Cuøng baïn ñoïc !
Nắng xuân đã về, ấm áp trên mọi nẻo
đường. Những chồi lộc biếc thi nhau bừng
khoe sức sống mới, những nhành mai đang
đua sắc vàng rực rỡ, từng đàn chim én lanh
lảnh hót báo hiệu một mùa xuân mới đang về.
Mùa xuân đã đến!
Trong không khí hân hoan mừng Đảng
- mừng Xuân và chào mừng thành công Đại
hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhìn
lại chặng đường mà cán bộ và nhân dân
Quảng Điền đã đi được thể hiện qua những bài viết, bài nghiên cứu của các
tác giả trong ấn phẩm Quảng Điền chào xuân Bính Thân - 2016 còn thơm
mùi giấy mới, quý bạn đọc sẽ cảm nhận được những bước đổi thay, chuyển
mình phát triển của quê hương Quảng Điền.
Ấn phẩm “Quảng Điền chào năm mới 2016” là tuyển tập khá
phong phú và đa dạng với nhiều bài viết của các tác giả trên các lĩnh vực
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng… phản ánh một cách đầy đủ
và sinh động những thành tựu nổi bật trên chặng đường đổi mới đi lên của
toàn huyện.
Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của các
nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà thơ, nhạc sỹ cùng các đồng chí lãnh
đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo, cán bộ các
cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã gửi bài tham gia, góp
phần nâng cao chất lượng của ấn phẩm.
Bước sang năm mới 2016, Ban Biên tập ấn phẩm Quảng Điền kính
chúc quý bạn đọc, các cộng tác viên và gia đình một mùa xuân mới an lành,
hạnh phúc và thắng lợi.
Xin chân thành cảm ơn.
BAN BIÊN TẬP
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m MỤC LỤC
Hồ Quang Minh - Đoàn kết, sáng tạo xây dựng thành công huyện nông thôn mới. m Hoàng Đăng Khoa - Bảo
tồn, phát huy một số giá trị di sản văn hóa Huế gắn với việc khai thác có hiệu quả tour du lịch đầm phá Tam Giang.
m Trương Duy Hải - Nhìn lại hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Quảng Điền. m Trần Khánh Toàn - Nhân dân Quảng Điền đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. m Hà Văn Tuấn - Hình thành các
vùng sản xuất hàng hóa tập trung - điểm nhấn trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp Quảng Điền đến năm 2020. m
Nguyễn Đình Đức - Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội
Quảng Điền. m Nguyễn Trung Dũng- Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc những kết quả đáng ghi nhận
ở Quảng Điền. Quảng Điền-10 sự kiện nổi bật trong năm 2015. m Nguyễn Viết Chính - Quảng Điền - Xuân 1968
mùa Xuân của Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng. m Nguyễn Xuyến - Đảng trong thơ Tố Hữu. m Thanh Phượng
- Nâng cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính
quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. m Lê Văn Nghiêm - Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, lực lượng
vũ trang huyện Quảng Điền quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. m Dương Phước Thu
- Một số tư liệu mới về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. m Nguyễn Văn Đăng - Nguyễn Văn Thành, một danh nhân
của quê hương Quảng Điền. m Phan Thị Lệ Hòa - Tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích là thể hiện đạo
lý “uống nước nhớ nguồn” nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân. m Nguyễn Văn Quảng- Thủy hệ thành
cổ Hóa Châu. m Đan Duy - Chinh phục vùng cát nội đồng. m Nguyễn Ngọc Tiến - Kết quả đạt được sau 05 năm
triển khai xây dựng nông thôn mới - những giải pháp đẩy mạnh chương trình trong giai đoạn 2015-2020. m Diệu
Hà - La Vân Hạ - Làng xưa bên sông Bồ. m Mai Văn Được - Nguyễn Văn Tuyên - Chùa Thủ Lễ - Một di tích quý
giữa lòng thị trấn. m Nguyễn Vê - Ngôi trường mang tên người anh hùng. m Trần Giải - Hướng phát triển du lịch
nông thôn Quảng Điền. m Nguyễn Như Ý - Thiếu nhi Quảng Điền với tình yêu biển đảo và ý tưởng bảo vệ chủ
quyền biển đảo. m Nguyễn Tuấn Anh - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của bộ máy chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. m Lê Ngọc
Bảo - Quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. m Trần Quang Tín Khai thác và phát huy hiệu quả Nhà văn hóa huyện, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. m Phi Tân
- Những di tích trong lòng dân. m Hoàng Loan - Quảng Điền: Hiệu quả trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân
cư. m Việt Bình - Đô thị Sịa trên con đường đổi mới. m Hồ Thị Thúy Hằng - Phụ nữ Quảng Điền tích cực học tập,
lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. m Ngô Thiên Thu - Quảng Thọ đi lên từ vùng nghèo. m Phạm
Nguyên Tường - Xóa đi làm lại. m Nguyễn Văn Hiếu - Những chuyện lạ về Khỉ. m Lê Phương - Mùa đốt đồng.
TRANG THƠ: Lê Viết Xuân; Lương Nhuận; Đình Tảng; Hoàng Lý; Lê Đức Thành; Nguyễn Nghĩa; Nguyễn
Như Huyền; Nguyễn Quỳnh Thi; Ngàn Thương; Lê Tấn Quỳnh; Huệ Nhân; Nguyễn Loan; Đỗ Văn Khoái.
m Truyện ngắn: Niệm khúc - Bùi Nguyên
m Giới thiệu bài hát: Tìm lại dấu xưa - Lời: Triệu Nguyên Phong, phổ nhạc Nguyễn Việt.
m

Chịu trách nhiệm xuất bản:
HOÀNG ĐĂNG KHOA
Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền
Ban Biên tập:
TRƯƠNG DUY HẢI - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
PHAN THỊ LỆ HÒA
NGUYỄN ÁNH CẦU
CÔNG TRỰC - THANH LOAN - VĂN ANH - DIỆU HIỀN
Trình bày:
VĂN VIỆT
In 450 cuoán, khoå 18.5 x 26,5, taïi Coâng ty Coå phaàn in Thuaän Phaùt, 22 Toá Höõu, thaønh phoá Hueá. Giaáy
pheùp xuaát baûn soá: 12/GP-STTTT do Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng tænh Thöøa Thieân Hueá caáp ngaøy
27 thaùng 01 naêm 2016. In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 02 naêm 2016.
				Taøi lieäu khoâng kinh doanh.
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CỦA HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN
HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

