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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Những nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 
hiện nay

(1) Tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên 
định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 
trên cơ sở Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng 
ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng 
tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật 
khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh 
chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của 
Nhân dân.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra 
mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet, các mạng xã hội 
toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các 
thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống 
phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 
cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần nhận 
thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn 
của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy đó làm nền tảng 
tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh.
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(2) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là 
nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử 
của công cuộc đổi mới ở Việt Nam gần 35 năm qua. Đảng ta ngày càng 
trưởng thành hơn trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, nâng cao vai trò, 
vị thế cầm quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân 
dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy vai trò của Nhân dân tham 
gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý nhà nước, 
quản lý xã hội.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng 
đã khẳng định, phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần 
tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ 
rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng 
cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ 
chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống 
còn của Đảng ta, chế độ ta.

Phương hướng chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện 
nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng 
cường bản chất cách mạng, khoa học và tính tiên phong của Đảng, xây 
dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và đạo đức; tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa 
vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và 
cầm quyền của Đảng.

(3) Tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới, sáng 
tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Sức mạnh của khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng 
nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi 
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khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển 
đất nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền 
vững, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần phải quan tâm, 
chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; 
tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; khơi dậy mạnh 
mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bồi dưỡng sức dân; nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài; thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công 
nghệ; xây dựng và phát huy giá trị, sức mạnh con người Việt Nam; quản 
lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; chủ 
động và tích cực hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh, xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(4) Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XII); đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần tổ chức 
thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể 
các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đó là 
công việc quan trọng cần triển khai thường xuyên; học tập, vận dụng 
sáng tạo và thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu 
nước; kịp thời lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình 
điểm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong các phong trào 
thi đua ở địa bàn cơ sở; các gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong 
các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền động viên, cổ vũ, tạo 
sự lan tỏa trong cộng đồng... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức thành 
công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Sinh hoaït chi boä

5

ĐIỂM MỚI TRONG HƯỚNG DẪN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ  
CỤ THỂ THỰC HIỆN QUY CHẾ BẦU CỬ TRONG ĐẢNG 

Để bám sát và tuân thủ đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, các nghị 
quyết đại hội Đảng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của công 
tác xây dựng Đảng và yêu cầu, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo của Đảng trong giai đoạn mới, ngày 20/3/2020, Ban Bí thư ban 
hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy 
chế bầu cử trong Đảng. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 04-HD/
TW, ngày 06/10/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, có 
một số nội dung mới chủ yếu sau:

(1) Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Khi chuẩn bị nhân sự là 
cấp ủy viên, đảng viên để giới thiệu ứng cử, bầu vào các chức danh 
lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ 
Trung ương đến cơ sở thì thực hiện theo Điều 13, Quy chế bầu cử 
trong Đảng và các quy định, hướng dẫn có liên quan. 

(2) Về số lượng và danh sách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội: 
Cấp ủy triệu tập đại hội dự kiến số lượng và danh sách đoàn chủ tịch 
(chủ tịch) đại hội, trình đại hội biểu quyết thông qua.

(3) Về cơ quan tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của đảng viên: Cấp 
ủy triệu tập đại hội giao ban tổ chức của cấp ủy tiếp nhận, hướng dẫn 
đảng viên hoàn thiện thủ tục, hồ sơ ứng cử, đề cử.

(4) Về thủ tục hồ sơ ứng cử, đề cử:
- Việc ứng cử, đề cử ở đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở: Đảng viên 

chính thức không phải là đại biểu đại hội nếu ứng cử cấp ủy thì làm 
đơn ứng cử nộp đảng ủy cơ sở. Đại biểu chính thức của đại hội đề cử 
đảng viên chính thức không phải là đại biểu của đại hội để bầu vào cấp 
ủy thì chuẩn bị phiếu đề cử nộp cho đoàn chủ tịch đại hội; phiếu đề cử 
phải có ý kiến đồng ý của người được đề cử.

- Việc ứng cử, đề cử ở đại hội đảng bộ từ cấp huyện và tương 
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đương trở lên: Đại biểu chính thức ở đại hội ứng cử để bầu vào cấp ủy 
thì làm đơn ứng cử nộp đoàn chủ tịch đại hội. Đảng viên chính thức 
không phải đại biểu đại hội nếu ứng cử để bầu cấp ủy thì thì nộp đơn 
ứng cử cho cơ quan tổ chức của cấp ủy triệu tập đại hội chậm nhất 15 
ngày trước ngày khai mạc đại hội.

- Nếu việc ứng cử, đề cử được tiến hành ở các đoàn đại biểu thì 
trưởng đoàn đại biểu tổng hợp danh sách ứng cử, được đề cử nộp đoàn 
chủ tịch đại hội.

- Việc ứng cử, đề cử cấp ủy viên từ chi bộ đến Ban Chấp hành 
Trung ương thực hiện theo Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng.

(5) Về trách nhiệm của người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy tại 
đại hội: Người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội phải chịu 
trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của người mình đề cử. Sau đại 
hội, nếu xác minh người mình đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét 
xử lý theo quy định của Đảng.

(6) Việc cho rút và không cho rút khỏi danh sách bầu cử: Đoàn 
chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại đại 
hội và những người xin rút khỏi danh sách bầu cử; đề xuất cho rút khỏi 
danh sách bầu cử những người vi phạm Điều 13, Quy chế bầu cử trong 
Đảng, những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách 
bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định bằng hình thức bỏ phiếu 
hoặc giơ tay.

