NHÂN DÂN QUẢNG ĐIỀN ĐOÀN KẾT
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
Ở KHU DÂN CƯ GẮN VỚI XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI
 TRẦN KHÁNH TOÀN
UVTV, Chủ tịch UBMT huyện
đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy
phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng
các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp
trong sạch vững mạnh.

N

ăm 2015 là năm diễn ra nhiều sự
kiện quan trọng của đất nước và
quê hương, là năm tiến hành tổ chức Đại
hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy
Đảng và vai trò của các tổ chức trong hệ
thống chính trị các cấp, cùng với cả nước
và toàn tỉnh, nhân dân Quảng Điền đã tiếp
tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết
tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực
hưởng ứng tham gia thực hiện các phong
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị-xã hội phát động, nhất là
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
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Nét nổi bật trong các phong trào thi
đua của nhân dân Quảng Điền trong năm
2015 đó là đã tích cực tham gia các đợt thi
đua cao điểm lập thành tích cao nhất trên các
lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; tham gia
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao, trồng cây xanh tại các nơi công cộng, ra
quân làm vệ sinh giữ gìn môi trường xanhsạch-đẹp thiết thực chào mừng kỷ niệm các
ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội Đảng các
cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt trong năm
2015, dưới sự hướng dẫn, vận động của Mặt
trận và các tổ chức thành viên, nhân dân
trong huyện tiếp tục hưởng ứng đẩy mạnh
và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới,
“Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” và việc học tập làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thông qua cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân
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cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, nhân
dân toàn huyện đã đẩy mạnh việc chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng
rộng rãi tiến bộ khoa học kỹ thuật-công
nghệ vào sản xuất; tiếp tục duy trì và mở
rộng các mô hình sản xuất mới theo hướng
tập trung, chuyên canh, gia trại, trang trại…
đã tạo ra giá trị thu nhập cao trên một đơn
vị canh tác. Các loại hình tiểu thủ công
nghiệp- dịch vụ (TTCN-DV), làng nghề
phát triển đa dạng về hình thức, năng lực
sản xuất kinh doanh và chất lượng sản
phẩm đã tạo ra được nhiều việc làm và
nâng cao thu nhập. Các đoàn thể chính trị
- xã hội với các phong trào như “Nông dân
thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm
nghèo, làm giàu chính đáng”, “Phụ nữ tích cực
học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc” và xây dựng mô hình gia đình
“5 không, 3 sạch”, “Thanh niên với phong trào
xung kích phát triển kinh tế xã hội và đồng
hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Cựu chiến binh
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu
chính đáng”… đã tạo nên khí thế thi đua sôi
nổi trong các tầng lớp nhân dân, các đoàn
thể đã huy động trên 60 tỷ đồng từ Ngân
hàng Chính sách - xã hội cho đoàn viên,
hội viên và nông dân vay vốn đầu tư mở
rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Thông
qua các phong trào, các cuộc vận động đã
xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh
tế tiêu biểu có hiệu quả cao như: rau sạch
(Quảng Thành), rau má, hoa (Quảng Thọ),
mía (Quảng Phú), nuôi xen ghép cá chẽm
(Quảng Công), làng nghề bún bánh (Ô Sa,
Quảng Vinh), mây tre đan (Quảng Phú,
Quảng Lợi), làng rau, hoa, quả (La Vân Hạ,
Quảng Thọ), nước mắm (Quảng Công), xây
dựng (Uất Mậu, Vân Căn - thị trấn Sịa), cơ
khí Bạch Lai, Lợi Sịa, dịch vụ Hoài Ân trên
phá Tam Giang… Chính từ những mô hình
tiêu biểu này đã tạo ra sức lan tỏa trong toàn
huyện, góp phần đưa giá trị sản xuất trên

một đơn vị canh tác trên 69,9 triệu đồng/
ha; giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,9% năm 2014
xuống còn 5%. Cùng với việc chăm lo phát
triển sản xuất, kinh doanh, nhân dân trong
huyện đã tích cực hưởng ứng chủ trương
“Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tự nguyện
hiến đất, cây cối, di dời mồ mả, đóng góp
ngày công, kinh phí để xây dựng cơ sở hạ
tầng giao thông nông thôn và các công trình
phúc lợi. Trong năm, nhân dân toàn huyện
đã tự nguyện hiến trên 35.660m2 đất các
loại, di dời trên 2.000 ngôi mộ, đóng góp
gần 8.000 ngày công và trên 8 tỷ đồng cùng
với nguồn hỗ trợ xi măng của Nhà nước đã
bê tông hóa gần 20 km đường thôn, xóm,
tổ dân phố; đầu tư trên 80 tỷ đồng để xây
dựng, sửa chữa nâng cấp nhà ở, cổng tường
rào, xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy
móc thiết bị, giống, cây trồng, vật nuôi để
phát triển sản xuất-kinh doanh. Tiêu biểu
như nhân dân thôn Phú Lễ, Hạ Lang, Nam
Phù (Quảng Phú), Đông Xuyên (Quảng
An), Thủ Lễ 2 (Quảng Phước), Phước Yên,
La Vân Hạ (Quảng Thọ), Thành Trung, Tây
Thành (Quảng Thành), Thạch Bình, Khuông
Phò, An Gia (Thị trấn Sịa)… Đặc biệt chỉ
trong 2 tháng, nhân dân thôn Lai Trung, xã
Quảng Vinh đã tự nguyện di dời hơn 1.400
ngôi mộ để xây dựng chợ và trung tâm xã…
Đến cuối năm 2015, toàn huyện có 01 xã đạt
chuẩn nông thôn mới; 05 xã đạt 15-17 tiêu
chí, 04 xã đạt 12-14 tiêu chí. Thu nhập bình
quân đầu người tăng từ 23,2 triệu đồng lên
25,1 triệu đồng/ người/ năm. Tỷ lệ hộ có nhà
kiên cố, 2 tầng tăng từ 75% lên 85%.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện tiếp
tục được đẩy mạnh đã huy động sự tham
gia đông đảo các tầng lớp nhân dân trong
huyện vào thực hiện có hiệu quả các nội
dung đó là: Đoàn kết giúp nhau xóa đói,
giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa,
kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường
văn hóa, làng văn hóa, gia đình văn hóa;
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xây dựng các thiết chế văn hóa và đẩy mạnh
các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thi
đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính
trị, kinh tế-xã hội…Thông qua thực hiện
phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá
nhân điển hình trong các lĩnh vực như ông
Văn Phăng (Quảng Vinh) với mô hình trồng
lúa kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm
và mộc mỹ nghệ, doanh thu hơn 750 triệu
đồng/năm; ông Trần Hữu Phương (Quảng
An) ứng dụng tiến bộ KHCN sinh học vào
nuôi trồng thủy sản lãi ròng 250 triệu đồng/
năm; ông Trần Quý Quốc hội viên Cựu chiến
binh xã Quảng Lợi, ông Trần Hữu Quang
hội viên Cựu chiến binh xã Quảng Thọ đã
có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ hội
viên khó khăn phát triển kinh tế và giáo dục
truyền thống cho thế hệ trẻ. Ông Tôn Thất Ái
Hiệp hội viên nông dân xã Quảng Lợi, ông
Nguyễn Đình Định hội viên Nông dân xã
Quảng Thành đã tuyên truyền vận động hội
viên nông dân tích cực tham gia thực hiện
có hiệu quả phong trào “Nông dân sản xuất
giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm
giàu chính đáng”; Ông Văn Sinh (Quảng Thọ)
đã tích cực tuyên truyền vận động và nhiều
lần tự nguyện hiến máu cứu người. Bên cạnh
đó đã có nhiều tập thể tiêu biểu như Trường
THCS Đặng Dung, Trường THPT Nguyễn
Chí Thanh đã đạt được nhiều thành tích cao
trong dạy và học. Chi hội phụ nữ thôn Đức
Trọng (Quảng Vinh), cán bộ và nhân dân
thôn Vĩnh Tu (Quảng Ngạn), cán bộ và nhân
dân xã Quảng Phú, Quảng Phước…

số lượng học sinh các cấp học, nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi
nhọn; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học
và thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng
cao hơn năm trước. Việc xây dựng nếp sống
văn minh được nhân dân đồng tình hưởng
ứng, đã tạo ra những chuyển biến trong đời
sống xã hội. Những giá trị văn hóa truyền
thống của từng địa phương và thuần phong
mỹ tục được giữ gìn và phát huy; các tệ
nạn xã hội và hủ tục lạc hậu được đẩy lùi,
phong trào xây dựng “Làng, thôn, tổ dân phố,
cơ quan, đơn vị văn hóa”, gia đình văn hóa
tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu.
Các lễ hội truyền thống như Lễ hội cầu ngư
ở An Lộc (Quảng Công), An Xuân (Quảng
An), Hội vật truyền thống Thủ Lễ (Quảng
Phước), Đu tiên (Phước Yên, Quảng Thọ),
Chợ phiên Quảng Công, Quảng Ngạn được
tổ chức vào dịp đầu năm đã thu hút đông
đảo nhân dân tham gia, tạo ra nét sinh hoạt
văn hóa của từng địa phương. Đời sống văn
hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên,
đã làm thay đổi bộ mặt từng thôn, xóm, cơ
quan, đơn vị. Ý thức chấp hành pháp luật
trong nhân dân ngày càng cao; tình hình an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được
giữ vững. Đến cuối năm 2015, toàn huyện có
75,4 % thôn, tổ dân phố và 92,8% gia đình
đạt chuẩn văn hóa.
Cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người
nghèo” năm 2015 được nhân dân đồng tình
hưởng ứng cao, huyện và 11 xã, thị trấn