N

hân dịp mừng Xuân mới 2016 và đón Tết cổ truyền Bính Thân, Huyện
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam huyện thân ái gửi tới toàn thể Nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến
sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, các gia đình liệt sỹ, người có công
cách mạng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chức sắc tôn giáo… trong huyện và
bà con Quảng Điền hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên mọi miền của
Tổ quốc lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Năm 2015, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010-2015) và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm,
cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Với tinh
thần chủ động, sáng tạo và sự quyết tâm cao, cán bộ và nhân dân toàn huyện
đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn
hóa - xã hội, hoạt động đối ngoại và kêu gọi đầu tư. Nhờ vậy, nền kinh tế tiếp
tục tăng trưởng tốt và chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng đô thị và nông
thôn được đầu tư, chỉnh trang tạo bộ mặt khang trang cho huyện nhà; lĩnh
vực văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo có nhiều bước tiến đáng kể; an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng an ninh ổn định;
Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả; đời sống
vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao…
Năm Bính Thân 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đây là năm đầu
tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII; Nghị
quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII với nhiều niềm tin và kỳ vọng mới. Đồng thời, đây cũng là năm
diễn ra nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện kêu
gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện tiếp tục phát
huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tận dụng mọi thời cơ,
thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu đạt mức cao nhất các
mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân - 2016, Huyện ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQVN huyện thân ái kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ,
Nhân dân trong toàn huyện và đồng bào ở xa quê hương một năm mới đoàn
kết, may mắn, hạnh phúc và thắng lợi!
					HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN
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ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN QUẢNG ĐIỀN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN
THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN
LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

I. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016:
1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 12%.
2. Cơ cấu giá trị sản xuất: “Nông nghiệp 47,7%; Dịch vụ 37.3%; Công nghiệp, xây dựng 15,0%”.
3. Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 50.000 tấn.
4. Thu nhập bình quân đầu người: 28 triệu đồng/người.
5. Thu ngân sách trên địa bàn trên 50,7 tỷ đồng.
6. Tổng vốn đầu tư xã hội trên 600 tỷ đồng.
7. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1,0-1,1%.
8. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5-2% (theo chuẩn mới).
9. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 51%; giải quyết việc làm cho khoảng 1.300-1.500 người.
10. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng khoảng 9%.
11. Tỷ lệ bê tông hóa giao thông nông thôn 75% và kiên cố hóa kênh mương 60%.
12. 50% thôn, tổ dân phố thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt trước xử lý; 97% hộ dân sử
dụng nước sạch.
13. Phấn đấu có thêm ít nhất 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
II. Các chương trình trọng điểm:
1. Chương trình xây dựng nông thôn mới.
2. Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông nghiệp và công nghiệp.
3. Chương trình giảm nghèo bền vững.
4. Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo.
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ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO XÂY DỰNG THÀNH CÔNG
HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
 HỒ QUANG MINH
Bí thư Huyện ủy

Q

uán triệt và thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, bên cạnh những
thuận lợi cơ bản, vẫn phải đối diện với
những khó khăn, thách thức. Song, được sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các
cấp, các ngành, Đảng bộ và nhân dân trong
huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu,
các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại
hội đã đề ra và đã đạt được kết quả quan
trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển
khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng,
quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,68 lần so với
năm 2010. Sản xuất nông nghiệp phát triển
khá toàn diện; công tác chuyển đổi cơ cấu cây

trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học,
kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất được
đẩy mạnh; một số vùng sản xuất tập trung
được hình thành rõ nét hơn. Chăn nuôi trang
trại, gia trại tiếp tục phát triển; một số trang
trại quy mô lớn được hình thành. Nuôi trồng
thủy sản có bước chuyển biến tích cực, số hộ
nuôi có lãi tăng qua các năm. Công tác chăm
sóc, quản lý và phát triển rừng được quan
tâm. Chương trình xây dựng nông thôn mới
được quan tâm triển khai thực hiện. Các loại
hình dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng,
phong phú. Công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp có chuyển biến; tiếp tục đầu tư hạ
tầng cụm công nghiệp Bắc An Gia và đã vận
động được 06 cơ sở sản xuất vào hoạt động;
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từng bước đầu tư hạ tầng và xúc tiến kêu gọi
đầu tư vào khu công nghiệp Quảng Vinh.
Các ngành nghề, làng nghề truyền thống
được duy trì và phát triển. Kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu
tư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 3,2 lần
so với nhiệm kỳ trước. Thu ngân sách hàng
năm đều vượt dự toán đề ra, năm 2015 tăng
gấp 3,4 lần so với năm 2010. Các thành phần
kinh tế ngày càng phát triển. Công tác quản
lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó
với biến đổi khí hậu thường xuyên được
quan tâm; đã triển khai hiệu quả đề án thu
gom, xử lý chất thải sinh hoạt; hoàn thành
đầu tư bãi chôn lấp rác thải tập trung.
Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế,
nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội được
quan tâm đúng mức. Đề án xây dựng huyện
văn hóa tiếp tục được triển khai thực hiện.
Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị lịch
sử, văn hóa, truyền thống cách mạng được
chú trọng. Nhiều hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao, lễ hội được tổ chức
thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham
gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” được đẩy mạnh và ngày
càng đi vào chiều sâu. Giáo dục và đào tạo
phát triển khá toàn diện, chất lượng giáo dục
đại trà và mũi nhọn được nâng lên; nhiệm
vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và
trường trọng điểm chất lượng cao được chú
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trọng. Công tác khám, chữa bệnh và chăm
sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm;
có 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y
tế. Công tác đảm bảo an sinh xã hội và các
chính sách xã hội được quan tâm thực hiện.
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
tiếp tục được nâng lên; năm 2015, thu nhập
bình quân đầu người tăng gấp 2,06 lần so với
năm 2010. Quốc phòng, an ninh được tăng
cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn
xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng
lên; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước
đi vào nề nếp; cải cách hành chính có chuyển
biến, đã triển khai mô hình áp dụng tiêu
chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2008. Mặt trận và các đoàn
thể đã phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân; thường xuyên
đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong
trào, các cuộc vận động.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị được tăng cường. Công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng, phổ biến, quán triệt các
chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện
khá nghiêm túc. Công tác tổ chức, cán bộ có
nhiều chuyển biến; thường xuyên quan tâm
củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở
đảng; chia tách và thành lập mới 04 tổ chức
cơ sở đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy
hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều
động cán bộ các cấp được quan tâm. Công
tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; chất
lượng, hiệu quả ngày càng nâng lên. Công
tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều
chuyển biến; quy chế dân chủ ở cơ sở được
phát huy. Phương thức lãnh đạo của các cấp
ủy không ngừng được đổi mới. Việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về
xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước
phát huy hiệu quả. Kết quả tổng hợp của
toàn huyện đến nay có 01 xã được công nhận
đạt chuẩn nông thôn mới, 09 xã còn lại đạt từ
12 tiêu chí trở lên.
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Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ XII bên cạnh những kết quả đạt được
vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm nhất
định; trong đó, đối chiếu với 14 chỉ tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề
ra có 5/14 chỉ tiêu chưa đạt; mục tiêu xây
dựng huyện nông thôn mới vào năm 2015
không thực hiện được. Tuy còn nhiều khó
khăn và hạn chế nhưng những kết quả đạt
được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan
trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi
mới của Đảng, các Nghị quyết của Huyện ủy
và các quyết định của Ban Thường vụ Huyện
ủy là động lực quan trọng để Đảng bộ, quân
và nhân dân trong huyện tiếp tục phấn đấu
đạt nhiều thành tựu hơn nữa.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Quảng Điền lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 2020 đã xác định mục tiêu xây dựng Quảng
Điền trở thành huyện nông thôn mới trước
năm 2020; đồng thời xác định 13 chỉ tiêu chủ
yếu, 03 chương trình trọng điểm, 05 công
trình, dự án trọng điểm, 03 hướng đột phá
và 11 nhiệm vụ chủ yếu. Để thực hiện thắng
lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra,
cần tập trung cao độ để thực hiện tốt các giải
pháp chủ yếu sau:
Thứ nhất, các cấp ủy đảng từ huyện
đến cơ sở tổ chức tốt việc học tập, quán triệt,
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XIII và Đại hội Đảng
các cấp nhằm tạo sự thống nhất cao trong
nhận thức và hành động của cán bộ, đảng
viên và nhân dân trong huyện về các quan
điểm, chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm
vụ đã đề ra. Đồng thời chỉ đạo chính quyền
và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng
cấp xây dựng chương trình hành động, kế
hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện
nghị quyết gắn với việc phân công trách
nhiệm cụ thể cho các cá nhân phụ trách
ngành, lĩnh vực, địa bàn. Tập trung cao cho
chương trình xây dựng nông thôn mới, nỗ
lực phấn đấu hàng năm một số xã đạt tiêu
chí nông thôn mới để toàn huyện đạt huyện

