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

Quyết tâm diệt “giặc ở trong lòng”
Trong Di chúc để lại cho muôn đời sau, khi nói về Đảng, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí 
công vô tư”. Người cũng coi chủ nghĩa cá nhân là thứ “giặc ở trong 
lòng”. Do đó, muốn xây dựng đạo đức cách mạng thì đồng thời phải 
kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Chủ nghĩa cá nhân ẩn náu trong mỗi con người
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức 

cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng. Theo Người, 
chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là nội dung 
liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, quyết định sự thành, bại 
của sự nghiệp cách mạng. Người cho rằng “chủ nghĩa cá nhân là 
việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến 
lợi ích chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó 
là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: Lười biếng, suy bì, kiêu 
căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô... Nó là kẻ thù hung ác 
của đạo đức cách mạng”. 

Người yêu cầu phải phòng, chống, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân 
trong mỗi cán bộ, đảng viên và coi đó là một trong những nội dung 
quan trọng để xây dựng Đảng. Theo Người, chủ nghĩa cá nhân là 
kẻ địch “nội xâm”; “là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ 
dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ 
hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm”. Do vậy, đấu tranh chống 
chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, lâu dài và thường 
xuyên của toàn thể cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Chủ 
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nghĩa cá nhân là nguồn gốc của suy thoái, tiêu cực, nhưng rất khó 
từ bỏ bởi nó ẩn náu trong mỗi con người.

Muôn hình, vạn trạng của chủ nghĩa cá nhân
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá 

nhân: “Ngày thường thì kỷ luật kém. Khi có vấn đề nghiêm trọng 
thì hoang mang. Lúc tính toán công việc thì đặt lợi ích cá nhân 
mình, nhóm mình lên trên lợi ích chung. Bệnh ấy dễ đưa đến chỗ 
trái kỷ luật, lợi ích của dân tộc.”. Những lời cảnh báo của Người 
vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống ngày nay. Có những đảng 
viên muốn được tiến cử lên những vị trí cao hơn nhưng lại không 
muốn rèn luyện, phấn đấu để đồng chí, đồng nghiệp ghi nhận, mà 
lại tìm đến những phương thức như dùng bằng cấp giả hay “chạy 
thành tích”, “chạy khen thưởng”. Với hồ sơ “đẹp và ảo” này, họ tìm 
cách để được quy hoạch và bằng những chiêu trò khác nữa để được 
luân chuyển, được bổ nhiệm.

Chủ nghĩa cá nhân còn là gốc rễ của “nhóm lợi ích”. Nhóm lợi 
ích thường thấy là sự cấu kết của lãnh đạo có vai trò chủ chốt nhưng 
tha hóa ở cơ quan công quyền các cấp với chủ của các loại hình 
doanh nghiệp nhằm chia chác lợi ích với nhau trên cơ sở bòn rút tài 
sản công. Không chỉ là những công sản thông thường mà nhiều khu 
đất tại một số vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng đã bị những 
“nhóm lợi ích” này thao túng và hình thành quyền sở hữu mới, thậm 
chí là quyền sở hữu của cả nhà đầu tư ngoại quốc.

Chủ nghĩa cá nhân nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm
Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

không chỉ coi chủ nghĩa cá nhân là địch bên trong mà còn nêu rõ 
địch bên trong là bạn của kẻ địch bên ngoài. Địch bên trong đáng 
sợ hơn địch bên ngoài vì nó phá hoại từ trong phá ra. Người cũng 
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yêu cầu đảng viên và các tổ chức đảng phải đề phòng và loại trừ 
chủ nghĩa cá nhân. Trong nhiều nghị quyết, Đảng ta đã chỉ rõ những 
nguy cơ mà “nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai 
trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Những biểu hiệu 
của người sa vào chủ nghĩa cá nhân đã được điểm tên trong Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong cuộc đấu tranh loại bỏ chủ 
nghĩa cá nhân trong Đảng, nhiều cán bộ, kể cả cấp cao, thoái hóa, 
biến chất đã bị xử lý nghiêm minh. Nhiều trường hợp nguyên là Ủy 
viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ trưởng, 
… đã bị cách hết các chức vụ, vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân 
chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công 
tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi, ưu ái, vun vén 
cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết 
định bổ nhiệm người trong gia đình, người thân, sử dụng bằng cấp 
không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp 
ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm; thiếu 
gương mẫu trong việc nhận ô tô, sử dụng nhà ở của doanh nghiệp, 
gây dư luận xấu trong xã hội…