Công tác khuyến học, khuyến tài trong
toàn huyện và trên từng địa bàn dân cư tiếp
tục được đẩy mạnh, thông qua hình thức xây
dựng gia đình hiếu học, cộng đồng dân cư
hiếu học và xã hội học tập. Đến nay 100% xã,
thôn trên 35% dòng họ có tổ chức khuyến
học và quỹ khuyến học; Bên cạnh đó nhiều
gia đình cũng đã vận động xây dựng quỹ
khuyến học gia đình. Thông qua công tác
khuyến học các cấp đã góp phần duy trì tốt
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NGUYỄN QUỲNH THI

Xuân ơn Đảng

					

đều tổ chức Lễ phát động ủng hộ quỹ “Vì
người nghèo”. Thông qua Lễ phát động tại
các địa phương đã góp phần nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan,
đơn vị và các tầng lớp nhân dân đóng góp,
ủng hộ chăm lo cho người nghèo. Trong
năm 2015 nguồn quỹ “Vì người nghèo” cấp
huyện và xã đã vận động được trên 01 tỷ
đồng. Vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành
lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam,
102/102 thôn, tổ dân phố trên toàn huyện
đều tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân
tộc ở khu dân cư”, với nhiều hoạt động thiết
thực đã tạo ra khí thế vui tươi, phấn khởi,
đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm trong
các cộng đồng dân cư. Từ các phong trào thi
đua của các tầng lớp nhân dân đã góp phần
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm
2015 của huyện.
Bước vào năm 2016 với niềm tin và
khí thế mới đó là chào mừng Đại hội Đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và cuộc
bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và
là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp. Nhân dân Quảng
Điền sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn
kết của quê hương, thi đua hưởng ứng các
phong trào, các cuộc vận động nhằm góp
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ
tiêu nhiệm vụ do Đảng, chính quyền các
cấp đã đề ra r

Tám mươi sáu tuổi chặng đường xa
Kháng chiến thành công dựng nước nhà
Đảng soi chân lý ngời mơ ước
Xây đường hạnh phúc rộng bao la
Nước mạnh dân giàu - nhờ ơn Đảng
Vững lái con tàu vượt phong ba
Tám mươi sáu tuổi đời chói rạng
Kính dâng lên Đảng trọn mùa hoa.

LÊ VIẾT XUÂN

Thời gian 			
Cuối năm vừa mới chia tay
Ngoảng đi, ngoảng lại… ơ hay Tết rồi
Này chầm chậm thời gian ơi
Cho tôi hỏi nhỏ đôi lời hãy đi
Thời gian chẳng nói câu gì
Nhìn lên thành Huế xanh rì rêu phong
Ai vội vã, ai thong dong
Cũng không lội ngược được dòng thời gian
Dẫu nắng lửa, dẫu mưa chan
Vẫn không lỗi hẹn mai vàng đón Xuân
Tai ương vẫn cứ trong ngần
Buồn vui lắng lại, nảy mầm ước mơ
Thời gian xóa hết dại khờ
Chở tôi đến tận bến bờ thời gian.
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HÌNH THÀNH CÁC VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẬP TRUNG,
ĐIỂM NHẤN TRONG TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
QUẢNG ĐIỀN ĐẾN NĂM 2020
 HÀ VĂN TUẤN
UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

T

ái cơ cấu ngành nông nghiệp nói
nôm na là việc rà soát, điều chỉnh,
bổ sung quy hoạch để tổ chức, bố trí lại sản
xuất nông nghiệp (cả trồng trọt, chăn nuôi và
thủy sản); là việc ứng dụng các quy trình sản
xuất sạch và tiến bộ khoa học kỹ thuật, công
nghệ sinh học vào sản xuất, chế biến; là việc
thay đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật
nuôi, thiết lập các chuỗi liên kết, xây dựng
thương hiệu, thiết lập thị trường, mở rộng các
kênh phân phối sản phẩm; là việc làm tốt các
khâu chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế
biến… nhằm mục đích nâng cao năng suất, giá
trị, hiệu quả, sức cạnh tranh và thu nhập của
người dân, nhất là nông dân. Đối với huyện
Quảng Điền - một huyện thuần nông với hơn
55% số hộ dân có thu nhập chủ yếu dựa vào
sản xuất nông nghiệp, trước áp lực cạnh tranh
của thời kỳ hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế
thế giới và khu vực thì tái cơ cấu ngành nông
nghiệp lại càng cấp thiết hơn. Trong phạm vi
bài viết này, tôi chỉ đề cập đến các giải pháp
trọng tâm để hình thành các vùng sản xuất
hàng hóa tập trung trong lĩnh vực trồng trọt
trên địa bàn huyện đến năm 2020.
Trước tiên, tiến hành rà soát, bổ sung,
điều chỉnh quy hoạch, chỉ đạo hình thành
các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập
trung, gắn với việc ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất,
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chế biến, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị
trường, cụ thể:
Tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau má
VietGAP chuyên canh xã Quảng Thọ đến năm
2020 lên 100 ha, gắn với việc chế biến và thiết
lập các kênh phân phối, tiêu thụ các sản phẩm
từ rau má như rau má tươi, trà rau má sấy
khô, trà rau má túi lọc, cao rau má hạt khô hòa
tan, nước rau má đóng chai… đồng thời tiến
hành đầu tư nhà xưởng, mua sắm máy móc,
thiết bị để sản xuất.
Mở rộng diện tích trồng hoa ở La Vân
Hạ (Quảng Thọ), An Gia (thị trấn Sịa), Nam
Vinh (Quảng Vinh) và xã Quảng Công… phục
vụ nhu cầu thờ cúng, tín ngưỡng của nhân
dân vào các dịp Tết cổ truyền, ngày rằm, 30,
mồng 1 âm lịch hàng tháng, 23 tháng 5 hàng
năm, giỗ, chạp…
Nhân rộng diện tích các vùng trồng
ném ở các xã Quảng Lợi, Quảng Thái, thị trấn
Sịa, Quảng Công, Quảng Ngạn… phục vụ nhu
cầu tiêu dùng của nhân dân, tiến tới xây dựng
thương hiệu ném Quảng Điền. Ném là cây dễ
trồng, dễ tiêu thụ, cho thu nhập khá cao, có thể
bán ném tươi hoặc bảo quản để bán ném hạt
quanh năm mà không bị hư hỏng, thất thoát.
Mặt khác, tiếp tục tăng diện tích trồng ném trái
vụ (ném thu hoạch vào mùa hè) để vừa nâng cao
giá trị, hiệu quả, thu nhập cho người dân, vừa có
thể mở rộng thêm diện tích trồng loại cây này.
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Quy hoạch và vận động nông dân tiếp
tục dồn điền, đổi thửa để mở rộng các vùng
trồng rau sạch tập trung ở xã Quảng Thành
với kỹ thuật tiên tiến theo tiêu chuẩn hữu
cơ và VietGAP (hiện đã có 17,5ha được cấp
chứng chỉ VietGAP), kết hợp với việc quảng
bá rộng rãi, xây dựng thương hiệu để nâng
cao giá trị. Lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ
người dân mở rộng diện tích trồng rau trong
nhà lưới, nhà kính, nhà có mái che để nâng
cao năng suất, sản lượng và giá trị.
Duy trì diện tích trồng mía Cẩm Tân xã
Quảng Phú (hiện khoảng 35ha), kết hợp với
việc nghiên cứu giống mía mới, điều chỉnh
lịch thời vụ… để chuyển một số diện tích mía
sang thu hoạch vào mùa hè thay vì chỉ thu
hoạch vào mùa đông như hiện nay. Khi đó,
nông dân xã Quảng Phú sẽ có điều kiện mở
rộng thêm diện tích mía, đồng thời hạn chế
gãy, đổ vào mùa mưa.
Chuyển một bộ phận diện tích đất
trồng lúa năng suất thấp ở xã Quảng Ngạn
sang trồng môn tím, tiến tới xây dựng thương
hiệu môn tím Quảng Ngạn; chuyển các diện
tích đất lúa năng suất thấp ở Quảng Công
sang trồng khoai lang, trồng cỏ nuôi bò và
nuôi trồng thủy sản; thí điểm chuyển một số
diện tích đất lúa thấp trũng, hay bị ngập úng,
nhiễm mặn, phèn ở các xã sang trồng sen lấy
hạt; phối hợp với nhà rượu Sakê xác định nhu
cầu để mở rộng diện tích trồng khoai lang tại
xã Quảng Thái…
Tiếp tục khảo nghiệm, nhân rộng các
giống lúa chất lượng, có giá trị và hiệu quả
kinh tế cao, kháng được sâu bệnh thay cho các
giống lúa đang canh tác, có phẩm cấp thấp,
hiệu quả không cao. Tiếp tục xúc tiến, duy trì
liên kết với các doanh nghiệp ở trong và ngoài
tỉnh để sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa theo
hướng doanh nghiệp bao tiêu đầu ra để nâng
cao thu nhập cho người dân.
Thứ hai, huy động nguồn lực của các
thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn; chủ động liên kết với các doanh
nghiệp, các cơ quan nghiên cứu, đồng thời phát
huy vai trò của các HTX nông nghiệp trong
việc thiết lập chuỗi giá trị để thực hiện có kết

quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Tiếp tục quản lý, sử dụng có hiệu quả
các nguồn lực đầu tư của nhà nước và thực
hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn, xem đây là vốn mồi
để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế.
Ưu tiên kinh phí ngân sách để đầu tư kết cấu
hạ tầng tối thiểu phục vụ các vùng trồng trọt
tập trung, chuyên canh, hàng hóa như đã nêu
trên. Hiện nay, hạ tầng phục vụ sản xuất cho
các khu vực nêu trên như giao thông, thủy lợi,
hệ thống điện… đều chưa đáp ứng yêu cầu.
Tiến hành liên kết với các doanh nghiệp,
thương nhân để hình thành các kênh phân
phối, tiêu thụ sản phẩm ổn định cho người
dân; thí điểm hình thành các hiệp hội ngành
nghề, hiệp hội sản phẩm nông nghiệp… để
hạn chế việc nhiều nông dân bị một vài tư
thương ép giá; chủ động liên kết với các cơ
quan, đơn vị nghiên cứu khoa học để tiếp thu
công nghệ sản xuất và chế biến mới nhằm
nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông
sản. Phát huy vai trò của các HTX trong việc
mở rộng thêm các hoạt động khác như thu
mua, chế biến, làm đầu mối bao tiêu sản phẩm
cho nông dân (hiện nay một số HTX đã làm
thêm một số dịch vụ ngoài cây lúa như Quảng
Thọ, Phú Thuận, Tam Giang, Thống Nhất…).
Thứ ba, thực hiện công tác tuyên truyền
có trọng tâm, trọng điểm để tạo sự thống nhất,
quyết tâm cao về nhận thức và hành động
chính quyền các cấp và người dân, đồng thời
đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện bằng
cách thành lập ban chỉ đạo tái cơ cấu ngành
nông nghiệp của huyện, của xã với sự phân
công, phân nhiệm rõ ràng đối với từng thành
viên. Có như vậy mục tiêu tái cơ cấu ngành
nông nghiệp mới có thể trở thành hiện thực.
Nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
muốn thành công phụ thuộc nhiều yếu tố,
nhưng quan trọng nhất vẫn là sự thống nhất
nhận thức và quyết tâm cao trong chỉ đạo,
điều hành của Đảng ủy và chính quyền các
cấp. Không có nhận thức và hành động thống
nhất, không có quyết tâm chính trị cao, không
có tư tưởng đột phá và thiếu sự ủng hộ của
người dân thì sẽ thất bại r
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PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
VÀ DỊCH VỤ LÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY KINH TẾ - XÃ HỘI
QUẢNG ĐIỀN TRONG THỜI GIAN TỚI
 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
UVTV, PCT UBND huyện
1. Sự cần thiết phải phát triển Tiểu thủ
công nghiệp (TNCN) và dịch vụ
Quảng Điền là huyện đồng bằng nằm
ở hạ lưu sông Bồ, đầm phá và ven biển,
phần lớn diện tích của huyện thuộc vùng
thấp trũng. Địa hình được chia thành 3 vùng
chính: vùng đồng bằng lưu vực sông Bồ
gồm: thị trấn Sịa, xã Quảng Phước, Quảng
An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phú,
Quảng Thọ có địa hình bằng phẳng, đất đai
màu mỡ, có diện tích tự nhiên khoảng 8.835
ha, chiếm 54,2% tổng diện tích toàn huyện, là
vùng trọng điểm lúa và rau màu của huyện
và tỉnh; vùng cát nội đồng: chủ yếu gồm
hai xã Quảng Thái, Quảng Lợi và một phần
Quảng Vinh có diện tích tự nhiên là 5.092
ha, chiếm khoảng 31% diện tích toàn huyện,
là vùng còn gặp nhiều khó khăn trong sản
xuất và đời sống, nhưng cũng là vùng còn
nhiều tiềm năng chưa khai thác; vùng ven
biển-đầm phá: gồm hai xã Quảng Công và
Quảng Ngạn, với tổng diện tích tự nhiên
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2.362 ha, chiếm 14% diện tích toàn huyện là
vùng nằm tương đối tách biệt với trung tâm
huyện lỵ bởi phá Tam Giang, địa hình chủ
yếu là đồi cát trắng, vùng này có tiềm năng
về nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản. Ngoài ra
trên địa bàn huyện còn có nhiều cảnh quan
sinh thái đẹp, hoang sơ; có nhiều di tích lịch
sử văn hóa, cách mạng và có nhiều làng nghề
truyền thống.
Thời gian qua, mặc dù gặp không ít khó
khăn, nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của
trung ương, của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân
huyện Quảng Điền đã nỗ lực phấn đấu vươn
lên tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới. Kinh
tế trên địa bàn huyện đã đạt được những
thành tựu phát triển quan trọng: tốc độ tăng
trưởng đạt khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển
dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng
giá trị tiểu thủ công nghiệp-xây dựng và dịch
vụ. Quá trình đô thị hóa phát triển mạnh mẽ,
hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư làm
diện mạo trung tâm huyện lỵ trở nên khang
trang hơn. Kết cấu hạ tầng nông thôn cũng
được quan tâm và có nhiều cải thiện đáng kể,
bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóaxã hội có nhiều chuyển biến tích cực trên các
mặt, nhất là công tác giảm nghèo, giải quyết
các vấn đề xã hội. Đời sống nhân dân không
ngừng được cải thiện. Quốc phòng-an ninh
tiếp tục được củng cố và tăng cường, an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ
vững. Đó là những cơ sở nền tảng quan trọng
cho quá trình phát triển KT-XH của huyện.
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, trong
những năm qua huyện Quảng Điền đạt được
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những thành quả quan trọng. Đến cuối năm
2015 cơ cấu giá trị sản xuất là: công nghiệp xây dựng 14,9%, dịch vụ 35,8% và nông lâm
- thủy sản 49,3%; tốc độ tăng trưởng giá trị
sản xuất 10,5%; thu ngân sách địa phương
50,2 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu
người đạt 25,1 triệu đồng/người.
Theo Nghị quyết của Huyện ủy, năm
2016 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất
trên 12%; thu nhập bình quân đầu người
là 28 triệu đồng/người và theo Nghị quyết
của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng
Điền lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đến
năm 2020 cơ cấu giá trị sản xuất là: công
nghiệp-xây dựng 17,5%, dịch vụ 45% và
nông nghiệp 37,5%; thu nhập bình quân đầu
người 45 triệu đồng/người và thu ngân sách
tăng bình quân 11-12%/năm. Trong khi đó
giá trị sản xuất nông nghiệp đã tăng đến gần
mức trần, hiệu quả sản xuất nông nghiệp
góp phần tăng thu nhập cho bà con tuy có
nhưng không cao. Do vậy việc tập trung cho
phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
và dịch vụ là cần thiết và cần phải có những
giải pháp cụ thể để phát triển lĩnh vực này.
2. Thực trạng về phát triển TTCN và
dịch vụ trên địa bàn huyện
Về tiểu thủ công nghiệp: Toàn huyện có
11 đơn vị hành chính với 102 thôn, tổ dân
phố. Hầu hết các thôn đều có nghề và các

cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ
xen lẫn trong khu dân cư, các nghề rất đa
dạng và tồn tại từ hàng trăm năm như: làng
nghề mây tre đan, chế biến nông sản, thủy
sản, thêu, dệt lưới, chằm nón, nấu rượu... các
nghề mới hình thành sau này như: cơ khí,
mộc mỹ nghệ, sinh vật cảnh, vành nón, xây
dựng... Các loại hình nghề được hình thành
và tồn tại theo từng cụm, nhóm dân cư trong
từng thôn, xóm trên địa bàn toàn huyện.
Đến thời điểm này toàn huyện có nhiều
làng nghề đang tồn tại và sản xuất với các
ngành nghề khác nhau (có 4 làng nghề
được UBND tỉnh công nhận), với 4.808 hộ
sản xuất, 27 hợp tác xã, 53 doanh nghiệp
tư nhân và 29 Công ty TNHH được hình
thành và phát triển.
Về dịch vụ: Được duy trì với mức tăng
trưởng khá (năm 2015 tăng 15,3%), chiếm
35,8% tổng giá trị sản xuất. Một số ngành
dịch vụ phát triển khá như: thương mại, sản
xuất nông nghiệp; nhà hàng, tiệc cưới; phục
vụ sinh hoạt; mua bán, sửa chữa hàng điệnđiện tử, điện lạnh; tín dụng ngân hàng, vận
tải, bảo hiểm, vệ sinh môi trường... Các vị
trí định hướng phát triển dịch vụ đã được
UBND huyện lập và phê duyệt quy hoạch
chi tiết như: Cồn Tộc (Quảng Lợi), khu
dịch vụ hai bên cầu Tứ Phú (Quảng Phú),
thôn An Lộc (Quảng Công) và thôn Tân Mỹ
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(Quảng Ngạn), hình thành được bến xe liên
tỉnh loại 3 đã đi vào hoạt động. Lĩnh vực du
lịch dịch vụ từng bước phát triển và thu hút
khách du lịch đến tham quan như: Tour du
lịch cộng đồng ”Sóng nước Tam Giang” ở
thôn Ngư Mỹ Thạnh và tour du lịch ”Một
ngày trên phá Tam Giang” của Công ty du
lịch An Thạnh tại thôn Thủy An, xã Quảng
Ngạn đã đón khoảng 47 đoàn với hơn 415
khách hàng năm. Ngoài ra huyện Quảng
Điền còn có bờ biển dài hơn 11km, là tiềm
năng, lợi thế để phát triển du lịch trong
tương lai.
Nhìn chung lĩnh vực tiểu thủ công
nghiệp và dịch vụ có nhiều tiềm năng và
lợi thế, thời gian qua đã có nhiều chuyển
biến nhưng chưa tạo được bước đột phá;
thiếu các biện pháp tổ chức, quản lý, hỗ
trợ để khai thác thế mạnh. Do vậy việc đề
ra các giải pháp thiết thực để phát triển
tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong thời
gian đến là điều cần thiết.
3. Các giải pháp về phát triển tiểu thủ
công nghiệp và dịch vụ trong thời gian đến
1. Giải pháp về quy hoạch, định hướng
phát triển
Lĩnh vực dịch vụ: Xác định dịch vụ là
ngành kinh tế chủ đạo, tạo động lực thúc
đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
và từng bước giữ vai trò kinh tế chủ đạo. Lao
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động trong khu vực dịch vụ chiếm 40-45%
tổng lao động xã hội. Khu vực dịch vụ đóng
góp 40-45% vào tổng thu ngân sách của địa
phương. Do vậy định hướng để phát triển là:
- Cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh mạng
lưới chợ nông thôn. Hoàn thiện Trung tâm
thương mại huyện theo hướng hiện đại kết
hợp với tham quan du lịch. Hình thành các
Trung tâm thương mại - dịch vụ tổng hợp,
các siêu thị vừa và nhỏ ở trung tâm xã, trung
tâm tiểu vùng. Qui hoạch chi tiết và từng
bước đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và phát huy
hiệu quả Khu dịch vụ tổng hợp Cồn Tộc.
- Ổn định và phát triển các sản phẩm
du lịch thế mạnh, đặc thù như lễ hội “Sóng
nước Tam Giang”, du lịch cộng đồng gắn với
hoạt động các kỳ Festival Huế. Hình thành
một số cụm, điểm du lịch trọng điểm ở
Quảng Ngạn, Quảng Công, Cồn Tộc (Quảng
Lợi), Khu bảo tồn đất ngập nước cửa sông Ô
Lâu, các làng nghề.
Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:
Để công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, từng
bước tạo nền tảng thúc đẩy chuyển dịch tích
cực cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động cần định
hướng phát triển cụ thể là:
- Phấn đấu đến cuối năm 2016, hình
thành thêm hai làng nghề, tạo điều kiện cho
các cơ sở sản xuất mở rộng quy mô thu hút
thêm lao động, tích cực trong công tác kêu
gọi, mời các doanh nghiệp về đầu tư trên
trên các lĩnh vực may mặc, chế biến nông
thủy sản và đặc biệt là đầu tư trên lĩnh vực
nông nghiệp.
- Tiếp tục phát triển mạnh các ngành
công nghiệp có lợi thế như chế biến nông
thủy sản, thực phẩm, chế biến thức ăn chăn
nuôi; các ngành, nghề có khả năng cạnh
tranh như xây dựng, cơ khí gia công, sửa
chữa, sản xuất vật liệu xây dựng, mộc mỹ
nghệ trang trí nội thất.
- Củng cố và phát triển các làng nghề
truyền thống đan lát Bao La, Thuỷ Lập, làm
bún bánh Ô Sa và chế biến mắm và nước
mắm Tân Thành v.v.
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- Kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng
và đầu tư phát triển vào khu công nghiệp
Quảng Vinh, cụm tiểu thủ công nghiệp An
Gia và hình thành điểm công ghiệp Quảng
Công, Quảng Ngạn, Quảng Thành.
2. Giải pháp về tổ chức thực hiện
Đa dạng hóa sản phẩm
- Trong phát triển sản xuất cần thiết
phải giữ vững các sản phẩm có thị trường
truyền thống, đồng thời phát triển cả về
chiều rộng và chiều sâu hơn nữa như: Thay
đổi về mẫu mã, kích thước sản phẩm nhằm
tạo tính thẩm mỹ cao kích thích thị hiếu
người tiêu dùng. Quan tâm nghiên cứu mẫu
mã sản phẩm cho các nghề và làng nghề trên
địa bàn huyện.
- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất tuân
thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực
phẩm; đăng ký xuất xứ hàng hóa, chất lượng
sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản
phẩm; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng
hóa, chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn
thực phẩm và sở hữu trí tuệ.
- Chính sách hỗ trợ cho các cơ sở sản
xuất: Hỗ trợ một phần giá trị hợp đồng mua
các bí quyết công nghệ, giải pháp kỹ thuật,
quy trình công nghệ; hỗ trợ một phần giá trị
các dự án cải tiến công nghệ nâng cao năng
suất, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm, bảo vệ môi trường; hỗ trợ các
cơ sở sản xuất về thiết kế mẫu mã bao bì, áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn hiện hành. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ
kinh phí khoa học công nghệ và khuyến
công của tỉnh và Trung ương.
Về mặt bằng sản xuất: Hầu hết các cơ
sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đều xen kẻ
trong khu dân cư, các hộ làm nghề đa phần
vừa kết hợp làm nghề với sản xuất nông
nghiệp. Do đó nhà ở vừa là nơi cư trú vừa
là nơi làm nghề, chỉ có số ít mở xưởng sản
xuất ở trong vườn nhà. Tuy nhiên, do nhu
cầu phát triển của thị trường và các quy định
về bảo vệ môi trường, một số ngành nghề
không thể tiếp tục phát triển xen kẻ trong