(7) Việc lấy phiếu xin ý kiến đối với những người ứng cử, được đề 
cử tại đại hội: Đoàn chủ tịch lập tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến là 
những thành viên đoàn thư ký. Trường hợp cần thiết có thể chọn một 
số đại biểu chính thức (ở đại hội đại biểu) hoặc một số đảng viên chính 
thức (ở đại hội đảng viên) không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử 
tham gia tổ giúp việc kiểm phiếu. 
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(8) Về số dư và danh sách bầu cử: Trường hợp cần bầu 01 người 
thì danh sách bầu cử là 02 người. Trong trường hợp này thì cấp ủy triệu 
tập đại hội chỉ nên chuẩn bị và giới thiệu 01 người. Trường hợp cấp 
ủy giới thiệu 01 người và tại đại hội không có người ứng cử, được đề 
cử thêm thì đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua danh 
sách bầu cử là 01 người. Trường hợp cấp ủy giới thiệu 01 người và tại 
đại hội có người ứng cử, được đề cử thêm vượt quá 02 người thì đoàn 
chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội về những người ứng cử, được đề 
cử thêm tại đại hội để lựa chọn nhân sự lập danh sách bầu cử tối đa 
là 02 người. Việc bầu ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện có số dư như 
bầu cấp ủy.

(9) Về lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy:
Sau khi đại hội bầu được cấp ủy khóa mới, Đoàn chủ tịch đại hội 

chủ trì việc lấy phiếu giới thiệu của đại hội đối với nhân sự bí thư cấp 
ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử cấp ủy viên. Ban kiểm phiếu 
của đại hội tổ chức kiểm phiếu, báo cáo kết quả với Đoàn chủ tịch đại 
hội và cấp ủy cấp trên; bàn giao biên bản kiểm phiếu, phiếu giới thiệu 
cho cấp ủy khóa mới để công bố kết quả giới thiệu của đại hội về nhân 
sự bí thư tại phiên họp đầu tiên của cấp ủy khóa mới và thực hiện quy 
trình bầu bí thư theo quy định. Nếu kết quả giới thiệu của đại hội khác 
với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý 
kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy. Đối với những nơi trực tiếp 
bầu bí thư cấp ủy tại đại hội thì thực hiện theo Hướng dẫn số 34-HD/
BTCTWW, ngày 08/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương.

(10) Những trường hợp không triệu tập dự đại hội và việc thay thế 
đại biểu: Những trường hợp không triệu tập dự đại hội gồm: Những 
đảng viên ở đại hội đảng viên, những cấp ủy viên và đại biểu ở đại hội 
đại biểu mà trước thời điểm đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình 
chỉ sinh hoạt cấp ủy, bị khởi tố bị can, bị truy tố; những đại biểu được 
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bầu nhưng không đúng nguyên tắc, thủ tục bầu cử. Những cấp ủy viên 
cấp triệu tập đại hội đã có quyết định nghỉ hưu hoặc thông báo nghỉ 
hưu mà thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm khai mạc đại hội; hoặc đã 
chuyển công tác ra ngoài đảng bộ trước thời điểm khai mạc đại hội.

- Về việc thay thế đại biểu: Đại biểu chính thức do đại hội cấp 
dưới bầu mà không thể tham dự suốt thời gian đại hội thì cấp ủy cử đại 
biểu dự khuyết thay thế. Những đại biểu đã chuyển sinh hoạt đảng ra 
ngoài đảng bộ (cấp triệu tập đại hội) thì tổ chức đảng nơi đó được cử 
đại biểu dự khuyết thay thế. Nếu không có đại biểu dự khuyết thay thế, 
nếu có điều kiện thì bầu bổ sung đại biểu. Đại biểu chính thức vắng 
mặt những ngày đầu đại hội, đã có đại biểu dự khuyết thay thế, nhưng 
thời gian cuối đại hội có điều kiện tham dự đại hội, nếu được Đoàn chủ 
tịch đại hội đồng ý thì mời dự theo tư cách đại biểu mời.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC  
HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ 

CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 160-
TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết 
luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp 
tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 28/4/2020 yêu cầu:

1. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp triển khai quán 
triệt và tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB/TW về tiếp 
tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW; tăng cường công tác lãnh đạo 
đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; quán triệt, 
nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân 
vận trong tình hình mới, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị 
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đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 
hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà 
nước và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân.

- Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; 
Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 
của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 
thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; tạo đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân 
dân gắn với kỷ cương, pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, chính 
quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối 
với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo 
công tác phối hợp và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình 
phối hợp giữa ủy ban nhân dân với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội các cấp; tạo điều kiện để mặt trận tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với các 
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án liên quan 
trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và 
Nhân dân.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các 
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đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan nhà nước, chính quyền các 
cấp trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân về chính sách, 
pháp luật; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, 
đường lối của Đảng về công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể; giải quyết 
kịp thời, hiệu quả những điểm nóng, phức tạp trong cộng đồng dân cư.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 
14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu 
quả công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 
16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 
và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, 
chính quyền các cấp trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc việc 
tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, Nhân dân và các kiến nghị của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 
tỉnh chỉ đạo hệ thống các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động; quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức 
cơ sở vững mạnh, hướng trọng tâm hoạt động vào việc chăm lo, bảo 
vệ quyền và lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và Nhân dân 
trong tình hình mới. Tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia 
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. 

- Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể chính trị - xã hội, mở rộng sự tham gia của các tổ chức xã hội, 
các cá nhân tiêu biểu, thống nhất hành động trong phong trào thi đua 
yêu nước của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nâng cao hiệu quả 
“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” ở các khu dân cư.

- Tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò nhân sĩ, trí thức, người có 
uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo trong tổ 
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chức và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp 

ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, trọng 
tâm là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, gương mẫu của cán 
bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; hoạt động quản lý nhà nước, 
những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương. Làm nòng cốt trong thực hiện có hiệu 
quả quy chế dân chủ ở cơ sở, các mô hình tự quản, giáo dục, hòa giải 
tại cộng đồng.

