải tiến hệ thống liên tục
từ chính những tình huống thực tế.
Viettel CallBot có khả năng vượt

VV Hương Lam

trội về xử lý ngôn ngữ, giúp giọng nói
của CallBot đạt tới mức độ tự nhiên
giống đến 95% giọng người thật, nhận
diện được cảm xúc của người nói,
nhận diện các từ, loại từ, sắc thái…,
phân tích, xử lý và trả lời người hỏi
trong thời gian nhanh nhất.
Theo Giám đốc Sở Thông và
Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Lê Văn Tuấn cho biết Bà Rịa-Vũng
Tàu đang trong quá trình thực hiện
chuyển đổi số toàn diện, mạnh mẽ.
Quá trình này phải gắn với cải cách
hành chính; lấy người dân, doanh
nghiệp làm trung tâm với mục tiêu
phục vụ người dân, doanh nghiệp
ngày càng tốt hơn, góp phần nâng
cao cuộc sống người dân. Với dịch
vụ CallBot hoạt động 24/7, mang
đến sự mới mẻ và chuyên nghiệp
trong cách phục vụ. Trong thời
gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục cung cấp
thêm nhiều dịch vụ trên tổng đài
0254.1022, để trở thành tổng đài
duy nhất tiếp nhận, giải đáp, cung
cấp tất cả các thông tin cần thiết,
phục vụ người dân, doanh nghiệp;

thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số
và hướng tới mục tiêu hình thành
xã hội số tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
trong tương lai gần.
Người dân, doanh nghiệp khi
có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ
công ở tỉnh thì gọi điện đến đầu
số 0254.1022 để được giải đáp. Hệ
thống sẽ tự động tương tác thân
thiện với người gọi mọi lúc, mọi
nơi, mọi thời điểm trong ngày, trả
lời, cung cấp các thông tin: giới
thiệu về thủ tục hành chính, hướng
dẫn trình tự thực hiện thủ tục hành
chính, hướng dẫn thành phần hồ sơ
yêu cầu của toàn bộ 1.905 thủ tục
hiện có ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tổng đài có thể tiếp nhận 6.000
cuộc gọi cùng một thời điểm.
Như vậy, cùng với việc tích hợp
giải pháp chữ ký số vào cổng dịch
vụ công, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
tiếp tục trở thành địa phương thứ
hai trong cả nước đưa Tổng đài
giải đáp tự động dịch vụ công vào
hoạt động. 
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Thực hiện tốt hơn

việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
VV P. TTBCXB
Sáng ngày
01/12/2021, Sở
Thông tin và Truyền
thông phối hợp Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy,
tổ chức hội nghị tập
huấn công tác phát
ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí
cho cán bộ, người
phát ngôn các sở, ban,
ngành, địa phương.

Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm trao đổi một số nội dung trong công
tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

H

ội nghị được kết nối trực
tuyến từ đầu cầu Bộ Thông
tin và Truyền thông đến
Sở Thông tin và Truyền thông,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đến
các huyện, thị xã, thành phố, xã,
phường, thị trấn.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã
được Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục
trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin
và Truyền thông, triển khai hai nội
dung rất thiết thực như sau: (1) Ứng
xử với Báo chí-Truyền thông nhìn
từ góc độ quản lý nhà nước; (2) Ứng
xử với thông tin trên Báo chí, mạng
xã hội và xử lý khủng hoảng truyền
thông. Trong nội dung cơ bản liên
quan đến quyền và nghĩa vụ của
nhà báo, quyền, nghĩa vụ của các
cơ quan, tổ chức trong việc phát
ngôn cung cấp thông tin và trả lời
phỏng vấn báo chí, kỹ năng cung
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cấp thông tin và trả lời phỏng vấn
báo chí trong tình hình mới; cách
xử lý, nhận diện những nguy cơ và
nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng
truyền thông đối với nhà nước,
doanh nghiệp và cá nhân.
Ông Nguyễn Thanh Lâm đã trao
đổi một số kỹ năng, kinh nghiệm
trả lời phỏng vấn báo chí và các
ứng xử liên quan đến báo chí cho
người phát ngôn; kỹ năng tổ chức
họp báo và viết thông cáo báo chí
và những giải pháp về công tác xử
lý khủng hoảng truyền thông. Theo
Ông Lâm, thời gian vừa qua Báo
chí góp phần quan trọng vào thành
công của công tác phòng, chống đại
dịch (điều tra dư luận cho thấy Việt
Nam đứng đầu trong danh sách các
nước mà niềm tin của công chúng
vào truyền thông về Đại dịch cao
nhất). Bên cạnh đó, tình trạng một

số cơ quan báo chí, nhà báo, phóng
viên, cộng tác viên có hành vi vượt
quá chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, với nhiều cách thức gây phiền
hà như: Gửi văn bản yêu cầu giải
trình, cung cấp thông tin, cử nhà
báo, cấp giấy giới thiệu cho phóng
viên, cộng tác viên tác nghiệp về
những vấn đề không đúng tôn chỉ,
mục đích ghi trong giấy phép; yêu
cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu
như cơ quan, thanh tra, điều tra;
gây sức ép bằng cách liên tục gọi
điện, nhắn tin…;
Trong thời đại thông tin bùng
nổ, mạng xã hội phát triển như
hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa
phương cần xem báo chí chính
thống là đối tác, cần xây dựng mối
quan hệ hợp tác với truyền thông.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương
cần chủ động cung cấp thông tin với

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Văn Tuấn chia sẻ những khó khăn trong công tác phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí tại địa phương.

báo chí để tránh việc đưa thông tin
thiếu khách quan, một chiều. Theo
đó Cục trưởng Cục Báo chí thông
tin trong thời gian tới, Bộ Thông tin
và Truyền thông sẽ phối hợp với các
địa phương rà quét. Siết chặt việc
hoạt động báo chí theo đúng tôn chỉ
mục đích. Bộ Thông tin và Truyền
thông đã ban hành Công văn số
4854 ngày 26/11/2021 nhằm chấn
chỉnh tình trạng lợi dụng danh
nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt
động trái pháp luật, với nhiều nhận
định và giải pháp cụ thể dành cho
cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí,
các bộ ngành, địa phương.
Đồng thời, Ông Nguyễn Thanh
Lâm chia sẻ trong thời đại công
nghệ thông tin như hiện nay, nhu
cầu người dân sử dụng mạng xã hội
rất lớn, do đó những thông tin trên
mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn
đến đời sống, tư tưởng, nhận thức
của người dân. Chính vì thế, những
thông tin không đúng, sai sự thật,
cũng tác động không nhỏ đến người
dân. Ông đề nghị Sở Thông tin và
Truyền thông cần nâng cao quyền
vai trò, trách nhiệm của mình trong
việc xử lý truyền thông, cần phải xử
lý nghiêm các trường hợp cố tình
đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự

thật, quấy nhiễu các địa phương.
Cũng tại hội nghị, Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thông
Lê Văn Tuấn chia sẻ một số nội
dung trong công tác phát ngôn và
cung cấp thông tin cho báo chí trên
địa bàn tỉnh, thời gian qua Người
phát ngôn đã thể hiện vai trò trách
nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền của
người đứng đầu tại các cơ quan
đơn vị, địa phương trong công tác
phát ngôn và cung cấp thông tin cho
báo chí trên địa bàn tỉnh. Một số cơ
quan, đơn vị đã chủ động tiếp xúc,
đối thoại, tổ chức họp báo cung cấp
đầy đủ thông tin về các vụ việc nổi
cộm, những vấn đề nhạy cảm đang
được dư luận quan tâm. Tuy nhiên,
vẫn còn một số Người phát ngôn của
các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn
còn tình trạng e ngại tiếp xúc với
Báo chí. Nên việc cung cấp thông
tin cho báo chí trong thời gian qua
vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.
Nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự
thực hiện hết vai trò, trách nhiệm
của mình trong công tác theo dõi,
nắm bắt, quản lý và xử lý thông tin
báo chí. Việc thực hiện phát ngôn và
cung cấp thông tin cho báo chí đôi
khi còn lúng túng. Vì vậy Ông mong
muốn thời gian sắp tới công tác phát

ngôn và cung cấp thông tin cho báo
chí các cơ quan, tổ chức, địa phương
cần quan tâm triển khai, góp phần
thông tin kịp thời, minh bạch, có
hiệu quả trên các ngành, lĩnh vực.
Đồng thời, Ông nhấn mạnh Sở sẽ
đồng hành cùng địa phương để giải
quyết vấn đề phát sinh liên quan
đến khủng hoảng truyền thông.
Tại hội nghị, các địa phương đã có
những câu hỏi thực tiễn đang gặp
phải và được giải đáp cụ thể cho
từng tình huống.
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, tạo điều kiện
thuận lợi cho báo chí tiếp cận với
những nguồn thông tin chính thống
kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin
ngày càng cao của người dân. 
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Dịch vụ ký số từ xa,

thúc đẩy phát triển kinh tế số
VV Bài, ảnh PHẠM VŨ
Ký số từ xa là giải pháp ký số mới đang được nhiều quốc gia phát triển sử dụng trong
quá trình số hóa nền kinh tế, đem lại sự thuận lợi cho các giao dịch hành chính,
thương mại của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… Giải pháp ký số từ xa có thể sử dụng
trên nhiều loại thiết bị như smartphone, laptop… được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội
mới, thúc đẩy các dịch vụ chính phủ điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

C

uối tháng 11/2021, BR-VT đã
tích hợp giải pháp ký số trên
nền tảng di động với Cổng
dịch vụ công BR-VT và trở thành địa
phương đầu tiên trên cả nước tích
hợp dịch vụ này.
BR-VT TIÊN PHONG
Theo Sở TT-TT, với sự phát triển
mạnh mẽ của khoa học công nghệ,
nhất là công nghệ thông tin - truyền
thông, hoạt động giao dịch trực tiếp
giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân
đã được chuyển dần sang phương
thức giao dịch mới: giao dịch điện
tử. Sự ra đời của giải pháp ký số
trên nền tảng di động chính là
điều kiện thuận lợi cho mục tiêu
phổ biến chữ ký số đến từng người
dân, DN, góp phần đảm bảo tính
xác thực, an toàn và minh bạch khi
người dân tham gia vào các dịch
vụ số. Việc đưa các công nghệ mới
vào cuộc sống cũng cần bắt đầu từ
những dịch vụ cung cấp cho người
dân, để người dân trải nghiệm, do
đó, việc tích hợp giải pháp này vào
dịch vụ công là tiền đề để thúc đẩy
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công cuộc chuyển đổi số. Đây cũng
là mục tiêu hình thành xã hội số
tại Việt Nam nói chung, BR-VT nói
riêng được lãnh đạo tỉnh quan tâm
thực hiện.
Cuối tháng 11/2021, BR-VT đã
tích hợp giải pháp ký số trên nền
tảng di động với Cổng dịch vụ công

BR-VT. Từ đây, BR-VT trở thành
địa phương đầu tiên trong cả nước
tiên phong trong việc tích hợp dịch
vụ chứng thực chữ ký số theo mô
hình ký số trên thiết bị di động và
ký số từ xa vào cổng dịch vụ công
của tỉnh, nhằm tạo thuận lợi cho
người dân, DN khi tham gia sử
dụng các dịch vụ công của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh nghe đại diện Viettel BR-VT giới thiệu dịch vụ ký số từ xa.

Lãnh đạo tỉnh tìm hiểu dịch vụ 5G của Viettel - một trong những hoạt động
viễn thông quan trọng mà Sở TT-TT phối hợp với Viettel BR-VT triển khai sớm
tại BR-VT.

Chữ ký số đã và đang đóng vai
trò quan trọng trong công cuộc
chuyển đổi số, đặc biệt là trong bối
cảnh hiện nay khi tỉ lệ người dùng
các thiết bị di động thông minh tại
Việt Nam cao, mức độ và nhu cầu
tham gia vào các giao dịch điện tử
ngày càng lớn. Tại BR-VT giải pháp
chữ ký số trên nền tảng di động đã
tích hợp thành công là của các nhà
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký
số công cộng VNPT-CA, Viettel-CA
và SimPKI của Mobifone.
Theo đại diện Tập đoàn VNPT,
việc triển khai hình thức ký số từ
xa vừa đảm bảo an toàn bảo mật
như chữ ký số sử dụng USB Token,
đặc biệt tiện dụng khi có thể sử
dụng các thiết bị smartphone, tablet
để thực hiện các giao dịch. Điều
này sẽ mở ra cơ hội trong triển khai
thêm các nền tảng ứng dụng chữ ký
số từ xa khác như cổng dịch vụ công
quốc gia, các hệ thống giao dịch
ngân hàng, tài chính, bảo hiểm...
So với hai hình thức ký số khác
bằng USB Token và Sim PKI, chữ
ký số từ xa là loại hình ký số thuận
lợi nhất cho người dùng do không

phụ thuộc vào nhà mạng, không
phụ thuộc vào thiết bị, dễ dàng tích
hợp với các ứng dụng ký số. Do đó,
người dùng có thể sử dụng để ký
các giao dịch từ cổng dịch vụ công,
hợp đồng điện tử, các tờ khai thuế,
hải quan...
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN
KINH TẾ SỐ
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh cho biết, hiện BRVT đang thực hiện chương trình
chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột
chính: chính quyền số, kinh tế số,
xã hội số và xác định lấy người dân,
DN làm trung tâm. Với định hướng
đó, việc trang bị cho người dân
những kiến thức, công cụ để sẵn
sàng tham gia quá trình chuyển đổi
số của tỉnh là rất thiết thực. Tỉnh
đặt mục tiêu, mỗi hộ gia đình đều
có cáp quang internet, 100% người
dân đều có thiết bị thông minh, 50%
người dân, 100% DN có tài khoản
thanh toán điện tử và chữ ký số.
Trong khi đó, theo đại diện của
Viettel và MobiFone, việc tích hợp
giải pháp ký số trên nền tảng di

động với Cổng dịch vụ công BR-VT
là động lực thúc đẩy phát triển kinh
tế số ở hai khía cạnh. Thứ nhất là
tiết kiệm tối đa chi phí cho người
dùng, đặc biệt là người dùng cá
nhân khi thực hiện được nhiều giao
dịch điện tử từ xa, với các cấp độ an
toàn cao nhất với chỉ một chữ ký số
từ xa. Thứ hai là tiết kiệm chi phí
cho các tổ chức, doanh nghiệp có
hạ tầng giao dịch điện tử chỉ cần sử
dụng một hình thức xác thực giao
dịch duy nhất với mức an toàn tối
đa, giúp thúc đẩy thương mại điện
tử, các giao dịch điện tử...
Bên cạnh đó, trước tình hình
COVID-19 diễn biến phức tạp, hạn
chế tiếp xúc, việc ứng dụng chữ ký
số từ xa mở rộng cho các DN và cá
nhân giúp phát triển các nền tảng
giao dịch điện tử từ xa, hạn chế việc
gián đoạn hoạt động kinh doanh
hiện tại.
Theo ông Nguyễn Thiện Nghĩa,
Phó Giám đốc Trung tâm chứng
thực điện tử Quốc gia Bộ TT-TT, phát
triển chữ ký số từ xa có ý nghĩa rất
lớn trong việc số hóa, định danh
điện tử cho người dân, thực hiện
các thủ tục hành chính công và góp
phần thúc đẩy kinh tế số phát triển.
Ngoài ra, theo các chuyên gia, với
việc phát triển dịch vụ công trực
tuyến mức 3,4, chứng thực bản sao
điện tử, định danh điện tử và căn
cước công dân điện tử… Chữ ký
số sẽ là hình thức bảo đảm danh
tính mức độ cao và là một trong
những yếu tố hình thành công dân
số. “Việc tích hợp giải pháp ký số
trên nền tảng di động với Cổng
dịch vụ công BR-VT giúp nâng cao
hiệu quả công việc, tăng tính công
khai, minh bạch trong quản lý, điều
hành, tăng tính tiện ích và cải thiện
lòng tin của người dân khi tham
gia vào các giao dịch điện tử. Từ đó,
thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số
và hướng tới mục tiêu hình thành
xã hội số tại BR-VT”, ông Nghĩa
nhấn mạnh. 
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HỘI NGHỊ

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật
về kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình và giới thiệu tổ chức, hoạt
động của Cục Viễn thông, Trung tâm Đo lường Chất lượng viễn thông
VV Đức Toàn

N

hằm trao đổi, hướng dẫn các
địa phương, doanh nghiệp
nắm bắt các quy định mới
về kiểm định đài phát thanh, đài
truyền hình, ngày 28/12/2021 Sở
Thông tin và Truyền thông chủ trì,
phối hợp Trung tâm Đo lường Chất
lượng Viễn thông tổ chức hội nghị
tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn
các văn bản quy phạm pháp luật
về kiểm định đài phát thanh, đài
truyền hình và giới thiệu tổ chức,
hoạt động của Cục Viễn thông,
Trung tâm Đo lường Chất lượng
Viễn thông.
Tham dự hội nghị có ông Trương
Hữu Chiến-Phó giám đốc Sở Thông
tin và Truyền thông; đại diện Trung
tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông
và 21 đại biểu là đại diện Phòng
Văn hóa và Thông tin các huyện,
thị xã, thành phố; Trung tâm Văn
hóa, Thông tin-Thể thao các huyện,
thị xã, thành phố; các đơn vị, doanh
nghiệp liên quan.
Tại hội nghị, đại diện Sở Thông
tin và Truyền thông trình bày
nội dung Thông tư số 07/2020/
TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông quy định về kiểm định thiết
bị viễn thông, đài vô tuyến điện;
Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT
ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông ban
hành danh mục và quy trình kiểm
định thiết bị viễn thông, đài vô
tuyến điện bắt buộc kiểm định; Quy
chuẩn số QCVN 78:2014/BTTTT về
phơi nhiễm trường điện từ của các
đài phát thanh, truyền hình.
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Quan cảnh hội nghị.