nông thôn mới trước năm 2020 theo Nghị
quyết Đại hội.
Thứ hai, tranh thủ và huy động các
nguồn lực để xúc tiến xây dựng các công
trình đột phá, như: cầu Vĩnh Tu, khu dịch vụ
Cồn Tộc, khu công nghiệp Quảng Vinh, cụm
công nghiệp Bắc An Gia, khu dịch vụ đầu
cầu Tứ Phú, bãi biển ở Quảng Công, Quảng
Ngạn... Ưu tiên đầu tư các công trình tạo ra
năng lực mới trong sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các
chính sách ưu đãi về đầu tư của Trung ương,
của tỉnh. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ
chế thu hút đầu tư của huyện phù hợp với
từng lĩnh vực, từng ngành phù hợp với quy
định của pháp luật. Xây dựng cơ chế đặc thù
thuộc thẩm quyền để phát triển một số ngành
kinh tế có tiềm năng, lợi thế, nhất là lĩnh vực
dịch vụ, du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi nhất
để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn huyện,
trong đó quan tâm đến công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu
hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp; hỗ trợ về thủ tục đầu tư và đầu
tư kết cấu hạ tầng thiết yếu...
Đẩy mạnh bồi dưỡng nguồn thu tại
chỗ và tạo nguồn thu mới trên địa bàn.
Thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy
hoạch, tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá tạo
nguồn thu ngân sách. Đa dạng hóa các hình
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thức huy động vốn. Tranh thủ tối đa nguồn
vốn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, vốn
trái phiếu Chính phủ, các chương trình
mục tiêu quốc gia; huy động tốt các nguồn
vốn từ các thành phần kinh tế; tăng cường
thu hút các nguồn vốn nước ngoài. Thực
hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư liên
doanh, liên kết. Tăng cường vận động, kêu
gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con
em Quảng Điền ở trong và ngoài nước, các
tổ chức trong nước và quốc tế,... tham gia
đầu tư, hỗ trợ vốn nhằm tăng thêm nguồn
lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh
thực hành tiết kiệm chi ngân sách gắn với
làm tốt công tác quản lý, giám sát, chống
thất thoát, lãng phí trong đầu tư.
Thứ ba, thực hiện tốt việc lập quy hoạch
và triển khai quy hoạch. Quan tâm nghiên
cứu để lập các quy hoạch ngành, lĩnh vực phù
hợp với điều kiện của từng địa phương và của
huyện. Coi trọng việc lấy ý kiến cộng đồng và
các chủ thể tham gia trong quá trình lập quy
hoạch. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ
sung các quy hoạch đã được phê duyệt. Tổ
chức công bố kịp thời các quy hoạch đã được
phê duyệt. Tích cực triển khai các quy hoạch
chi tiết gắn với thực hiện đầu tư theo quy
hoạch, phù hợp với khả năng cân đối về vốn
và các nguồn lực khác. Tăng cường công tác
quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý kiến
trúc đô thị. Làm tốt việc phân cấp quản lý và
thực hiện quy hoạch.
Thứ tư, nâng cao chất lượng và hiệu
quả sử dụng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh
đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn
với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng
các ngành nghề có trình độ kỹ thuật cao, đáp
ứng nhu cầu thị trường. Tăng cường công tác
đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức,
lực lượng quản lý doanh nghiệp và hợp tác
xã. Có cơ chế hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, thu
hút nhân tài nhằm tạo nguồn cán bộ, lao
động có chất lượng cao. Nâng cao năng lực
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công
nghệ trong công tác quản lý, điều hành của
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đội ngũ cán bộ các cấp. Nghiên cứu phối hợp
với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống
thông tin thị trường lao động để người lao
động và doanh nghiệp nắm bắt thông tin
nhu cầu việc làm, thông tin về lao động, việc
làm trong và ngoài huyện.
Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành
chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đề
cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp
tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong quản lý, điều hành của cơ quan
hành chính nhà nước. Nhân rộng mô hình
áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Nâng cao
tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ,
công chức, tạo môi trường thông thoáng,
thân thiện, ổn định để thu hút đầu tư.
Thứ sáu, tăng cường công tác lãnh đạo,
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các
chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra;
kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc;
bổ sung, điều chỉnh những vấn đề phát sinh
trong quá trình tổ chức thực hiện. Coi trọng
việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng, rút kinh
nghiệm. Đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối
làm việc của các cấp ủy đảng, chính quyền và
các địa phương, đơn vị; phát huy dân chủ,
trí tuệ trong bàn bạc và quyết định các vấn
đề quan trọng; nêu cao tinh thần trách nhiệm
của từng cá nhân, nhất là trách nhiệm người
đứng đầu. Phát động mạnh mẽ các phong
trào thi đua, cuộc vận động trong các tầng
lớp nhân dân hưởng ứng tích cực việc triển
khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Năm 2016 là năm đầu hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ
2015 - 2020. Đảng bộ và nhân dân Quảng Điền
tiếp tục nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao hơn,
vượt qua khó khăn, tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ
của cấp trên, đổi mới tư duy, đoàn kết, năng động
nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, các
chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ XIII r
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BẢO TỒN, PHÁT HUY MỘT SỐ GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA HUẾ
GẮN VỚI KHAI THÁC TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
VÙNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI
HOÀNG ĐĂNG KHOA
TUV, Chủ tịch UBND huyện