4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan liên quan tham 
mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh 
gọn đầu mối ban, bộ phận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bảo đảm 
hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) 
và Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan 
chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 
cấp tỉnh, cấp huyện; làm tốt công tác phát triển đảng, nhất là ở địa bàn 
dân cư, vùng tôn giáo, khu vực ngoài nhà nước. 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu về lý luận 
chính trị, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động quần chúng; 
chú trọng lựa chọn cán bộ có uy tín, kinh nghiệm, trưởng thành từ 
phong trào quần chúng làm công tác mặt trận, đoàn thể.

5. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
tham mưu Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định 
kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị này.
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TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN BÍ THƯ  
VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Ngày 08/5/2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố và 
trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Bí thư điều 
động, chỉ định đồng chí Hà Quốc Trị - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương khóa XII tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Tăng cường bảo vệ, củng cố nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh 
Hiện nay, nước ta đang tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các 

cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong 
bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động đang đẩy mạnh thực hiện 
chiến lược “diễn biến hòa bình”, không chỉ phủ định chủ nghĩa Mác - 
Lênin, mà còn phủ nhận cả tư tưởng Hồ Chí Minh bằng mọi thủ đoạn 
hết sức tinh vi, thâm độc. 

Trong đó, chúng tuyên truyền hết sức sai trái, cho rằng: “Tư tưởng 
Hồ Chí Minh không phải là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát 
triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện của Việt Nam”. Cần khẳng 
định rằng, về bản chất, luận điểm tuyên truyền sai trái nói trên nằm 
trong mưu toan phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tách rời tư tưởng Hồ 
Chí Minh ra khỏi nguồn gốc tư tưởng, lý luận chủ yếu, quyết định là 
chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, từ đó làm suy yếu, tiến tới phủ định 
chính tư tưởng Hồ Chí Minh. Luận điệu sai trái đó nhằm ba mục tiêu: 
Phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ 
nhận nền tảng tư tưởng, lý luận, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng. Từ đó, mưu toan làm tha hóa về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên và 
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quần chúng nhân dân, nhằm thực hiện mục tiêu làm suy yếu và đi đến 
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Dưới đây, xin đưa ra ba luận điểm chính nhằm minh chứng cho 
những nhận định nói trên. Cụ thể là:

Thứ nhất, để có được con đường đúng đắn, dẫn dắt cách mạng 
Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Hồ Chí Minh phải trải 
qua một quá trình khảo cứu, phân tích và lựa chọn theo phương pháp 
loại trừ. Với sự nhạy cảm và tư duy độc lập, tự chủ, Hồ Chí Minh có 
suy nghĩ: “Nhân dân Việt Nam, trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc 
này thường tự hỏi nhau: Ai là người sẽ giúp mình thoát khỏi ách thống 
trị của Pháp? Người này nghĩ là Nhật, người khác nghĩ là Anh, có 
người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi 
xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”. Người viết: 
“Tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những 
gì ẩn đằng sau những chữ ấy... Tôi quyết định tìm cách đi ra nước 
ngoài”. Người tìm được con đường và quyết định đi theo con đường 
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 của Lênin - Lãnh tụ của giai 
cấp vô sản thế giới. Người đã kế thừa và phát triển di sản vĩ đại của 
chủ nghĩa Mác - Lênin.

Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và 
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của 
Việt Nam; trên nền tảng cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin để xây 
dựng đường lối cách mạng phù hợp với đặc thù của Việt Nam. Hồ Chí 
Minh đã tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin theo phương pháp luận 
mácxít. Từ lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin để tìm ra 
những chủ trương, chính sách phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể 
trong từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam, không rập khuôn những 
lý luận đã có sẵn trong sách vở kinh điển. Ngay từ khi đến với chủ 
nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh thấy được sự khác biệt giữa các nước 
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tư bản ở châu Âu mà C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin đã nghiên cứu 
so với thực tiễn Việt Nam - một nước thuộc địa nửa phong kiến, nông 
nghiệp lạc hậu, kinh tế kém phát triển... Người đã đề xuất bổ sung về 
“cơ sở lịch sử phương Đông”, để gắn với lịch sử ở phương Đông và 
Việt Nam. Trong một báo cáo tình hình Việt Nam gửi Quốc tế Cộng 
sản, Người viết: “Cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở 
phương Tây... dù sao cũng không thể cấm bổ sung cơ sở lịch sử của 
chủ nghĩa Mác, bằng đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác, ở thời 
mình không thể có được”. Bởi vậy, từ “cái cốt” trong học thuyết Mác 
- Lênin, Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo khi định nghĩa 
rất dễ hiểu về chủ nghĩa xã hội: “Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân 
giàu, nước mạnh”, “mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự 
do”. Người cho rằng, “phấn đấu để cải tạo, để thực hiện chủ nghĩa xã 
hội là một sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử loài người”, “xây dựng 
chủ nghĩa xã hội là thay đổi cả xã hội, thay đổi cả thiên nhiên, làm cho 
xã hội không còn người bóc lột người, không còn đói rét, mọi người 
đều được ấm no và hạnh phúc”. Đây là “một cuộc đấu tranh cách mạng 
phức tạp, gian khổ và lâu dài. Nhân dân ta hãy đoàn kết chặt chẽ dựa 
trên nền tảng liên minh công - nông, bền bỉ phấn đấu dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và Chính phủ, thì chúng ta nhất định thắng lợi”. Người chỉ 
rõ, chủ nghĩa dân tộc là động lực của đất nước; chính từ đây Đảng ta 
đã đúc kết thành lý luận tạo sức mạnh tổng hợp bằng kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng 
Việt Nam.

Hồ Chí Minh cũng có những phát triển sáng tạo về xây dựng Đảng 
Cộng sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, đó là: Quy luật hình 
thành Đảng bằng kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước (chủ nghĩa Mác - Lênin chưa đặt vấn đề 
phong trào yêu nước); Đảng vừa đại diện cho lợi ích của giai cấp, vừa 
đại diện cho lợi ích của dân tộc. Hồ Chí Minh còn có sự phát triển sáng 
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tạo về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đại đoàn kết toàn 
dân tộc và các lĩnh vực khác như: Kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, 
xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau... hết sức phong phú, sâu sắc.

