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

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước
Sinh thời, Bác Hồ luôn coi trọng việc tổ chức, động viên phong 

trào thi đua yêu nước. Người coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng 
của mọi thời kỳ cách mạng, bởi đó chính là nền tảng, là động lực của 
sự phát triển, là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp 
cách mạng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc. 
Với những thành quả to lớn đóng góp vào công cuộc đấu tranh, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành 
truyền thống với nhiều kinh nghiệm, bài học mang tính nhân văn sâu 
sắc, đặc biệt từ những lời căn dặn, đúc kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và 
những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Ngày 11/6/1948, 
Người ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong 
trào thi đua yêu nước. Nghiên cứu những bài nói, bài viết và sự chỉ đạo 
thực tiễn của Người về thi đua yêu nước, thể hiện ba vấn đề cơ bản sau 
đây:

Một là, thi đua yêu nước phải lấy tinh thần yêu nước làm gốc. 
Ngay từ khi phát động thi đua ái quốc, để đáp ứng tình hình kháng 
chiến kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu mục đích của thi đua lúc 
này là để diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Muốn đạt 
mục đích ấy, thì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, 
công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, không phân biệt già, trẻ, trai, 
gái, giàu, nghèo, lớn, nhỏ tùy theo điều kiện, khả năng, ai cũng đều cần 
phải thi đua. Người viết: “Các phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng 
hái tham gia mọi công việc; các cháu nhi đồng thi đua học hành và 
giúp việc người lớn; đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp, 
đồng bào công nông thi đua sản xuất; đồng bào trí thức và chuyên môn 
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thi đua sáng tác và phát minh, nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm 
việc, phụng sự nhân dân; bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều 
giặc, đoạt cho nhiều súng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, để thi đua 
ái quốc trở thành phong trào quần chúng “rộng và sâu”, thì trước hết 
phải “lấy tinh thần yêu nước làm gốc”. Bởi lẽ, không chỉ thi đua trong 
kháng chiến, mà vô luận trong thời kỳ nào cũng phải thi đua và thi đua 
nhất định phải dựa trên cơ sở tinh thần yêu nước của cả dân tộc. Với 
tinh thần ấy, nhất định “Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi 
mặt và mỗi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn 
và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”.

Đánh giá về sự phát triển sâu rộng và ý nghĩa to lớn của phong 
trào thi đua yêu nước, tháng 3/1964, báo cáo tại Hội nghị chính trị đặc 
biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Phong trào thi đua yêu 
nước đang động viên nhân dân ta phát huy nhiệt tình cách mạng và sức 
lao động sáng tạo…”, những thành quả mà phong trào thi đua yêu nước 
đem lại đã đưa đất nước ta tiến những bước dài chưa từng có trong lịch 
sử dân tộc, làm cho “đất nước, xã hội, con người đều đổi mới”.

Hai là, công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Mục 
đích của thi đua rất cao cả, nhưng không phải cao xa, khó hiểu, khó 
làm, mà trong mọi việc đều có thi đua. Thi đua từ những việc rất nhỏ, 
rất quen thuộc hằng ngày như ăn mặc cho hợp thời, hợp cách, ở cho 
sạch, cho hợp vệ sinh, thi đua trong lao động tăng gia sản xuất và thực 
hành tiết kiệm, thi đua trong học tập, trong rèn luyện và chiến đấu, 
trong phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động… và 
như thế “công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua”, dựa vào 
đó mà phát động mọi phong trào. Mỗi phong trào thi đua, dù nhỏ, đều 
phải được lãnh đạo, tổ chức tốt, có trọng tâm, trọng điểm, có chương 
trình, kế hoạch cụ thể. Vì thế, việc đặt ra mục tiêu của thi đua phải gắn 
liền với nhiệm vụ hàng ngày, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị cho từng thời kỳ, từng giai đoạn của cách mạng.
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Tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, khả năng của mỗi nơi mà đặt ra 
kế hoạch cho phù hợp, sát thực. Kế hoạch phải đầy đủ, cụ thể, đúng 
mức, tránh phô trương, hình thức. Không nên đặt ra kế hoạch quá to, 
nêu mục tiêu quá lớn, có phát mà không động, gây nên sự tốn kém thời 
gian, công sức, tiền bạc của dân, của nước. Khi đã có kế hoạch rồi thì 
phải đem ra bàn bạc một cách dân chủ, kỹ lưỡng, theo phương châm: 
Kế hoạch 1, quyết tâm 10, biện pháp phải 20, để cùng nhau tìm ra biện 
pháp thực hiện hiệu quả. Có như vậy mới làm cho “mọi người đều hiểu, 
mọi người đều vui lòng nhận và quyết tâm làm cho kỳ được”, “kết quả 
mới đầy đủ, tốt đẹp”. Và, trong thi đua cũng giống như những việc khác 
“cần phải có cán bộ được huấn luyện hẳn hoi”, bởi đó chính là cái gốc 
của mọi công việc, của mọi phong trào.

Ba là, thi đua phải luôn gắn liền với việc tổng kết, đánh giá và khen 
thưởng kịp thời. Thi đua là quá trình tổ chức, động viên mỗi người, mỗi 
cơ quan, đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu thi 
đua đã đặt ra. Trong quá trình ấy, nhiều khó khăn, thuận lợi, cả những 
mặt tốt lẫn xấu đều nảy sinh, phát triển… Có thường xuyên tổng kết, 
đánh giá thì mới có thể biết được những mặt tốt, mặt xấu và kết quả của 
phong trào. Từ đó, mới rút ra được những bài học kinh nghiệm. Đây 
chính là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và thường xuyên 
nhắc nhở các ngành, các cấp, các địa phương: “Sau đợt thi đua, phải 
thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những 
người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi”.