V

ăn hóa Huế là đời sống vật chất và
tinh thần gắn liền với con người
mang một nét văn hóa đặc trưng riêng có
của Huế. Qua hàng bao thế kỷ tồn tại và
phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị
truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc
thái riêng với những điểm mạnh và điểm
yếu của mảnh đất và con người xứ Huế.
Những người quan tâm đến Huế không
thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên,
con người, sản phẩm vật chất và tinh thần
xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón
Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua
Huế, chùa Huế, quần thể di tích cố đô Huế,
hò Huế, ca Huế, nhã nhạc cung đình Huế,
nét Huế, tính cách Huế,.. Huế trầm mặc, hoài
niệm, con người Huế thiên về cuộc sống tinh
thần, thích sống đẹp, trọng nề nếp gia phong
và dù nghèo khó vẫn thong dong, nhàn nhã.
Đặc trưng này vừa là điểm mạnh, vừa là
điểm yếu của người Huế.
Bên cạnh những giá trị văn hóa vật
thể và phi vật thể, nét đặc trưng của nền văn
minh sông nước gắn liền với cư dân đầm
phá vùng Thừa Thiên Huế đã trở thành một
nét riêng biệt không thể thiếu của văn hóa
Huế. Cư dân ở vùng đầm phá, ven biển có
nguồn gốc lâu đời gắn với bản sắc văn hóa
đặc biệt, đó chính là văn hóa của cư dân sống
trên mặt nước, sống trong nhà chồ bên cạnh
nò sáo. Hò Mái nhì, Mái đẩy có nguồn gốc
từ hoạt động chèo thuyền khai thác thủy sản
trên đầm phá của những cư dân “kẻ nôốc”,
“vạn chài”. Bản sắc văn hóa riêng của vùng
đầm phá Tam Giang - Cầu Hai còn thể hiện
qua những phong tục tập quán, lễ hội Cầu

Ngư, Vật làng Sình, Vật Thủ Lễ, Xuân tế,
Thu tế, những danh lam thắng cảnh, di tích
đẹp nổi tiếng như: phá Tam Giang, rú Chá,
chùa Thánh Duyên trên núi Túy Vân, cửa Tư
Hiền, biển Cù Dù - Lộc Vĩnh (Phú Lộc), biển
Cảnh Dương, biển Thuận An, cảng Chân
Mây, vịnh Lăng Cô xinh đẹp… Tất cả đã tạo
nên một hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
ven biển có nhiều giá trị về thiên nhiên, sinh
thái, văn hóa và lịch sử. Đây là vùng đầm
phá có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và
trong tương lai không xa sẽ trở thành một
ngành kinh tế chủ lực quan trọng của tỉnh
Thừa Thiên Huế. Chính vì vậy nhằm khai
thác có hiệu quả tiềm năng du lịch vùng đầm
phá Tam Giang - Cầu Hai, ngày 27 tháng 11
năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 1955/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án
“Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam
Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm
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2020”. Trong đó xác định phát triển du lịch
thành ngành kinh tế chủ lực.
Đầm phá Tam Giang-Cầu Hai là một hệ
sinh thái đầm phá rộng lớn nhất Đông Nam
Á, với diện tích mặt nước 22.000 ha, nằm giữa
chiều dài bờ biển và vùng đất liền của tỉnh
Thừa Thiên Huế, được cấu tạo liên hoàn gồm:
Phá Tam Giang, đầm Sam-Chuồn, đầm Thủy
Tú-Hà Trung và Cầu Hai thuộc địa phận năm
huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà,
Phú Vang, Phú Lộc. Ngoài vẻ đẹp của một
cảnh quan tự nhiên, phá Tam Giang có những
chức năng quan trọng về môi trường. Các
nhà khoa học đã khẳng định hệ đầm phá Tam
Giang-Cầu Hai có giá trị về đa dạng sinh học.
Ở đây, nguồn gen sinh vật khá phong phú,
đã xác định được 912 loài. Trong đó, thực vật
phù du có 265 loài, thực vật nhỏ bám đáy 54
loài, rong biển 46 loài, thực vật thủy sinh bậc
cao 15 loài, động vật phù du có 66 loài, động
vật đáy 76 loài, cá 230 loài (06 loài cá được ghi
trong sách đỏ Việt nam), chim có 73 loài (01
loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 30
loài ghi trong danh sách bảo vệ nghiêm ngặt
của Cộng đồng Châu Âu).
Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là
một hồ điều hòa lớn ở vùng có khí hậu khắc
nghiệt, có vai trò điều tiết khí hậu, điều hòa
ngập lụt, hạn chế ảnh hưởng của nước dâng
trong bão và nhiễm mặn; duy trì lượng nước
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ngầm liên quan đến nguồn nước ngầm cho
sinh hoạt và sản xuất; lưu giữ, chôn vùi chất
thải và tự làm sạch môi trường. Đặc biệt, hệ
đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là nơi tạo sinh
kế cho 30% dân số tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi
năm, hệ đầm phá này cung cấp từ 2.500 đến
3.000 tấn thủy sản.
Trong những năm qua công tác bảo
tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Huế luôn
gắn chặt với quá trình khai thác có hiệu quả
và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho vùng
đầm phá Tam Giang phát triển. Những
kết quả của công tác bảo tồn đó được thể
hiện: Nhiều tuyến đường giao thông vùng
đầm phá Tam Giang nối với thành phố
Huế được xây dựng, cảng Chân Mây đang
được đầu tư nâng cấp sửa chữa nhằm tạo
điều kiện thuận lợi hơn cho du khách trong
nước và quốc tế đến với Huế nói chung và
vùng đầm phá Tam Giang nói riêng. Các
cây cầu bắc qua vùng đầm phá Tam Giang
được xây dựng như Cầu Trường Hà, cầu Tư
Hiền, cầu Thuận An mới, cầu Tam Giang,
đầu tư nâng cấp sửa chữa sân bay Phú Bài.
Hơn thế nữa vào đầu tháng 3/2015 sân bay
Phú Bài đã liên kết hợp tác với Vương quốc
Thái Lan để mở đường bay Bangkok - Thừa
Thiên Huế và mở đường bay Huế - Đà lạt,
đang xúc tiến mở đường bay Huế - Nha
Trang. Ngoài ra để bảo tồn hệ sinh thái đầm
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phá Tam Giang - Cầu Hai theo hướng bền
vững và bảo đảm sinh kế cho người dân,
tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành một số
văn bản như: Nghị quyết 15-NQ/TU ngày
19/11/2012, Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng
bộ tỉnh khóa XIV về phát triển KT-XH vùng
đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm
2020; Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày
5/12/2012 về kế hoạch phân vùng sử dụng
tổng hợp đới bờ Thừa Thiên Huế trong đó
có vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai;
Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 18/3/2015
về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế… Trên cơ sở các văn bản này nhiều chi
hội nghề cá và khu bảo vệ thủy sản ở các
xã của các huyện được thành lập như: khu
bảo vệ thủy sản Cồn Cát (Điền Hải, Phong
Điền), khu bảo vệ thủy sản Vũng Mệ (Quảng
Lợi, Quảng Điền), khu bảo vệ thủy sản Cồn
Sầy (Hương Phong, Hương Trà), khu bảo
vệ thủy sản Cồn Giá (Vinh Hà, Phú Vang),
khu bảo vệ thủy sản Hà Nã (Vinh Hiền, Phú
Lộc)…trong đó ở các huyện đã tiến hành
quy hoạch khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản,
giao quyền khai thác và quản lý mặt nước
cho chi hội nghề cá ở các xã, thị trấn từ đó
đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nguồn
tài nguyên phong phú vùng đầm phá nơi
đây. Các hoạt động phục hồi và phát triển
diện tích rừng ngập mặn đã được nhiều
nhà tài trợ phối hợp giúp đỡ chính quyền
địa phương và nhân dân thực hiện, trong
đó điển hình là khu rừng Rú Chá (Hương
Trà). Ngành du lịch Thừa Thiên Huế đã kêu
gọi các tổ chức, dự án đầu tư khai thác du
lịch vào vùng đầm phá Tam Giang - Cầu
Hai, phối hợp các công ty lữ hành khảo sát
tour, tuyến. Các tour du lịch đầm phá đã
từng bước sử dụng hài hòa các tài nguyên
du lịch nhân văn, kết hợp các giá trị văn hóa
Huế như chùa Huế, nhà vườn Huế, ẩm thực
Huế, làng nghề Huế, các di tích lịch sử văn
hóa, lịch sử Huế... nhằm tạo những điểm
đến hấp dẫn du khách. Nhiều hội thảo, tập
huấn, dự án cho người dân đã được triển
khai. Công tác bảo tồn vùng đầm phá đã