Thứ ba, tăng cường củng cố niềm tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh; 
tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh là chủ trương rất đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với mục tiêu 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh hiện nay, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0, đặc biệt khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ 
sẽ thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế trên phạm vi toàn thế giới. Hòa 
bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột cục bộ, 
tranh chấp lãnh thổ, biển đảo vẫn diễn ra khó lường, các yếu tố đe dọa 
an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến rất phức tạp... Để 
tăng cường củng cố niềm tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta cần có những giải pháp đồng 
bộ để nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người 
trong tình hình mới, cụ thể là:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong 
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đặc biệt, đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết 
thực, hiệu quả. Kết hợp với đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục 
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá, phê bình, tự phê bình. Cơ 
quan lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước phải thường xuyên 
nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân; quản lý chặt chẽ các phương tiện thông tin đại chúng, có những 
biện pháp kịp thời, thiết thực, hiệu quả để ngăn chặn những diễn biến 
xấu về tư tưởng, chính trị, phòng chống những biểu hiện của “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc.
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Hai là, quán triệt sâu sắc và vận dụng, phát triển sáng tạo tư 
tưởng Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền. 
Bởi vì, Cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn là một vấn đề cốt 
lõi, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự tồn tại và phát triển của Đảng. Có 
đường lối chính trị đúng đắn mới làm cho Nhân dân được giác ngộ về 
mục tiêu đấu tranh, hiểu rõ tình hình cách mạng và ý thức rõ những 
việc nên làm. Phổ biến nghị quyết của Đảng trong Nhân dân phải 
nâng cao tính thuyết phục, giải thích, tránh gò ép, mệnh lệnh, cưỡng 
bức. Thuyết phục quần chúng bằng lý lẽ, nhưng quan trọng hơn là nêu 
gương. Đồng thời, phải coi trọng công tác cán bộ. Vì cán bộ là cái gốc 
của mọi công việc và “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán 
bộ tốt hoặc kém” . 

Ba là, phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng và các mặt tiêu cực trong xã hội. Nhiều năm qua, 
Đảng ta đã chỉ đạo làm rất tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế, 
ngay trong bộ máy công quyền của chúng ta. Vì vậy, phải làm rất kiên 
quyết, triệt để, công khai, minh bạch, không để những kẻ lợi dụng 
quyền lực làm giàu bất chính tồn tại trong bộ máy của Đảng, Nhà nước 
ta, có như vậy mới giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và 
chế độ ta.

Thời gian càng qua đi, giá trị lý luận và thực tiễn căn bản trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên sâu sắc. Tư tưởng Hồ Chí Minh có 
giá trị hết sức to lớn đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc Việt Nam. 
Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục đích nào khác ngoài phụng 
sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ, 
đảng viên và toàn dân càng phải thấm nhuần và quán triệt sâu sắc tư 
tưởng Hồ Chí Minh; tự giác, rèn luyện, tu dưỡng, chủ động, kiên quyết 
phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, 
nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, tiếp tục đi theo con đường mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Thường trực Tỉnh ủy dự: Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy; Hội 
nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 
Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh thông qua tình hình kinh tế - xã hội quý 
I/2020, tiến hành các bước quy trình công tác nhân sự và một số nội 
dung khác; làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về: Phân công nhiệm vụ 
Thường trực Tỉnh ủy, hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự lễ Đặt vòng hoa viếng 
nghĩa trang liệt sỹ Hòn Dung và dâng hương tưởng niệm tại tháp Trầm 
Hương nhân Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các Hội nghị: Thường trực Tỉnh 
ủy; giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy quý I, triển 
khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020; giao ban bí thư các huyện, thị, 
thành ủy và 02 đảng ủy Khối quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 
II/2020; đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy quản lý năm 2019; nghe các cơ quan Nội chính tỉnh báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ; họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự: Hội nghị cán bộ toàn 
quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, 
ổn định phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác 
(tại Hà Nội); Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương 
về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn ứng phó với dịch 
Covid-19; Làm việc với Ban Nội chính về rà soát kết quả xử lý sau 
tiếp công dân. 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị: Trực 
tuyến góp ý vào các dự thảo tờ trình, đề án rà soát các chức danh, chức 
vụ trong hệ thống chính trị… và Báo cáo kết quả xây dựng hệ thống 
danh mục, mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức; giao ban Khối Mặt 
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trận và các đoàn thể tỉnh quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 
II/2020; họp Hội đồng nâng lương để xét duyệt nâng lương trước thời 
hạn khối Đảng, đoàn thể năm 2020; họp Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh về 
kế hoạch khám sức khỏe năm 2020; đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh 
đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2019; họp Hội đồng 
thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ 
quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội của tỉnh. Dự Hội nghị: Thường trực Tỉnh ủy; giao ban các cơ quan 
tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 
II/2020; dự hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp 
phòng, chống dịch Covid-19, ổn định phát triển kinh tế - xã hội và 
một số nội dung quan trọng khác (tại Hà Nội); hội nghị giao ban trực 
tuyến công tác tổ chức, xây dựng Đảng quý I/2020. 