Đồng thời với việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các cá 
nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được xây dựng, bình chọn qua các 
cấp, các ngành mà còn phải biểu dương, khen thưởng kịp thời những 
gương “người tốt, việc tốt” trong cuộc sống hàng ngày. Điều này đã 
động viên, khích lệ kịp thời hàng nghìn gương “người tốt, việc tốt”. 
Người coi đó là một trong những cách tốt nhất “để hàng ngày giáo dục 
lẫn nhau”, “để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây 
dựng con người mới, cuộc sống mới” .
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Từ những định hướng cơ bản nêu trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
và Bác Hồ, mỗi giai đoạn, mỗi nhiệm vụ cách mạng một phong trào cụ 
thể, một nội dung thi đua thiết thực, một cách làm phù hợp và sáng tạo, 
phong trào thi đua yêu nước đã động viên mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết 
một lòng, phát huy tài năng sáng tạo, tháo gỡ khó khăn… đã nhân lên gấp 
bội sức mạnh tinh thần - vật chất của cả dân tộc, đưa cách mạng nước ta 
vững bước tiến lên, liên tiếp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12, 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
Từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, 
cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 
kỷ luật Đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc 
Hội nghị.

(1) Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XIII: Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ lưỡng, 
đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và thống nhất cao với Báo cáo của Bộ 
Chính trị trình Hội nghị. Cụ thể là:

Về yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Trung 
ương nhấn mạnh: Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ 
Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải là một tập thể thật 
sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, 
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có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn 
Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết 
lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, 
thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất 
nước trong thời kỳ mới.

Về việc xác định tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
khoá XIII phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được nêu trong 
các quy định của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những 
đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về 
bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực 
lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; có tầm nhìn và tư duy chiến 
lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề 
mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính 
trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; là ủy viên chính thức 
Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn 
trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, 
có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Tăng cường số lượng ủy 
viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú 
ý tăng tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc ít người. Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và 
từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy 
định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem 
xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.

(2) Về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Chấp 
hành Trung ương nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này tiếp tục được tổ chức vào cùng 
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một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo quy định của 
Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được 
ban hành.

Để bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử, đáp ứng mục tiêu, 
yêu cầu đề ra, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, cần phát 
huy cao độ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy 
đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; 
sự hưởng ứng, tích cực tham gia, phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ 
công dân của cử tri cả nước. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được 
những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thật sự 
tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ 
của nhân dân; bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, 
trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là ưu tiên hàng đầu, không 
vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội 
và đạt tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Tiêu chuẩn người ứng cử, đề cử bầu làm đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải căn cứ vào tiêu chuẩn được quy 
định tại Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 
và tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong các nghị quyết, quy định của 
Đảng. Ngoài những tiêu chuẩn chung, người ứng cử làm đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách còn phải đáp ứng các yêu 
cầu cụ thể về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, 
lĩnh vực chuyên môn, vị trí công tác và độ tuổi theo quy định của pháp 
luật về công chức, viên chức. Riêng đối với người ứng cử đại biểu Quốc 
hội, cần đáp ứng yêu cầu cao về phẩm chất chính trị, nắm vững đường 
lối, quan điểm của Đảng; am hiểu pháp luật và có năng lực xây dựng 
pháp luật; có trình độ chuyên môn sâu và kiến thức thực tiễn.
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Trên cơ sở tổng kết, đúc rút kinh nghiệm việc tổ chức bầu cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các khóa gần đây và ý kiến 
đóng góp của Trung ương, nhất là về những hạn chế, khuyết điểm, cần có 
những điều chỉnh, bổ sung cụ thể, chặt chẽ các quy định về trách nhiệm, 
quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu 
cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội 
do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; việc tuyên truyền, vận động bầu 
cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo… Đối với các trường hợp tự ứng cử, cũng 
phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp 
luật. Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận 
động bầu cử; tránh tình trạng “vận động” không lành mạnh.

Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính 
trị sẽ ban hành Chỉ thị; chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội khẩn trương hoàn 
chỉnh Đề án trình Quốc hội xem xét, quyết định để tổ chức thực hiện, 
bảo đảm chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(3) Về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng. Với kinh nghiệm thực tiễn tổ chức đại hội đảng ở 
các cấp, các đồng chí ủy viên Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ 
thể, xác đáng. Trung ương nhất trí cao với những nguyên tắc và các căn 
cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng phân bổ đại biểu đối với các 
đảng bộ trực thuộc Trung ương và giao Bộ Chính trị quyết định cụ thể 
việc phân bổ đại biểu. Các đảng bộ trực thuộc cần thực hiện nghiêm 
túc các quyết định của Trung ương, lựa chọn các đại biểu thực sự xứng 
đáng, tiêu biểu, đại diện cho đảng bộ của mình dự Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng.

(4) Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư năm 2019. Ban Chấp hành Trung ương tán thành Báo cáo kiểm 
điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; đánh 
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giá cao công tác chuẩn bị, quá trình tiến hành và kết quả kiểm điểm; 
cho rằng việc kiểm điểm đã được tiến hành nghiêm túc, cầu thị, đúng 
nguyên tắc. Trung ương khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập 
thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất cao về chính trị, tư tưởng; kiên định 
mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc 
và chủ quyền quốc gia. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện nghiêm túc 
nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo 
tập thể, đồng thời phát huy được vai trò cá nhân trong phạm vi công tác 
được phân công. Sinh hoạt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư dân chủ, thẳng 
thắn, giữ vững nguyên tắc, chế độ làm việc, chân thành và cầu thị.

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối nêu trong Cương lĩnh, Chiến 
lược, Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng và tình hình thực tiễn để 
kịp thời có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, lãnh đạo toàn Đảng, 
toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu 
quan trọng trên tất cả các lĩnh vực về đối nội và đối ngoại. Đồng thời, 
chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong 
lãnh đạo, chỉ đạo; hoan nghênh việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm 
túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Trung 
ương về những việc còn chưa làm được.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp 
thu ý kiến góp ý xác đáng của Trung ương để có những giải pháp đồng 
bộ, mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 
nhiệm vụ của năm 2020 và những năm sắp tới.