Đại diện Trung tâm Đo lường
Chất lượng Viễn thông trình bày nội
dung giới thiệu tổ chức, hoạt động
của Cục Viễn thông, Trung tâm Đo
lường Chất lượng Viễn thông và các
quy định, hướng dẫn thủ tục đo
kiểm, cấp giấy chứng nhận kiểm
định của đài phát thanh, đài truyền
hình.
Sau khi nghe báo cáo viên trình
bày, các đại biểu tham dự đưa ra một
số vấn đề đang quan tâm (Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh, Trung
tâm Văn hóa, Thông tin-Thể thao
huyện Đất Đỏ, Phòng chuyên môn
của Sở Thông tin và Truyền thông)
và được lãnh đạo Sở Thông tin và

Truyền thông và Trung tâm Đo
lường Chất lượng Viễn thông tiếp
thu, trả lời các ý kiến của đại biểu
như: thủ tục cấp giấy chứng nhận,
lệ phí cấp giấy chứng nhận, thông
số kỹ thuật của máy phát sóng,...
Phát biểu bế mạc hội nghị, lãnh
đạo Sở Thông tin và Truyền thông
đề nghị các cơ quan, đơn vị liên
quan tiếp tục làm tốt công tác thông
tin, tuyên truyền các quy định của
pháp luật về kiểm định thiết bị viễn
thông, đài vô tuyến điện; hàng năm
tổ chức hội nghị tổng kết, đánh
giá tình hình kiểm định đài phát
thanh, đài truyền hình của các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

BƯU ĐIỆN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022
nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông
VV Bài, ảnh Phú Xuân
Ngày 31/12, Bưu điện tỉnh tổ
chức Hội nghị Tổng kết năm 2021,
triển khai kế hoạch năm 2022. Hội
nghị được tổ chức theo hình thức
trực tuyến, kết nối với điểm cầu
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
Tại điểm cầu Bưu điện tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu có ông Lê Văn Tuấn,
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
Thông; Bà Vũ Thị Thanh Vân - Giám
đốc Bưu điện tỉnh và đại diện các
Lãnh đạo Bưu điện huyện, thị xã,
thành phố trên địa bàn tỉnh cùng
tham dự.
Nhìn lại hoạt động một năm qua
của Bưu điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Năm 2021, do ảnh hưởng lớn của
dịch bệnh COVID-19, đời sống dân
cư bị xáo trộn, hoạt động sản xuất
kinh doanh bị đình trệ, toàn tỉnh
tập trung ưu tiên phòng chống dịch
bệnh, tác động tiêu cực đến phát
triển kinh tế của địa phương và đặc
biệt là khu vực dịch vụ. Nhằm thực
hiện mục tiêu Tổng công ty đề ra,
Bưu điện Tỉnh cũng đã triển khai
các dịch vụ tiếp nhận yêu cầu tại
địa chỉ, hỗ trợ người dân thực hiện
yêu cầu giãn cách xã hội, đáp ứng
nhu cầu thị trường, khách hàng
trong từng điều kiện kinh doanh
thực tế. Bưu điện tỉnh đã thực hiện
xây dựng các quy định, quy trình
và ứng dụng công nghệ thông tin
phục vụ tổ chức sản xuất, cung ứng
dịch vụ như:
- Đối với nhóm dịch vụ BCCP:
Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ Hành
chính công; tổ chức công tác tiếp
nhận hồ sơ tại địa chỉ công dân cho
một số sở, ngành đối với các thủ tục
đơn giản. Tăng cường công tác tiếp
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết

Thừa ủy quyền của Bộ TT-TT, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT đã trao
Cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021” của Bộ TT-TT
cho Bưu điện tỉnh.

thủ tục hành chính qua dịch vụ
BCCI. Các dịch vụ như chuyển phát
CCCD gắn chíp, cấp đổi giấy phép
lái xe, hộ chiếu, sổ BHXH, triển
khai dịch vụ thu hộ chuyển phát
giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực trật
tự XH,… tiếp tục được duy trì, triển
khai trên diện rộng mang lại tiện
ích cho người dân, cơ quan, doanh
nghiệp góp phần nâng cao uy tín, vị
thế, hình ảnh của Bưu điện tỉnh Bà
Rịa Vũng Tàu tại địa phương.
- Đối với dịch vụ TCBC: Bưu điện
Tỉnh tiếp tục mở rộng triển khai đề
án “Tham gia cung cấp các dịch vụ
Hành chính công của Tổng công ty
Bưu điện Việt Nam”. Tập trung triển
khai mở rộng về quy mô và phạm
vi cung cấp, đặc biệt là dịch vụ chi
trả cho người có công, chi trả trợ
cấp cho người dân bị ảnh hưởng
dịch COVID-19 trong và ngoài tỉnh,
góp phần nâng cao chất lượng các
dịch vụ công của địa phương,…Phát

triển các loại hình dịch vụ bảo đảm
an sinh xã hội như bảo hiểm hộ gia
đình, bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo
hiểm cháy nổ, bảo hiểm học sinh
giáo viên… Phối hợp với BHXH Tỉnh
phát triển đối tượng tham gia bảo
hiểm xã hội tự nguyện.
Ngoài ra các dịch vụ TCBC khác
đều được quan tâm duy trì được
thị phần trong bối cảnh thị trường
cạnh tranh ngày càng gay gắt: Dịch
vụ Tiết kiệm Bưu điện, Tín dụng,
Chuyển tiền, Thu hộ, Chi hộ, BHNT,
Các dịch vụ cho vay hưu trí…
- Đối với nhóm dịch vụ PPTT: Bên
cạnh việc triển khai hiệu quả kênh
bán hàng dịch vụ VT-CNTT qua hệ
thống Sim Bông sen. Hợp tác với các
nhà mạng Viễn thông như Mobifone,
Vinaphone các dịch vụ bán thẻ,
phát triển di động, truyền hình, mở
điểm cung cấp dịch vụ Viễn thông
theo NĐ số 49/NĐ-CP; Đẩy mạnh
kinh doanh hàng hóa, xuất bản
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phẩm. Thực hiện đa dạng hóa các
sản phẩm phân phối qua mạng lưới
Bưu điện như sản phẩm tiêu dùng
của BTCom, Hasoco, các sản phẩm
phân phối qua PHBC TW, tập vở học
sinh mang thương hiệu BĐVN, lịch
Nhâm Dần, sách giáo khoa đa dạng
mẫu mã, chủng loại đối với hàng
tiêu dùng; Phát triển công tác bán
hàng tại các điểm phục vụ điểm BĐ
VHX hàng tháng qua hình thức ra
quân hàng tháng, quý,…Trong năm
Bưu điện Tỉnh đã triển khai chương
trình Đồng hành cùng Tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu chiến thắng dịch bệnh
COVID-19, triển khai 53 điểm bán
hàng bình ổn trong mùa dịch, hỗ trợ
các hộ sản xuất tiêu thụ nông sản
bị ảnh hưởng trong mùa dịch. Triển
khai chương trình Hạt vàng Bưu
Điện tặng gạo cho đồng bào bị ảnh
hưởng trong vùng dịch.
Từ tháng 7/2021, Bưu điện Tỉnh
đã triển khai công tác hỗ trợ đưa
các hộ sản xuất lên sàn thương mại
điện tử thúc đẩy phát triển kinh
tế số nông nghiệp, nông thôn theo
quyết định 1034 của Bộ TT&TT.
Công tác phối hợp, hợp tác với
các tổ chức hành chính xã hội để
phát triển kênh phân phối như:
Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân và
các doanh nghiệp trong Đảng ủy
Khối Cơ quan và Doanh nghiệp vẫn
luôn được Bưu điện Tỉnh quan tâm
để phát triển các sản phẩm, dịch vụ

Ông Lê Văn Tuấn-Giám đốc sở TT&TT phát biểu tại Hội nghị.

mà đôi bên cùng quan tâm.
Bên cạch đó, Bưu điện tỉnh đã
thực hiện nhiều giải pháp vượt qua
khó khăn của đại dịch COVID-19,
thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo
bước đột phá cho thương mại điện
tử, khai thác tối đa tiềm năng thế
mạnh của mạng lưới trong việc tổ
chức cung cấp dịch vụ. Đặc biệt,
trong thời gian dịch bệnh, Bưu điện
tỉnh là một trong những đơn vị đi
đầu trong việc hỗ trợ địa phương
BR-VT trong công tác phòng, chống
dịch. Bưu điện tỉnh đạt tổng doanh
thu hơn 234 tỷ đồng, đạt 101% kế
hoạch; thu nhập bình quân đạt trên
7,8 triệu đồng/người/tháng trong
năm 2021.

Bà Vũ Thị Thanh Vân - Giám đốc Bưu điện tỉnh trao xe honda cho 3 bưu tá
xuất sắc nhất năm 2021
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Cũng tại Hội nghị, Bưu điện tỉnh
trao Bằng khen của Bộ TT-TT cho
các tập thể và cá nhân xuất sắc;
Giấy khen của Hội đồng thành viên
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
cho 10 Gương mặt cá nhân tiêu biểu
xuất sắc năm 2021; tặng 3 xe máy
cho 3 bưu tá xuất sắc năm 2021.
Để phấn đấu hoàn thành kế
hoạch năm 2022, Bưu điện tỉnh tập
trung chủ lực các mục tiêu mà Tổng
công ty đề ra như: Xây dựng và
triển khai nền tảng địa chỉ số theo
hướng trở thành nền tảng quan
trọng phát triển kinh tế số; triển
khai đề án “Bưu điện Việt Nam
triển khai hỗ trợ người dân khu vực
nông thôn phát triển kinh tế gắn với
mạng Bưu chính công cộng”; triển
khai đề án “Cung cấp dịch vụ Hành
chính công qua Bưu điện”; xây
dựng các dịch vụ trung gian thanh
toán; hoàn thiện nền tảng hạ tầng
kỹ thuật phục vụ các dịch vụ trung
gian thanh toán, giải pháp thanh
toán điện tử, không dùng tiền mặt...
Đẩy mạnh việc tuyên truyền,
hướng dẫn cho khách hàng, GDV,
lực lượng bán hàng các phần mềm
ứng dụng công nghệ thông tin vào
tất cả các khâu, đặc biệt là khâu
chấp nhận bưu gửi nhằm giảm bớt
các thao tác thủ công, tiết kiệm lao
động. Thúc đẩy kinh doanh theo các
nhóm dịch vụ theo đúng kịch bản
Tổng công ty hướng dẫn. 

Kết thúc năm 2021, mặc dù chịu nhiều
ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng
BR-VT vẫn là điểm đến của các nhà đầu
tư trong và ngoài nước. Để tiếp tục tạo bứt
phá trong thu hút đầu tư, thời gian tới,
tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động
hỗ trợ, đồng hành cùng DN.
NHIỀU DỰ ÁN SẮP ĐI VÀO HOẠT
ĐỘNG
Những ngày cuối năm, tại các
KCN Đất Đỏ 1, KCN chuyên sâu Phú
Mỹ 3, KCN Phú Mỹ 1, Sonadezi Châu
Đức…hàng chục dự án đang gấp rút
xây dựng. Ông Matsumuru Hiroshi,
Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Kraft
of Asia Paperboard & Packaging cho
biết, dự án nhà máy sản xuất giấy bìa
sóng của Nhật Bản có vốn đầu tư là
450 triệu USD được tỉnh BR-VT chấp
thuận cho đầu tư hoạt động trên diện
tích 30ha ở KCN chuyên sâu Phú Mỹ
3. Hiện nhà máy đang gấp rút triển
khai để kịp đi vào hoạt trong năm
2022, sản xuất giấy thùng carton như
kraft, giấy liner và giấy sóng medium.
Đây cũng là nhà máy giấy đầu tiên
của Tập đoàn MARUBENI Nhật Bản
tại tỉnh BR-VT. “Khi đi vào hoạt động
DN sẽ cho ra đời những sản phẩm
chất lượng cao, làm tại Việt Nam
xuất đi khắp thế giới. Nhờ cơ sở hạ
tầng trong KCN đồng bộ và sự hỗ trợ
nhanh chóng, kịp thời của Ban Quản
lý KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 về các
thủ tục pháp lý, việc triển khai xây
dựng nhà máy rất thuận lợi. Đến nay
đã hoàn hành 70% khối lượng công
việc và dự kiến sẽ đi vào sản xuất
trong quý II/2022 ”, ông Matsumuru
Hiroshi.

khởi sắc

Một trong những điểm sáng về
thu hút đầu tư là KCN Đất Đỏ 1, huyện
Đất Đỏ. Năm 2021 KCN này đã thu hút
thêm được 9 dự án mới, nâng tổng số
dự án của toàn KCN lên 41 dự án, tỷ
lệ lấp đầy đạt khoảng 64% trên tổng
diện tích khoảng 237ha, tổng vốn
đăng ký 648,45 triệu USD. Ngoài các
dự án mới, hiện KCN Đất Đỏ 1 đang
có 13 dự án đã triển khai xây dựng
và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong
năm 2022. Hầu hết các dự án đều có
tổng mức đầu tư lớn. Mục tiêu của
KCN Đất Đỏ 1 sẽ tiếp tục đẩy mạnh
công tác tìm kiếm, thu hút khách
hàng, phấn đấu nâng tỷ lệ lấp đầy lên
100% vào năm 2022.
ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Báo cáo của Ban Quản lý các KCN
tỉnh cho biết, năm 2021 tỉnh đặt mục
tiêu thu hút 30 dự án đầu tư nhưng
đến nay đã có 46 dự án đầu tư được
cấp mới với tổng vốn gần 1 tỷ USD,
trong đó có 33 dự án trong nước và
13 dự án FDI. Như vậy, tính đến hết
tháng 10/2021, toàn tỉnh có 504 dự
án đầu tư trong các KCN còn hiệu lực,
đạt tỷ lệ lấp đầy là 65,7% trong tổng
số 13 KCN đã hoàn thiện xây dựng
hạ tầng. Hầu hết các dự án có quy
mô và suất đầu tư lớn, ít thâm dụng
lao động, tập trung chính vào các
lĩnh vực du lịch, cảng biển, sản xuất
công nghiệp...