- 06/5: UBND tỉnh họp thường kỳ nhận định: 4 tháng đầu năm 
2020, các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng thấp hoặc giảm so với cùng 
kỳ năm trước do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, chỉ số sản 
xuất công nghiệp tăng 4,18%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 
tiêu dùng đạt hơn 20.760 tỷ đồng, giảm 30%; doanh thu du lịch hơn 
3.267 tỷ đồng, giảm 56,1%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa được 479,9 
triệu USD, giảm 5,3%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 5.037 tỷ 
đồng, bằng 29,2% dự toán và giảm 20,8% so với cùng kỳ năm trước… 

- UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan 
báo chí theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, Khánh Hòa sẽ hoàn thành 
việc sắp xếp các cơ quan báo chí của tỉnh trước ngày 30/6/2020. Sau 
khi sắp xếp, tỉnh sẽ có 1 cơ quan báo thuộc Đảng bộ cấp tỉnh (Báo 
Khánh Hòa), 1 cơ quan tạp chí in thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh 
(Tạp chí Nha Trang), 1 Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa với 
1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

https://khanhhoa.gov.vn/Modules/Document/LawDocumentDetail.aspx?DocumentId=126900de-8849-4e2f-9112-d020b1236b6a
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thông tin tuyên truyền thiết yếu; các cơ quan cấp sở, ngành thuộc tỉnh 
không có cơ quan báo chí. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiến hành giải thể Tạp chí 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh 
Hòa (sau khi giải thể, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh sẽ phụ trách 
việc xuất bản bản tin thuộc lĩnh vực chuyên môn).

- 05/5: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và 
Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố trực tuyến chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Theo đó, tỉnh Khánh 
Hòa xếp hạng 29/63 về chỉ số PCI 2019. So với năm 2018, tuy chỉ số 
PCI 2019 của Khánh Hoà có tăng về điểm số, đạt 65,37 điểm, nhưng 
vẫn giảm 12 bậc về thứ hạng, đứng thứ 29/63, tiếp tục duy trì ở nhóm 
Khá. Một số chỉ số của Khánh Hoà đạt khá cao, thậm chí có chỉ số 
còn cao hơn tỉnh dẫn đầu, như: Tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, dịch 
vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng cũng còn một số chỉ số còn hạn chế, 
như: tính năng động, thiết chế pháp lý, gia nhập thị trường... Báo cáo 
PCI 2019 là ấn phẩm thường niên năm thứ 15 liên tiếp do VCCI và 
USAID hợp tác xây dựng, công bố, với sự tham gia của gần 12.500 
doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhân sự mới
- 01/5: Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung 

ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao các quyết định về 
công tác nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đồng chí Trần Mạnh 
Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thôi giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh 
ủy kể từ ngày 01/5/2020; phân công đồng chí Trần Ngọc Thanh - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh giữ 
chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 01/5/2020 để thực hiện 
chủ trương thí điểm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ 
tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 
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- 24/4: Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh trao các quyết định về nhân sự: Tiếp nhận, điều động và 
bổ nhiệm đồng chí Võ Hoàn Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vạn 
Ninh đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thời hạn 5 năm kể từ ngày 04/5/2020; 
điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Thành ủy viên, 
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nha Trang đến nhận công tác tại Sở 
Văn hóa và Thể thao, giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, 
thời hạn 5 năm kể từ ngày 04/5/2020; bổ nhiệm lại chức Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa và Thể thao đối với đồng chí Lê Văn Hoa, thời hạn 5 
năm kể từ ngày 01/4/2020.

- 21/4: Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn 
Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y đồng chí Bùi 
Văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Huyện ủy Vạn Ninh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện 
ủy Vạn Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020; 
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là 
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 
khó lường nhưng các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển 
khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ. 
Trong quý I/2020, kinh tế - xã hội của nước ta đạt được một số kết 
quả chủ yếu sau: 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 3,82% so với cùng kỳ 
năm 2019, thấp hơn dự kiến và thấp nhất trong nhiều năm qua; trong 
đó: Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chỉ đạt 5,28%, thấp nhất 
trong vòng 6 năm qua do gặp nhiều khó khăn, thách thức về nguồn 
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cung nguyên phụ liệu, linh phụ kiện đầu vào; khó khăn về tài chính, 
thị trường tiêu thụ. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp chỉ đạt 
0,08%, thấp nhất trong 4 năm qua do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu 
Phi; hạn hán, xâm nhập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long; dịch 
cúm gia cầm và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tốc độ tăng 
trưởng ngành dịch vụ chỉ đạt 3,27%, mức thấp nhất trong 10 năm qua 
do sự sụt giảm mạnh lượng khách du lịch, dịch vụ lưu trú. 

Khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn: trong quý I/2020, cả 
nước có 29,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,4% 
về số doanh nghiệp, giảm 6,4% về vốn đăng ký và giảm 23,3% về số 
lao động so với cùng kỳ năm 2019. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh 
doanh là 18,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26%; doanh nghiệp ngừng 
hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 12,2 nghìn doanh nghiệp, giảm 
20,6%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong quý I/2020 
là 4,1 nghìn doanh nghiệp, tương đương với cùng kỳ năm 2019. Số 
lượng du khách quốc tế đến Việt Nam giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 
2019, trong đó mức giảm mạnh nhất tập trung ở các thị trường lớn như 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2020 
ước tính đạt 311,3 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6% dự toán năm; Tổng chi 
ngân sách Nhà nước  ước  bằng 15,9% dự toán năm. Tổng kim ngạch 
xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2020 đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,7%; 
trong đó điểm sáng là xuất khẩu khu vực trong nước tăng mạnh 8,7%, 
nhập khẩu giảm 3,4%, xuất siêu 2,8 tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều mặt 
hàng xuất khẩu chủ lực đang giảm mạnh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
tháng 3 và bình quân quý I/2020 so với cùng kỳ năm 2019 đều ở mức 
cao nhất trong giai đoạn 2016 - 2020; cụ thể: CPI tháng 3/2020 tăng 
0,34% so với tháng 12/2019; CPI bình quân quý I/2020 tăng 5,56% so 
với bình quân quý I/2019.
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Một số vấn đề xã hội: Tổng kinh phí cho hoạt động an sinh xã hội 
và giảm nghèo trong quý I ước tính hơn 4,8 nghìn tỷ đồng, hơn 17,5 
triệu thẻ bảo hiểm y tế/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, 
tặng cho các đối tượng thụ hưởng. Về thiên tai, tổng giá trị thiệt hại về 
tài sản do thiên tai gây ra trong quý I ước tính gần 934,4 tỷ đồng, gấp 
9 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Trong thời gian tới, kinh tế - xã hội nước ta dự báo sẽ phải tiếp 
tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; dịch Covid-19 đang diễn 
biến rất nhanh, khó dự báo thời điểm đỉnh dịch và thời điểm kết thúc. 
Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, các tổ chức chính 
trị - xã hội cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: Thứ nhất, tiếp tục 
quán triệt và thực hiện Lời kêu gọi chống dịch Covid-19 của Tổng 
Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; tích cực, quyết liệt hơn 
nữa trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao 
tại các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo 
phương châm “vừa chống dịch, kiên quyết không để lây lan, vừa đảm 
bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra”. Thứ hai, chăm lo thực hiện 
tốt vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm cuộc sống của người dân bởi tác 
động dịch Covid-19; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư công trên mọi lĩnh vực. 
Thứ ba, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận 
lợi cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh việc áp dụng các hình thức lao 
động, làm việc, học tập thông qua sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 
trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thứ tư, tăng cường tiềm lực quốc 
phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quản lý chặt 
chẽ người nhập cảnh, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, quản lý 
tốt dân cư trên địa bàn. Thứ năm, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền 
về công tác phòng, chống dịch Covid-19; các biện pháp ứng phó dịch 
bệnh của các cơ quan chức năng; biểu dương gương người tốt, việc 
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tốt... Kiểm soát có hiệu quả thông tin trên mạng, đấu tranh, ngăn chặn 
và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật về dịch bệnh 
gây hoang mang trong xã hội.