(5) Về công tác nhân sự. Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 
06/11/2018 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành 
ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 
XIII theo đúng quy định của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 
bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Cũng tại Hội 
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nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành 
kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn 
Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã 
đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng 
lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII 
của Đảng; tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, 
ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến phức 
tạp, cực đoan, bất thường. Từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai gây thiệt 
hại lớn tại nhiều khu vực trong cả nước: Hạn hán xảy ra ở cả 3 miền; 
xâm nhập mặn vượt mức lịch sử tại Đồng bằng sông Cửu Long; mưa lớn 
kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra liên tiếp tại một số tỉnh vùng miền 
núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên; mưa lớn từ ngày 12 - 
14/4/2020 ở các tỉnh duyên hải miền Trung làm trên 19.500ha lúa bị ngập 
úng, gãy, đổ. Đây là hiện tượng thiên tai hiếm gặp, gây tổn thất nặng nề 
về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất 
của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Theo nhận định của 
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2020, thiên tai còn 
diễn biến phức tạp với khoảng 11 - 13 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, 
trong đó có 5 - 6 cơn bão trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền. Bên cạnh đó, 
hạn hán, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất… vẫn là nguy cơ đối với 
nhiều vùng, nhất là nguy cơ mưa, lũ đặc biệt lớn có thể xảy ra sau các đợt 
khô hạn kéo dài tương tự như các năm 2006, 2010 và 2016.

https://baotainguyenmoitruong.vn/thien-tai-ptag.html
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Ngày 24/3/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng 
phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Để chủ động phòng ngừa và sẵn 
sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm thiểu 
thiệt hại, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt và thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng 
đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ 
trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 
theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; 
phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) gắn với xây dựng cộng 
đồng an toàn.

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về 
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Sửa đổi, bổ sung 
hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan theo hướng khắc phục các 
chồng chéo, xung đột, bổ sung các quy định mới bảo đảm sự thống 
nhất, phù hợp, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho 
việc thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 
quả thiên tai.

Thứ ba, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám 
sát thiên tai bảo đảm kịp thời, đủ độ tin cậy. Chú trọng ưu tiên đầu 
tư cho công tác nghiên cứu cơ bản về thiên tai, hệ thống dự báo khí 
tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng 
chuẩn hóa và hiện đại. Tăng cường rà soát, cập nhật kịch bản biến 
đổi khí hậu, nước biển dâng, dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn 
nước, nhất là đối với các sông xuyên biên giới.
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Thứ tư, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng 
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đa dạng hóa việc huy 
động nguồn lực và sử dụng hiệu quả nguồn lực theo phân cấp, 
đúng thẩm quyền. Kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 
trong nước và ODA để thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình tổng thể, dự án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 
quả thiên tai.

Thứ năm, nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ 
sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai từ Trung ương đến cơ sở. Kiện toàn hệ 
thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác này theo hướng 
tập trung, thống nhất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục 
tình trạng phân tán, chồng chéo. 

Thứ sáu, phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác 
quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thúc 
đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nhất là với các nước 
thượng nguồn sông Hồng, sông Mê Công và các quốc gia trong khu 
vực. Nâng cao hiệu quả về hỗ trợ quốc tế, thực thi có hiệu quả các 
cam kết quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
mà Việt Nam tham gia.

Thứ bảy, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 
thể nhân dân phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đặc biệt là lực 
lượng xung kích tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo 
dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, 
tính chủ động cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về 
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC MUA VÀ ĐỌC BÁO,  
TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG

Thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của 
Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị 
(khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3728-CV/TU, ngày 09/6/2020 yêu cầu 
các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, địa phương, đơn vị thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 
11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua 
và đọc báo, tạp chí của Đảng; tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền 
nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân về vai trò, tầm quan trọng của việc đọc, nghiên cứu báo, tạp chí 
của Đảng. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa 
phương, đơn vị phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng, 
đưa việc đọc báo, tạp chí của Đảng trở thành nề nếp trong sinh hoạt chi 
bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Có hình thức và bố trí thời gian thích hợp để phổ biến những bài 
báo có nội dung hay, các mô hình, điển hình tiên tiến, thiết thực được 
đăng trong báo, tạp chí của Đảng nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa những 
tấm gương người tốt, việc tốt.

- Quan tâm chỉ đạo đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho các điểm 
sinh hoạt văn hóa thôn, tổ dân phố, bưu điện văn hóa xã, nhất là khu vực 
miền núi, hải đảo... nhằm đảm bảo tất cả người dân đều tiếp cận được 
với báo, tạp chí của Đảng một cách dễ dàng, thuận lợi, góp phần nâng 
cao dân trí, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Quan tâm chỉ đạo việc 
bố trí kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng; thường xuyên kiểm tra 
việc sử dụng nguồn đảng phí được trích lại để đặt mua báo, tạp chí của 
Đảng, tránh tình trạng sử dụng kinh phí sai mục đích.
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- Phối hợp với các cơ quan phát hành báo chí để việc đặt mua báo, 
tạp chí của Đảng thuận lợi, đảm bảo đưa báo Đảng đến với bạn đọc 
nhanh chóng, kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc mua 
và sử dụng báo, tạp chí của Đảng; khen thưởng, biểu dương kịp thời 
những tập thể, cá nhân có cách làm hay, mô hình sáng tạo trong quản 
lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng; nhắc nhở, phê bình những đơn vị, cá 
nhân làm chưa tốt.

2- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa tiếp 
tục bám sát định hướng tư tưởng của Đảng và nhiệm vụ chính trị của 
tỉnh để đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, tăng sức 
hấp dẫn, tính thuyết phục, phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của 
Đảng bộ. Báo Khánh Hòa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong việc xuất bản - phát hành ấn phẩm báo in và báo điện tử nhằm đáp 
ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người đọc, người xem.