VV Bài, ảnh Trà Ngân

Để đạt được những kết quả trên
là nhờ vào những chính sách thu hút
đầu tư hấp dẫn, môi trường đầu tư
thông thoáng, lành mạnh và an toàn
  Đánh giá từ Ban Quản lý các KCN
cho biết, thời gian qua, tình hình
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã
khiến cho hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc,
tọa đàm với các nhà đầu tư trong và
ngoài nước bị hạn chế. Bên cạnh đó,
tác động của dịch đã làm ảnh hưởng
không nhỏ đến nguồn lực đầu tư của
DN. Hầu hết các DN đều lâm vào tình
trạng khó khăn, sản xuất, kinh doanh
cầm chừng, thậm chí thua lỗ. Trong
bối cảnh đó, các nhà đầu tư thường
không “mặn mà” đến việc tìm kiếm
cơ hội phát triển mới, mà chỉ duy trì
các dự án sẵn có. Điều này đã khiến
cho công tác xúc tiến thu hút đầu tư
bị ảnh hưởng không nhỏ.
Trước tình hình đó, để đáp ứng
yêu cầu thực tiễn, chủ đầu tư hạ tầng
các KCN đã chủ động thay đổi phương
thức xúc tiến đầu tư cho phù hợp.
Thay vì tổ chức xúc tiến đầu tư trực
tiếp như trước kia, nay chuyển sang
hình thức kêu gọi đầu tư trực tuyến.
Theo đó, các KCN đã xây dựng những
ấn phẩm, video quảng bá, giới thiệu
về môi trường, chính sách, tiềm năng
và cơ hội đầu tư của tỉnh. Đặc biệt,
trên trang thông tin điện tử của Ban
Quản lý các KCN tỉnh các thông tin
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về danh mục dự án kêu gọi đầu tư,
thủ tục đầu tư, giá thuê đất…thường
xuyên được cơ quan chuyên môn cập
nhật liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu
tìm hiểu cơ hội đầu tư của doanh
nghiệp trong và ngoài nước.
Đánh giá về tình hình thu hút đầu
từ trong năm qua, ông Nguyễn Công
Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho
rằng: Với sự linh động đổi mới trong
hoạt động xúc tiến đầu tư, dù tình
hình dịch COVID-19 diễn biến phức
tạp, nhưng công tác thu hút đầu tư
vào tỉnh đã có những khởi sắc. Cùng
với việc tăng cường các hoạt động
kêu gọi thu hút đầu tư, UBND tỉnh đã
chỉ đạo các sở, ngành và địa phương
tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ
nhà đầu tư triển khai các dự án sau
khi được cấp phép để đẩy nhanh
tiến độ; thường xuyên đồng hành,
kịp thời giải quyết những khó khăn,
vướng mắc của doanh nghiệp trong
quá trình triển khai dự án; tích cực
chuẩn bị cơ sở hạ tầng để sẵn sàng
“trải thảm đón nhà đầu tư” ngay khi
kiểm soát được dịch. Nhằm tạo thuận
lợi cho việc thu hút đầu tư, tỉnh tiếp
tục sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi
về các thủ tục hành chính liên quan
trong đầu tư, chuẩn bị các quỹ đất
sạch, vận động người dân thực hiện
công tác giải phóng mặt bằng và tạo
mọi điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp
đến tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc
biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
cho DN, đồng thời chuẩn bị kế hoạch
khôi phục nền kinh tế trong thời gian
tới theo quan điểm phải thích ứng
với việc sống chung với dịch bệnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu
cầu các địa phương, sở, ngành tiếp
tục rà soát và chấm dứt tình trạng
các sở, ngành, địa phương tự thêm
những thủ tục mới, gây khó khăn
cho DN và các nhà đầu tư. Trong năm
tới, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hội
nghị gặp gỡ các hiệp hội nhà đầu tư
nước ngoài và DN trong nước. Đối với
các chính sách để DN tiếp cận tỉnh
cũng đã cung cấp đầy đủ các chính
sách về thuế, chính sách hỗ trợ tín
dụng, về bảo hiểm xã hội, các chính
sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của
Chính phủ.
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đón nhiều cơ hội mới
VV Bài, ảnh Thanh Nga

Kết thúc năm 2021, tuy lượng hàng hóa thông qua cảng biển không
được như kỳ vọng nhưng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải liên tục đón
nhận nhiều tin vui mở ra nhiều cơ hội mới để tiếp tục trở thành điểm
đến của các hãng tàu và liên minh hãng tàu lớn trên thế giới.  
NHỮNG THÀNH TÍCH MỚI NÂNG
VỊ THẾ CẢNG BIỂN
Khởi đầu của năm 2021, Cảng Quốc
tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) đã được
Hội đồng mạng lưới dịch vụ Cảng
APEC (APSN) trao giải thưởng Cảng
xanh, trở thành cảng thứ 2 của Việt
Nam sau Cảng Tân Cảng Cát Lái nhận
được danh hiệu này (năm 2017).
Chương trình Hệ thống Cảng xanh
là hệ thống đánh giá các tiêu chí về cam
kết bảo vệ môi trường, sử dụng năng
lượng sạch… cho các cảng do Mạng
lưới dịch vụ cảng APEC (APSN) phát
triển và được thiết kế để phù hợp với
tất cả các cảng trong khu vực APEC. Để
đạt được danh hiệu cao quý này, ngay
từ những ngày đầu đi vào hoạt động
TCIT đã đầu tư hệ thống trang thiết bị
hoàn toàn được hoạt động bằng điện
như cẩu bờ, cẩu bãi, giúp giảm thiểu
lượng khí thải CO2 thay vì thiết bị hoạt
động bằng dầu diesel. Thêm vào đó,
TCIT luôn không ngừng đổi mới trang
thiết bị sử dụng năng lượng sạch, năng
lượng tự nhiên nhằm nâng cao hơn
nữa hiệu quả hoạt động và bảo vệ môi

trường; thay thế, sử dụng bóng đèn
LED trên toàn bộ hệ thống cẩu bờ, cẩu
bãi; phát triển hệ thống lọc sóng hài để
bảo đảm hệ thống điện lưới ổn định,
tận dụng nguồn điện dư thừa từ cẩu
bờ để làm năng lượng sử dụng cho văn
phòng, bãi container và hệ thống điện
bãi…Giải thưởng Cảng xanh đã góp
phần nâng cao vị thế TCIT nói riêng và
hệ thống cảng biển Việt Nam nói chung
trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Tiếp nối những thành tích trên,
tháng 9/2021 Cảng Quốc tế Cái Mép
(CMIT) đã tiếp nhận thành công tàu
Cosco Shipping Aquarius, trọng tải
197.049 DWT (tương đương 20.119
TEU) được vận hành bởi Hãng tàu
OOCL (Orient Overseas Container Line)
kết nối Việt Nam với thị trường Bắc
Mỹ. Đây là con tàu container lớn nhất
của hãng tàu OOCL.
Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Giám
đốc CMIT cho biết, đối với các đơn vị
khai thác cảng, việc tiếp nhận nhiều
chuyến tàu lớn như thế này không chỉ
khẳng định năng lực tiếp nhận của
cảng mà còn là sự tin tưởng, đánh

giá cao của các hãng tàu về tiềm năng
tăng trưởng mạnh mẽ của nền ngoại
thương Việt Nam. CMIT hiện là cảng
duy nhất tại Việt Nam được Bộ GT-VT,
Cục Hàng Hải Việt Nam cấp phép tiếp
nhận các tàu container trọng tải lớn
đến 214.121 DWT. Trước bối cảnh diễn
biến phức tạp của dịch COVID-19, việc
Cosco Shipping Aquarius cập cảng là
động lực to lớn cho CMIT tiếp tục nỗ
lực hoàn thành mục tiêu kép bảo đảm
chuỗi cung ứng thông suốt và phòng,
chống dịch thành công.
Đặc biệt, những ngày cuối năm
2021, cụm cảng CM-TV liên tục đón
nhận tin vui đó là theo bảng xếp hạng
Chỉ số hoạt động cảng container năm
2021 do Ngân hàng Thế giới (Word
Bank) phối hợp với IHS Markit thực
hiện, các cảng ở châu Á, Trung Đông
và Bắc Phi là những khu vực có nhiều
cảng trong top 50 cảng hiệu quả nhất
thế giới. Trong danh sách này có 3 cảng
của Việt Nam, bao gồm cảng Cái Lân
(TP. Hạ Long, Quảng Ninh) được xếp ở
vị trí 46, cảng Hải Phòng chiếm vị trí
47 và Cái Mép-Thị Vải đứng ở vị trí 49.
Chia sẻ về niềm vui này, ông Nguyễn
Hồng Phúc, Giám đốc Kinh doanh cảng
TCIT nhận định, hiện hơn 4/5 thương
mại hàng hóa toàn cầu đang được vận
chuyển theo đường biển. Trong đó,
khoảng 35% tổng lượng hàng, chiếm
60% giá trị thương mại hàng hóa, được
vận tải bằng container. Do đó, việc CMTV lọt vào top 50 cảng biển hiệu quả
nhất thế giới sẽ giúp cảng biển Việt
Nam có vị thế và thu hút sự quan tâm
của các hãng tàu lớn nhiều hơn. Từ kết
quả này, các “ông lớn” vận tải biển trên
thế giới cũng sẽ có cách nhìn khác về
vị thế và uy tín cảng biển Việt Nam nói
chung và CM-TV nói riêng.

PHÁT HUY VAI TRÒ DẪN DẮT
CỦA CẢNG CỬA NGÕ
Báo cáo từ Cục Hàng hải Việt Nam
cho biết, năm 2021 sản lượng hàng
hóa thông qua cảng biển tại BR-VT đạt
khoảng 78 triệu tấn, tăng 6%. Riêng
hàng container tại cụm cảng CM-TV
ước đạt 5,3 triệu tấn tăng 15%, cao nhất

trong các tỉnh có hàng container như
TP. Hồ Chí Minh tăng 3%, Hải Phòng
tăng 14% và Đồng Nai tăng 6%. Trong
bối cảnh dịch COVID -19 diễn biến
phức tạp, đây là con số tăng trưởng
khá ấn tượng. Các cảng biển tại BR-VT,
trong đó cụm CM-TV tiếp tục chứng
minh vai trò là cảng chính cho xuất
khẩu của khu vực kinh tế trọng điểm
phía Nam, đặc biệt là xuất khẩu đi Mỹthị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt
Nam. Ở phạm vi rộng hơn, mức tăng
trưởng này cũng cho thấy, vai trò của
cảng biển nước sâu tại Việt Nam trong
việc liên kết chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng
Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, nhờ
có sự đột phá về cảng biển, năng lực
đón tàu lớn nhất trên thế giới của cảng
biển, CM-TV đã có được tuyến vận tải
biển xa đi bờ Tây, bờ Đông nước Mỹ,
châu Âu với thời gian ngắn nhất chỉ từ
17 ngày. Từ góc độ của một hãng tàu
đang hoạt động tại cụm cảng CM-TV,
ông Phan Hồng Thủy, Trưởng phòng
Khai thác Hãng tàu Hapag Lloyd chia
sẻ, hãng tàu lựa chọn CM-TV là do mới
đây bảo đảm được sự kết nối dịch vụ
thông suốt từ Cái Mép về TP. Hồ Chí
Minh và ngược lại, được các chủ hàng
ưu tiên lựa chọn. Thêm vào đó, các DN
cảng luôn đưa ra các gói dịch vụ cạnh
tranh hỗ trợ cho hãng tàu như đảm bảo
sắp xếp cầu bến phù hợp, tốc độ vận
chuyển hàng hóa từ Cái Mép về Cát Lái
ổn định...
Tuy đạt được các kết quả tốt nhưng
các chuyên gia cảng biển cho rằng, để
CM-TV tạo bước phát triển mới cho
kinh tế cảng biển trong thời gian tới
thì tỉnh BR-VT cần phải tập trung giải
quyết 3 nút thắt. Thứ nhất, cơ sở hạ
tầng cảng biển, kết nối giao thông và
các dịch vụ hậu cần logistics cần được
tiếp tục ưu tiên hoàn thiện, đặc biệt là
chú trọng việc nạo vét luồng lạch để
đảm bảo tính kết nối trong vận chuyển,
giảm chi phí logistics cũng như đảm
bảo độ sâu luồng lạch để khu vực CMTV có thể đón được những tàu có tải
trọng lớn nhất thế giới hiện nay. Qua
đó làm tăng lợi thế cạnh tranh, khả

năng khai thác của khu vực CM-TV
cũng như giúp cho các khách hàng/
đối tác là những hãng tàu có thêm được
nhiều sự lựa chọn.
Thứ hai, các cơ chế, chính sách đặc
thù riêng cho khu vực cảng CM-TV cần
được áp dụng để tạo ra lợi thế và sự
khác biệt để giữ chân, thu hút thêm các
nhà đầu tư khi đầu tư tại khu vực CMTV nói riêng và các khu công nghiệp tại
tỉnh BR-VT nói chung. Và cuối cùng là
các chính sách đào tạo, thu hút nguồn
nhân lực cần được chú trọng để đảm
bảo cho các hoạt động sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp cũng
như bảo đảm nhu cầu về nguồn nhân
lực chất lượng cao nhằm phục vụ cho
các dự án mới sắp được triển khai tại
tỉnh BR-VT. Đó là 3 nút thắt cần được
tháo gỡ nhằm tạo sức bật cho kinh tế
cảng biển BR-VT nói riêng, và thúc đẩy
sự phát triển bền vững của các DN, thu
hút các dự án tiềm năng trên địa bàn
tỉnh nói chung.
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh cũng cho biết, tỉnh
đang phối hợp cùng các bộ, ngành
triển khai đồng bộ các dự án giao
thông mang tính liên kết vùng mà
Trung ương đã phê duyệt nhằm kết nối
và phát huy thế mạnh, tiềm năng của
các địa phương. Ngoài ra, tỉnh cùng
các bộ, ngành Trung ương cũng đang
nghiên cứu triển khai tuyến đường sắt
kết nối từ KCN của các tỉnh lân cận
tới cảng CM-TV, tạo lợi thế trong vận
chuyển hàng hóa. Việc tập trung đầu tư
mạnh mẽ cho cảng biển cùng với nhu
cầu xuất nhập khẩu chưa có dấu hiệu
hạ nhiệt, nhiều chuyên gia cảng biển
dự báo sản lượng hàng hóa thông qua
CM-TV sẽ còn tăng trưởng mạnh trong
thời gian tới.
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Lan tỏa tinh thần Paven Coocsaghin

TRONG “THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY” CỦA NƯỚC NGA TIẾP LỬA
CHO THANH NIÊN VIỆT NAM

C

hắc rằng những ai yêu thích
nước Nga và văn học Nga đều
biết đến tác phẩm nổi tiếng
“Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn
Nicôlai Ôxtrovxki. Một tác phẩm
tuyệt vời viết về chàng thanh niên
Paven Coocsaghin, đại diện tiêu
biểu cho thế hệ thanh niên Xô viết
được trui rèn trong bão táp cách
mạng, trở thành những “thỏi thép”
cứng rắn với sức mạnh của niềm
tin và khát khao được sống, được
cống hiến, được bùng cháy trọn vẹn
ngọn lửa đời mình cho Đảng, cho Tổ
quốc và Nhân dân.
“Thép đã tôi thế đấy” kể về cuộc
đời của Paven Coocsaghin (thường
được gọi là Pavơlusa) là một thanh
niên lớn lên trong khi điều kiện
đất nước đang gặp nhiều khó khăn.
Cũng như bao thanh niên Xô viết
khác, anh cũng có người bạn gái
chơi thân, cô tên là Tônhia, họ đã
dành cho nhau tất cả tình cảm ban
đầu đầy trong trắng, ngây thơ và
đẹp đẽ. Nhưng khi gặp được chân
lý của cuộc đời mình, Paven chấp
nhận chia tay Tônhia, người mình
yêu, một cô gái tiểu tư sản để đến
với cuộc sống của giai cấp lao động,
đi theo lý tưởng cộng sản.
Bước vào cuộc sống mới, cùng
với những Xê-ri-ô-gia, Va-li-a, Giác
ky và các đồng chí của mình, Paven
đã say mê sống, chiến đấu, lao
động, cống hiến hết sức trẻ để phục
vụ cho những lý tưởng cách mạng
góp phần vào công cuộc đổi mới và
xây dựng đất nước ngày càng vững
mạnh hơn. Trên hành trình của
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mình, chàng chiến sĩ trẻ ấy đã phải
nếm trải rất nhiều khó khăn, nhiệm
vụ nguy hiểm, chịu đựng muôn vàn
đau đớn về thể xác và tinh thần,
nhưng với ý chí quật cường, bền bỉ,
chàng thanh niên vẫn luôn tiến lên
phía trước và không bao giờ chịu
khuất phục trước mọi khó khăn, thử
thách. Trong quá trình lao động và
sinh hoạt trong tổ chức Đảng, Paven
đã gặp Rita và được cô quý mến.
Nhưng tình cảm giữa hai người
chỉ giữ ở tình đồng chí... Về sau, có
lúc Paven bị bệnh sốt thương hàn
và bị bại liệt, vôi hóa cột sống, phải
ngồi xe lăn, có một y tá chăm sóc
và động viên, dồn hết tình thương
cho anh. Anh cảm thấy mình không
được quyền lùi bước trước khó
khăn, tin tưởng vào tình yêu mới và
chuyển sang viết sách vẫn với ngọn
lửa và chất thép đã được tôi luyện
ngày nào...
Paven là đại diện tiêu biểu cho
thế hệ thanh niên Xô viết được
Đảng Cộng sản tập hợp, rèn luyện,
để trở thành một chiến sĩ cách
mạng có ý chí sắt đá, tinh thần quả
cảm, sẵn sàng lăn xả ngoài mưa
bom bão đạn, trở thành một đảng
viên Bonsevich chân chính, trung
thành với lý tưởng của Đảng. “Thép
đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh. Từ
đó thép trở nên cứng rắn và không
hề biết sợ. Thế hệ chúng tôi đã được
tôi luyện như vậy”.
Những ai đã đọc “Thép đã tôi thế
đấy” sẽ chẳng bao giờ quên những
dòng triết lý về ý nghĩa đời người
của nhân vật Paven: “Cái quý nhất

của con người là đời sống. Ðời người
chỉ sống có một lần. Phải sống sao
cho khỏi xót xa ân hận vì những
năm tháng đã sống hoài, sống phí,
cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và
hèn đớn của mình, để đến khi nhắm
mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả
đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng
cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên
đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng
loài người”. Chính châm ngôn sống,
nhân sinh quan cộng sản ấy đó đã
lay động, thôi thúc hàng triệu bạn
trẻ trên khắp thế giới hăng hái lên
đường xả thân cho lý tưởng.
Năm 1954, lần đầu tiên ở Việt
Nam, tác phẩm nổi tiếng của nhà
văn Xô Viết Nicôlai Ôxtrovxki
“Thép đã tôi thế đấy” được dịch
sang tiếng Việt. Thời gian ấy, trong
các chiến hào Điện Biên Phủ mù mịt
đạn bom, khói lửa, các chiến sĩ của
chúng ta đã chuyền tay nhau bản
dịch tóm lược tác phẩm này với cái
tên “Luyện thành gang thép”. Để rồi
từ đó, tác phẩm này đã trở thành
cuốn sách gối đầu giường của biết
bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Họ
đã chuyền nhau đọc, đã mang theo
trong ba lô cuốn sách ra trận. Trong
suốt nhiều thập niên, cùng với tấm
gương hy sinh của những người
con anh hùng như Lý Tự Trọng, Võ
Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Thị
Hồng Gấm... Paven trở thành hình
mẫu giữa đời thường, lay thức, vẫy
gọi, thúc giục thanh niên Việt Nam
yêu nước sống và chiến đấu cho
lý tưởng.