khu dân cư khi mở rộng quy mô sản xuất…
Do đó, để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản
xuất mở rộng quy mô sản xuất, chính quyền
địa phương cần sớm lập quy hoạch chi tiết
để giải phóng mặt bằng và xây dựng đầu
tư hạ tầng cho các điểm công nghiệp. Đồng
thời tranh thủ huy động thêm các nguồn vốn
trong các hộ sản xuất và các thành phần kinh
tế đang có nhu cầu về mặt bằng và một phần
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây
dựng trước một số công trình chủ yếu như
san lấp mặt bằng, điện và đường vào điểm
công nghiệp, sau đó tùy điều kiện thu hút
đầu tư phát triển thêm.
Đào tạo nguồn nhân lực:
- Đào tạo người lao động: Kết hợp hình
thức đào tạo trong nhà trường với hình thức
đào tạo truyền thống thông qua việc mời các
nghệ nhân (làng nghề trong tỉnh và ở các địa
phương khác) tham gia giảng dạy một phần
chương trình của khóa học đồng thời đưa
các học viên về thực tập trực tiếp tại các cơ
sở sản xuất, các làng nghề.
- Đào tạo các chủ cơ sở sản xuất: Tổ
chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức
về văn hóa, quản lý, khoa học kỹ thuật, mỹ
thuật, các kiến thức về tổ chức sản xuất,
quản trị doanh nghiệp và thị trường cho
các chủ cơ sở sản xuất với hình thức đào
tạo tại các trung tâm hoặc mở các lớp tập
huấn ngắn hạn; thường xuyên tổ chức các
hội nghị nhằm giới thiệu các kinh nghiệm
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quản lý, sản xuất kinh doanh, khoa học
công nghệ mới và các lĩnh vực liên quan
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại
làng nghề; tổ chức cho các chủ cơ sở sản
xuất tham quan học tập kinh nghiệm ở các
cở sở sản xuất khác trong và ngoài tỉnh.
Tiếp cận vốn: Các tổ chức tín dụng
cần tăng cường công tác quảng bá, cung
cấp thông tin đến các cơ sở sản xuất, doanh
nghiệp về các chương trình tín dụng ưu
đãi của nhà nước. Triển khai các hình thức
cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vay
trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo
đảm bằng tài sản theo quy định hiện hành.
Hoàn thiện cơ chế để các cơ sở sản xuất
tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng, vốn
vay từ các ngân hàng thương mại với thủ
tục nhanh gọn, thông thoáng. Bên cạnh đó,
Các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp và
UBND huyện cần cung cấp thông tin, chỉ
dẫn kịp thời để các cơ sở sản xuất, doanh
nghiệp có thể tiếp cận các nguồn vốn dễ
dàng, thuận lợi, nhất là các nguồn vốn ưu
đãi từ ngân hàng Phát triển, ngân hàng
Chính sách xã hội...
3. Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm
Cơ quan quản lý nhà nước cùng với
chủ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp phải
tổ chức điều tra khảo sát thường xuyên xem
nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh về các
loại sản phẩm mà chúng ta có thế mạnh, lợi
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thế cạnh tranh. Xác định cụ thể thị trường
truyền thống, thị trường tiềm năng để có
chính sách, kế hoạch sản xuất và bán hàng
hợp lý.
Về quản bá và giới thiệu sản phẩm:
Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp được
trưng bày giới thiệu sản phẩm miễn phí
tại các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm
của Trung tâm thương mại tỉnh, các hội
chợ, triển lãm do tỉnh tổ chức; có chính
sách hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở sản xuất,
doanh nghiệp tiếp cận thông tin, tìm kiếm
thị trường, xây dựng hoàn thiện nội dung
trang tin trên cổng giao dịch điện tử của
Tỉnh và các sở, ngành, UBND huyện; được
quảng cáo, giới thiệu sản phẩm miễn phí
trên trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở,
ngành và UBND huyện.
Về xây dựng và phát triển thương
hiệu: Có chính sách hỗ trợ các cơ sở sản
xuất, doanh nghiệp thực hiện các nội dung:
đặt tên thương hiệu, thiết kế logo, tra cứu
và đăng ký bảo hộ thương hiệu, tư vấn xây
dựng và quản lý thương hiệu, quy chế sử
dụng thương hiệu, xây dựng tiêu chuẩn
chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và
quy trình sản xuất cho các cơ sở có sử dụng
thương hiệu sản phẩm.
Về tiêu thụ sản phẩm: Phải có doanh
nghiệp hoặc HTX đứng ra để thu mua, bao
tiêu sản phẩm và hỗ trợ thêm về công nghệ,
kỹ thuật và nguyên liệu đầu vào cho người
sản xuất là hộ cá thể và các cơ sở sản xuất
nhỏ lẻ.
Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ
nguồn kinh phí chương trình khuyến công
hàng năm, kinh phí xúc tiến thương mại
của tỉnh, kinh phí hỗ trợ sản xuất, kinh phí
đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cơ sở
sản xuât và các nguồn khác.
Trên đây là một số giải pháp cụ thể,
thiết thực để phát triển công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp và du lịch trên địa bàn huyện
Quảng Điền trong thời gian đến r
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PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”
NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN Ở QUẢNG ĐIỀN
 Trung tá NGUYỄN TRUNG DŨNG
UVTV, Trưởng Công an huyện

T

rong những năm qua, tình hình an
ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn
huyện cơ bản ổn định. Tuy nhiên, trên lĩnh
vực an ninh chính trị vẫn tiềm ẩn những vấn
đề phức tạp, khó lường. Phạm pháp hình sự
cơ bản được kiềm chế, song các loại tội phạm
xâm phạm sở hữu tài sản, xâm phạm sở hữu
nhân thân vẫn còn xảy ra phổ biến, tai nạn,
tệ nạn xã hội vẫn là vấn đề đáng quan tâm
của toàn xã hội. Trước tình hình trên, để giữ
vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã
hội( ANCT-TTATXH) cùng với việc triển
khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công
tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc” (ANTQ) luôn được Đảng ủyBan chỉ huy Công an huyện quan tâm và
thường xuyên tham mưu cho Cấp ủy, chính
quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị tham gia vào phong
trào và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp
phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc” có vai trò vô cùng quan
trọng trong công tác đảm bảo ANCTTTATXH, là một biện pháp công tác của
lực lượng Công an nhân dân trong việc tổ
chức vận động đông đảo các tầng lớp nhân
dân tích cực, tự giác tham gia phòng ngừa,
phát hiện, đấu tranh phòng, chống các loại
tội phạm nhằm bảo vệ ANCT-TTATXH, bảo
vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài
sản của nhân dân. Đặc biệt trong giai đoạn
hiện nay, phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc” có vị trí vô cùng quan trọng
đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và
công cuộc bảo vệ ANTT nói riêng, là một
bộ phận gắn bó chặt chẽ với các phong trào
hoạt động cách mạng khác của Đảng, của
Nhà nước và của từng địa phương. Trong
thời gian qua, Cấp ủy, chính quyền các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tích
cực triển khai thực hiện phong trào “Toàn
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dân bảo vệ ANTQ”, trên cơ sở cụ thể hóa các
Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công
tác bảo vệ ANTQ đã xây dựng kế hoạch và
phối hợp chặt chẽ với UBMT Tổ quốc Việt
Nam, các cơ quan, ban ngành các cấp, sự
đồng tình hưởng ứng tích cực của đông đảo
các tầng lớp nhân dân và phát huy vai trò
nòng cốt tham mưu tích cực của lực lượng
Công an huyện, phong trào “Toàn dân bảo
vệ ANTQ” đã được xây dựng có trọng tâm,
trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế,
phong tục tập quán của từng đơn vị, địa
phương và theo hướng “tự phòng, tự quản,
tự hòa giải”. Đến nay trên địa bàn huyện đã
xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả
các mô hình tự quản về ANTT thuộc phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ gồm: 102 thôn,
01 xóm đạo, 01 họ đạo “không có tội phạm và
tệ nạn xã hội”; 02 dòng họ tự quản về an ninh
trật tự; 14 câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống
tội phạm và tệ nạn xã hội; 02 trường học tự
quản về trật tự an toàn giao thông; 01 đội
thanh niên xung kích về an ninh trật tự; 283
tổ tự quản; ; 01 Hội Cựu chiến binh xã tự
quản về an ninh trật tự; 01 Chi hội nghề cá
tự quản về ANTT trên đầm phá Tam Giang;
02 cụm liên kết giáp ranh. Mặc khác phong
trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã gắn kết chặt
chẽ với các phong trào khác của địa phương
như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây

30

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong
trào xây dựng “Làng văn hóa”, “ Cơ quan văn
hóa”, phong trào Xây dựng nông thôn mới,
phong trào “5 không, 3 sạch”, “5 không, 3 có”;
“5 xung kích, 4 đồng hành”... Do vậy đã phát
huy được tác dụng, hiệu quả trong công
tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các
loại tội phạm. Thông qua phong trào “Toàn
dân bảo vệ ANTQ”, quần chúng nhân dân đã
cung cấp cho lực lượng Công an huyện và
Công an xã hàng nghìn nguồn tin, trong đó
có rất nhiều tin có giá trị phục vụ tốt cho
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm,
tệ nạn xã hội. Đặc biệt quần chúng nhân dân
trong các mô hình tự quản về ANTT là chủ
thể chính trong việc quản lý, giáo dục cảm
hóa các đối tượng hình sự, đối tượng tù tha
về, đối tượng bị phạt tù nhưng cho hưởng
án treo tại cộng đồng. Tích cực tham gia vào
việc thực hiện và vận động thực hiện các
chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật
của Nhà nước và các chủ trương của địa
phương, giữ gìn thuần phong mỹ tục, nếp
sống văn hóa tại khu dân cư, trường học...
Với cơ chế Đảng lãnh đạo, Chính quyền
điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp
của hệ thống chính trị và sức mạnh của khối
đại đoàn kết dân tộc, do lực lượng Công an
tham mưu nòng cốt, phong trào “Toàn dân
bảo vệ ANTQ” đã trở thành một nội dung
quan trọng trong công tác xây dựng, củng
cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Trên cơ sở những kết quả đạt được,
để nâng cao hơn nữa chất lượng của phong
trào, trong thời gian tới cần tập trung triển
khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng
tâm đó là:
Một là: Vận dụng linh hoạt quan
điểm “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong việc vận động quần chúng
nhân dân tham gia vào phong trào “Toàn dân
bảo vệ ANTQ”. Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước
đối với việc xây dựng phong trào “Toàn dân
bảo vệ ANTQ” ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền
các cấp là cơ quan chịu trách nhiệm về lãnh
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đạo, tổ chức xây dựng phong trào. Cần gắn
kết phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”
với các phong trào khác của địa phương,
huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ
thống chính trị và toàn dân tham gia vào
phong trào.
Hai là: Thường xuyên đổi mới nội
dung, phương thức, biện pháp hoạt động,
các mô hình tự quản được xây dựng phù
hợp với đặc điểm tình hình, phong tục tập
quán của từng địa phương và tập trung vào
các địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh...
Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ
năng và các thông tin về tình hình ANTT, các
cách làm hay, sáng tạo của các địa phương
cho đội ngũ nòng cốt trong các mô hình tự
quản để nắm, tuyên truyền và triển khai
thực hiện.
Ba là: Thường xuyên làm tốt công
tác truyên truyền, nâng cao nhận thức cho
cán bộ và nhân dân, vận động nhân dân tích
cực tham gia vào phong trào “Toàn dân bảo
vệ ANTQ”, trong giai đoạn hiện nay cần
chú trọng tuyên truyền quan điểm, đường
lối của Đảng về xây dựng thế trận An ninh
nhân dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn
dân, các chủ trương của Đảng và Nhà nước
về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới như: Nghị quyết
số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số
25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng
cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác dân vận trong tình hình mới”; Chị thị
46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình
mới”, Chỉ thị 48/CT/TW của Bộ Chính trị về
“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”.
Tổ chức tuyên tuyền giáo dục cho nhân dân
tinh thần yêu nước, nâng cao cảnh giác trước
âm mưu” Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến,
tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, các

phương thức thủ đoạn hoạt động của các
loại tội phạm và hậu quả, tác hại của các loại
tệ nạn.
Bốn là: Quan tâm xây dựng, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chính trị, pháp
luật và nghiệp vụ cho lực lượng bán chuyên
trách ở cơ sở nhằm đảm bảo chất lượng, số
lượng để thực hiện tốt chức năng quản lý
nhà nước về ANTT và công tác tham mưu,
tổ chức thực hiện các kế hoạch, biện pháp
trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ ở cơ sở.
Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra,
hướng dẫn để đánh giá chất lượng, hiệu quả
của phong trào, tiến hành sơ, tổng kết theo
định kỳ để rút ra các ưu điểm, nguyên nhân
tồn tại hạn chế nhằm có phương hướng khắc
phục. Coi trọng việc bồi dưỡng nhân tố điển
hình, kịp thời động viên khen thưởng các tập
thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Trong thời gian tới, với chức năng
là lực lượng tham mưu nòng cốt, hướng
dẫn thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ. Công an huyện tiếp tục quán triệt
sâu sắc các quan điểm của Đảng, của Nhà
nước và của ngành Công an, huy động sức
mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và
toàn dân tham gia xây dựng, củng cố, duy
trì phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” góp
phần giữ vững ANCT-TTATXH, phục vụ tốt
cho sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo
QPAN của huyện nhà r
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SỰ KIỆN NỔI BẬT
NĂM 2015

1. Tổ chức các hoạt động thiết thực,
ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm
2015: Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng cộng
sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015);
40 năm giải phóng quê hương Quảng Điền
(25/3/1975-25/3/2015), giải phóng Thừa
Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2015) và giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015); kỷ niệm 70 năm
Quốc khánh nước CHXHCNVN (02/9/194502/9/2015) và Ngày truyền thống lực lượng
Công an nhân dân Việt Nam (19/8/194519/8/2015); 85 năm thành lập Mặt trận
Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/193018/11/2015). Huyện đã tổ chức gặp mặt thân
mật các cán bộ lão thành cách mạng, các cán
bộ, chiến sỹ trực tiếp chiến đấu và phục vụ
chiến đấu chống Mỹ cứu nước; gặp mặt đảng
viên được tặng Huy hiệu Đảng trên địa bàn
huyện. Các hoạt động văn hóa, thể thao được
tổ chức sôi nổi, phong phú từ huyện đến cơ sở
chào mừng các sự kiện quan trọng này.

2. Chỉ đạo hoàn thành Đại hội 50 chi,
đảng bộ cơ sở. Chuẩn bị nội dung và đã tổ chức
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII thành công
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tốt đẹp với chủ đề hành động: “Xây dựng Đảng
bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh
toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội;
xây dựng Quảng Điền trở thành huyện nông
thôn mới”. Đại hội đã đã bầu 42 đ/c vào BCH
Đảng bộ huyện; bầu 12 đ/c vào Ban Thường vụ
Huyện ủy, 07 đ/c vào Ủy Ban Kiểm tra Huyện
ủy. Thành công của Đại hội mở ra một giai
đoạn mới cho quá trình xây dựng, phát triển
đi lên của huyện với mục tiêu sớm trở thành
huyện nông thôn mới.
3. Các thiết chế văn hóa, thể thao từ
huyện đến cơ sở đã được đầu tư xây dựng và
đưa vào sử dụng như: Nhà Văn hóa huyện quy
mô 700 chỗ ngồi với tổng kinh phí đầu tư gần
43 tỷ đồng; xây mới 04 nhà văn hóa xã, nâng
tổng số hiện có là 09/11 xã, thị trấn có nhà
văn hóa. Toàn huyện có 93/102 thôn, tổ dân
phố có nhà văn hóa. Nhà thi đấu và tập luyện
thể dục thể thao huyện tiếp tục phát huy có
hiệu quả; thường xuyên có 31CLB TDTT tham
gia tập luyện (trong đó có 15 CLB Bóng đá tập
luyện tại sân cỏ nhân tạo ngoài trời). Đặc biệt,
trong năm 2015 đã phối hợp các đơn vị đăng
cai tổ chức Giải vô địch Vật dân tộc toàn quốc
lần thứ XIX, với sự tham gia của 19 đơn vị đến
từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.
4. Chất lượng giáo dục toàn diện và chất
lượng mũi nhọn tiếp tục giữ vững, phát triển
theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục - đào tạo. Hoàn thành chương trình
giáo dục tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS
đạt 99,56%; tốt nghiệp THPT đạt 93,23%;
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Đội ngũ học sinh giỏi tiếp tục đạt giải cao
trong các kỳ thi học sinh giỏi. Đến nay có 21
trường đạt chuẩn Quốc gia, đặc biệt Trường
THPT Nguyễn Chí Thanh được công nhận đạt
chuẩn năm 2015.

5. Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành
nông nghiệp huyện, với trọng tâm là phát
triển trồng rau sạch và khai thác có hiệu quả
hơn kinh tế trang trại. Trong năm đã cấp giấy
chứng nhận VietGAP cho vùng rau an toàn,
đảm bảo chất lượng trên 60 ha ở Quảng Thành
và Quảng Thọ. Xúc tiến quy hoạch trang trại ở
vùng cát nội đồng; thu hút đầu tư các mô hình
trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp.
6. Thu hút đầu tư để phát triển du lịch
từng bước hình thành phát triển, ngày càng
thu hút khách du lịch đến tham quan. Năm
2015, Tour du lịch cộng đồng “Sóng nước
Tam Giang” ở thôn Ngư Mỹ Thạnh đón 40
đoàn với 385 khách (156 khách nước ngoài);
tour du lịch “Một ngày trên phá Tam Giang”
của Công ty du lịch An Thạnh tại thôn Thủy
An, xã Quảng Ngạn đón 26 đoàn với 217 du
khách và 3.500 khách đến vui chơi và tắm
biển. Đặc biệt đã thu hút đầu tư xây dựng khu
dịch vụ Cồn Tộc đi vào hoạt động, đây sẽ là
một trong những điểm đến để Quảng Điền
phát triển du lịch ở Phá Tam Giang.
7. Chương trình xây dựng nông thôn
mới đạt được nhiều kết quả quan trọng góp
phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông
thôn, đời sống của nhân dân ngày càng khởi
sắc. Tổng kinh phí đầu tư trong giai đoạn
2011-2015 gần 613 tỷ đồng (chưa tính vốn
nhân dân đóng góp gần 27 tỷ đồng từ hiến
đất, cây cối, vật kiến trúc, công trình phụ...)
Trong năm, Quảng Phú được UBND tỉnh

Quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn nông
thôn mới”. Đến nay, toàn huyện có 01 xã đạt
17 tiêu chí (Quảng Phước), 01 xã đạt 16 tiêu
chí (Quảng Lợi), 02 xã đạt 15 tiêu chí (Quảng
Thành, Quảng Công), 02 xã đạt 14 tiêu chí
(Quảng An, Quảng Thái), 02 xã đạt 13 tiêu
chí (Quảng Thọ, Quảng Ngạn), 01 xã đạt 12
tiêu chí (Quảng Vinh). Huyện đang tập trung
chỉ đạo 02 xã phấn đấu đạt 19 tiêu chí để đạt
chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2016.
8. Tổng mức đầu tư xã hội toàn huyện
ước đạt 662,1 tỷ đồng, tăng 32,2%. Giá trị xây
dựng cơ bản ước đạt 362,1 tỷ đồng, tăng 3,4%
so với năm 2014. Nhiều công trình được nâng
cấp, mở rộng, nhân dân tích cực hưởng ứng
phong trào xây dựng giao thông thôn, xóm góp
phần thay đổi diện mạo bộ mặt ở nông thôn.
Thị trấn Sịa đã tiến hành cấp và gắn 3.006
biển số nhà cho toàn bộ hộ dân trên 25 tuyến
đường được đặt tên; tiếp tục hình thành rõ nét
hơn trong việc chỉnh trang, nâng cấp để đạt đô
thị loại 4; đồng thời, đang tập trung chuẩn bị
tổ chức các hoạt động để hướng tới kỷ niệm 20
năm thành lập thị trấn Sịa.
9. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ký
Quyết định sáp nhập 13 thôn có quy mô nhỏ
thành 06 thôn và chia tách 02 thôn có quy mô
lớn thành 05 thôn. Trên địa bàn huyện sau khi
chia tách, sáp nhập toàn huyện có 98 thôn, tổ
dân phố (giảm 04 thôn so với năm 2014). Năm
2015, có thêm 4 xã: Quảng Thành, Quảng Lợi,
Quảng Vinh và Quảng An được Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Quyết định điều chỉnh phân
loại đơn vị hành chính cấp xã từ loại 2 lên loại
1, nâng tổng số đơn vị hành chính loại 1 lên
thành 8/11 xã, thị trấn.
10. Nhiệm vụ Quốc phòng an ninh tiếp
tục được tăng cường và giữ vững, củng cố được
thế trận lòng dân. Công tác huấn luyện, diễn
tập sẵn sàng chiến đấu được coi trọng; đã
hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân trong năm.
Thường xuyên đề cao cảnh giác, phòng ngừa
tấn công các loại tội phạm, lập lại trật tự kỷ
cương; giữ vững an ninh chính trị. Năm 2015,
các vụ tai nạn giao thông và các hành vi vi
phạm giao thông giảm đáng kể, góp phần giữ
vững trật tự an toàn xã hội trên toàn huyện.
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QUẢNG ĐIỀN - XUÂN 1968

MÙA XUÂN CỦA CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG


NGUYỄN VIẾT CHÍNH

Năm Bính Thân (2016) này, đất trời đang vào Xuân, lòng
người cũng đang vào Xuân. Trong cái rạo rực của đất
trời và lòng người cùng với sự đổi mới đi lên của đất
nước trong mùa Xuân, trong hồi ức tôi chợt nao nao nhớ
về mùa xuân năm Mậu Thân 1968- một mùa xuân của
chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, mùa xuân của
những năm tháng không thể nào quên.

V

âng, Xuân Mậu Thân 1968 là
“Xuân Việt Nam! Xuân của lòng
dũng cảm!” như cách nói của người con
quê hương Quảng Điền yêu dấu-cố nhà thơ
Tố Hữu. Vào mùa xuân đó, Quảng Điền có
vị trí hết sức quan trọng, là địa bàn đứng
chân làm bàn đạp để tiến công vào thành
phố Huế, mục tiêu chiến lược quan trọng
của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. Quảng
Điền hồi đó không có thôn nào là không có
đội du kích riêng. Tiểu đoàn 802 và K10 của
tỉnh cũng thường xuyên có mặt tại Quảng
Điền. Những ngày giáp Tết Mậu Thân 1968,
Quảng Điền là một trong những địa điểm
diễn ra những cuộc chiến quyết liệt với kẻ
thù. Nhiều đồng chí, đồng bào của ta bị bắt
bớ, tù đầy. Tuy nhiên, nhìn toàn cục, ta vẫn
giành quyền làm chủ ở những mức độ khác
nhau. Đặc biệt, Huyện ủy Quảng Điền đã
lãnh đạo mọi công tác chuẩn bị hết sức chu
đáo, khẩn trương, như chuẩn bị lực lượng,
tổ chức, tư tưởng, vật chất… Nhờ tổ chức
thành công một loạt trận đánh sâu vào lòng
địch và chống bình định lẫn phá mà Quảng
Điền đã hình thành một mảng lớn vùng giải
phóng (Niêm Phò, Phước Yên, An Xuân …)
làm chỗ đứng trong chiến dịch giải phóng
Huế. Với địa thế quan trọng nên Quảng
Điền, mà chủ yếu là Sịa-Phú Ốc sẽ là điểm
đánh đầu tiên. Đầu tháng Giêng 1968 ta hạ
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đồn Ô Sa do Đại đội 921 ngụy đóng. Còn
lại là đồn Sịa, ta cũng làm công tác binh
vận gây cho chúng hoang mang, lúng túng.
Ngoài ra ta cũng tiến công, tiêu diệt địch
tại ấp Mỹ Xuyên, Thủ Lễ, phá hoại tuyến
đường An Lỗ-Sịa, cắt đứt tuyến giao thông
huyết mạch tại đây. Khi ta tiến công vào
thành phố, thì Quảng Điền đã làm tốt vai
trò là mặt trận phối hợp. Quần chúng dưới
sự lãnh đạo của Huyện ủy đã bao vây Quận
lỵ, đồn An Lỗ, uy hiếp địch, giành quyền
làm chủ rất cao. Còn bộ đội địa phương thì
chiếm đồn Phổ Lại, đánh tan một đại đội
bảo an, 1 trung đội dân vệ, làm chủ tuyến
Phú Ốc-Sịa, giải phóng An Gia, Thạch Bình,
Thủ Lễ, Khuông Phò, Tráng Lực. Hệ thống
chính quyền của mỹ-ngụy bị tan rã. Niềm
tin của quần chúng vào cách mạng được
nhân lên. Trong và sau chiến dịch, nhiều
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Chiếc khăn tang của mẹ Bếp ở xã Quảng Lộc, Quảng
Điền đã được kết tinh bởi nước mắt, máu và tình
yêu- một vật chứng trong chiến dịch Mậu Thân 1968.
Chính chiếc khăn tang của người mẹ mất con đã được
dùng để băng bó vết thương cho người chiến sĩ giải
phóng quân.)