3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy thực hiện tốt 
việc tặng Báo Khánh Hòa cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên.

4- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Công 
văn này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Một số giải pháp đấu tranh ngăn chặn thông tin sai lệch, xuyên 

tạc trên mạng Internet hiện nay 
Thời gian gần đây, nhất là khi các tổ chức đảng đang chuẩn bị và 

tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược 
“diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một 
cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, 
kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, 
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công tác nhân sự đại hội… Trên mạng xã hội và một số “diễn đàn”, các 
thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, 
xuyên tạc, thổi phồng, bịa đặt về những hạn chế, yếu kém của Đảng và 
Nhà nước ta, phủ nhận những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong 
sự nghiệp đổi mới. Đặc biệt, là xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội 
Đảng… Điều đáng quan tâm là, người dùng mạng có tâm lý cho rằng 
các trang mạng xã hội là nơi để thể hiện quan điểm cá nhân một cách 
thoải mái mà không phải suy nghĩ gì, khiến thông tin xấu, độc, thông 
tin chưa được kiểm chứng được chia sẻ, lan truyền một cách khó kiểm 
soát. Đó chính là nguyên nhân khiến nhiều người đã vô tình tham gia cổ 
xúy cho cái xấu, cái sai, bất chấp hậu quả tai hại của nó đối với đạo đức 
xã hội, đối với sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, các phần tử xấu 
thường xuyên giả mạo trang thông tin của các cơ quan công quyền, tự 
ý lập ra những website và blog “tự xưng” là trang thông tin cá nhân cán 
bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Quân 
đội, Công an và một số bộ, ngành, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Các trang này được chúng chuyển tải tin tức với nhiều chuyên mục giật 
gân, câu khách, bố cục được thiết kế rõ ràng, kèm theo ảnh minh họa 
nên các trạng mạng mạo danh này mới thoạt nhìn giống trang thông tin 
thật, thu hút sự tìm kiếm của người đọc... 

Thời gian tới, các tổ chức đảng tiếp tục tổ chức đại hội ở cấp mình 
theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các thế 
lực thù địch, các phần tử cơ hội càng tăng cường chống phá, tung thông 
tin giả, tin đồn thất thiệt, xuyên tạc, bịa đặt về đời tư cá nhân, bôi nhọ 
uy tín của những cá nhân trong diện “quy hoạch nhân sự”, các vấn đề 
xã hội quan tâm… Vì vậy, để nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn 
thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng Internet, các cấp ủy đảng, chính 
quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện tốt một số 
nội dung sau:
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(1) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các văn 
bản pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên 
trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

(2) Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống một cách 
đầy đủ, toàn diện; chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù 
địch, các đối tượng xấu trên Internet và mạng xã hội. Bồi dưỡng nâng 
cao năng lực nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc, có ý thức tự 
phòng vệ và ý thức ngăn chặn, phòng chống, đấu tranh phản bác thông 
tin sai lệch, xuyên tạc.

(3) Đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước việc chuẩn bị, tổ chức đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; phát huy vai trò của 
báo chí trong đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc; phát huy 
vai trò của các blogger, của mỗi người trong đấu tranh trực diện với các 
quan điểm sai trái, thù địch.

(4) Tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội để làm 
tốt hơn nữa công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân. Các cơ sở giáo dục đưa nội dung giáo dục an 
ninh mạng vào chương trình dạy học phù hợp với ngành học, cấp học. 
Các bậc cha mẹ học sinh cần có biện pháp quản lý chặt chẽ khi con 
em mình tham gia mạng xã hội, có những tác động điều chỉnh khi cần 
thiết. 

(5) Tăng cường công tác quản lý an ninh mạng, cung cấp đầy đủ 
thông tin về nguy cơ từ internet và mạng xã hội, các biện pháp phòng, 
chống, ngăn chặn các tin tức sai lệch, xuyên tạc. Chủ động nghiên 
cứu, xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp để tiếp tục phát triển 
internet và mạng xã hội đúng hướng, lành mạnh; kịp thời bóc gỡ những 
website, blog, facebook, fanpage giả mạo và xử lý nghiêm khắc những 
kẻ cố tình tung tin thất thiệt, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Hội nghị Tỉnh ủy phiên bất thường triển khai các bước quy trình 
công tác cán bộ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

- Thường trực Tỉnh ủy: Chủ trì Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy và 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tiểu ban nhân sự Đại hội; Hội thảo 
góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 
đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cam 
Lâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (tại Hà Nội); buổi làm việc của đồng chí Trương 
Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ với tỉnh Khánh 
Hòa. Tham dự Lễ Dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Phòng truyền 
thống Tỉnh ủy và dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Công 
viên 18/10 (thành phố Cam Ranh) nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp Đoàn công tác Bộ Ngoại giao. Nghe 
Công an tỉnh báo cáo một số vụ việc. 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì: Làm việc với Đoàn công tác 
Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng; Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII; đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành 
phố Nha Trang, Đảng bộ huyện Cam Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025; với 
Thanh tra Chính phủ (tại Hà Nội). Tiếp công dân thường kỳ tháng 5. 
Kiểm tra công tác phòng, chống hạn hán tại một số địa phương. Dự: Kỳ 
họp Quốc hội trực tuyến (từ ngày 20/5 đến 30/5); Đại hội Chi bộ Tổng 
hợp - Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy; Hội nghị trực 
tuyến Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Hội nghị trực 
tuyến Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 
sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19.
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- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì: Hội nghị 
cán bộ chủ chốt của tỉnh nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin về 
tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tình hình biển Đông; làm 
việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại của tỉnh 
(hợp tác với khu vực Đông Bắc Á, UNESCO); làm việc Đoàn Kiểm 
tra số 1465, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chủ trì đoàn kiểm tra công 
tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cam Ranh, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025; họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng 
hạng viên chức khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh. Dự: Họp Tiểu 
ban Nhân sự. Công bố: Quyết định điều động và chỉ định giữ chức 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Quyết định của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về chuẩn y kết quả bầu Phó Bí thư Huyện ủy Diên Khánh; 
trao quyết định thôi giữ chức Trưởng ban Dân vận và trao Quyết định 
giữ chức Trưởng ban Dân vận. Làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về 
tiến độ triển khai các đề án theo chương trình công tác; với tập thể 
lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; trao quà cho các hộ gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn. Làm việc với 
Đảng ủy thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh; Đảng ủy xã Diên 
Xuân, huyện Diên Khánh về thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2019, quý I/2020 và phương hướng, nhiệm 
vụ những tháng còn lại của năm 2020.

- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì: Làm việc với Đoàn Kiểm 
tra số 1465, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; với Đoàn công tác Trung 
ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự: 
Đại hội Chi bộ Tổng hợp - Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng 
Tỉnh ủy; Hội thảo lần 2 về quy hoạch bổ sung đường cao tốc Buôn Ma 
Thuột - Nha Trang tại tỉnh Đắk Lắk; kiểm tra công tác phòng, chống 
hạn hán tại một số địa phương. 
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- 03/6: UBND tỉnh họp thường kỳ nhận định: 5 tháng năm 2020, 
các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm 
trước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, chỉ số sản xuất 
công nghiệp tăng 1,83%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 5.870 tỷ 
đồng, bằng 34% dự toán, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 25.606 tỷ đồng, giảm 
32,1%; doanh thu du lịch đạt 3.281 tỷ đồng, giảm 65,6%; kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa là 548,49 triệu USD, giảm 12,5%... Các địa phương 
chi hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng thuộc hộ nghèo, 
hộ cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh 
các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng.

- UBND tỉnh vừa có văn bản số 5045/UBND-KT, ngày 25/5/2020 
về việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tập trung ứng phó nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu 
vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH Một thành 
viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa và các đơn vị có liên 
quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quán triệt và tổ chức triển 
khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công 
điện nêu trên; kịp thời tham mưu đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền 
và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các sở, ngành, địa 
phương thực hiện; tổng hợp tình hình, các khó khăn vướng mắc và tham 
mưu đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trước ngày 
30/6/2020. 

- UBND tỉnh vừa thống nhất với phương án hỗ trợ gạo cứu đói 

https://khanhhoa.gov.vn/Modules/Document/LawDocumentDetail.aspx?DocumentId=0de0d24a-2591-4ee3-8912-236d22f824bb
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cho nhân dân bị thiếu đói do ảnh hưởng hạn hán năm 2020. Cụ thể, 
toàn tỉnh có 34.085 hộ với 85.652 nhân khẩu sẽ được hỗ trợ 1.327.325 
kg gạo (trị giá gần 21,6 tỷ đồng). Trong đó, trợ giúp 1 tháng cho 
33.027 hộ, 83.319 khẩu (định mức 15 kg gạo/khẩu); trợ giúp 2 tháng 
cho 776 hộ, 1.829 khẩu (định mức 30 kg gạo/khẩu) và trợ giúp 3 
tháng cho 282 hộ, 504 khẩu (định mức 45 kg gạo/khẩu). Kinh phí mua 
gạo do ngân sách tỉnh hỗ trợ, trong đó, tỉnh hỗ trợ 50% đối với các 
địa phương: Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Vạn Ninh, 
Diên Khánh (số còn lại do ngân sách huyện cấp); riêng 2 huyện Khánh 
Sơn, Khánh Vĩnh, tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí.

- 05/6: Công an tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong 
phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020. Trong 
5 năm qua, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” được ngành Công an tỉnh 
tổ chức liên tục, sôi nổi, đều khắp với nội dung, hình thức thi đua đa 
dạng, phong phú. Từ phong trào thi đua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 
nhiều tấm gương điển hình, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cũng đã thúc đẩy 
lực lượng công an các địa phương và tổ chức, đoàn thể, quần chúng 
nhân dân duy trì thực hiện hiệu quả nhiều mô hình “Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến nay, hầu hết các xã, 
phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc cấp tỉnh 
quản lý đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; có tổng 
cộng 406 mô hình tự quản về an ninh trật tự ở địa bàn dân cư và 18 
mô hình ở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Nhân sự mới:
- Ngày 27/5: Đồng Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung 

ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao các 
quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ: Chuẩn 
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y đồng chí Trần Văn Kính - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó 
Chủ tịch HĐND huyện Diên Khánh giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy 
Diên Khánh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp nhận, điều động và chỉ định 
đồng chí Lê Thị Ngọc Sương - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn 
phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, 
Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh 
nghiệp tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- 25/5: Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 
Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tham gia 
ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, tham gia ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Khánh Hòa, nhiệm 
kỳ 2015 - 2020. 

- 5/6: Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện Cục Tổ 
chức cán bộ và Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định 
điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Đồng - Trưởng phòng thuộc 
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an làm 
Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU SAU 10 NĂM THỰC HIỆN KẾT 
LUẬN SỐ 53-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỀ ÁN “AN 

NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020”
1. Một số kết quả nổi bật
Thứ nhất, sản xuất lương thực, thực phẩm tăng trưởng khá 

cao, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đưa 
Việt Nam từ nước thiếu đói, phải nhập khẩu lương thực, trở thành 
nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Giai đoạn 2009 - 2018, sản 
lượng lúa tăng từ 39,17 triệu tấn lên 44 triệu tấn; bình quân lương thực 
đầu người tăng từ 497 kg/năm lên trên 525 kg/năm, đưa Việt Nam vào 
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nhóm 6 nước hàng đầu về chỉ số này và có đóng góp quan trọng hỗ trợ 
an ninh lương thực cho các quốc gia khác trên thế giới.