PHẢN ỨNG CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC VỀ VỤ 
TÀU CÁ CỦA VIỆT NAM BỊ TÀU HẢI CẢNH TRUNG QUỐC 

NGĂN CẢN VÀ ĐÂM CHÌM TẠI BIỂN ĐÔNG
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, vừa qua 

tàu cá QNg 90617 TS và các ngư dân Việt Nam đang hoạt động đánh 
bắt thủy sản hợp pháp tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của 
Việt Nam thì ngày 02/04/2020 bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản 
và đâm chìm. Đến ngày 03/4/2020, 08 ngư dân Việt Nam trên tàu QNg 
90617 TS đã được tiếp nhận an toàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho 
biết: Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng 
lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 
quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp 
quốc tế. Hành động trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm 
chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài 
sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt 
Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về 
việc đối xử nhân đạo với ngư dân và Thỏa thuận về những nguyên 
tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam - Trung 
Quốc, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông 
(DOC), gây phức tạp tình hình và không có lợi cho quan hệ hai nước 
cũng như việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Ngày 03/04/2020, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp 
với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu 
cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên 
công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những 
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hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho 
ngư dân Việt Nam.

Nhiều nước trên thế giới bày tỏ sự quan tâm, quan ngại về các 
hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông:

- Ngày 08/4/2020, Bộ Ngoại giao Phi-líp-pin (DFA) ra tuyên bố 
bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ một tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu 
hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm tại Biển Đông. Phi-líp-
pin khẳng định luôn coi trọng việc giữ gìn hòa bình và ổn định ở Biển 
Đông và cho rằng, những vụ việc như trên làm suy yếu triển vọng xây 
dựng một mối quan hệ khu vực sâu sắc và đáng tin cậy giữa Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc. Trong bối cảnh 
các cuộc thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) đang 
trên đà thuận lợi, việc tránh những vụ việc như trên là rất cần thiết và 
các bên cần giải quyết những khác biệt theo cách cải thiện lòng tin. 
Phi-líp-pin khẳng định không ủng hộ các hành động gây hấn trên Biển 
Đông, đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 như hiện nay. Tuyên 
bố của Bộ Ngoại giao Phi-líp-pin nhấn mạnh, việc liên tục củng cố 
các mối quan hệ trong khu vực đặc biệt cần thiết trong bối cảnh các 
bên đã tham gia cam kết chung ASEAN - Trung Quốc về ứng phó 
với cuộc khủng hoảng từ đại dịch Covid-19, như Tuyên bố của Hội 
nghị đặc biệt các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc về dịch 
Covid-19, ban hành ngày 20/2/2020. 

- Ngày 06/4/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố bày tỏ quan 
ngại sâu sắc về hành động của Trung Quốc trong vụ đâm chìm tàu cá 
Việt Nam tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên 
Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc tập trung vào việc ủng hộ các nỗ 
lực quốc tế nhằm đối phó với đại dịch toàn cầu Covid-19, đồng thời 
chấm dứt việc mở rộng các tuyên bố chủ quyền trái phép của Trung 
Quốc ở Biển Đông.
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Ngày 09/4/2020, Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc 
trước thông tin về việc một tàu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm và 
đâm chìm một tàu cá của Việt Nam tại khu vực gần quần đảo Hoàng 
Sa. “Hành vi của Trung Quốc trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó 
tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được bảo đảm chủ quyền, 
không bị ép buộc và có quyền phát triển kinh tế phù hợp với các quy 
tắc và chuẩn mực quốc tế. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của các đồng 
minh và đối tác nhằm đảm bảo tự do hàng hải và cơ hội kinh tế trong 
toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRỰC TUYẾN  
NHÓM CÁC NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ MỚI NỔI 

HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19
Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên trong lịch sử Nhóm 

Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về ứng 
phó với dịch Covid-19 đã kết thúc ngày 26/3/2020. Hội nghị thông qua 
Tuyên bố chung gồm 4 nội dung chủ yếu: (1)Hợp tác chống đại dịch: 
G20 cam kết trao đổi dữ liệu dịch tễ học và các tài liệu cần thiết cho 
nghiên cứu và phát triển các vật tư thiết yếu; mở rộng sản xuất hàng 
hóa y tế; các bộ trưởng Y tế G20 sẽ xây dựng một gói biện pháp chống 
lại đại dịch; (2)Các biện pháp phòng ngừa: G20 cam kết hợp tác thúc 
đẩy nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị và vắc-xin, tận dụng công 
nghệ kỹ thuật số hiệu quả hơn và tăng cường hợp tác khoa học quốc 
tế; (3) Bảo vệ nền kinh tế thế giới: Các thành viên G20 lên kế hoạch 
chi 5 nghìn tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu; (4) Hỗ trợ các nước 
đang phát triển: G20 cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển, đặc 
biệt ở châu Phi, để đối phó với khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra. 
Tuyên bố chung đã thể hiện quyết tâm và sự đoàn kết của các nhà lãnh 
đạo G20 trong cuộc chiến chống Covid-19.  
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Các nhà lãnh đạo G20, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và một số tổ chức quốc tế khác cũng 
khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để vượt qua đại dịch 
Covid-19. Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất hoãn thực thi các 
biện pháp trừng phạt liên quan tới các hàng hóa thiết yếu, đồng thời 
kêu gọi các nước cần vượt qua những biện pháp trừng phạt, chiến 
tranh thương mại để thiết lập “hành lang xanh“ cho việc cung cấp 
thuốc men, thực phẩm, công nghệ và thiết bị. Chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình kêu gọi tất cả các nền kinh tế thành viên G20 cùng 
hành động và khôi phục niềm tin đối với sự phục hồi kinh tế toàn 
cầu. Đại diện Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ mong muốn thế giới 
tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và sản xuất vắc-xin 
chống Covid-19, đồng thời khẳng định châu Âu sẵn sàng hỗ trợ tài 
chính cần thiết cho quá trình này.

Với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2020, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sự đoàn kết, hợp tác và phối hợp 
toàn cầu và khu vực là rất quan trọng; khẳng định quyết tâm, cam 
kết của Việt Nam trong chống dịch Covid-19; nhấn mạnh, Việt Nam 
kiên trì thực hiện mục tiêu kép là kiểm soát dịch bệnh và tiếp tục 
phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Từ thực tiễn kiểm soát 
dịch bệnh của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ 
với các nhà lãnh đạo G20 nhiều biện pháp ứng phó dịch Covid-19, 
như: tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công 
nghệ, kỹ thuật trong xét nghiệm, kiểm soát và điều trị; sự hợp tác 
của người dân, các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang; tập trung 
chống dịch đi đôi với thúc đẩy, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, duy 
trì sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống người dân; hợp tác bảo 
đảm an toàn cho công dân Việt Nam và các nước ASEAN đang sinh 
sống ở các nước G20.
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VỀ CÁC VỤ THỬ TÊN LỬA CỦA TRIỀU TIÊN  
THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Trong năm 2019, Triều Tiên đã tiến hành 13 vụ phóng thử tên 
lửa. Các vụ thử tên lửa và vũ khí này được coi là “thông điệp” Triều 
Tiên gửi đến Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa 
bán đảo Triều Tiên lâm vào bế tắc kể từ sau khi Hội nghị Thượng đỉnh 
Mỹ - Triều lần thứ hai ở Hà Nội (tháng 2/2019) kết thúc mà không đạt 
kết quả. Các cuộc đàm phán giữa hai bên bị đình trệ do sự bất đồng về 
tiến độ phi hạt nhân hóa, cũng như thời điểm nới lỏng các lệnh trừng 
phạt. Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ các trừng phạt và đảm bảo an ninh 
cho Triều Tiên, đổi lại Triều Tiên sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy 
nhiên, phía Mỹ nhấn mạnh muốn nhìn thấy những bước phi hạt nhân 
hóa đầu tiên thật cụ thể và có thể kiểm chứng. Nhà lãnh đạo Triều 
Tiên Kim Châng-ưn từng đặt ra hạn chót đến cuối năm 2019 để phía 
Mỹ đưa ra những đề xuất hợp lý hơn và có thể chấp nhận được trên 
bàn đàm phán. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ 
bế tắc và quá hạn chót mà Triều Tiên đặt ra để Mỹ dỡ bỏ các trừng 
phạt, tại cuộc họp cuối tháng 12/2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim 
Châng-ưn tuyên bố, Triều Tiên chấm dứt việc tạm ngừng thử tên lửa 
đạn đạo liên lục địa và thử hạt nhân. Tiếp đó, tháng 1/2020, Triều Tiên 
tuyên bố nước này không còn nghĩa vụ phải tuân thủ các cam kết về 
ngừng thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, do Mỹ đã 
không đáp lại thời hạn thay đổi quan điểm đàm phán mà Triều Tiên 
đưa ra. Trong thông điệp Năm mới 2020, nhà lãnh đạo Kim Châng-ưn 
tuyên bố, Triều Tiên sẽ sớm cho ra mắt một “vũ khí chiến lược mới”. 
Các chuyên gia cho rằng, loại vụ khí mới mà Triều Tiên đề cập đến có 
thể là một phiên bản tiên tiến của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) 
hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Theo Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 02/3/2020, 
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nhà lãnh đạo Kim Châng-ưn đã thị sát cuộc diễn tập pháo binh tầm 
xa, đồng thời xác nhận rằng Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng tên lửa 
đầu tiên trong năm 2020. Ngày 21/3/2020, Triều Tiên tiếp tục phóng 2 
vật thể ra Biển Nhật Bản từ tỉnh Bắc Pyongan. Triều Tiên sau đó xác 
nhận đây là một vụ thử nghiệm “vũ khí dẫn đường chiến thuật” vừa 
mới được phát triển và nhà lãnh đạo Kim Châng-ưn đã giám sát vụ 
thử này. Ngày 30/3/2020, truyền thông nhà nước Triều Tiên tiếp tục 
đưa tin nước này đã thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa nòng 
“siêu lớn”. 

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi 
hạt nhân giữa Triều Tiên với Mỹ bị đình trệ kể từ sau thất bại của Hội 
nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra tại Hà Nội (tháng 2/2019) 
và thời hạn chót mà Triều Tiên đơn phương đặt ra để Mỹ đưa ra những 
nhượng bộ mới về nới lỏng các biện pháp trừng phạt đã hết hạn, vụ 
phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên đóng vai trò như lời nhắc nhở 
và có thể hiểu là nhằm mặc cả và gây sức ép đối với Mỹ, khi các yêu 
cầu của Triều Tiên chưa được đáp ứng.