Phát huy truyền thống của dân
tộc Việt Nam anh hùng, dưới sự
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt
Nam, thanh niên Việt Nam đã
không ngừng lớn mạnh về mọi mặt,
luôn kiên định sắt son đi theo con
đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ
và nhân dân ta đã lựa chọn đúng
như câu nói của người đoàn viên
thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng
trước tòa án kẻ thù: “Con đường của
thanh niên chỉ là con đường cách
mạng, không thể có con đường nào
khác”. Theo tiếng gọi thiêng liêng
của Tổ quốc, hàng triệu người con
ưu tú của dân tộc ta, mà phần lớn là
thanh niên đã hiến dâng tuổi thanh
xuân và cả cuộc sống của mình cho
quê hương, đất nước. Đó là thế hệ
“xếp bút nghiên lên đường chiến
đấu”, với tinh thần xẻ dọc Trường
Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới
dậy tương lai. Nhiều người đã anh
dũng chiến đấu, hy sinh, vượt qua
nỗi đau đớn thể xác khi bị thương
nhờ được tiếp thêm sức mạnh và lý
tưởng sống của Paven...
Những người trẻ như Nguyễn
Viết Xuân, Nguyễn Văn Thạc, Đặng
Thùy Trâm, Võ Thị Tần và rất nhiều
thanh niên Việt Nam ở lứa tuổi hai
mươi đã thấm nhuần được ý nghĩa,
giá trị sống của một đời người, sẵn
sàng xả thân cho đất nước, cho
Nhân dân. Họ đã phất cao ngọn cờ
“Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”,
đem sức trẻ xẻ dọc Trường Sơn đi
cứu nước, với suy nghĩ “là người
xin một lần ngã xuống, nhìn anh
em đứng lên phất cao ngọn cờ”
và quyết tâm “Nhằm thẳng quân
thù, bắn!”...
Trong cuốn Nhật ký Đặng Thùy
Trâm, Bác sỹ - Liệt sỹ Đặng Thùy
Trâm đã viết rằng: Trên mảnh đất
miền Nam hầu như không lúc nào
ngưng tiếng súng nổ này, 100% các
gia đình đều có tang tóc, chết chóc
đau thương đè nặng lên mỗi người
dân. Vậy mà, ở giữa cái nơi sự “gian
nan, chết chóc, hy sinh còn dễ dàng
hơn ăn một bữa cơm” ấy, có những

người lính nằm dưới công sự nghe
giặc đào ở trên mà vẫn kể cho nhau
nghe chuyện về anh chàng Paven
Coocsaghin trong “Thép đã tôi thế
đấy”. Với nhật ký “Mãi mãi tuổi
hai mươi”, Nguyễn Văn Thạc cũng
viết: “Paven là một người chân
chính, một Đảng viên chân chính.
Dĩ nhiên rồi, đó phải là con người
của giai cấp, suốt đời trung thành
với Đảng, và cống hiến cả đời mình
cho cách mạng. Mà mình, dường
như vẫn còn nhỏ lắm, trẻ con lắm,
chưa là người lớn đâu. Mình còn
cá nhân lắm, nhỏ nhen và ti tiện.
So bì thiệt hơn, đòi hỏi bao nhiêu
thứ. Cuộc sống của mình không
bằng 1% cuộc sống của Paven...
Đừng lười nữa. Sống say mê và
dồn ép lại, đừng để những tháng
ngày trôi qua vô vị nữa... Cuộc
sống của Paven là một dòng mùa
xuân bất tận giữa cuộc đời. Đó là
cuộc sống của người Đảng viên trẻ
tuổi, cuộc sống của một chiến sĩ
hồng quân. Mình thèm khát được
sống như thế. Sống trọn vẹn cuộc
đời dành cho Đảng, cho giai cấp.
Sống vững vàng trước những cơn
bão táp của cách mạng và của cuộc
đời riêng...”. Hay như chính lời thề
khắc trên báng súng “Sống bám đá
đánh giặc, chết hóa đá bất tử” của
Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh
trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên
giới phía Bắc của Tổ quốc là những
minh chứng cho lòng quả cảm, ý
chí chiến đấu anh dũng, kiên cường
của thế hệ trẻ Việt Nam, sẵn sàng
hy sinh thân mình để cho Tổ quốc
“bất tử”. Những con người bằng
xương, bằng thịt ấy đã viết nên
bản anh hùng ca bất diệt của tuổi
trẻ, góp phần xứng đáng làm nên
những thắng lợi vẻ vang, đem lại
hòa bình, độc lập, chủ quyền, toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và hạnh
phúc cho Nhân dân.
Thế hệ thanh niên Việt Nam hôm
nay được thừa hưởng những thành
quả cách mạng vô cùng lớn lao mà
các thế hệ cha anh đã để lại. Chúng

ta được sống trong môi trường hòa
bình, đất nước đã có sự phát triển
mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực,
tạo ra những điều kiện thuận lợi
cho thế hệ trẻ thực hiện những ước
mơ, hoài bão của mình.
Kế thừa, phát huy truyền thống
Phong trào “Ba sẵn sàng” lừng lẫy
của thanh niên thuở trước, thế hệ
thanh niên ngày nay đang dấy lên
các phong trào, các cuộc vận động
như: “Thanh niên đi đầu trong xã
hội học tập”; “Thanh niên làm kinh
tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói,
giảm nghèo”; “Thanh niên tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng”;
“Thanh niên vì cuộc sống bình
yên, vì chủ quyền Tổ quốc”; “Thanh
niên sống đẹp”; “Thanh niên tình
nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ
môi trường”; “Khi Tổ quốc cần”...
tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc và
thu hút đông đảo các tầng lớp thanh
niên tham gia với nhiều chương
trình, việc làm, hành động cụ thể,
thiết thực, hiệu quả.
Tuổi trẻ Việt Nam luôn có mặt
mọi lúc, mọi nơi, trên mọi lĩnh vực
dù là khó khăn, gian khổ nhất; bằng
tinh thần nhiệt huyết và sức trẻ sục
sôi họ đã cống hiến tất cả sức lực, tài
năng của mình cho quê hương, đất
nước. Đẹp biết bao hình ảnh những
người thầy, người cô vượt núi, băng
rừng mang con chữ đến với các em
nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc
biệt khó khăn, dạy cho các em về
tình yêu Tổ quốc; cảm động biết
mấy những cán bộ, chiến sỹ, đoàn
viên, thanh niên trong màu áo xanh
căng tràn sức xuân của tuổi trẻ dầm
mưa, vượt lũ giúp Nhân dân phòng,
chống, khắc phục hậu quả thiên
tai, lụt bão; hay hình ảnh những
mái tóc cắt ngắn, những vết hằn
sâu trên khuôn mặt những y, bác
sỹ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch
Covid-19 đã tiếp thêm cho chúng ta
niềm tin chiến thắng đại địch. Còn
gì tự hào hơn những người chiến
sỹ quân đội, công an vượt mọi khó
khăn, gian khổ vững vàng tay súng
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ngày đêm canh giữ biển trời
Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh
phúc của Nhân dân. Hay là
tinh thần chiến đấu quả cảm,
hết mình vì màu cờ sắc áo của
những “Chiến binh Sao vàng”
trên đất Thường Châu để lập
nên kỳ tích cho đất nước, mang
lại niềm vui và tự hào cho hàng
triệu người con đất Việt. Và còn
rất nhiều những hình ảnh đẹp
đẽ, những việc làm thầm lặng
mà cao cả của hàng triệu đoàn
viên, thanh niên Việt Nam
trong thời kỳ mới, để góp phần
cùng quân, dân cả nước thực
hiện thắng lợi sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Biết trân trọng, tri ân sự
cống hiến, hy sinh của bao lớp
người đi trước, tự ý thức được
vị trí, vai trò to lớn của mình
đối với vận mệnh dân tộc và
tương lai đất nước. Bằng lòng
nhiệt huyết, trí tuệ, tài năng
và bản lĩnh của mình, dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam quang vinh, thế
hệ trẻ Việt Nam hôm nay luôn
nêu cao tinh thần trách nhiệm,
cống hiến nhiều hơn nữa để
phụng sự Tổ quốc, phục vụ
Nhân dân.
Những lý tưởng cao đẹp,
cuộc đời sống, chiến đấu,
cống hiến hết mình cho sự
nghiệp cách mạng của Paven
Coocsaghin trong “Thép đã tôi
thế đấy” sẽ mãi là hành trang,
là động lực thôi thúc thế hệ
trẻ Việt Nam tiếp tục xung
kích trong việc thực hiện khát
vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc, vì mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh. Đó chính
là niềm hãnh diện, tự hào sâu
sắc, là lý tưởng sống cao đẹp
nhất của thanh niên Việt Nam.


24

Quang cảnh buổi ký kết thỏa thuận.

Ký kết thỏa thuận công tác phối hợp
quản lý tần số vô tuyến điện trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giữa Sở Thông
tin và Truyền thông và Trung tâm Tần
số vô tuyến điện khu vực II năm 2022
VV Đức Toàn
Ngày 06/01/2022 Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II tổ chức ký kết thỏa thuận
công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu năm 2022.
Thành phần tham dự buổi ký kết bao gồm: Lãnh đạo Sở Thông tin và
Truyền thông và Lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II,
đại diện các phòng chuyên môn của Sở và Trung tâm.
Nội dung trọng tâm của công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên
địa bàn tỉnh trong thời gian tới là: triển khai hoạt động tuyên truyền,
phổ biến một số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, sử
dụng các thiết bị âm thanh không dây (micro không dây, loa không
dây) và triển khai tuyên truyền, phổ biến, tổ chức cấp giấy phép sử
dụng tần số vô tuyến điện cho thiết bị giám sát hành trình tàu cá. 

Xuân này
ở đảo

Trường Sa

VV Bài ảnh Mai Thắng

Trong khi ở đất liền người
người, nhà nhà quây quần
bên nhau vui Tết, đón Xuân,
thì ngoài quần đảo Trường Sa,
hàng trăm cán bộ, chiến sĩ
căng thẳng theo dõi mục tiêu
lạ để xua đuổi những con tàu
“không mời mà đến” ra khỏi
vùng lãnh hải thiêng liêng của
Tổ quốc. Dẫu nhọc nhằn, gian
khổ, nhưng đó là sứ mệnh của
người lính Trường Sa. Niềm
vui của những người lính ấy
chỉ trọn vẹn khi Nhân dân cả
nước đón Tết Nhâm Dần bình
yên, hạnh phúc.
GÁC LẠI TÌNH RIÊNG, VÌ NHIỆM
VỤ CHUNG
Đảo Cô Lin được coi là hòn đảo
kiên cường trong 21 đảo, điểm đảo
với 33 điểm đóng quân ngoài quần
đảo Trường Sa. Chính hòn đảo này
34 năm trước, đã chứng kiến vụ tàn
sát đẫm máu của quân xâm lăng
phương Bắc đối với bộ đội Hải quân
nhân dân Việt Nam trong sự kiện
“CQ -1988”. Sau 34 năm, Cô Lin vẫn
sừng sững kiên trung giữa bạt ngàn
giông tố. Ngoài sự vững chãi về đầu
tư xây dựng công trình phòng thủ,
Cô Lin là “pháo đài” kiên cường
nhất về “ý chí thép” của bộ đội Hải
quân nơi đầu sóng, ngọn gió.
Mặc dù đã nhiều năm gắn bó cùng
đồng đội ở đảo Cô Lin, song mỗi khi
Xuân về, Tết đến, đất liền, hương cà,

Đem hoa mai ra Trường Sa.

bếp lửa quê nhà luôn đau đáu trong
tim Đại uý đảo trưởng Nguyễn Văn
Cường. Anh Cường chia sẻ, Xuân
Nhâm Dần 2022, thêm một năm nữa
anh đón Tết ngoài đảo. Dẫu không
được về đất liền đón Tết cùng gia
đình, song anh và đồng đội cũng rất
yên tâm. “Ngày Tết, lính đảo nhớ
đất liền lắm. Nhưng tất cả vì nhiệm
vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc
nên chúng tôi gác lại tình cảm riêng
tư gia đình để hoàn thành nhiệm
vụ. Càng những ngày Tết đến, Xuân
về, càng phải vững vàng tay súng.
Niềm vui của chúng tôi chỉ trọn vẹn
khi Nhân dân cả nước đón Tết bình
yên”- Đại uý Cường chia sẻ.
Đại uý Cường cho biết thêm, anh
quê gốc ở Nghệ An, nhưng có gia
đình riêng ở thành phố Nha Trang,
tỉnh Khánh Hoà. Khi vợ sinh con
gái, anh ở ngoài đảo Cô Lin. Ngày vợ
“vượt cạn” anh chỉ biết động viên
vợ cố gắng khắc phục khó khăn và
nhờ gia đình, hàng xóm giúp đỡ.
Mùa xuân đầu tiên chiến sĩ Trần
Quốc Tuấn đón Xuân ngoài “pháo
đài” Cô Lin cũng là mùa xuân đầu
tiên cậu lính “tò te” quê gốc Ninh
Bình xa gia đình, quê hương, chòm
xóm. Tuấn “lặng người” khi nói về
cha mẹ đang ở quê nhà. “Em còn
bố mẹ ở quê. Nhà có ba chị em, em
là con út. Bố mẹ cũng không còn
trẻ nữa. Công việc đồng áng vất vả
quanh năm. Hôm gọi điện về nhà
mẹ em xúc động bảo: “Cả nhà nhớ
con lắm. Con cố gắng hoàn thành

nhiệm vụ thật tốt để xứng đáng
với truyền thống của gia đình”. Em
nghe thấy tiếng sụt sịt. Em biết mẹ
em xúc động đang khóc”- Tuấn chia
sẻ.
Sau đợt về đất liền nghỉ phép
thăm gia đình, Chính trị viên Thượng úy Ngô Văn Bun trở lại Cô
Lin trong niềm vui mới. Anh bảo:
“Ngày Tết ai chẳng nhớ đất liền, bố,
mẹ, vợ, con, nhưng vì nhiệm vụ phải
gác lại tất cả. Biến nỗi nhớ thành
sức mạnh, thêm vững chắc tay súng
canh trời giữ biển đảo yên bình để
Nhân dân cả nước vui Tết đón xuân,
đó là bản lĩnh và sức mạnh của bộ
đội Hải quân Trường Sa. Dù khó
khăn, vất vả thế nào, niềm vui của
cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin chỉ trọn
vẹn khi Nhân dân cả nước đón Tết
yên bình”.
Thêm một mùa xuân đón tết giữa
biển trời Tổ quốc, Trung uý QNCN
Mai Văn Thịnh - Nhân viên Thông
tin đảo Tiên Nữ quê ở Hà Trung,
Thanh Hoá luôn tự hào rằng, được
canh trời giữ biển cho Nhân dân
cả nước đón Tết, vui Xuân trong
những ngày đầu năm mới, không
chỉ là sứ mệnh; mà còn là niềm tự
hào của lính Trường Sa. “Anh có
cảm giác nhớ quê hương khi Xuân
về, Tết đến?”- tôi hỏi. Tiếng Thịnh
đanh thép trong điện thoại trả lời:
“Đã là người lính thì quê hương,
gia đình là một phần máu thịt. Ngày
thường nỗi nhớ đất liền đã rất ra da
diết, khi Tết đến Xuân về nỗi nhớ
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ấy càng dâng lên gấp bội. Song tất
cả phải gác lại, tất cả vì nhiệm vụ
chung. Biển đảo yên bình thì đất
liền mới an tâm đón Tết”- Thịnh dãi
bày tâm sự.
NƠI MÙA XUÂN CHƯA BAO GIỜ
ĐẾN MUỘN
Với cán bộ, chiến sĩ quần đảo
Trường Sa mùa xuân chưa bao giờ
đến muộn, dẫu đây là hòn đảo xa
nhất của Tổ quốc.
Trước Tết Nguyên đán hơn 1
tháng, Vùng 4 Hải quân tổ chức
đóng gói hàng quân nhu của Bộ
Quốc phòng và tiếp nhận hàng quà
của Nhân dân cả nước gửi tặng
các chiến sĩ Trường Sa. Hàng quà
Tết được chuyển xuống tàu trước 3
ngày trước khi tàu rời bến. Trong
hai chuyến tàu chở hàng quà Xuân
ra 21 đảo, điểm đảo với 33 điểm
đóng quân, có hàng trăm phóng
viên báo, đài đi theo để đưa tin, viết
bài và nhiều cán bộ, chiến sĩ ra đảo
thay quân cho đồng đội khác vào bờ
đón Tết.
Gần Tết là thời điểm biển động
sóng to, gió lớn. Sau chặng đường
vượt sóng gió hơn 400 hải lý, bốn
chuyến tàu Hải quân ra đến Trường
Sa. Đối với các đảo nổi như Trường
Sa Lớn, Sinh Tồn, Nam Yết, Song Tử
Tây, việc chuyển hàng, quà tết vào
đảo thuận lợi hơn. Tàu trực tiếp vào
cầu cảng, bộ đội chuyển quà vào đảo
sau khi bốc lên từ khoang tàu. Đối
với các đảo chìm như Cô Lin, Len
Đao, Đá Lát, Đá Lớn việc chuyển quà
Tết vào đảo khó khăn phức tạp. “Do
các đảo chìm có triền san hô rộng
nửa nổi, nửa chìm, quà tết được
chuyển xuống xuồng chuyển tải
đem vào đảo. Có khi nước cạn, bộ
đội phải lội xuống biển kéo xuồng
vào, hoặc vác quà tết trên vai. Nghe
đến quà tết là sướng rồi, còn lội
biển mà nhận được quà tết thì nhọc
mấy bộ đội cũng làm được”- Chính
trị viên Ngô Văn Bun đảo Cô Lin
cho hay.
Sau khi nhận được quà Tết, cán
bộ, chiến sĩ Trường Sa tổ chức gói
bánh chưng, bánh tét đón Tết sớm.
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Giữa biển đảo bao la, giữa sóng
nước Trường Sa mênh mông bốn
phía; lính trẻ ngồi sát phóng viên,
sĩ quan ngồi cạnh khách đến từ
đất liền quây quần bên mâm cuối
cùng của năm cũ. Ly rượu mừng
xuân cầu chúc cho nhau sức khỏe,
hoàn thành nhiệm vụ canh biển,
giữa trời.
Phút chia tay bịn rịn trên cầu
cảng, nữ nhà báo ghi lại dòng nhật
ký hẹn chiến sĩ trẻ ngày gặp lại ở
đất liền. Chàng sĩ quan xin số điện
thoại mong gặp lại “cô nhà báo”
trong chuyến nghỉ phép giữa mùa
xuân mới. Cái bắt tay siết chặt giữa
những người đồng hương xứ Nghệ,
Thanh Hóa, Lạng Sơn. Món cá kìm
khô, chai mắm biển gửi tặng đất
liền khi giờ chia tay đã đến. Đọng
lại trong tim của chiến sĩ đảo chìm
là hương vị Xuân của Nhân dân
gửi tặng. Nhớ mãi trong lòng những
phóng viên báo chí là ý chí kiên
cường của những người lính đảo.
Chính trị viên Ngô Văn Bun chia
sẻ với chúng tôi, đảo chìm Trường
Sa, nơi mùa xuân chưa bao giờ
đến muộn.
HƯỚNG VỀ TRƯỜNG SA
Mùa xuân 34 năm trước, 64 cán
bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nhân
dân Việt Nam đã anh dũng hi sinh
trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ở
Chào cờ đầu năm trên đảo
Trường Sa lớn