Thứ hai, hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn được đầu tư 
phát triển, nhất là hệ thống thủy lợi và giao thông nông thôn. Kết 
cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng 
bước hiện đại hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất, đời sống 
dân sinh, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổng 
năng lực tưới của hệ thống thủy lợi đạt 4,062 triệu ha đất canh tác, đảm 
bảo tưới 7,18 triệu ha. Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đã làm tăng hiệu 
quả sản xuất, tăng năng suất cây trồng từ 10 - 30%, tiết kiệm nước so 
với truyền thống từ 20 - 40%, giảm lượng phân bón từ 5 - 30%.

Thứ ba, các hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học -  công 
nghệ cho nông dân được triển khai mạnh mẽ. Ứng dụng và chuyển 
giao khoa học - công nghệ từng bước xây dựng được thương hiệu, chỉ 
dẫn địa lý cho các ngành hàng, sản phẩm của các vùng, miền; hình 
thành nhiều vùng cây ăn quả tập trung; quy trình phòng trừ dịch bệnh 
trên cây trồng chủ lực… Đào tạo nghề cho nông dân, thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu lao động; tập trung đào tạo lao động ở các vùng nguyên 
liệu, thành viên hợp tác xã, doanh nghiệp, trang trại tham gia liên kết 
theo chuỗi giá trị; lao động sản xuất ứng dụng công nghệ cao, áp dụng 
kỹ thuật tiên tiến; ưu tiên đào tạo cho lao động ở các vùng khó khăn, 
biên giới, hải đảo nhằm tạo sinh kế, giảm nghèo. 

Thứ tư, phát triển thương mại hàng hóa nông sản, hệ thống 
lưu thông, gia tăng xuất khẩu lương thực, thực phẩm. Phát triển thị 
trường trong và ngoài nước với quy mô, cơ cấu thị trường, cơ cấu sản 
phẩm hợp lý, ổn định, bền vững và hiệu quả. Hoạt động tiêu thụ hàng 
hóa của nông dân, nông thôn đến nay đã được đa dạng hóa, các hình 
thức tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi, tiêu thụ qua hình thức cung ứng 
cho các siêu thị, trung tâm thương mại, hoạt động thương mại điện 
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tử… bên cạnh các hình thức tiêu thụ truyền thống. Tổng kim ngạch 
xuất khẩu 10 năm (2009 - 2018) đạt 285,1 tỷ USD đứng thứ 2 Đông 
Nam Á và thứ 15 thế giới, tăng bình quân 9,24%/năm, năm 2018 đạt 
mức cao kỷ lục 40,02 tỷ USD; cán cân thương mại liên tục xuất siêu.

Thứ năm, nâng cao thu nhập, đời sống của người trồng lúa và 
nông dân. Thực hiện các chính sách đối với người trồng lúa và các 
địa phương trồng lúa, bảo đảm lãi của nông dân sản xuất lúa trên 30% 
giá thành sản xuất, Chính phủ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp: 
Hỗ trợ trồng lúa, giảm thủy lợi phí, thu mua tạm trữ lúa gạo, đẩy mạnh 
xuất khẩu. 

2. Một số hạn chế
 Một số mục tiêu của Đề án An ninh lương thực quốc gia đề ra 

không đạt; những tồn tại, yếu kém về tổ chức sản xuất, chất lượng, 
hiệu quả và tính bền vững của sản xuất lương thực thực phẩm chậm 
được khắc phục. Thách thức lớn hiện nay là đảm bảo an ninh lương 
thực đồng đều cho mọi người ở mọi vùng miền, nhất là đồng bào dân 
tộc ít người và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc đảm bảo an ninh 
lương thực không chỉ tập trung vào đảm bảo nguồn cung mà phải quan 
tâm nhiều hơn đến an toàn thực phẩm, an ninh dinh dưỡng và sự đảm 
bảo an ninh lương thực ổn định gắn với nâng cao đời sống, thu nhập 
của người nông dân.

3. Một số giải pháp trong thời gian tới
Để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực đến năm 2030, cần tập 

trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 
(1) Đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm có chất lượng 

với sản lượng cao hơn tốc độ tăng dân số (dự báo đến năm 2030, nước 
ta có trên 103 triệu người); đồng thời, đảm bảo khả năng tiếp cận của 
mọi người dân lương thực, thực phẩm an toàn, bổ dưỡng nhằm nâng 
cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam. 
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(2) Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nông nghiệp, 
trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 và các quy định pháp 
luật về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, quản lý và sử dụng đất lúa, 
thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, định hướng đổi mới chính 
sách, pháp luật về đất đai được nêu tại Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 
XI) và Kết luận 36-KL/TW, ngày 06/09/2018 của Bộ Chính trị. 

(3) Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia gắn với nâng cao thu 
nhập, đời sống của người sản xuất lương thực, thực phẩm, đảm bảo 
nguồn sinh kế cho người trồng lúa, đặc biệt là hộ nghèo. Hỗ trợ, nhân 
rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện 
tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đến phát 
triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và chăm lo đời sống của người 
nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, biên giới và đồng bào 
dân tộc. 

(4) Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực 
hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đảm bảo 
an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới gắn liền với cơ cấu 
lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở 
nông thôn.

VIỆT NAM KIÊN QUYẾT PHẢN ĐỐI CÁC HÀNH ĐỘNG  
PHI PHÁP CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG

Thời gian vừa qua, trong lúc cả thế giới tập trung chống dịch 
Covid-19 thì Trung Quốc gia tăng các hành động phi pháp ở Biển 
Đông, cụ thể:

- Ngày 18/4/2020, Trung Quốc ngang nhiên công bố thành lập 
cái gọi là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và 
“quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại cái gọi là 
“thành phố Tam Sa”. 
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Ngày 19/4/2020, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê 
Thị Thu Hằng đã lên tiếng phản đối: Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ 
khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý 
để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc 
thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và các hành vi có liên quan 
vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá 
trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa 
các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông, khu vực và 
thế giới. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt 
Nam, hủy bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó 
và không có những việc làm tương tự trong tương lai”.