Về phía Mỹ, theo nhận định của các chuyên gia, nếu hình thức 
các vụ thử tên lửa từ đầu năm 2020 đến nay sẽ tiếp tục diễn ra và nhà 
lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng-ưn kiềm chế không tiến hành phóng 
thử tên lửa đạn đạo, thì Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm có thể sẽ tiếp 
tục coi nhẹ tính chất nghiêm trọng của các vụ thử này và không kêu 
gọi có biện pháp đáp trả cứng rắn. Điều này cho thấy, dù có những 
động thái mang tính cảnh cáo và gây sức ép, song cả Mỹ và Triều Tiên 
đều không muốn ngừng đối thoại và không có ý định kích động căng 
thẳng và đối đầu. Vấn đề là Mỹ và Triều Tiên sẽ phải thúc đẩy đàm 
phán nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đồng thời cần phải có 
những thỏa thuận thỏa đáng trên bàn đàm phán để có thể cân bằng lợi 
ích của cả hai bên.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI  
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2020

1. Chính thức cấp bản sao điện tử
Theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu 
lực từ ngày 22/5/2020, người dân được yêu cầu cơ quan chức năng cấp 
bản sao điện tử từ sổ gốc, bản chính các giấy tờ pháp lý thay cho bản 
sao bằng giấy như hiện nay. Theo đó, bản sao điện tử được cấp theo hai 
cách sau:

Cách 1: Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc. 
Trong trường hợp này, cơ quan đang quản lý sổ gốc căn cứ vào sổ gốc 
để cấp bản sao điện tử có chữ ký số của cơ quan cho người yêu cầu. Bản 
sao điện tử được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính 
trong các giao dịch.

Cách 2: Tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ 
bản chính. Với trường hợp chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thủ 
tục được thực hiện như sau: Tổ chức, cá nhân xuất trình bản chính giấy 
tờ, tài liệu làm cơ sở để chứng thực bản sao; người thực hiện chứng thực 
kiểm tra bản chính, chụp điện tử bản chính, nhận lời chứng thực bản sao 
từ bản chính và thực hiện ký số của người chứng thực, cơ quan có thẩm 
quyền chứng thực và cập nhật vào sổ chứng thực.

2. Phạt nặng hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, ngày 24/03/2020 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước 
và khoáng sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020. Trong đó, mức 
phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối 
với tổ chức. Riêng hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước 
sẽ bị phạt tiền từ 220 - 250 triệu đồng.

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199509
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3. Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài

Nghị định số 38/2020/NĐ-CP, ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực từ ngày 20/05/2020, 
nêu rõ điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể: Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài (doanh nghiệp dịch vụ) là 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được 
thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện 
sau đây về vốn: Vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ Việt Nam đồng; có 
chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo 
quy định của Luật Đầu tư. Doanh nghiệp dịch vụ phải có Đề án hoạt 
động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nội dung của Đề án 
hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy 
định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.

4. Hủy toàn bộ kết quả của thí sinh bị đình chỉ thi tại kỳ thi 
trung học phổ thông quốc gia 2020

Ngày 23/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 
08/2020/TT-BGDĐT về việc sửa đổi một số điều của Quy chế thi Trung 
học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ 
thông quốc gia, có hiệu lực từ ngày 08/5/2020. Một trong những nội 
dung mới đáng chú ý nhất của Quy chế này là quy định về việc đình chỉ 
thi tại khoản 10 Điều 1. Cụ thể: Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, 
đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có 
quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi 
hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết thời gian làm bài thi 
trắc nghiệm. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài 
thi của kỳ thi năm đó.

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199653
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=178115
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Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm trong lĩnh vực tài chính, 
ngân hàng trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ?

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 18, Quy định 102 quy định:  Trường 
hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất 
nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật 
bằng hình thức khai trừ: a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép 
buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán hoặc cố ý 
thỏa thuận, ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu 
kế toán sai sự thật. b) Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền 
giả, vàng giả. c) Thực hiện không đúng phạm vi, đối tượng thế chấp, 
cầm cố và bảo lãnh vay vốn; thực hiện không đúng, hoặc không đầy 
đủ các quy định về thế chấp, cầm cố, bảo lãnh vay vốn ngân hàng. d) 
Vi phạm quy định về cấp tín dụng cho cổ đông lớn, cổ đông sáng lập; 
cho vay trên thị trường liên ngân hàng, mua cổ phiếu để thôn tính ngân 
hàng khác. đ) Vì lợi ích cục bộ mà có hành vi thôn tính các ngân hàng 
thương mại hoặc cấu kết lập ra các doanh nghiệp để cho vay từ chính 
các ngân hàng do mình nắm giữ hoặc có cổ phần chi phối. e) Chỉ đạo 
hoặc thông đồng với cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống để chiếm đoạt 
tiền, tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm trong quản lý, sử dụng các 
loại quỹ hỗ trợ, tài trợ, nhân đạo, từ thiện trường hợp nào thì kỷ luật 
bằng hình thức khiển trách?

Trả lời: Theo Khoản1, Điều 19, Quy định 102 quy định: Đảng 
viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm 
trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Lợi dụng việc lập quỹ 
để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng 
đồng. b) Lợi dụng việc lập quỹ để xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong 
mỹ tục, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. c) Thực hiện không 
đúng quy định về lưu trữ và công khai hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về 
tài sản, tài chính của quỹ; nghị quyết, quy chế, điều lệ, biên bản về hoạt 
động của quỹ theo quy định. d) Tiếp nhận, sử dụng tiền, tài sản tài trợ 
của quỹ không đúng mục đích, nội dung, đối tượng và theo yêu cầu 
của nhà tài trợ.
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