đem lại hiệu quả tích cực trên các mặt, đời
sống của người dân dần dần ổn định, các
sản phẩm thủ công của các làng nghề vùng
đầm phá được nhiều người biết đến, nhiều
nguồn thủy sản mới được lai tạo giống đem
lại hiệu quả kinh tế cao như tôm sú, cua, các
loại cá. Một số tour du lịch như tour: “Sóng
nước Tam Giang”,”Dấu ấn Tam Giang”,
“Tam Giang kỳ thú”; “Bình minh trên Tam
Giang”, “Một ngày với Tam Giang”, “khám
phá Tam Giang”... đã hoạt động hoặc đang
tiến hành thử nghiệm. Sự vào cuộc và liên
kết của các doanh nghiệp lữ hành đã có
những khởi động tích cực, tiêu biểu là sự
đầu tư của tập đoàn Banyan Tree trong việc
đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng phức hợp
Laguna Lăng Cô đẳng cấp quốc tế đầu tiên
tại Việt Nam.
Tuy vậy, vấn đề khai thác có hiệu
quả tiềm năng phát triển du lịch của vùng
đầm phá Tam Giang - Cầu Hai chưa hiệu
quả. Sau gần sáu năm triển khai thực hiện
Quyết định 1955 của Thủ tướng Chính phủ
về Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá
Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2020, hoạt
động du lịch vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai diễn ra khá chậm, mặc dù chính
quyền địa phương ở các huyện đã có nhiều
biện pháp để phát triển du lịch như tổ chức
kêu gọi và thực hiện các dự án đầu tư, khai
thác nhiều lễ hội mới hấp dẫn như: “Sóng
nước Tam Giang”, “Lăng Cô huyền thoại
biển”, “Thuận An biển gọi”, “Hương xưa
làng cổ”… nhưng nhìn chung du lịch vùng
đầm phá vẫn đang còn nghèo nàn, số lượng
khách du lịch đến đây chỉ tăng nhẹ qua các
năm, dịch vụ du lịch bằng thuyền trên sông
nước không nhiều, du lịch cộng đồng không
phát triển. Tuy là vùng rất có tiềm năng để
phát triển kinh tế du lịch trong tương lai
nhưng hiện nay ở vùng đầm phá phải đối
mặt với nguy cơ ô nhiễm nguồn nước do các
hoạt động của con người, ý thức của người
dân vùng sông nước vẫn rất coi trọng nghề
nông nghiệp lúa nước, không quan tâm đến
phát triển du lịch, dịch vụ trên đầm phá ven
biển; kết cấu hạ tầng, cơ sở lưu trú phục vụ
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du lịch chưa đáp ứng nhu cầu; công tác xúc
tiến quảng bá tour du lịch đầm phá Tam
Giang - Cầu Hai chưa phổ biến, ít người
biết đến; đầm phá trải dài thuộc địa phận
của nhiều huyện nên chưa có sự liên kết
chặt chẽ để hình thành các tour tuyến du
lịch; sản phẩm du lịch vùng đầm phá không
hấp dẫn du khách và các công ty lữ hành.
Để du lịch vùng đầm phá thực sự phát
triển và trở thành ngành kinh tế chủ lực,
góp phần phát triển kinh tế-xã hội nhanh và
bền vững, phải thực hiện tốt các giải pháp
cơ bản sau:
Một là, quy hoạch phát triển du
lịch vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai:
Đây là việc làm cấp bách, có ý nghĩa hết
sức quan trọng. Trong quy hoạch tổng thể
phải thể hiện được khả năng phát triển du
lịch cũng như các điều kiện ưu tiên phát
triển nhằm có cơ sở trong việc kêu gọi các
nhà đầu tư. Quy hoạch chi tiết du lịch,
khu dịch vụ du lịch phải gắn với công tác
nghiên cứu lợi thế so sánh, thị trường, thị
hiếu và khai thác sử dụng tài nguyên một
cách hợp lý. Việc lập quy hoạch du lịch
phải đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của
các yếu tố trong du lịch là cần thiết và quan
trọng, đồng thời phải được đặt trong quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và gắn
với quy hoạch du lịch của tỉnh. Quy hoạch
phát triển du lịch phải đảm bảo phát triển
bền vững, bởi vì sự phát triển du lịch phụ
thuộc vào nhiều yếu tố nhưng chủ yếu là
tính hấp dẫn của điểm đến liên quan đến
môi trường tự nhiên-xã hội, các giá trị văn
hóa đặc thù của địa phương.
Hai là, tăng cường đầu tư kết cấu hạ
tầng, đặc biệt trong đó chú trọng các tuyến
giao thông đối ngoại huyết mạch, xây dựng
cầu Vĩnh Tu, các tuyến đường ra biển... Quan
tâm kiến thiết hạ tầng các điểm có tiềm năng
phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho
các công tác quản lý, khai thác tài nguyên du
lịch và thu hút đầu tư các cơ sở dịch vụ như:
nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở
vui chơi giải trí.
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Ba là, tích cực trong công tác bảo vệ
môi trường, sinh thái, xây dựng một nền
nông nghiệp sạch: Tiếp tục thực hiện tốt
chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường;
chú trọng bảo đảm môi trường các khu
vực có tiềm năng phát triển du lịch nhất là
môi trường tự nhiên vùng biển và phá Tam
Giang, đồng thời phải có biện pháp nhằm
kiềm chế các hoạt động đánh bắt thái quá
trên phá Tam Giang và kiên quyết loại bỏ các
phương pháp đánh bắt mang tính hủy diệt
nhằm đảm bảo phát triển ổn định nguồn lợi
thủy sản trên phá Tam Giang, bảo vệ sự đa
dạng về sinh học và những loài sinh vật đặc
hữu. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên Cửa
sông Ô Lâu. Phát triển nền nông nghiệp sạch
để bảo đảm sự phát triển bền vững và phục
vụ du lịch, ưu tiên phát triển các sản phẩm
sạch, an toàn, xác định một số sản phẩm
nông nghiệp mang thương hiệu vùng ven
phá để cung cấp cho thị trường và du lịch.
Điều quan trọng là xây dựng ý thức bảo vệ
môi trường trong nhân dân.
Bốn là, phát triển các làng nghề thủ
công truyền thống: Ngoài những thế mạnh
như cảnh quan thiên nhiên, những nét văn
hóa đặc sắc... thì phát triển các làng nghề
truyền thống cũng là hình thức góp phần
vào việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
Phát triển du lịch làng nghề sẽ là giải pháp
hữu hiệu để bảo tồn nghề truyền thống
và xóa đói giảm nghèo tại nông thôn. Chú
trọng công tác hỗ trợ nâng cao năng lực tổ
chức quản lý, kiến thức thị trường, kỹ năng
marketing, cơ sở hạ tầng và kỹ thuật công
nghệ, đồ lưu niệm mang đặc trưng truyền
thống quê hương. Song song với việc phục
dựng các làng nghề truyền thống, cần phát
triển các làng nghề mới như thêu ren, cây
kiểng, làng rau, làng hoa... Nghiên cứu để
xây dựng một làng nghề nông nghiệp sản
xuất theo phương pháp thủ công truyền
thống (không sử dụng cơ khí, điện khí) với
những cây trồng và vật nuôi nguyên gốc bản
địa, từ đó xây dựng và phát triển thương
hiệu ẩm thực Huế. Đây chính là hình ảnh
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của làng quê Việt Nam xưa, Huế xưa và sẽ là
sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách.
Năm là, nghiên cứu, phục dựng và
phát triển các lễ hội dân gian truyền thống
của cư dân vùng ven phá: Tôn tạo các di tích
lịch sử văn hóa, phát huy truyền thống của
vùng đất văn hóa, các lễ hội dân giang truyền
thống mang tính đặc trưng địa phương cần
được phục dựng, nâng cấp như lễ hội cầu
ngư của cư dân vùng đầm phá, ven biển,
lễ hội vật truyền thống hàng năm, các lễ tế
Thu, tế thành hoàng của các làng; các loại
hình văn hóa như hò bã trạo, múa bông...
cần được sưu tầm và dàn dựng lại; nhiều trò
chơi dân gian, sinh hoạt văn hóa không thể
thiếu trong các lễ hội như đu tiên, đua ghe,
chọi gà... phải được khuyến khích phát triển.
Bên cạnh đó, các di tích lịch sử văn hóa cần
được tiếp tục khai quật khảo cổ để lập hồ sơ
đề nghị công nhận di tích. Đồng thời bảo tồn
và tôn tạo các đình, chùa và các di tích được
xếp hạng di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh.
Sáu là, chuẩn bị nguồn nhân lực phát
triển du lịch, xây dựng ý thức cộng đồng
trong phát triển du lịch: Thực hiện chiến lược
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có tay
nghề và trình độ chuyên môn đáp ứng đòi hỏi
của ngành trong thời kỳ hội nhập. Có chính
sách thu hút các nguồn nhân lực trẻ có trình
độ chuyên ngành về du lịch. Tài nguyên du
lịch thường gắn liền với đời sống cộng đồng
dân cư địa phương với văn hóa bản địa, vì
vậy phát triển du lịch phải dựa vào cộng đồng
dân cư địa phương. Hơn nữa, du lịch cộng