Ngày 19/4/2020, chính quyền Trung Quốc đã công bố cái gọi là 
“danh xưng tiêu chuẩn” cho 80 thực thể ở biển Đông. Ngoài ngang 
nhiên đặt tên cho các thực thể này, phía Trung Quốc còn công bố thêm 
kinh độ, vĩ độ của chúng. Đáng chú ý, trong những thực thể này, có 
những bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, 
có điểm chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý hoặc đường cơ 
sở Việt Nam khoảng 50 hải lý. 

Trước sự việc trên, trong cuộc họp báo Thường kỳ Bộ Ngoại giao 
chiều ngày 23/4/2020, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng 
đã khẳng định: “Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có đầy đủ bằng 
chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời có 
quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển được 
xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 
(UNCLOS). Mọi hành vi phương hại đến chủ quyền của Việt Nam đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền 
tài phán của Việt Nam đối với vùng biển của mình đều vô giá trị, 



26

Thông tin tư liệu

không được công nhận và Việt Nam kiên quyết phản đối”.
 Ngày 01/5/2020, Trung Quốc ban hành thông báo cấm đánh bắt 

cá ở Biển Đông từ ngày 01/5 - 16/8/2020 và triển khai biện pháp thực 
thi thông báo này. 

Trước hành động nêu trên của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng 
lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với quần 
đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế. Là 
quốc gia ven Biển Đông và thành viên Công ước của Liên hợp quốc 
về Luật Biển năm 1982, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền 
và quyền tài phán tại các vùng biển của mình được xác lập phù hợp 
Công ước đồng thời cũng được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác 
trên biển theo quy định của Công ước. Việt Nam bác bỏ quyết định 
đơn phương này của phía Trung Quốc. Trong bối cảnh quốc tế và khu 
vực hiện nay, Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc không làm phức tạp 
thêm tình hình Biển Đông”.

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIÁ DẦU GIẢM ĐẾN  
NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Từ đầu năm 2020, nhất là sau khi bùng phát dịch Covid-19, giá 
dầu liên tục giảm từ bình quân 60 USD/thùng xuống còn khoảng 45 
USD/thùng vào đầu tháng 3/2020. Sau khi OPEC, Nga và một số 
nước xuất khẩu dầu ngoài OPEC (OPEC+)  đạt được thỏa thuận cắt 
giảm sản lượng dầu vào đầu tháng 4/2020, giá dầu thô vẫn sụt giảm 
mạnh. Giá dầu tại Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử giảm xuống dưới 0 
USD/thùng trong bối cảnh các tập đoàn khai thác dầu xả hàng tồn kho 
(do dư cung quá lớn và hết công suất tích trữ) trong khi các nhà máy 
lọc dầu không thể nhập thêm dầu thô để sản xuất vì sản phẩm xăng 
dầu (đầu ra) không bán được.
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Trước tình hình trên, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã điện đàm 
với Tổng thống Pu-tin, Quốc vương Ả-rập Xê-Út, qua đó, OPEC và 
Nga nối lại thương lượng các cấp về giá dầu. Ngày 12/4/2020, các 
nước OPEC+ đã đạt thoả thuận cắt giảm khoảng 10 triệu thùng/ngày 
trong tháng 5 - 6/2020 (khoảng 10% tổng nhu cầu dầu thế giới), trong 
đó Nga và Ả-rập Xê-Út mỗi nước giảm 2,5 triệu thùng/ngày, các nước 
khác giảm 5 triệu thùng/ngày; từ tháng 7 - 12/2020 sẽ giảm 8 triệu 
thùng/ngày, từ tháng 01/2021 đến hết tháng 4/2022 giảm 6 triệu thùng/
ngày. Đây là thỏa thuận giảm sản lượng dầu lớn nhất từ trước đến nay 
của các nước sản xuất dầu chủ chốt trên thế giới. 

Sự sụt giảm mạnh của giá dầu thế giới từ đầu năm 2020 đến nay 
đã tác động đến kinh tế thế giới và Việt Nam.

1. Đối với thế giới
Về kinh tế: Giá dầu giảm thấp hỗ trợ ổn định, tăng trưởng kinh 

tế ở nhiều nước. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), nếu 
giá dầu giảm khoảng 50% có thể thúc đẩy GDP toàn cầu tăng 0,8%. 
Giá dầu thấp giúp giảm đáng kể chi phí nhập khẩu năng lượng, đầu 
vào sản xuất, nhờ đó tạo thuận lợi cho nhiều nền kinh tế, nhất là các 
nền kinh tế lớn vốn đang đình trệ hoặc suy thoái do tác động tiêu cực 
của đại dịch Covid-19 (như Trung Quốc, EU, Ẩn Độ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc...), có thêm dư địa chính sách và nguồn lực để chống dịch bệnh, 
kích thích kinh tế quy mô lớn để chống suy thoái kinh tế.

Về chính trị, an ninh: Cục diện “tam hùng” Nga, Mỹ và OPEC vừa 
hợp tác vừa cạnh tranh dành thị phần làm tăng thêm tính bất trắc trong 
môi trường chính trị - kinh tế thế giới. Giá dầu giảm sâu trước mắt thúc 
đẩy hợp tác, thỏa hiệp giữa Mỹ, Nga và OPEC  bởi các nước này hiện 
“song trùng lợi ích” trong việc giữ ổn định và thúc đẩy giá dầu tăng. 
Tuy nhiên, về lâu dài cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn do nguồn cung còn 
dồi dào, trong khi nhu cầu dầu thế giới tăng chậm và tiến tới giảm.
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2. Đối với Việt Nam
- Mặt thuận: (1) Giá dầu thấp là yếu tố thuận lợi cho sản xuất và 

tiêu dùng. Giá dầu thấp giúp giảm gánh nặng lên người tiêu dùng, tiết 
kiệm chi phí đầu vào sản xuất trong nước, từ đó giảm sức ép lạm phát, 
mở rộng hơn dư địa cho cả Chính phủ, doanh nghiệp và người dân 
để ưu tiên nguồn lực cho chống dịch Covid-19 và phục hồi sản xuất, 
tiêu dùng trong và sau khi dịch bệnh chấm dứt; (2) Tạo cơ hội tăng 
dự trữ chiến lược quốc gia về dầu thô và sản phẩm xăng dầu với chi 
phí thấp hơn, qua đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ năng lượng/
nhiên liệu dự phòng cho các tình huống cấp bách; (3) Tạo cơ hội tăng 
nhập khẩu dầu với chi phí nhập khẩu thấp cho các nhà máy lọc hóa 
dầu trong nước, từ đó giảm dần nhập khẩu, tiến tới đáp ứng đủ nhu 
cầu trong nước và xuất khẩu chế phẩm xăng dầu; (4) Tranh thủ cơ hội 
thúc đẩy hợp tác với các đối tác để đa dạng hóa nguồn cung và cơ cấu 
năng lượng.