đảo đá Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. Sau
34 năm, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn
vẫn sừng sững hiên ngang khẳng
định chủ quyền Việt Nam bất khả
xâm phạm. Trường Sa mãi là “Dáng
đứng Việt Nam”, là pháo đài thép
canh biển bất khả xâm phạm, mang
hồn Tổ quốc giữa ngàn khơi. Trên
pháo đài ấy là Đại uý Nguyễn Văn
Cường, Thượng úy Ngô Văn Bun và
hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khoác áo
Hải quân nhân dân Việt Nam. Các
anh đang thầm lặng hi sinh tuổi
xanh của mình cho Tổ quốc vào
Xuân. Đó là sự hi sinh vì dân tộc, vì
một Trường Sa mãi mãi trường tồn.
Khi bài báo này đến tay độc giả
thì cũng là lúc Trường Sa vào Tết,
đón Xuân. Ở giữa ngàn khơi bao la
ấy, những người lính “áo vằn cánh
sóng” vẫn kiên cường bám đảo và
thầm lặng cống hiến tuổi thanh
xuân. Trong những phút giây lặng
lẽ đứng gác trên hầm hào công sự,
các anh lại dõi mắt về hướng đất
liền tìm bóng dáng những con tàu.
Xin hãy giành những phút giây
mùa Xuân hướng về cán bộ, chiến
sĩ Trường Sa. Bởi, để đất liền có
những ngày tháng yên bình, vui
Tết, đón Xuân, các anh đang âm
thầm ngày đêm hi sinh hạnh phúc
riêng tư, thậm chí cả máu xương để
giữ vững chủ quyền Tổ quốc. 

Tăng cường xây dựng Đảng
VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP THEO PHƯƠNG CHÂM “BẢY DÁM”
VV Nguyễn Thị Hồng Huệ
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII xác định phương châm
bảy chữ dám khi định hướng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về cán bộ trong
nhiệm kỳ 2021- 2026 và những năm kế tiếp: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là
người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi
bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám
đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”.
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ại hội XIII của Đảng phát
triển sâu sắc hơn không chỉ
về nguyên tắc, phương pháp,
phương châm xây dựng, chỉnh đốn
Đảng mà còn nâng cao tầm lý luận của
lĩnh vực công tác này thêm một bước
quan trọng. Trước hết về nội hàm của
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nếu như
trước đây, khi bàn về công tác xây
dựng Đảng thường được đề cập trên
ba lĩnh vực, đó là xây dựng Đảng về
tư tưởng, chính trị và tổ chức; thì nay
được mở rộng là, xây dựng Đảng về
chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức
và cán bộ.
Hơn nữa, khái niệm xây dựng Đảng
được gắn liền với chỉnh đốn Đảng.
Như vậy, trong giai đoạn cách mạng
hiện nay, muốn xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh toàn diện về mọi mặt
phải tiến hành đồng thời hai mũi giáp
công, xây dựng và chỉnh đốn. Xét về
bản chất thì trong xây dựng đã bao
hàm sự chỉnh đốn, nhưng để nhấn
mạnh sự suy thoái tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự
chuyển hóa, của một bộ phận “không
nhỏ” cán bộ, đảng viên thì cần thiết
phải “tách riêng” để tăng thêm sự cấp
bách của công tác chỉnh đốn Đảng.
Thực tiễn tổ chức thực hiện các Nghị
quyết Trung ương IV khóa XI và XII
cho thấy, trong môi trường hiện nay, ở
đâu và lúc nào tổ chức đảng hay đảng
viên “sao nhãng” công tác xây dựng,

chỉnh đốn Đảng sẽ rất dễ xảy ra tình
trạng vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm
pháp luật đối với tổ chức, đảng viên
“yếu kém”.
“Bảy dám” là sự cụ thể hóa nguyên
tắc và phương châm xây dựng, chỉnh
đốn Đảng để cán bộ, đảng viên dễ
hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ
kiểm tra, giám sát. Đồng thời cũng là
bảy mục tiêu hay bảy tiêu chí để đánh
giá, tuyển chọn, luân chuyển, sử dụng,
đề bạt, bảo vệ và đãi ngộ cán bộ.
“Bảy dám” có nguồn gốc từ vị trí
vai trò, tầm quan trọng của công tác
cán bộ. Bác Hồ xác định: huấn luyện
cán bộ là công việc gốc của Đảng; hay
cán bộ nào, phong trào nấy. Trong tư
tưởng của Hồ Chí Minh về công tác
cán bộ luôn luôn đặc biệt coi trọng và
quan tâm công tác đào tạo cán bộ các
cấp. Bởi vì có cán bộ mới có phong trào
cách mạng. Cán bộ là người tổ chức và
kết nối các cá nhân riêng lẻ thành một
bộ máy thống nhất, hoạt động nhịp
nhàng, có hiệu quả và năng suất cao.
Cán bộ quyết định chất lượng và hiệu
quả công việc của một tổ chức.
Như vậy, thực chất của “bảy dám”
đối với cán bộ, đảng viên hiện nay,
nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán
bộ chiến lược là sự cụ thể hóa nguyên
lý xây dựng tổ chức và con người của
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh.

Dám thứ nhất, dám nghĩ. Chiến
sĩ cách mạng nói chung và cán bộ nói
riêng trước tiên phải dám nghĩ. Nghĩ
hay suy nghĩ thực chất là tư duy, một
hoạt động đặc biệt của cấu trúc vật chất
- bộ não con người. Theo V.I. Lênin, tư
duy là sự chụp lại, sao chép lại, sự phản
ánh của thế giới xung quanh vào bộ óc
con người và bộ não làm biến đổi hình
ảnh thế giới khách quan và “mã hóa”
thành khái niệm, phạm trù, quy luật ...
Hoạt động “chế biến” bên trong bộ óc
gọi là tư duy, và nói theo cách nói thông
thường là nghĩ, hay suy nghĩ. Nghĩ,
hay suy nghĩ là hoạt động khách quan,
thường xuyên của bộ não con người.
Vậy tại sao Đảng ta lại nhấn mạnh
và đưa tiêu chí, tiêu chuẩn dám nghĩ
lên hàng đầu, số một trong “bảy dám”?
Hẳn là, dám nghĩ giữ vai trò khởi
đầu cho hành vi của con người. Hành
động con người được điều khiển từ
suy nghĩ. Sự phác thảo trong đầu tổng
quan về công việc, lập trình tiến độ,
sắp xếp thứ tự trước sau, trên dưới,
trong ngoài… từ đó làm cơ sở cho hành
vi. Muốn hành động đúng trước hết
phải nghĩ đúng. Muốn nghĩ đúng thì
trước hết phải nghĩ. Bởi vì không dám
nghĩ thì không thể có kết quả của sự
nghĩ. Nghĩ là nguyên nhân, là khởi
đầu cho sự nghĩ đúng.
Thực tế có không ít cán bộ đảng
viên không dám nghĩ. Vì luôn mặc
cảm mình nghĩ sai, lệch lạc; đặc biệt
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có một số ít không dám nghĩ vì sợ
không “khớp” với Thủ trưởng. Tốt
nhất là không nghĩ, bởi vì nghĩ vừa
đau đầu, tổn hao trí lực, tinh thần lại
vừa không “an toàn”. Từ đó nảy sinh
tình trạng lười suy nghĩ, đùn đẩy cho
người khác suy nghĩ và mình ngồi chờ
chỉ đạo của cấp trên. Bảo sao làm vậy,
sai gì làm nấy. Bộ não ít suy nghĩ là bộ
não trì trệ bởi vì nó không được kích
hoạt và vận động thường xuyên. Dám
nghĩ trong bối cảnh hiện nay là bản
lĩnh rất quý báu của cán bộ lãnh đạo,
quản lý. Xử lý một sự việc có nhiều
phương án, nhiều giải pháp, thậm chí
nhiều đối sách. Quan trọng là tìm ra
giải pháp tối ưu, suy nghĩ thấu đáo là
con đường ngắn nhất, đúng đắn nhất
để đạt hiệu suất tối ưu. Ví dụ, trước
khi đợt dịch Covid-19 bùng phát lần
thứ tư ở nước ta, có ai dám nghĩ nó sẽ
xảy ra và cũng có ai dám nghĩ mức độ
tử vong cao như nó đã xảy ra? Đối với
người dân bình thường, ai cũng cầu
mong đại dịch Covid-19 đừng xảy ra,
nếu xảy ra thì đừng ai chết; thế nhưng
ở tầm “chiến lược” phải dám nghĩ tới
tình huống xấu nhất để chủ động ứng
phó. Sự thật là “dám nghĩ”, đặc biệt
dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, “bi
đát” nhất đang là tiêu chuẩn số một
của cán bộ. Mặt khác “dám nghĩ” còn
là vaccine hữu hiệu để phòng chống
căn bệnh bao cấp, ăn sẵn, dựa dẫm,
lười “động não” của một bộ phận cán
bộ, đảng viên.
Dám thứ hai, dám nói. Nói là động
từ đặc trưng riêng có của con người.
Động vật có tiếng “kêu” để thông tin
cho nhau, trái lại, con người khác con
vật ở chỗ có tiếng nói và chữ viết, hai bộ
phận cấu thành ngôn ngữ. Ngôn ngữ,
chữ viết là văn hóa, đồng thời là công
cụ để đánh giá “hàm lượng người” của
mỗi cá thể. Bởi vậy người Việt có câu
ca dao: “Chim khôn kêu tiếng rảnh
rang. Người ngoan nói tiếng dịu dàng
dễ nghe”. Nói là phương tiện chủ yếu
để biểu đạt ý chí, nguyện vọng của
mỗi chủ thể. Đảng nhấn mạnh việc
nói trong công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng là vì “nói trong Đảng đang
có vấn đề”.

28

Một số dạng thức “nói” thường xảy
ra cần phê phán, chỉnh đốn như: biết
đúng không dám nói ra để bảo vệ; biết
sai không dám nói để đấu tranh; nói
không đúng sự thật, thêm bớt, đặt điều
để nói xấu hoặc làm mất uy tín của tổ
chức, cá nhân; nói trước và sau bất
nhất, trước mặt nói khác, sau lưng nói
khác, nói theo kiểu xu nịnh, nói theo
kiểu ban ơn, nói theo kiểu mạt sát, xúc
phạm để hạ người khác xuống và nâng
tầm của mình lên một cách vô liêm sỉ...
Một bộ phận khác lại không nói, im
lặng để mưu cầu lợi ích cá nhân bản
vị. Từ chỗ một số người biết mà không
dám nói, đúng không nói để bảo vệ,
thấy sai không dám nói để đấu tranh
dẫn đến cái xấu, cái ác không bị ngăn
chặn, đẩy lùi, làm xói mòn niềm tin
của dân với Đảng, Nhà nước, chế độ.
Dám nói lên sự thật, nguyện vọng
chính đáng của Nhân dân, của cấp
dưới là con đường và cách thức tốt
nhất để Đảng, Nhà nước, cấp trên
nắm bắt được thực trạng sự vật, hiện
tượng. Không dám nói suy đến cùng là
đồng nghĩa với việc che giấu, bóp méo
sự thật, góp phần làm sai lệch thông
tin sơ cấp, từ đó khuếch đại sai lệch
thông tin thứ cấp và hệ lụy là nhiễu
loạn thông tin. Dám nói, thực chất là
tình huống mà ở đó, một người nhận
thức được rằng, khi mình nói ra, chắc
chắn bản thân sẽ thiệt thòi, thậm chí
đe dọa đến sinh mạng, nhưng nếu im
lặng sẽ gây thiệt hại lớn hơn cho cái
chung, cho Đảng, Nhà nước và toàn
dân. Ví dụ, khi nhìn thấy kẻ trộm
móc túi người khác, có dám lên tiếng
không hay chỉ im lặng nhìn? Lên tiếng
thì sợ bị trả thù, trù dập, nên chăng im
lặng (ai mất gì thì mất, quan trọng là
mình không mất gì). Thấy Thủ trưởng
trực tiếp làm sai, nói sai nhưng đắn
đo: nói hay không nói? Dám nói, đặc
biệt là nói sự thật về người đang “nắm
giữ” và chi phối “sinh mệnh” của mình
là một cuộc đấu tranh nội tại. Dám nói
là công cụ để đẩy lùi thói hư, tật xấu,
đẩy lùi tiêu cực. Tuy nhiên, cần thiết ở
đây là phải nói đúng sự thật, trên tinh
thần xây dựng cho cá nhân và tập thể
ngày một tốt hơn, không nên sử dụng
ngôn ngữ hay lợi thế hoạt ngôn để

bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề vì
mục đích cá nhân nhằm hạ uy tín, xúc
phạm danh dự, nhân phẩm của người
đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp hay
cấp trên của mình.
Dám thứ ba là dám làm. Làm theo
nghĩa kinh tế chính trị Mác- Lênin
là lao động. Lao động là hoạt động có
mục đích, có ý thức của con người
bằng cách sử dụng công cụ lao động
tác động vào đối tượng lao động bắt nó
biến đổi trở thành công dụng, có ích
cho con người tiêu dùng. Làm theo
nghĩa rộng nhất đó là hoạt động của
mỗi con người, tổ chức. Làm là động
từ có ý nghĩa sáng tạo ra giá trị. Làm
hay lao động đòi hỏi sự hao phí sức
lao động, theo C.Mác là sự hao phí sức
óc, sức thần kinh và sức cơ bắp. Nói
mà không làm thì không bao giờ tạo
ra của cải vật chất. Thực thể của lao
động là giá trị sử dụng nếu xét về khía
cạnh công năng của vật phẩm. Không
làm thì lực lượng tinh thần không thể
chuyển hóa thành lực lượng vật chất.
Đảng phải nhấn mạnh dám làm trong
bối cảnh hiện nay là bởi, trong Đảng
ta đang có tình trạng nói nhiều làm
ít, thậm chí hứa, nói nhưng không
làm. Ví dụ nói là làm theo Bác, nhưng
không làm theo; hoặc giả nói là gần
dân, sát dân nhưng không bao giờ
đến với dân, nghe dân, hỏi về dân. Từ
dám nghĩ qua dám nói đến dám làm
là những bước kế tiếp logic, chúng
có quan hệ biện chứng với nhau. Một
cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi phải biết
nghĩ, dám nghĩ, biết nói, dám nói và
biết làm, dám làm. Có như vậy mới là
người “hoàn toàn” (toàn diện) theo tư
tưởng Hồ Chí Minh.
Dám thứ tư, dám chịu trách nhiệm.
Hình tượng người trượng phu quân tử
trong văn hóa Nho giáo có một phẩm
chất nổi bật rất được ca tụng đó là dám
nhận hy sinh về mình, chết thay để
dành sự sống cho đồng chí, đồng đội.
Vận dụng vào chuẩn mực cán bộ hiện
nay đó là dám chịu trách nhiệm. Thời
gian qua nổi lên hiện tượng cán bộ làm
sai, gây hậu quả nghiêm trọng, làm
thất thoát lớn tiền của, công sức, thậm
chí tính mạng Nhân dân nhưng không
dám nhận khuyết điểm, sợ sệt và đùn