đồng là phải do cộng đồng tổ chức, quản lý,
do đó cần phải tổ chức tuyên truyền, giáo dục
và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phát triển
du lịch cho cộng đồng. Từ đó người dân có
thể nhận thức được lợi ích trước mắt và lợi ích
lâu dài nhằm tăng cường ý thức giữ gìn bản
sắc văn hóa, văn minh du lịch và bảo vệ môi
trường, cảnh quan du lịch, tài nguyên du lịch,
khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào
các hoạt động phát triển du lịch.
Bảy là, hoàn thiện và đa dạng hóa sản
phẩm du lịch gắn với việc đẩy mạnh công tác
quảng bá: Hiện nay một số vấn đề có tính cốt
lõi là chất lượng, sản phẩm du lịch đầm phá
chưa đủ sức thu hút khách. Sự phong phú
của các giá trị văn hóa Huế, văn hóa vùng
đầm phá chưa trở thành những sản phẩm
hấp dẫn khách. Nói cách khác, tài nguyên du
lịch của Huế thì rất nhiều song để biến nó
thành sản phẩm du lịch thì cần phải có một
chiến lược bài bản. Chẳng hạn từ các chất liệu
như: ngôi nhà chồ, nò sáo, hoạt động quăng
chài, đổ nò và điệu hò mái Nhì, mái Đẩy của
ngư dân khi chèo thuyền trên phá có thể kết
nối lại để xây dựng thành sản phẩm du lịch
“làng nhà chồ Tam Giang”. Bên cạnh các giải
pháp thúc đẩy việc hình thành và phát triển
các sản phẩm thì hoạt động quảng bá có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng để thu hút và mở
rộng thị trường du khách.
Câu hỏi rất lớn được đặt ra là: Tài
nguyên để phát triển du lịch của Thừa Thiên
Huế rất đồ sộ nhưng vì sao ngành kinh tế chủ
lực này vẫn chưa ngang tầm. Có rất nhiều
nguyên nhân, song có một nguyên nhân cơ
bản là sản phẩm du lịch của chúng ta rất
đơn điệu, chỉ quanh quẩn bên quần thể di
tích ở kinh thành Huế xưa mà chưa mở rộng
được phạm vi không gian. Thiết nghĩ rằng,
với tiềm năng và thế mạnh của mình, nếu
được đầu tư và khai thác một cách khoa học,
hợp lý, trong một tương lai không xa, du lịch
đầm phá vùng Tam Giang-Cầu Hai gắn với
dải bờ biển dài trên 120km sẽ trở thành mũi
nhọn kinh tế của tỉnh, góp phần xứng đáng
vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của
Thừa Thiên Huế
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NHÌN LẠI HƠN 4 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Ở QUẢNG ĐIỀN
TRƯƠNG DUY HẢI
UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