- Mặt không thuận: (1) Giảm thu dầu thô tác động đến thu ngân 
sách, nhất là trong bối cảnh cân đối ngân sách đang gặp khó khăn do 
tác động của đại dịch Covid-19; (2) Hoạt động khai thác dầu khí của 
các doanh nghiệp Việt Nam cả trong nước và nước ngoài chịu nhiều 
tác động, đặc biệt là các dự án, mỏ dầu có chi phí khai thác cao. Điều 
này đặt ra vấn đề rà soát, điều chỉnh kế hoạch thăm dò, khai thác để 
giảm thiểu tác động, thiệt hại; (3) Giá dầu thấp làm giảm giá thành chế 
phẩm xăng dầu, do đó thúc đẩy nhập khẩu chế phẩm xăng dầu, tăng 
sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp lọc hóa dầu trong nước; 
(4) Giá dầu thấp có thể thúc đẩy các tập đoàn quốc tế đánh giá lại, 
thậm chí có thể điều chỉnh kế hoạch triển khai một số dự án đang hợp 
tác với Việt Nam về thăm dò, khai thác dầu khí trên Biển Đông, nhất 
là các dự án có chi phí đầu tư và rủi ro cao.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2020

1. Không tiếp nhận các khoản viện trợ gây ảnh hưởng xấu 
đến môi trường

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP, ngày 20/4/2020 của Chính phủ 
quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, có hiệu lực từ ngày 
15/6/2020, nêu rõ: Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phải 
công khai, minh bạch, đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, đúng đối 
tượng; có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa 
phương, tổ chức và cá nhân có liên quan. Không tiếp nhận những 
hàng hóa không được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật, 
các khoản viện trợ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe 
cộng đồng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến lợi 
ích của nhà nước và của nhân dân.

2. 04 tài sản không được kê biên
Theo Nghị định số 44/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính 

phủ quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân 
thương mại, có hiệu lực từ ngày 01/6/2020, thì 04 loại tài sản cơ 
quan thi hành án không được kê biên, cưỡng chế gồm: (1) Tài sản 
bị cấm lưu thông, tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công 
cộng; tài sản do ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức. (2) 
Số thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương 
thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người 
lao động. (3) Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, 
tài sản khác thuộc các cơ sở này, nếu không phải là tài sản để kinh 
doanh. (4) Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao 
động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=199864
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3. Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình 
phạt tù ổn định cuộc sống

Ngày 17/04/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/
NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái 
hòa nhập cộng đồng, có hiệu lực từ ngày 15/6/2020. Nghị định quy 
định cụ thể các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm 
nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người 
chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các bộ, UBND các cấp 
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các 
biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng. Nổi bật, Nghị định nêu rõ 
người chấp hành xong hình phạt tù, nếu có hoàn cảnh khó khăn hoặc 
thuộc gia đình chính sách, khi học nghề ở trình độ cao đẳng, trung 
cấp, sơ cấp dưới 3 tháng, sẽ được miễn, giảm học phí và các chính 
sách ở nội trú. Người chấp hành xong hình phạt tù cũng được vay vốn 
để học nghề theo các quy định ưu đãi tín dụng như với học sinh, sinh 
viên, đồng thời được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc 
làm... Nghị định cũng quy định người dưới 18 tuổi nếu chấp hành 
xong hình phạt tù sẽ được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để 
tạo việc làm... 

4. Không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm
Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 

số 09/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển 
sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non, có hiệu lực từ ngày 
22/6/2020. Một trong những nội dung đáng chú ý của Quy chế là: Từ 
năm 2020, các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ 
trung cấp sư phạm, chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng trở lên với ngành 
giáo dục mầm non. Bởi theo Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2020, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tối thiểu 
phải từ cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non.

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199863
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199863
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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 quản lý, sử dụng các 
loại quỹ hỗ trợ, tài trợ, nhân đạo, từ thiện trường hợp nào thì kỷ luật 
bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)?

Trả lời: Theo Khoản 2, Điều 19, Quy định 102 quy định: Trường 
hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm 
hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một 
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách 
chức (nếu có chức vụ): a) Vi phạm hoạt động vận động, quyên góp, tài 
trợ; tiếp nhận tiền, tài sản do các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 
nước tài trợ không theo đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ và quy định của 
pháp luật. b) Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn 
giấy phép thành lập quỹ dưới mọi hình thức. c) Hoạt động sai mục đích, 
không đúng điều lệ của quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
công nhận. d) Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, 
công khai tài chính của quỹ. đ) Sử dụng tiền quỹ quyên góp để cho vay, 
gửi tiết kiệm lấy lãi sử dụng trái quy định.

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 khai trừ?

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 19, 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) Tổ chức quản lý và điều hành quỹ sai quy 
định của pháp luật; tổ chức vận động tài trợ trái quy định. b) Lợi dụng 
việc lập quỹ để hoạt động bất hợp pháp hoặc gây phương hại đến lợi ích 
quốc gia, an ninh, quốc phòng, đoàn kết dân tộc hoặc để tài trợ khủng 
bố, hoạt động chống phá khác.
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