đẩy trách nhiệm cho người khác, cho
tập thể. Không ít cán bộ, đảng viên
sợ trách nhiệm nên không dám làm,
không hành động, hoặc ngồi chờ cấp
trên, tập thể bảo gì làm nấy vì không
dám chịu trách nhiệm. Công việc mới,
lĩnh vực mới khi tiến hành rất dễ mắc
sai lầm, khuyết điểm; nhưng nếu ai
cũng sợ trách nhiệm, sợ sai thì ai sẽ
làm việc khó khăn đó? Những người
đi tiên phong có thể đúng, có thể sai.
Do đó, cần thiết phải có những cán bộ
đảng viên dám chịu trách nhiệm về
quyết định của mình. Năm 1953, khi
Pháp nhảy dù lập tập đoàn cứ điểm
Điện Biên Phủ, đại tướng Võ Nguyên
Giáp được Bác và Trung ương cử ra mặt
trận trực tiếp làm Tổng Tư lệnh và trao
“toàn quyền”. Đại tướng có quyết định
“cân não” không đánh theo kế hoạch
và kéo pháo ra. Nếu giả sử, đại tướng
không dám chịu trách nhiệm và không
dám quyết định, khi đó sẽ hao tổn rất
nhiều sinh mạng bộ đội ta. Hoặc giả,
cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt dám chịu
trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân
về xây dựng đường dây 500KV Bắc –
Nam nên đất nước mới có cơ ngơi điện
lực như ngày hôm nay. Dám chịu trách
nhiệm là thước đo sự dũng cảm của
mỗi cá nhân. Bác Hồ từng nhắc lại luận
điểm “chữ dũng” của Nho giáo, nhưng
trang bị cho nó nội hàm mới của thời
đại, đó là dám chịu trách nhiệm, dũng
cảm chịu trách nhiệm, hy sinh lợi ích
cá nhân, chịu thiệt thòi thậm chí hy
sinh cả tính mạng của chính mình.
Dám thứ năm là dám đổi mới, sáng
tạo. Đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí
Minh là thay cũ bằng mới. Sáng tạo
là tìm, sáng chế ra cái mới. Một nghĩa
khác của đổi mới sáng tạo là giữ lại cái
còn dùng được, bỏ đi cái đã lỗi thời và
trang bị thêm cho sự vật những thuộc
tính, đặc điểm mới, hiện đại. Những
năm gần đây, thuật ngữ start-up được
sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, đặc
biệt từ khi thế giới bước vào cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo
nghĩa phổ thông tiếng Việt, start-up là
khởi nghiệp. Khởi đầu, bắt đầu những
công việc đầu tiên cho một doanh
nghiệp thực chất là sáng tạo. Sáng tạo
đối lập với sao chép, rập khuôn, phô tô

cái cũ hay bắt chước người khác, mô
hình đã có sẵn. Hiện nay trong đội ngũ
cán bộ của cả hệ thống chính trị, có
một bộ phận “lười nhác” suy nghĩ tìm
tòi nên chỉ thích đi theo lối mòn “cho
lành”, an toàn. Họ không thích đổi mới,
cải tổ, vô hình chung, bộ phận này kéo
lùi sự tiến bộ. Trong tư duy họ ngại tìm
cái mới, phương án mới, mô hình mới,
thậm chí khi người khác phá cách,
sáng tạo còn tìm cách lên án mà quên
mất rằng tư duy bây giờ là tư duy đổi
mới sáng tạo, mà ngôn ngữ của đổi
mới sáng tạo là không có gì là không
thể… Sự nhàm chán vì thường xuyên
tiếp xúc với cái cũ đã làm thui chột mọi
mầm mống đổi mới, sáng tạo.
Dám thứ sáu là dám đương đầu với
khó khăn, thử thách. Phẩm chất này
đòi hỏi cán bộ đảng viên phải “tiên
phong”. Tiên phong, đi trước là nhận
sự hy sinh về mình và che chở cho
những người phía sau, ở bên trong.
Trái ngược với dám đương đầu là trốn
tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách
nhiệm và suy đến cùng là ích kỷ, vị kỷ
muốn người khác chịu thiệt, chết thay
cho mình. Trách nhiệm nêu gương là
một biểu hiện khác của phẩm chất dám
đương đầu với khó khăn, thử thách. Ví
dụ, Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
cần giúp đỡ chống dịch Covid-19, Bộ
Y tế sẽ chọn cán bộ lãnh đạo vào tâm
dịch, đòi hỏi cán bộ phải tiên phong
gương mẫu, đi đầu để cổ động người
khác. Những người tự nguyện đến tâm
dịch là người dám đương đầu với khó
khăn, thách thức. Một ví dụ khác lay
động biết bao thế hệ người Việt Nam,
đó là hành trình anh thanh niên Văn
Ba tìm đường cứu nước. Một hành
trình “muôn vàn khó khăn”, thậm chí
là chưa biết con đường cứu nước là
gì mà vẫn quyết tâm tìm. Hành trình
30 năm Hồ Chí Minh tìm đường cứu
nước, lập Đảng và lập Quốc là một cuộc
đương đầu với khó khăn, thử thách vô
cùng lớn và vô cùng dài lâu. Nhờ sự
dám đương đầu của Hồ Chí Minh mà
đất nước ta có được cơ đồ như hôm nay.
Dám thứ bảy là dám hành động vì
lợi ích chung. Lợi ích luôn luôn là phạm
trù đòi hỏi sự hài hòa và cân bằng.
Trong đó có sự hài hòa, cân đối giữa

lợi ích chung và lợi ích riêng, lợi ích bộ
phận và lợi ích toàn cục. Lợi ích chung
trước hết là lợi ích của số đông, chiếm
tỷ lệ hay tỷ trọng lớn hơn. Hành động
vì lợi ích chung được hiểu là nếu phải
cân nhắc, lựa chọn thì luôn đặt lợi ích
hay quyền lợi chính đáng của số đông,
của đa số lên trước hết, trên hết. Và, kế
tiếp là hành động, thông qua việc làm
cụ thể để bảo vệ, đấu tranh cho lợi ích
của đa số. Ví dụ, nếu cấm hút thuốc lá
sẽ tốt cho sức khỏe của đa số và gây
nên sự thiệt thòi cho thiểu số hút thuốc
lá thì kiên quyết cấm. Một ví dụ kinh
điển về hành động vì lợi ích chung,
đó là câu chuyện Bác Hồ cương quyết
không tha cho Đại tá Trần Dụ Châu vì
tham ô quân nhu bộ đội và ăn chơi phè
phỡn trong khi toàn Đảng, toàn quân,
toàn dân đang dồn tổng lực để đánh
thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai.
Bác rất đau lòng khi phải bác đơn xin
tha tội chết của Trần Dụ Châu, nhưng
vì lợi ích chung toàn cục, Bác đã y án
tử hình. Y án một bị cáo tham nhũng
để nêu gương, răn đe những kẻ đang
ủ mưu đục khoét tài sản công là hành
động đúng đắn. Hành động vì lợi ích
chung là phẩm chất quan trọng tạo lập
những giá trị nền tảng của chủ nghĩa
xã hội.
Giai đoạn cách mạng hiện nay của
đất nước đòi hỏi sự lãnh đạo đúng
đắn và sự cầm quyền vững chắc của
Đảng phải được nâng lên tầm cao mới,
xứng tầm. Đòi hỏi khách quan đó đối
với Đảng bắt nguồn từ nhiều nguyên
nhân, trong đó phải kể đến hai điểm
nhấn, thứ nhất, các thế lực thù địch
đang điên cuồng phá hoại Đảng, Nhà
nước và chế độ. Và, thứ hai, một bộ
phận cán bộ, đảng viên tự hư hỏng, tự
chuyển hóa, tự biến chất về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống nên rất
cần có những cán bộ, đảng viên có đủ
phẩm chất toàn diện để nắm giữ vai trò
lãnh đạo chủ chốt. “Bảy dám” là cách
tiếp cận mới và cũng là con đường để
rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên
vừa hồng, vừa chuyên, nhằm tăng
cường xây dựng tổ chức đảng đáp ứng
nhu cầu lãnh đạo đất nước trong thời
kỳ mới.
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Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh
CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở TỈNH BR-VT
TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
VV TS. Nguyễn Huy Phương

X

ây dựng đội ngũ cán bộ, đảng
viên có đạo đức cách mạng
luôn được Đảng bộ, chính
quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy
mạnh thực hiện. Tuy nhiên, xác định
tiêu chí, nội dung đạo đức của cán
bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng
về đạo đức là vấn đề rất cần thiết.
Trong khuôn khổ bài viết này sẽ
phân tích, tổng hợp, khái quát vai
trò xây dựng Đảng về đạo đức theo
tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm,
nội dung và đề xuất các giải pháp đẩy
mạnh xây dựng Đảng về đạo đức cho
đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng
bộ tỉnh.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn chú trọng yếu tố đạo đức trong
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ
cách mạng vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Người khẳng định: “Cũng như sông,
có nguồn mới có nước, không có
nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc,
không có gốc thì cây héo. Người cách
mạng phải có đạo đức, không có đạo
đức thì dù tài giỏi mấy cũng không
lãnh đạo được Nhân dân”. Vì vậy,
người cách mạng phải có đạo đức
cách mạng làm nền tảng, mới hoàn
thành được nhiệm vụ cách mạng
vẻ vang.
Đạo đức cách mạng không tự
nhiên có được, mà “Nó do đấu tranh,
rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát
triển củng cố. Cũng như ngọc càng
mài càng sáng, vàng càng luyện
càng trong”.
Xây dựng Đảng về đạo đức có
mối quan hệ gắn bó hữu cơ với xây
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và
tổ chức. Mục tiêu chính trị cao nhất
của Đảng là giành độc lập dân tộc và
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hạnh phúc cho nhân dân. Nhờ mục
tiêu, lý tưởng đó mà lớp lớp các chiến
sỹ cộng sản đã hiến dâng trọn đời
mình cho sự nghiệp giải phóng dân
tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng
con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định, đây “là một công việc to
tát, mà tự mình không có đạo đức,
không có căn bản, thì còn làm nổi
việc gì” Vì vậy, phẩm chất đạo đức là
yếu tố hàng đầu, là lý tưởng chính trị
của người cộng sản chân chính.
* Xây dựng Đảng về đạo đức là
hoạt động chủ động của Đảng về mặt
giáo dục, rèn luyện, hành động thực
tiễn để bồi đắp, củng cố những phẩm
chất đạo đức tốt đẹp cho Đảng và đội
ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng
với vai trò đảng cầm quyền, là đội
tiên phong cách mạng của nhân dân,
dân tộc.
Thấm nhuần tư tưởng trên của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt quá
trình lãnh đạo cách mạng, Đảng
luôn coi trọng công xây dựng Đảng
về đạo đức. Văn kiện Đại hội XIII
của Đảng (tháng 1-2021), xác định:
“Trong những năm tới phải đặc biệt
coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây
dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về
chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức
và cán bộ”. Trong đó, xây dựng Đảng
về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc”
cho Đảng trong sạch, vững mạnh
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo,
cầm quyền của Đảng.
Xây dựng Đảng về đạo đức là
“Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các
giá trị đạo đức cách mạng theo tinh
thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh
cho phù hợp với điều kiện mới và
truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân

tộc” và thực hiện việc giáo dục, rèn
luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ
cán bộ, đảng viên được xem là khâu
then chốt, một mục tiêu mà Đảng cần
phấn đấu, làm cho Đảng luôn xứng
đáng với mong mỏi của toàn dân,
thực sự tiêu biểu cho “trí tuệ, danh
dự và lương tâm của thời đại”.
Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh nằm
trong vùng miền Đông Nam Bộ,
diện tích 1.982 km2, tương đương
Thành phố Hồ Chí Minh, bằng 1/3
diện tích tỉnh Đồng Nai, chiếm 0,6
diện tích cả nước, có 8 đơn vị hành
chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm
2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện với
82 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 29
phường, 6 thị trấn và 47 xã); dân số
là 1.112.900 người, đứng thứ 38/63
tỉnh, thành phố của cả nước. Đảng
bộ tỉnh có hơn 43 nghìn đảng viên,
14 Đảng bộ trực thuộc, 599 tổ chức
cơ sở Đảng.
Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng công
tác xây dựng Đảng, trong đó có xây
dựng Đảng về đạo đức, Văn kiện Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm
kỳ 2020-2025 khẳng định: “Tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và
hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh”.
Nội dung xây dựng Đảng về
đạo đức thì cán bộ, đảng viên của
Đảng phải:
Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ
quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích
quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước
hết, “dĩ công vi thượng”. Chống lối
sống ích kỷ, tham lam, thực dụng,
cơ hội, vụ lợi, thu vén cá nhân,
không quan tâm đến tập thể, đến lợi
ích chung;

Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, Đảng; thực hành dân chủ gắn với
Triển khai nghiêm túc, đầy đủ
không tham ô, tham nhũng, lãng tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại các biện pháp phòng, chống tham
phí, không lợi dụng chức vụ, quyền từng cấp ủy, tổ chức đảng. Triển nhũng, tiêu cực trong từng cơ quan,
hạn để trục lợi;
khai thực hiện các giải pháp kiểm đơn vị, trong đó có việc yêu cầu
Không quan liêu, xa rời quần soát quyền lực, tránh vượt quyền, kê khai, giám sát kê khai tài sản,
chúng, khiêm tốn, giản dị, giữ gìn lạm quyền, lợi ích nhóm. Kiên phòng, chống tham nhũng vặt; thực
lối sống trong sạch, đề cao các giá trị định những vấn đề có tính nguyên hiện khắc phục nghiêm các kết luận
tắc trong công tác xây dựng Đảng; của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.
văn hóa, nhân văn;
tăng cường vai trò, trách nhiệm, Kiên trì giáo dục, rèn luyện tính liêm
Đề cao tính trung thực, tình
phẩm chất đạo đức, phương pháp, khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm,
thương yêu đồng chí, sống nhân ái,
kỹ năng lãnh đạo của người đứng không tham nhũng, lãng phí trong
nghĩa tình;
đầu cấp ủy; bám sát cơ sở, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên
Gương mẫu, trách nhiệm nêu chỉ đạo toàn diện, kịp thời phát hiện chức; thường xuyên chuyển đổi vị
gương của cán bộ, đảng viên.
và xử lý các vấn đề phát sinh, tạo trí công tác những chức danh theo
Để bảo đảm thực hiện các nội điều kiện thuận lợi cho chính quyền quy định. Phát huy vai trò giám sát
dung nêu trên nhằm góp phần xây cùng cấp thực hiện nhiệm vụ.
của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ
dựng “Đảng ta thật trong sạch, phải
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
xứng đáng là người lãnh đạo, là
và cơ quan báo chí trong đấu tranh
người đày tớ thật trung thành của
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,
Xây dựng Đảng
nhân dân”, cần triển khai đồng bộ
lãng phí.
về đạo đức theo tư tưởng
các giải pháp:
Thứ tư, phát huy hiệu lực, hiệu
Hồ Chí Minh cho đội nghĩ cán bộ,
Thứ nhất, tiếp tục thực hiện
quả công tác kiểm tra, giám
đảng viên được Đảng bộ, chính quyền
có hiệu quả việc học tập và
sát, kỷ luật Đảng. Thực hiện
tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Trong những năm
làm theo tư tưởng, đạo đức,
đầy đủ các quy định, quy
qua, công tác này đã đạt nhiều thành quả, tuy
phong cách Hồ Chí Minh.
chế và tổ chức xây dựng kế
nhiên để đạt được mục tiêu “xây dựng hệ thống
Thực hiện có hiệu quả Nghị
hoạch toàn khóa, hàng năm
chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất
quyết Trung ương 4 khóa
theo yêu cầu cho công tác
lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân…” cần
XII gắn với Chỉ thị 05-CT/
kiểm tra, giám sát thường
thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên nhằm
TW và Kết luận của Ban Bí
xuyên, toàn diện, nhất là
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng
thư về học tập và làm theo
đối với người đứng đầu,
thực sự “là đày tớ của nhân dân, hết lòng hết
tư tưởng, đạo đức, phong
cán bộ chủ chốt các cấp, các
sức phục vụ nhân dân”, đặt lợi ích của
cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ,
lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm để
Đảng, của quốc gia, dân tộc, của
đảng viên nâng cao tinh thần tự
phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ
nhân dân lên trên hết, trước
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách
đầu, giải quyết từ sớm, không để
hết.
mạng. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng
vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm
thường xuyên giáo dục, quản lý,
lớn. Xác định đúng, trúng những
rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng
nội dung cần kiểm tra, giám sát,
Thứ ba, tăng cường biện pháp tập trung vào những lĩnh vực yếu
viên, phòng ngừa và kịp thời phát
hiện, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái phòng chống tham nhũng, lãng phí, kém, nhạy cảm. Kịp thời xác minh
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng làm rõ, đơn thư tố cáo và các vấn đề
sống, xử lý những trường hợp có viên của Đảng. Tăng cường trách dư luận quan tâm liên quan đến cán
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển nhiệm người đứng đầu cấp ủy, bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt
hóa” trong nội bộ. Xây dựng văn hóa chính quyền trong việc tiếp dân, đối phương trâm châm kiểm tra, giám
chính trị, làm cho các giá trị văn thoại trực tiếp và xử lý những phản sát, “tiếp cận nhanh, kết thúc sớm,
hóa đi vào các hoạt động của tổ chức ánh, kiến nghị của người dân; kết kết luận rõ ràng” và qua thực hiện
đảng, Mặt trận, các đoàn thể, cán nối liên thông để sử dụng có hiệu phải đề xuất giải pháp để chỉ đạo,
quả phần mềm xử lý đơn thư, giải chấn chỉnh, xây dựng kế hoạch và
bộ, đảng viên.
quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch khắc
Thứ hai, đổi mới phương thức,
giải quyết dứt điểm ngay từ đầu các phục, phòng ngừa cho từng kết luận
nâng cao năng lực, sức chiến đấu
vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát kiểm tra, giám sát.
của tổ chức đảng. Thực hiện nghiêm