N

gày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban
hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” để phát huy kết quả đã
đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” được phát động và triển khai thực
hiện trong nhiệm kỳ trước; tiếp tục làm cho
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức
sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to
lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ
Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu
rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện,
nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh
chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu
cực. Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị,
trong hơn 4 năm qua, Ban Thường vụ Huyện
ủy Quảng Điền đã tích cực lãnh, chỉ đạo tổ
chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng,
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toàn dân và hệ thống chính trị từ
huyện đến cơ sở đạt được những
kết quả như sau:
Thứ nhất, về công tác lãnh,
chỉ đạo: Ngày 20/9/2011, Ban
Thường vụ Huyện ủy đã ban
hành Kế hoạch 07-KH/HU, về
triển khai thực hiện Chỉ thị 03
của Bộ Chính trị và hàng năm còn
ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo,
hướng dẫn khác nhằm lãnh, chỉ
đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể triển
khai thực hiện. Ban Thường vụ
Huyện ủy đã ra quyết định thành
lập Bộ phận giúp việc nhằm tham mưu tổ chức
các hoạt động tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và
làm theo tấm gương đạo được Hồ Chí Minh.
Quá trình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ
Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh,
chỉ đạo gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị
quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Quy định 47
của Ban Chấp hành Trung ương về “những
điều đảng viên không được làm”, Chỉ thị 51 của
UBND tỉnh “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ
luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng
cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ
của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế”; ban hành Công văn 56-CV/
HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về chấn
chỉnh giờ giấc làm việc, chế độ hội họp, đi cơ
sở; Kế hoạch 20 của Ban Thường vụ Huyện
ủy về “Nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu,
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quán triệt gắn với việc cụ thể hóa và tổ chức thực
hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng” ...
Thứ hai, về công tác tuyên truyền: Ban
Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo
công tác tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh
việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” gắn với với việc tuyên truyền
các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của
quê hương, đất nước. Trước hết, đội ngũ báo
cáo viên từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền
tinh thần, nội dung Chỉ thị 03, nội dung các
chuyên đề học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm. Các chi
bộ đảng đã tuyên truyền đều đặn cho đảng
viên về các nội dung chuyên đề học tập và
làm theo Bác hàng năm thông qua các buổi
sinh hoạt. Đài Truyền thanh huyện thường
xuyên duy trì chuyên mục “Học tập và làm
theo lời Bác”; hệ thống truyền thanh trên địa
bàn huyện đã phát sóng 120 lượt chuyên đề
và phát đi hơn 300 tin và 76 bài về “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
nhằm tuyên truyền rộng rãi trong các tầng
lớp nhân dân, trong đó chú trọng nêu gương
người tốt, việc tốt, đơn vị tiên tiến, điển
hình trong học tập và làm theo Bác. Công
tác tuyên truyền cổ động trực quan được
các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện.
Phòng Văn hoá - Thông tin đã thực hiện hơn
685m2 panô, 280 lá cờ thả, 110 băng rôn, thực
hiện 09 lần cổ động trực quan tại trung tâm
huyện lỵ có nội dung học tập và làm theo
Bác. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã
đầu tư làm mới các khẩu hiệu về học tập tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan,
phòng làm việc; đưa vào các trang website.
Thứ ba, việc triển khai nghiên cứu, học
tập nội dung các chuyên đề: Căn cứ các kế
hoạch, hướng dẫn của cấp trên, trong hơn 4
năm, việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện
học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được
Ban Thường vụ, các ngành, địa phương,
đơn vị quan tâm triển khai đến toàn thể cán
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên

truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân
trên địa bàn huyện. Trung tâm Bồi dưỡng
chính trị huyện đã đưa nội dung các chuyên
đề hàng năm vào trong các lớp bồi dưỡng lý
luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên của Mặt trận và
các đoàn thể, các đợt sinh hoạt chính trị cho
đội ngũ cán bộ, giáo viên của ngành Giáo
dục - Đào tạo. Sau khi triển khai học tập các
chuyên đề, các chi bộ đã nghiêm túc thực
hiện việc đưa nội dung các chuyên đề vào
sinh hoạt định kỳ và triển khai cho cán bộ,
đảng viên viết bản đăng ký làm theo Bác
theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện
ủy. Hơn 4 năm qua từ huyện đến cơ sở đã tổ
chức được 91 lớp cho hơn 10 nghìn lượt cán
bộ, giáo viên, đảng viên, đoàn viên, hội viên
học tập, nghiên cứu và tuyên truyền trong
nhân dân, làm cho cán bộ, đảng viên và
nhân dân hiểu rõ hơn tư tưởng, tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.
Thứ tư, những kết quả đạt được trong
thực tiễn: Các địa phương, đơn vị đã gắn
kết việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính
trị với thực hiện các phong trào, cuộc vận
động của ngành, địa phương, đơn vị mình,
nhằm cổ vũ phong trào học tập và làm theo
Bác trong các tầng lớp nhân dân, như thực
hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới;
cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào
thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”, các trường học duy trì thường
xuyên kể chuyện về Bác; Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh huyện triển khai cuộc vận động “Tuổi
trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với
“5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động” của
đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới, cuộc
vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực
hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; phong trào nuôi
heo đất, hũ gạo tình thương của Hội LHPN,
Hội LHPN huyện xây dựng quy chế nêu
gương trong hệ thống Hội gắn với 4 phẩm
chất đạo đức của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước “Tự
tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; phong trào
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thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cuộc
vận động người cán bộ, công chức, viên chức
“Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”
của Liên đoàn lao động huyện; Công an
huyện thực hiện phong trào “CAND học tập,
thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động
“CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; Xây dựng
nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, phong
trào đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành
điều lệnh CAND; cơ quan Quân sự huyện
phát động phong trào“Tiết kiệm bản thân xây
dựng cảnh quan môi trường”… và nhiều đơn
vị khác cũng đã có những hoạt động, việc
làm thiết thực, ý nghĩa.
Với những cách làm sáng tạo cùng với
những cố gắng, nỗ lực nói trên, việc thực
hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã có những
tác động tích cực, rõ nét trong việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị, các lĩnh vực của đời sống
xã hội từ huyện đến cơ sở, góp phần thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã
hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Trong hơn 4 năm qua đã xuất hiện nhiều điển
hình, tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như:
trường THCS Đặng Dung, trường THPT
Nguyễn Chí Thanh đã có nhiều thành tích
nổi bật trong dạy và học; Đảng bộ và nhân
dân xã Quảng Phú đã tập trung xây dựng
xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của
huyện; doanh nghiệp tư nhân Bạch Lai tiêu
biểu trong lao động sản xuất, kinh doanh
giỏi; ông Lê Văn Thứ đã có thành tích về chỉ
đạo, điều hành HTX Đông Phú (xã Quảng
An) mang lại hiệu quả kinh tế cao; ông Võ
Cẩn (thôn 3, xã Quảng Công) tự nguyện hiến
712m2 đất xây dựng nhà văn hóa; ông Văn
Sinh (Thôn Tân Xuân Lai, Quảng Thọ) đã 40
lần hiến máu cứu người; ông Trần Quốc Quý
- Hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Quảng
Lợi, ông Nguyễn Hữu Quang - Hội viên Hội
Cựu Chiến binh xã Quảng Thọ là những
điển hình giúp đỡ các hội viên khác ở địa
phương phát triển kinh tế, tích cực tham gia
giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ
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trẻ.… Hơn 4 năm qua, từ huyện đến cơ sở đã
biểu dương, khen thưởng 45 tập thể và 118
cá nhân tiểu biểu về học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh thuộc các lĩnh
vực trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời được
Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen
thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân và 1 cá nhân
được Trung ương biểu dương, khen thưởng.
Việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được
những kết quả đáng kể nói trên, ngoài sự chỉ
đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành, cần
phải ghi nhận quá trình thực hiện nhiệm vụ
của Bộ phận giúp việc từ huyện đến cơ sở đã
phát huy vai trò trách nhiệm của mình, chủ
động tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu
quả các hoạt động. Công tác kiểm tra, giám
sát thường xuyên, nghiêm túc, sâu sát đã
kịp thời đánh giá, tăng cường đôn đốc việc
thực hiện Chỉ thị 03 ở các ban, ngành, đơn
vị, địa phương đảm bảo thực sự nghiêm túc,
đúng nội dung và kế hoạch đề ra. Trong hơn
4 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến
hành kiểm tra, giám sát 06 chi, đảng bộ cơ
sở; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện
ủy - Cơ quan Thường trực của Bộ phận giúp
việc huyện phối hợp với các Ban của Huyện
ủy kiểm tra, giám sát 83 tổ chức đảng. Các
đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở đã kiểm tra,
giám sát 35 chi bộ trực thuộc; các chi bộ trực
thuộc Huyện ủy đã có hơn 100 cuộc kiểm tra,
giám sát đảng viên ở đơn vị mình. Công tác
giao ban, sơ kết, tổng kết cũng được quan
tâm, chú trọng, được tiến hành theo định kỳ,
đảm bảo kế hoạch.
Năm 2016 là năm mở đầu triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với quyết tâm
chính trị “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững
mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn
dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với thực
hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng kết
cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại; nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;
tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn
định chính trị - xã hội; xây dựng Quảng Điền trở
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thành huyện nông thôn mới trước năm 2020”,
vì vậy hơn lúc nào hết Đảng bộ và nhân dân
Quảng Điền cần tiếp tục duy trì và phát huy
những kết quả đã đạt được của hơn 4 năm
thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong thời
gian tới cần tiến hành một số nhiệm vụ và
giải pháp sau đây:
Một là, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc
tiếp tục nghiên cứu, học tập và tuyên truyền
rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân
nội dung các chuyên đề “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chú trọng
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức
các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hai là, đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong
các cấp, các ngành trong huyện nhằm tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện
các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị và các phong trào
thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là
Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Ba là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của
Bộ Chính trị phải gắn với thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tiếp tục
lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc,
nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế của mỗi
đơn vị, địa phương, cá nhân để xây dựng
kế hoạch khắc phục, phân công người phụ
trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm,
cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả
với cấp ủy cấp trên.
Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo
đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên nhất là
thế hệ trẻ, học sinh về tư tưởng, tấm gương
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lý
tưởng cách mạng gắn với thực hiện Nghị
quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước”, Nghị quyết 29 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục
và đào tạo.
Năm là, các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục
thực hiện nghiêm túc và chủ động xây dựng
kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc,
giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ
Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 51
của UBND “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ
luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng
cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ
của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế”; Công văn 56 của Ban
Thường vụ Huyện ủy về chấn chỉnh giờ giấc
làm việc, chế độ hội họp, đi cơ sở; Kế hoạch
20 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Nâng
cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt
gắn với việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các
chỉ thị, nghị quyết của Đảng”…
Sáu là, Bộ phận giúp việc từ huyện đến
cơ sở tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng
tạo tham mưu cho cấp ủy triển khai thực
hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh ở đơn vị, địa phương mình. Thường
xuyên duy trì giao ban định kỳ, các thành
viên Bộ phận giúp việc phát huy vai trò nắm
bắt tình hình, hướng dẫn, đôn đốc ở địa bàn,
lĩnh vực phụ trách, qua đó góp phần đưa
việc học tập và làm theo Bác thường xuyên
và liên tục trong mỗi tổ chức đảng, chính
quyền, mặt trận và các đoàn thể đồng thời
tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân r
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