tấm gương sáng đã xuất hiện như chị Phố
ở Quảng Thái v.v… Sau chiến dịch, Quảng
Điền trở thành hậu phương lớn cho chiến
trường Huế. Nhân dân Quảng Điền giờ đây
không chỉ nuôi dưỡng thương binh mà còn
nuôi dưỡng cả bộ đội. Tuy nhiên, khi mặt
trận Huế bị vỡ, cũng như nhiều nơi khác,
Quảng Điền bị địch khủng bố dã man. Tuy
bị tổn thất nặng, nhưng quân và dân Quảng
Điền vẫn luôn giữ vững niềm tin vào Đảng,
vào cách mạng, từng bước lấy lại địa bàn,
xây dựng và phát triển lại phong trào để góp
phần làm nên chiến thắng Đường 9-Nam
Lào 1971… và đi tới giải phóng toàn bộ quê
hương vào tháng 3-1975. Quảng Điền ngày
ấy, cùng với tỉnh nhà cũng như quân và dân
miền Nam đã làm nên một mùa xuân mãi
nhớ- mùa xuân của Chủ nghĩa anh hùng
cách mạng Việt Nam. Mùa xuân này, đã
được các chính khách và báo chí Mỹ, cũng
như các nước phương Tây khác đề cập tới
với những nhận xét đã đi vào lịch sử, sống
cùng năm tháng …
Tướng Mắc-xoen Tay-lo, cựu đại sứ
Mỹ ở Sài Gòn sau khi từ chức (6-1965) về
làm cố vấn đặc biệt của tổng thống Giôn-

xơn đã viết trong hồi ký “Thanh gươm và
lưỡi cày” như sau : “Ngày 31-1-1968, quân
địch (tức quân giải phóng) tiến công và chỉ
trong vòng 2 ngày họ đã tiến vào 5 đô thị lớn,
39 tỉnh lỵ và nhiều thành phố. Những trận tiến
công của họ đã được báo chí Mỹ tường thuật
dưới dạng những hàng tít lớn được chiếu trên
các màn ảnh vô tuyến truyền hình và đã làm
cho phần lớn dân chúng Mỹ và một số quan
chức kinh hoàng. Phải rất lâu họ mới hoàn
hồn và trong một số trường hợp sự hoàn hồn
đó mãi mãi không bao giờ được khôi phục lại
hoàn toàn”. Chính bản thân vị cựu đại sứ
này cũng đã từng tiết lộ: “Nhưng điều bất
ngờ thực sự mà cuộc tiến công Tết năm 1968
đã gây cho tôi không phải là việc đối phương
đã mở được một cuộc tiến công lớn mà chính
là việc họ đã mở cùng một lúc nhiều trận tiến
công mãnh liệt đến như thế”. Còn tướng Oétmo-len, nguyên Tư lệnh Bộ chỉ huy viện
trợ Mỹ ở miền Nam Việt Nam, sau Tết Mậu
Thân đã viết trong cuốn “Một quân nhân
tường trình” rằng: “Việt cộng đã đưa chiến
tranh đến các thành phố, các đô thị, đã gây
thương vong thiệt hại và nền kinh tế bị phá
hoại...các trung tâm huấn luyện bị đóng cửa...
Nói theo quan điểm thực tế thì chúng ta (Mỹ)
phải công nhận đối phương đã giáng cho chính
phủ Nam Việt Nam một cú đấm nặng nề”. Sau
thất bại ở Tết Mậu Thân, chính Giôn-xơn
đã phải hỏi quan điểm của từng người một
trong chính phủ và “Tổng thống đã nhận
được những câu trả lời vô cũng bi quan của
những người từ trước đến nay được xem là
loại cứng rắn...Cuối cùng tổng thống quyết
định rời khỏi sân khấu chính trị với hy vọng
thống nhất lại một quốc gia đang bị chia rẽ, đó
là sự chia rẽ ngay trong những người thân cận
nhất của tổng thống”. Nhà sử học Mỹ Ga-bơri-en Côn-cô thì đánh giá: “Cuộc tiến công
Tết là sự kiện quan trọng nhất và phức tạp nhất
của chiến tranh Việt Nam”. Với Tết Mậu Thân
1968, “Việt Nam đã trở thành cuộc chiến tranh
ngoài nước đầu tiên của Mỹ kẻ từ năm 1882,
đã gây ra cuộc khủng hoảng xã hội, nội bộ sâu
sắc và một sự phân hóa về chính trị”. Nguyên
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ngoại trưởng Mỹ Kít-xin-gơ lại chán nản
“tình hình rối như tơ vò mà chiến tranh Việt
Nam đã dìm chúng ta vào”.
Nhà báo Mỹ David Halberstam
trong cuốn sách “Người ta nói họ là những
người khá nhất và thông minh nhất” đã phản
ánh một cách trung thực rằng: “...Cuộc tiến
công Tết làm thay đổi tất cả...Lần đầu tiên,
sự kiên trì, chịu đựng và cầm cự của kẻ thù
biểu hiện một cách rõ rệt trước mắt hàng triệu
người Mỹ. Xưa kia, Việt cộng và bộ đội Bắc
Việt Nam bao giờ cũng chỉ chiến đấu trong
rừng sâu hoặc trên đồng ruộng ngập nước,
đánh nhanh và biến nhanh trong đêm. Kể
từ cuộc tiến công Tết, họ thay đổi hẳn chiến
thuật. Lần đầu tiên, họ đánh trong các thành
phố, có nghĩa là ngày ngày, các nhà báo Mỹ,
các nhà quay phim truyền hình có thể chỉ rõ
cho thấy họ đã không ngã sụp theo các thời
gian biểu của Mỹ ...”. Tờ tin tức Oa-sinh-tơn
ngày 31-1-1968 đã có những bình luận sắc
sảo: “Các cuộc tiến công ồ ạt, táo bạo của cộng
sản ngày 31-1 là một điều đáng kinh ngạc.
Cảnh sát quân sự Mỹ đã phải đổ bộ bằng máy
bay lên thẳng xuống nóc nhà sứ quán Mỹ ở Sài
Gòn trong khói đạn để giành lại ngôi nhà được
coi là “chống du kích” nhưng lại bị Cộng sản
chiếm trong 6 giờ liền. Chỉ riêng cảnh tượng
đó cũng đủ chính phủ Giôn-xơn dẹp đi, coi là
không có giá trị những nhận định lạc quan của
mình”. Hãng thông tấn Roi-tơ của Anh lại
đưa ra những con số và những lời nhận xét
làm cho Mỹ và các nước phương Tây thân
Mỹ phải đau đầu: “Mỹ có đến nửa triệu quân
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ở Nam Việt Nam, đã mất 13 năm và đã tiêu
mỗi ngày 60 triệu đô la mà vẫn không bảo vệ
được một tấc đất vuông nào ở Nam Việt Nam
cả”. Nhiều báo phương Tây cũng đồng loạt
lên tiếng: “Người ta không thể tin là một tình
hình như thế lại có thể xảy ra” (Báo Người
quan sát (Anh). Riêng báo chí Pháp thì lên
tiếng với những giọng điệu đầy mai mỉa
đối với phía Mỹ: “Người Mỹ đã từng khẳng
định dân chúng Nam Việt Nam chịu đựng hơn
là ủng hộ Mặt trận dân tộc giải phóng, giờ đây
liệu họ còn có thể nêu lên những lí lẽ như thế
nữa không sau khi đã xảy ra một cuộc biểu
dương đáng khâm phục về sức mạnh và lòng
dũng cảm của Việt cộng như vậy” (Báo Thế
giới, ngày 1-2-1968). Cũng số báo ra ngày
1-2-1968, báo Chiến đấu lại khẳng định:
“Điều hiển nhiên là người Mỹ đã thua đứt
về mặt chính trị trong cuộc chiến tranh này
rồi. Những gì đã xảy ra ở Sài Gòn cũng đủ
cho thấy Mặt trận dân tộc giải phóng đã nắm
được các tầng lớp dân chúng ở Nam Việt Nam
trong mức độ lớn biết dường nào”. Riêng tờ
Lơ Phi-ga-rô ra ngày 2-2-1968 lại ngợi ca:
“Cuộc tiến công lừng danh của Việt Cộng cho
ta thấy trước hết cái tài tình của những người
chỉ huy trong việc hướng dẫn cuộc chiến tranh
vừa quân sự, vừa chính trị này... Họ chứng
tỏ cho nhân dân Việt Nam thấy rằng họ có thể
đánh nơi nào và lúc nào cũng được hết ...”.
Báo Nhân đạo, cơ quan TW của Đảng cộng
sản Pháp thì không tiếc lời: “Đây là cuộc
tiến công lớn nhất của các lực lượng vũ trang
giải phóng...Quyền chủ động đang thuộc về
họ, họ có thể quyết định địa điểm, thời gian
của các cuộc tiến công làm cho bộ chỉ huy Mỹ
luôn luôn bở hơi tai”...
Năm Bính Thân 2016 này, nhắc lại đôi
điều về mùa Xuân Mậu Thân 1968 ấy chính
là một cách Làm sống lại những gì đã qua
là nhằm cổ vũ cuộc đấu tranh mới để khuếch
trương một nhiệm vụ cần hoàn thành...là nhằm
cho hôm nay cái tinh thần cách mạng. Vâng, đó
cũng là một cách để ta mãi tự hào về một
mùa xuân Việt Nam - Xuân của lòng dũng
cảm; mãi tự hào về một mùa xuân của chủ
nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam r
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