sinh, không để hình thành điểm
quy chế làm việc, nguyên tắc tập
nóng, phức tạp và khiếu kiện trên
trung dân chủ, tự phê bình và phê
địa bàn tỉnh.
bình và các quy chế, quy định của
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Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay (là vùng đất Xứ Mô Xoài xưa), nơi đầu tiên cư dân người
Việt vào khẩn hoang mở đất lập làng định cư sinh sống, cũng từ đây mở mang Nam bộ.
Những địa danh cổ xưa như đất Mô Xoài, núi Mô Xoài, sông Mô Xoài, lũy Mô Xoài, thành
Mô Xoài và đạo quân Mô Xoài… thường được sử sách xưa ghi chép nhắc tới. Bức tường
thành còn sót lại, một kiến tạo của người xưa, theo thời gian là minh chứng cho ý chí của
ông cha ta không quản ngại khó khăn, vật lộn chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt,
với khói lửa binh đao để tạo dựng nên vùng đất và xây dựng cuộc sống.

N

ăm 2008, Bảo tàng Tổng hợp
Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp
với Trung tâm Nghiên cứu
Khảo cổ (Viện Khoa học Xã hội vùng
Nam bộ) tiến hành điều tra, khảo
sát phát hiện dấu vết bức tường cổ
còn lại duy nhất bao quanh ba mặt
kiến trúc Đình thần Long Điền. Sự
kiện này góp phần quan trọng cho
công tác nghiên cứu lịch sử địa
phương về thời kỳ mở rộng bờ cõi
về phương Nam.
Bức tường phía Nam có hình
dáng một tường thành còn khá
nguyên vẹn, dài 54m, cao 3m, dày
0,8m xây đá ong (laterit) lẫn gạch
đinh. Giữa đoạn tường dài này còn
một cổng rộng hơn 2m, cao 3,3m,
mặt cổng quay về hướng Nam,
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phía trên trang trí hình án thư, có
vọng lâu (mái che hình nón lợp ngói
máng), mảng tường phía trong hai
bên khắc nổi hàng chữ Hán: “Nam
vọng thông quang các… Bắc quan
thanh lãng tân thành môn”.
Bức tường phía Đông bị phá hủy
hoàn toàn, còn lại phần chân móng
dày 1 - 2 lớp cùng vỉa đá ong nằm lẫn
những tảng đá hoa cương xáo trộn
không thẳng hàng, chiều dài 28m.
Tường phía Tây còn nguyên một
đoạn móng dài 26m, đoạn khác dài
khoảng 22m bị mất hết phần gạch
đá trên mặt đất, chiều của cạnh phía
Tây này dài tổng thể là 48m. Như
vậy dấu tích tường thành bao quanh
đình Long Điền còn lại cho thấy tổng
diện tích rộng khoảng 2.700m2.

Ngoài tường thành, đình Long
Điền còn hai giếng cổ xây bằng
đá ong. Giếng phía Bắc nằm trong
vòng tường, phần âm xây hình tròn
đường kính rộng 1m, phần dương
xây hình vuông, thành giếng cao
0,7m, dày 0,2m (hiện đang sử
dụng). Giếng phía Nam nằm ngoài
vòng tường, phần âm hình tròn xây
đá ong, phần dương xây gạch tô xi
măng cát vữa (nay đang bỏ phế).
Dựa vào vị trí hiện tại, giếng có thể
được xây vào thời kỳ tôn tạo đình.
Phía Đông bắc đình Long Điền
là Bàu Thành (tên gọi là Bàu Tượng
hay Bàu Voi, chiều ngang 250m,
dài khoảng 450m, diện tích rộng
gần 12 ha), xung quanh đắp bờ
đất, chân rộng 22m, cao 5m, bề

mặt rộng 5m. Bàu Thành cách
đình Long Điền 100m, cho thấy
hai địa điểm này nằm trên cùng
một trục, đây thuộc loại di tích
Bàu - Gò khoảng thế kỷ IX - XII đã
xuất hiện ở nhiều địa phương khác
thuộc Nam bộ. Lưu dân người Việt
đầu tiên tới khẩn hoang lập ấp tại
vùng đất Mô Xoài những năm 1670
đều biết quân Chân Lạp thả đàn voi
chiến tắm và uống nước, nên gọi
tên là Bàu Tượng (Bàu Voi).
BỨC TƯỜNG THÀNH, DẤU VẾT
KIẾN TRÚC THỜI KỲ MÔ XOÀI
CÒN LẠI
Một số cụ già cao niên nhận định
bức tường cổ phải chăng là Ô Quan
Chưởng, hình ảnh giống như các
đồn binh ở Thăng Long thành xa
xưa còn tồn tại ở đây, cũng giống
như kinh đô Thăng Long thời chúa
Trịnh, Nguyễn cho xây đắp, gọi là
thành Đại Đô, (thành kinh đô Huế
xưa vào năm 1749), chung quanh
thành là bức tường có vọng gác,
bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc
đều có 4 cổng ra vào… Tường thành
đình Long Điền hiện còn nguyên
một ô chính và 2 ô phụ, trên nóc ô
cửa chính (hướng Nam) là một vọng
lâu, phải chăng là dấu tích thành Bà
Rịa còn sót lại đến nay.
Qua khảo sát quần thể các kiến
trúc, Tiến sĩ Khảo cổ học Đào Linh
Côn nhận thấy đình tọa lạc trên một
gò, tương tự như Gò Cây Me, Gò Cây
Cám, Gò Tháp, hay Gò Đình… Trước
đây đình Long Điền được xây dựng
trên Gò Cát này, một kiến trúc (dạng
tường thành, hay đồn trú), có quy
mô nhỏ, nên gọi là Gò Đồn. Dựa vào
đặc điểm cấu trúc vòng tường, qua
sử liệu cùng những lưu truyền trong
dân gian, vòng tường này có thể là
dấu vết của một “đồn kho”, nơi thu
trữ thuế khóa, cấp lương bổng trong
thời kỳ nhà Nguyễn khi chưa có sự
phân thiết hành chánh, chưa lập
sở, nha cai trị vững chắc, và cũng
không loại trừ khả năng dấu tích
này của một “đồn dinh”, “đồn binh”…
nơi dành cho quan tổng trấn, cai
quản canh giữ trong vùng (?).

Trong cuốn “Địa chí Bà Rịa Vũng Tàu”, Nhà xuất bản Khoa học
Xã hội, Hà Nội 2005 viết: “Đến thế
kỷ thứ XVII, làng Long Điền là nơi
đóng quân của Bô Tâm, dấu vết còn
lại hôm nay là “Bàu Thành” một ao
nước nhân tạo chu vi 600m, dành
cho voi tắm. Trịnh Hoài Đức trong
sách “Gia Định Thành thông chí”
gọi tên “Dục tượng trì” (ao tắm voi).
Sau này người Pháp đến đặt tấm
bảng bằng bê tông đề chữ: “Mare
Aux Éléphants”, còn dân gian gọi
Bàu Thành (một cái bàu nước nằm
bên cạnh một thành cổ của người
Khơme). Hiện nay trên gò đất cao
ở bên cạnh vẫn còn lưu dấu một
đoạn thành lũy xưa xây bằng đá
ong”. Việc phát hiện chân móng
tường đá ong gần như nằm ngay
trên lớp đất mặt hiện hữu. Qua dấu
tích di chỉ được khai quật khảo sát
là bằng chứng xác định vòng tường
này được xây dựng vào thời kỳ đầu
của nhà Nguyễn, còn dấu tích Lũy
Phước Tứ của Bô Tâm người Chân
Lạp xây dựng vào trước thế kỷ
thứ XVII.
Hiện nay tại 6 địa danh ở các
tỉnh khu vực Nam bộ còn tồn có dấu
tích tường thành như thế này, song
bước tường thành ở Long Điền, Bà
Rịa - Vũng Tàu còn một đoạn khá
nguyên vẹn. Sau khi hết chức năng
hoặc chuyển các hoạt động đi nơi
khác, vùng đất Long Điền phát
triển thành khu dân cư trù phú,
theo đó đình được dựng lên và tồn
tại trong thành cho tới ngày nay.
Thời gian xây dựng của vòng tường
vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVIII.
Mô Xoài là địa danh xưa chỉ
vùng đất thuộc làng Long Hương,
Phước Lễ, Long Kiên, Long Xuyên
(thuộc thành phố Bà Rịa ngày nay),
nơi địa đầu của lớp cư dân người
Việt đặt chân khai phá vùng đất
Nam bộ. Mô Xoài được đặt tên cho
các công trình quân sự như lũy Mô
Xoài, luỹ Hưng Phước (gọi là luỹ
Phước Tứ), lũy Bô Tâm, khu vực
Bàu Thành, chính là di tích xưa của
người Chân Lạp ở Nam bộ. Các ngôi

đình Long Hương, Phước Lễ, Long
Kiên, Long Xuyên, Long Điền được
xem là xưa nhất của người Việt tại
vùng đất này…
Dấu ấn lịch sử thời khai phá Mô
Xoài còn lại của Người Việt không
chỉ là dấu tích khảo cổ, thành lũy,
công trình kiến trúc mà còn là các
mối quan hệ địa lý nhân văn, dân
cư, ruộng đất, hệ thống giao thông,
cung trạm, đường thiên lý qua địa
danh vùng đất, những quan hệ giao
lưu kinh tế văn hóa, các nhân vật
lịch sử…
Từ cuộc sống sinh nhai bằng
việc đốn củi, làm muối, lấy dầu
rái, trồng ngô khoai, lúa, đánh bắt
hải sản để tự cung, tự cấp. Những
làng xã, xóm ấp nghèo khó xưa, địa
danh ấy nay đã trở thành đô thị
sầm uất có tiềm năng phát triển
kinh tế mạnh đứng thứ hạng đối
với quốc gia. Năm 2023 là tròn 400
năm (1623-2023) khi nhà Nguyễn
ký hiệp ước Dinh Điền tại Mô Xoài
(với Thủy Chân Lạp) nhằm bảo vệ
quyền lợi của người Việt khi vào
khai phá Nam bộ. Sự kiện lịch sử
(Dinh Điền) liên quan quá trình
mở đất từ xứ Mô Xoài (BRVT) đến
Trấn Biên (Biên Hòa) và Nam kỳ
lục tỉnh…
Cùng với sáng tác nhiều tác
phẩm điêu khắc đá trưng bày tại
công viên thành phố Bà Rịa nhân
kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.
Được biết ông Hoàng Đức Thảo,
Giám đốc Tổng công ty Busaco đã
chuẩn bị gần 200 mét khối đá sa
thạch tiêu biểu tốt nhất ở Bà RịaVũng Tàu dự định phục dựng lại
một đoạn tường và cổng thành này.
Mặt khác nhân tổ chức kỷ niệm
400 năm ngày mở đất Mô Xoài
(1623-2023) mong các cấp chính
quyền, cơ quan chuyên môn quan
tâm bảo tồn bức tường thành còn
lại duy nhất cùng các dấu tích kiến
trúc thời kỳ Mô Xoài, đồng thời đặt
bia tưởng niệm, dựng đền đài…
để người Việt khu vực Nam bộ có
dịp về tri ân những công thần đi
mở nước. 
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húng tôi quay lại chỗ cũ, nơi
từng có một ngày Tết trải
nghiệm thú vị với trò chơi
chế tác những vỏ sò, ốc biển. Không
thấy The Seashell House trên Đường
Sách Vũng Tàu, hỏi ra mới biết shop
đã dời tới địa điểm mới trong một
con hẻm yên tĩnh trên đường Hoàng
Hoa Thám, Phường 3, thành phố
Vũng Tàu.
Chị Thái Song Khê- chủ nhân The
Seashell House vui vẻ đón cả nhà. Em
trai tôi sà vào các vỏ ốc to để áp tai
nghe “tiếng sóng biển”, em gái mê
mẩn những bó hoa sò ốc be bé trong
lòng bàn tay. Hàng trăm mẫu vỏ sò, ốc
biển được trưng bày cùng nhiều chế
tác đa dạng và độc đáo. Một không
gian nhỏ xanh mát của biển, của trời
khiến ai bước vào đây cũng cảm thấy
nhẹ nhàng thư thái, và càng yêu biển
hơn khi được nghe những câu chuyện
kể của chị Song Khê về công việc này.
Mùa hè 2018, chị cùng gia đình
chuyển từ Tp. HCM về Tp. Vũng Tàu
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sinh sống và làm việc tại chi nhánh
Nhà xuất bản Trẻ trên Đường Sách
Vũng Tàu. Những buổi ra biển chơi,
chị cùng con gái nhặt nhạnh vỏ sò, vỏ
ốc về trang trí các chai lọ trong nhà.
Ngày càng đam mê, chị tìm đến các
đại lý chuyên bán vỏ đã xử lý sạch, để
tuyển mua vỏ đẹp về sưu tầm và chế
tác nhiều sản phẩm hơn. Thấy Đường
Sách Vũng Tàu là nơi thích hợp tổ
chức sân chơi mang dấu ấn biển, chị
mở ra The Seashell House, vừa thiết
kế và bán các quà tặng phong cách
biển, vừa tổ chức cho các gia đình làm
đồ handmade ngay tại tiệm và đọc
thêm dòng sách về đại dương. Cuối
năm 2019, chị thay đổi mô hình hoạt
động nên dời tiệm về nhà, nhận gia
công thiết kế và bán sản phẩm online,
rồi đại dịch Covid-19 ập đến khiến
tiệm phải đóng cửa một thời gian.
Hiện giờ mọi hoạt động đang dần hồi
phục trong tình hình sống chung với
dịch, chị tập trung chế tác các phụ
kiện trang trí và thiết kế các không
gian mang dấu ấn biển cho homestay,
studio, showroom…
“Mỗi chiếc vỏ là một tạo tác của
thiên nhiên, đã đẹp sẵn, việc của
mình là phát hiện và cho chúng tạo
hình khác để những vỏ sò, ốc, hến…
có một đời sống mới”- chị Song Khê
chia sẻ. Và bằng tất cả tâm tình đặt
vào từng sản phẩm, hiểu rõ nhu cầu
của người mua (quà tặng người cao
tuổi hay đôi vợ chồng trẻ, đặt ở phòng
khách hay phòng ngủ, trên bàn hay
kệ cao, phong cách tươi vui hay thanh
thoát...) mà chị có thiết kế phù hợp.
Đó là các phụ kiện gia đình được
trang trí vỏ sò, vỏ ốc như hộp khăn
giấy, ống đũa, đồng hồ, lọ bút.., là đồ
chơi cho trẻ như các con thú được tạo

hình từ vỏ ốc, bộ sưu tập vỏ đẹp.., là
đồ trang sức như băng đô, kẹp tóc,
mặt dây chuyền, vòng tay… được đính
vỏ sò vẽ nghệ thuật, và đặc biệt là các
sản phẩm trang trí như tranh vỏ ốc,
chữ vỏ sò, lọ hoa, tráp hoa, thuyền
hoa… Mỗi chế tác là sản phẩm độc
bản, vì màu, vân, xoáy, hình dáng…
của từng chiếc vỏ là duy nhất trên
đời, kết hợp với sự sáng tạo ngẫu
hứng của người chế tác tạo ra tác
phẩm nghệ thuật độc đáo, duy nhất,
không thể lặp lại.
Mê biển Bà Rịa-Vũng Tàu, yêu
cuộc sống gần gũi thiên nhiên nên
The Seashell House của chị Thái
Song Khê toàn những sản phẩm thân
thiện môi trường: các loại vỏ biển
được phối với giấy, mây, tre, lá, thủy
tinh, dây thừng... Các sản phẩm tại
đây có giá từ vài chục ngàn đồng tới
trên vài triệu đồng, là những quà
tặng độc đáo mà khách trong nước
cũng như hải ngoại đã chọn để “đem
biển về nhà”, các homestay và các trà
quán phong cách biển cũng ngắm
nghía chọn về trang trí, tạo ra những
không gian xinh tươi, gần gũi thiên
nhiên, những khung cảnh check in,
chụp ảnh hấp dẫn, thu hút du khách
muôn phương mỗi lần ghé chân. Bạn
có muốn đem biển về nhà theo cách
như thế?



Nét độc đáo
truyền thống Tết Việt xưa, nay
T
VV Nguyễn Trân

ết Nguyên Đán (còn gọi là Tết
Cả, Tết ta, Tết cổ truyền) là
dịp lễ đầu năm mới theo âm
lịch của các dân tộc thuộc Vùng văn
hóa Đông Á trong đó có Việt Nam.
Tết là điểm giao thời giữa năm cũ và
năm mới, giữa một chu kỳ vận hành
của đất trời, vạn vật, cỏ cây. Nguyên
Đán có gốc từ chữ Hán, Nguyên có
nghĩa là khởi đầu sơ khai, Đán là
buổi sáng sớm, Nguyên Đán nghĩa là
ngày đầu tiên của tháng đầu tiên của
một năm âm lịch. Tết Nguyên Đán
là lễ hội quan trọng nhất trong văn
hóa của người Việt Nam, là dịp để
mọi người nghỉ ngơi, quây quần bên
nhau sau một năm làm việc vất vả.
Việt Nam vốn là nền văn minh
nông nghiệp, việc canh tác, gieo
trồng phải phụ thuộc vào thời tiết
nên người xưa đã phân chia thời
gian trong một năm thành 24 tiết
khí khác nhau và tiết quan trọng
nhất là tiết khởi đầu của một chu
kỳ canh tác, gieo trồng, tức là Tiết
Nguyên Đán, sau này trở thành Tết
Nguyên Đán.
Từ thời Hùng Vương, người Việt
đã tổ chức ăn Tết, được ghi dấu lại
bằng sự tích Bánh chưng bánh dày,
hoàng tử Lang Liêu đã dâng lễ vật
bánh chưng - tượng trưng cho đất,
bánh dày - tượng trưng cho trời lên
vua Hùng và sau đó được nhường
ngôi. Câu chuyện đã giúp chúng ta
hiểu thêm được về cuộc sống của tổ
tiên từ hàng ngàn năm trước đồng
thời truyền tải những thông điệp
quan trọng về tết cổ truyền của cha
ông đến thế hệ sau này.
Trải qua các triều đại phong kiến
cho đến ngày nay, Tết Nguyên Đán
luôn được gìn giữ và phát huy giá
trị, ý nghĩa của nó. Tết chứa đựng
những quan niệm sống, cũng như

tín ngưỡng, phong tục đậm nét văn
hóa dân tộc phản ánh tinh thần
hòa điệu giữa con người và thiên
nhiên đất trời. Trong dịp Tết có
nhiều phong tục truyền thống có ý
nghĩa sâu sắc của người Việt diễn
ra nhằm cầu mong một năm mới
an lành, may mắn, an khang, thịnh
vượng.
Trưng bày “Không gian Tết Việt”
nhằm tái hiện lại một không gian
văn hóa với đầy đủ những nét đặc
trưng của ngày Tết như: Phong tục
cúng Ông Công Ông Táo (Tết Ông
Công Ông Táo), tục gói bánh chưng
ngày tết, đón giao thừa, chúc tết,
mừng tuổi (lì xì), hái lộc đầu xuân.
Ngay từ đầu tháng Chạp các gia
đình đã bắt đầu lên kế hoạch cho
việc sửa soạn, sắm sửa Tết. Với
quan niệm ngày Tết thì tất cả mọi
thứ đều phải thật mới, sạch sẽ, tươi
vui và đầy đủ nên trước ngày Tết
khoảng hai tuần, các gia đình đã
sắm sửa cho ngày Tết, quét dọn,
trang trí nhà cửa, sắm thức ăn...
thật chu đáo.
Tết Nguyên Đán được bắt đầu
vào ngày 23/12 âm lịch (23 tháng
Chạp) với tục tiễn Ông Táo về trời,
còn gọi là ngày Tết Ông Công Ông
Táo, nó được xem như là tín hiệu
báo Tết đã về. Theo quan niệm của
người Việt, trong gian bếp của mỗi
gia đình đều có ba vị thần canh giữ
gọi là Táo Quân (Ông Táo) chuyên
trông coi, định đoạt vận may rủi
phúc họa cho gia chủ. Táo Quân vừa
là thần bếp trong nhà vừa là người
ghi chép tất cả những việc làm tốt
xấu mà gia chủ đã làm trong một
năm. Đến ngày 23/12 âm lịch hàng
năm Ông Táo sẽ cưỡi cá chép vượt
qua Vũ Môn để lên thiên đình và
báo cáo với Ngọc Hoàng những việc

con người đã làm trong năm ở dưới
hạ giới. Lễ cúng Ông Công Ông Táo
được tổ chức vào trưa hoặc chiều.
Vật phẩm cúng là đồ hàng mã,
hương (nhang), hoa quả, thực phẩm
và các đồ vật khác tùy theo phong
tục của từng vùng miền. Nhưng vật
phẩm quan trọng không thể thiếu
là đồ hàng mã hai ông một bà tượng
trưng cho ba ông bà Táo và ba con
cá chép (cá chép thật hoặc cá chép
làm bằng giấy kèm theo cỗ mũ).
Sau Tết Ông Công Ông Táo mọi
người cùng nhau dựng cây nêu đón
Tết. Theo quan niệm, sau Tết Ông
Táo các vị thần linh đều lên thiên
đình, ở hạ giới không ai trông coi
nên cây nêu được dựng lên để
chống lại quỷ dữ và những điềm gở.
Vì thế, cây nêu được treo hoặc trang
trí thêm những thứ để dọa ma quỷ
như tỏi, xương rồng, hình nộm và
lá dứa, những vật phát ra âm thanh
để ma quỷ nghe thấy không giám
đến gần. Cây nêu là biểu tượng giữa
thiện và ác, giữa thiên thần và quỷ
dữ, nhằm bảo vệ cuộc sống bình
yên cho con người. Hiện nay, một
số gia đình ở nông thôn vẫn còn gìn
giữ phong tục dựng cây nêu đón tết
nhưng ở thành phố phong tục này
đã bị lãng quên.
Ý nghĩa quan trọng nhất trong
tết Việt là sự đoàn viên, theo truyền
thống ở mỗi gia đình Việt vào dịp Tết,
dù ai đi đâu, làm gì, xa xôi cách trở
thế nào cũng đều mong được trở về
sum họp dưới mái ấm gia đình, được
khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, thăm
lại quê hương. Về quê ăn Tết là một
cuộc hành hương về với cội nguồn,
nơi chôn rau cắt rốn. Hướng về cội
nguồn không phải chỉ với những
người đang sống mà còn với cả ông
bà tổ tiên đã khuất. Có thể nói, Tết
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Nguyên Đán lấy hoạt động thờ cúng
ông bà tổ tiên làm điều quan trọng
nhất vì nó luôn nhắc nhở người Việt
Nam nhớ đến cội nguồn của mình.
Vì thế, nơi được trang hoàng sắp đặt
cẩn trọng nhất trong nhà ngày Tết
chính là bàn thờ gia tiên bởi nơi đó
vong linh người đã khuất sẽ về ngự
trị cùng sum vầy ăn tết với con cháu,
hình thành nên phong tục cúng rước
ông bà về ăn Tết.
Với quan niệm “Tống cựu
nghinh tân” nên sau lễ cúng Ông
Công Ông Táo thì công việc dọn
dẹp, trang hoàng bàn thờ được thực
hiện vì đây là thời điểm thần linh
đi vắng nên gia chủ tranh thủ sửa
sang nơi thờ tự để đến đêm 30 Tết
khi các vị thần linh trở về thì mọi
việc đã hoàn tất đẹp đẽ. Công việc
chủ yếu là dọn dẹp, lau chùi, hóa
chân nhang, lau chùi đánh bóng các
đồ thờ tự. Sau khi hoàn tất thì nấu
nước thơm để lau thêm một lần nữa
gọi là tẩy uế rồi sắp đặt lại về chỗ cũ.
Bàn thờ là nơi tưởng nhớ, là thế giới
thu nhỏ của người đã khuất, nơi thể
hiện sự thành kính của con cháu
với tổ tiên. Dù công việc bận rộn thế
nào thì đến trước chiều 30 Tết, các
gia đình đều phải lo tươm tất xong
việc bày biện bàn thờ cúng. Tùy
thuộc vào điều kiện gia đình mà lễ
vật đặt trên bàn thờ nhiều ít khác
nhau, nhưng không thể thiếu được
các vật phẩm như cành đào, cành
mai, bánh chưng, rượu, mâm ngũ
quả, bình hoa, vàng mã, bánh kẹo...
Chỉ khi nào thấy được “Thịt mỡ dưa
hành câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo
bánh chưng xanh” thì mới thấy
không khí thực sự của ngày Tết, đó
chính là những vật phẩm thể hiện
màu của Tết, Tết là phải có sắc đỏ
của vạn sự tốt lành, có phong vị của
mai vàng, đào thắm, có hương trầm
ngưỡng vọng gia tiên.
Mâm ngũ quả gồm năm loại quả
khác nhau, mỗi loại thể hiện một
ước mong của gia chủ về phú, quý,
thọ, khang, ninh. Người miền Bắc
thường đặt nải chuối ở dưới cùng và
ở giữa với nghĩa như bàn tay hứng
lấy những gì tinh túy nhất, những
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chỗ còn trống được cài xen quýt,
quất vàng, ớt chín đỏ… Mâm ngũ
quả của người miền Nam thường có
mãng cầu, dừa, sung, đu đủ, xoài,
dứa…các loại quả này khi đọc lái đi
sẽ thành cầu sung vừa đủ xài. Do
điều kiện kinh tế ngày càng phát
triển, các loại trái cây cũng nhiều,
loại nào cũng ngon nên mâm ngũ
quả ngày càng được trưng bày
phong phú hơn, đẹp mắt hơn nhưng
vẫn theo quan niệm ngũ hành
tương sinh mang ý nghĩa ước mong
một năm mới được sung túc, sinh
sôi, may mắn.
Tết đến, người Việt sẽ chuẩn bị
bánh chưng, bánh dày (miền Bắc),
bánh tét (miền Nam) và các món ăn
thịnh soạn để dâng lên ông bà tổ
tiên. Phong tục gói bánh chưng và
thờ bánh chưng ngày Tết là nét văn
hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam
được lưu truyền từ đời vua Hùng
cho đến ngày nay. Bánh chưng hình
vuông tượng trưng cho đất, với màu
xanh tượng trưng cho hoa cỏ, nhân
đỗ xanh tượng tương cho trái cây,
thịt lợn tượng trưng cho muông thú
và gạo nếp là sản vật đại diện cho
con người. Bánh dày hình tròn, màu
trắng tượng trưng cho bầu trời.
Bánh chưng bánh dày là biểu tượng
văn hóa rất quan trọng và không
thể thiếu trên bàn thờ, trong mâm
cơm của người Việt ngày Tết.
Chỉ cần nhìn thấy sắc thắm của
hoa đào, sắc vàng của hoa mai là thấy
không khí của mùa xuân đã về. Cây
đào được xem là một loại cây trừ tà
đuổi quỷ mang lại sự an lành hạnh
phúc và thịnh vượng cho gia chủ.
Hoa đào được coi là một biểu tượng
linh thiêng biểu thị cho sự đổi mới
và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ.
Quả đào tượng trưng cho tuổi thọ
và có ý nghĩa mang thêm tuổi mới
cho những người trong nhà, người
già sống lâu trăm tuổi, trẻ nhỏ được
thêm tuổi mới. Cây đào chưng Tết
phải có tán tròn, hoa nụ được phân
bố đều khắp trên cành, các nhánh
nhỏ đều nhau, không chênh lệch
hoặc phân bố lộn xộn, vừa có hoa,
có nụ và có lá non gọi là lộc. Nếu hoa

đào là biểu tượng ngày Tết ở miền
Bắc thì mai vàng là biểu tượng cho
ngày Tết ở miền Nam. Màu của mai
vàng tượng trưng cho sự cao quý,
giàu có và hy vọng. Với ý nghĩa đó,
gia đình nào cũng cố gắng trang trí
một cây hoa mai nở rộ trong nhà với
mong muốn bước sang năm mới có
nhiều niềm vui, hạnh phúc, tiền tài,
công danh.
Ngày Tất Niên là ngày cuối cùng
của năm cũ, có thể là ngày 30 tháng
Chạp (nếu là tháng đủ) hoặc 29
tháng Chạp (nếu là tháng thiếu).
Buổi tối ngày này, người ta làm cỗ
cúng tất niên. Sau bữa cơm, mọi
người sẽ sửa soạn để đón giao thừa thời khắc thiêng liêng nhất của Tết.
Bắt đầu giờ chính Tý (0 giờ 0 phút
0 giây ngày mồng 1 tháng Giêng),
là thời khắc chuyển giao giữa năm
cũ và năm mới, chính thức chào đón
một năm mới. Để ghi nhận thời khắc
này, các gia đình thường chuẩn bị
hai mâm cỗ, một mâm cúng gia tiên
tại bàn thờ ở trong nhà mình và một
mâm cúng thiên địa ở khoảng sân
trước nhà. Một số gia đình có thêm
một phần cỗ dành để cúng chúng
sinh, cúng những cô hồn lang thang
không nơi nương tựa. Đây là thời
khắc mọi người nhìn lại thành quả
hoạt động của một năm đã đạt được
và háo hức lên kế hoạch cho năm
mới. Trong thời khắc giao thừa mọi
người trong gia đình thường dành
cho nhau những lời chúc tốt đẹp
nhất. Ngày nay, vào thời khắc giao
thừa, người ta thường bắn pháo hoa
ở những địa điểm trung tâm, rộng
rãi, thoáng mát.
Vào ngày đầu tiên của năm mới
và những ngày Tết tiếp sau đó, các
phong tục truyền thống khác được
diễn ra như là tục xông đất đầu
năm, phong tục mùng tuổi, lì xì
cho trẻ em. Phong bao lì xì màu đỏ
tượng trưng cho sự đoàn viên may
mắn, mong ước hạnh phúc sẽ đến
trong năm mới. Mọi người hân hoan
chúc nhau những điều tốt đẹp sẽ
đến trong năm mới, cùng nhau đi
chùa hái lộc, đi hội hoa xuân

Thơ

VV Nguyễn Tâm

Mùa xuân qua
thung sâu

VV Thúy Hồng

Khi rừng cây trút lá
Cỏ chuyển sắc úa vàng
Làm sao mà qua được
Nắng hanh khô đồi hoang

Xuân vui
Thì thầm Xuân tới kìa em
Ngoài ô cửa nhỏ bên thềm đầy hoa
Rập rờn cánh bướm la đà
Tinh khôi hạt nắng ngọc ngà sớm nay
Nàng Xuân vừa ghé qua đây
Én về ríu rít gọi bầy xôn sao
Lung linh hé nụ mai đào
Phố phường nhộn nhịp đón chào Xuân tươi
Nhà nhà vang rộn tiếng cười
Nước non tươi đẹp lòng người thêm Xuân
Cầu mong dịch bệnh lui dần
Giang sơn phồn thịnh muôn phần Xuân vui !

VV Hà Hương

Con suối chợt biến mất
Rêu đá cũng khô cong
Vẳng tiếng nai lạc mẹ
Tìm nước tận đầu nguồn
Xuân về dưới thung sâu
Thềm cỏ non giẫm nát
Có nhiều dấu chân nai
Thoảng lên còn thơm ngát
Anh về thăm lối nhỏ
Dừng chân bên thung sâu
Nhìn những dấu chân nai
Lòng chợt mềm trở lại.

Em có phải là xuân
Nàng xuân có phải em
Mà rực vàng muôn nẻo?
Nàng xuân có phải em
Mà nồng nàn trong trẻo?

Anh chạm vào hơi thở
Thấy xuân bừng sáng lên
Anh chạm vào mắt biếc
Thấy mùa xuân thật hiền

Em là Hồng là Cúc
Em là Quỳnh là Mai
Em chỉ là cô gái
Hay xuân mang hình hài

Xuân phải là em đó
Dịu dàng và tinh khôi
Đông thay màu áo mới
Xuân là em rạng ngời.
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Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng 19/1, Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT làm Trưởng Đoàn
đã đến thăm, chúc Tết, tặng hoa, quà cho Hội Nhà báo, Hội Văn học-Nghệ thuật,
Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh và Văn phòng Thường trú Báo Nhân dân, Cơ
quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại BR-VT.
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