Cùng với những hình thức kỷ luật nghiêm trong Đảng để quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân, mỗi đảng viên cần tự kiểm điểm những việc 
mình làm để nếu phát hiện thấy sai phải báo cáo tổ chức đảng và 
đề ra biện pháp sửa chữa kịp thời. Đảng viên cũng cần thể hiện bản 
lĩnh, sự chân thành và nhân văn để phê bình đồng chí của mình, để 
sửa chữa cho nhau. Đảng viên, dù trên cương vị nào, khi nhận được 
góp ý của đồng chí mình cần nghiêm túc nhìn nhận để kịp thời sửa 
đổi. Làm được tất cả những điều này như lời căn dặn của lãnh tụ Hồ 
Chí Minh, mỗi tổ chức đảng sẽ mạnh mẽ hơn, mỗi đảng viên luôn 
giữ vững đạo đức người cách mạng, và Đảng ta sẽ trường tồn.
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LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC 
NGUYỄN PHÚ TRỌNG GỬI ĐỒNG BÀO, ĐỒNG CHÍ, CHIẾN 

SĨ CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BÀO TA Ở NƯỚC NGOÀI CHUNG 
SỨC, ĐỒNG LÒNG CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID - 19 

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở 
nước ngoài, 

Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động 
sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc 
gia. Đến nay, đã có trên 72 vạn người nhiễm bệnh, gần 3,5 vạn người tử 
vong ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tình hình dịch 
bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn gây ra nhiều hậu quả 
nghiêm trọng hơn nữa.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự 
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các ngành, các cấp, các 
địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết 
liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của 
dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm an sinh, an toàn xã hội; bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích 
cực, thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự quyết tâm của toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta trong cuộc chiến đấu chống đại dịch, được thế 
giới ghi nhận và đánh giá cao.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu 
dương sự vào cuộc của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung 
ương tới cơ sở; biểu dương sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành Y tế, lực 
lượng quân đội, công an và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự vào cuộc 
kịp thời, tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh 
nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí. Đặc biệt, tôi cảm ơn đồng bào, 
đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tin tưởng, ủng 
hộ và nhiệt tình hưởng ứng công tác phòng, chống dịch bệnh.
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Hiện nay, chúng ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong 
cộng đồng ngày càng lớn, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ 
để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; 
không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; 
phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các 
biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây 
nhiễm. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, mỗi địa phương cần bám sát sự chỉ 
đạo của cấp trên, chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện 
các công việc phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian và công 
sức cho công việc hệ trọng này.

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, 
Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất 

nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội. 
Thời gian qua, toàn dân ta đã đồng lòng, cùng chung sức với Đảng, Nhà 
nước ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bước đầu có hiệu quả. Thời gian 
tới đây, chúng ta có thể sẽ còn phải đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp 
nhiều lần, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên quyết hơn nữa. 

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch ở vào thời điểm vô cùng quan 
trọng này, một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh 
hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân, cũng như cuộc 
sống hằng ngày của đồng bào ta. Với tinh thần coi sức khoẻ và tính mạng 
của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và 
chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống 
nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương 
của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống 
dịch bệnh.

Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc 
tế, Việt Nam bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông sâu sắc và đang hết 
sức cố gắng, nỗ lực hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước, 
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nhất là các nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tôi cho 
rằng, trong tình hình hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn 
cầu là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới 
trước đại dịch này.

Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19!

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 
ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Thực hiện Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18/02/2020 của 
Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp 
và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 143-
KH/TU, ngày 10/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai 
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 17/3/2020 tuyên truyền đại hội 
đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như sau:

I- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến hết Đại hội XIII của Đảng, tập 

trung vào những nội dung sau: 
1. Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh; 
sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội; những thành tựu và 
bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, nhất là 
trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng 
bộ các cấp; các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng; việc thảo luận, góp 
ý vào các dự thảo văn kiện đại hội. 
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3. Những thành tựu trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của 
đất nước, của tỉnh, địa phương, đơn vị; những khó khăn, hạn chế, nguyên 
nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng 
bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm 
vụ trong nhiệm kỳ tới.

4. Hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả đại hội đảng bộ các 
cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng, những 
định hướng lớn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; các 
chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; những 
ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội 
đảng bộ các cấp.

5. Tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện 
trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước, các công trình thiết 
thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; những nhân tố mới, điển hình 
tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

6. Không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp 
trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; những giá trị văn hóa, truyền thống 
tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam, của tỉnh; sự đồng tình, ủng 
hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập 
quốc tế.

7. Tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán 
bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên 
tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức 
đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
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II- CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN
1. ĐỢT I: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đảng 

bộ cấp huyện và tương đương (trước ngày 31/8/2020), tập trung 
tuyên truyền những nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến, quán 
triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, 
của tỉnh, của cấp ủy đảng các cấp về tổ chức đại hội đảng bộ các 
cấp và quy chế bầu cử trong Đảng. Trong đó, tập trung tuyên truyền 
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 của 
Đảng; Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 10/7/2019 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 
- 2025. Những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học 
kinh nghiệm  sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các 
cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 2011 - 2020. Nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại 
hội đảng bộ các cấp; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, 
cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào các dự thảo văn kiện. Công tác 
chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; việc tổ chức đại hội điểm, 
những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Phản ánh kết 
quả đại hội đảng bộ các cấp, kết quả bầu cử, các quyết định của đại 
hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch triển 
khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các hoạt 
động chào mừng thành công đại hội và việc tổ chức học tập, quán 
triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại 
hội đảng bộ cấp huyện và tương đương. Các phong trào thi đua lập 
thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng 
thành công đại hội đảng bộ các cấp.
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2. ĐỢT II: Từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, tập trung công 
tác tư tưởng và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

2.1. Trước Đại hội: Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ 
đề, phương châm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Giới thiệu 
nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, 
Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của các tổ chức, cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân vào các dự thảo văn kiện. Tuyên truyền thành 
tựu nổi bật của tỉnh sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 
nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025; những bài học kinh nghiệm. Phát động 
phong trào thi đua yêu nước, chọn một số công trình trọng điểm để tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, lập thành tích chào mừng Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng, gắn với kỷ 
niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII. Phản ánh tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII. Giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh 
danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (2020 - 
2025). Tiến hành công tác tư tưởng và tuyên truyền giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, 
các khiếu kiện của quần chúng nhân dân ngay tại cơ sở, không để phát 
sinh “điểm nóng”.

2.2. Trong Đại hội: Phản ánh diễn biến của Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVIII; các văn kiện trình tại Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông tin tuyên truyền Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Sự quan tâm và tình cảm của các tầng 
lớp nhân dân hướng về Đại hội.
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2.3. Sau Đại hội: Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành 
công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Thông báo nhanh kết quả Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

3. ĐỢT III: Tháng 12/2020 đến hết tháng 3/2021, tập trung 
tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

3.1. Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền 
những nội dung sau: Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; 
việc đóng góp ý kiến của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, của các 
tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Khánh Hòa vào các dự thảo văn 
kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Những thành tựu nổi bật của đất nước 
sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm 
thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; kết quả 5 
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. 
Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong 
Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII.  Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh 
danh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức 
đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích 
chào mừng Đại hội XIII của Đảng.  Phản ánh tình cảm, nguyện vọng 
của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung và Khánh Hòa nói 
riêng, hướng về Đại hội XIII của Đảng.

3.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên 
truyền các nội dung: Ý nghĩa, tầm quan trọng Đại hội XIII của Đảng. 
Chủ đề, phương châm của Đại hội. Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội. 
Quy chế bầu cử trong Đảng. Các hoạt động của Đại hội. Các văn kiện 
được trình bày tại Đại hội. Các tham luận, các quyết định của Đại hội. 
Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí 
thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Không 
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khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của 
xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

3.3. Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền: 
Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Thông tin 
nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
Công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình 
hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dư 
luận tích cực của Nhân dân trong nước, trong tỉnh và bạn bè quốc tế về 
kết quả Đại hội XIII của Đảng. Các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, 
Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình 
diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, luôn coi trọng 
việc phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc 
góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến 
pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư 
tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ 
ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Cảnh giác với hiện tượng gieo mầm, nuôi dưỡng đối tượng phản 

biện xã hội tiêu cực
Mở rộng dân chủ, tăng cường phản biện tích cực, lắng nghe những 

ý kiến đóng góp tâm huyết của Nhân dân là chủ trương đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước ta. Hưởng ứng tinh thần ấy, các hoạt động phản biện, 
phản biện xã hội diễn ra khá sôi động và mang lại những kết quả tích 
cực. Thế nhưng, một thực tế rất đáng quan tâm là cả trong và ngoài nước 
xuất hiện một số người lợi dụng phản biện xã hội để gây nhiễu thông tin, 
làm rối tình hình, kích động, hòng tạo ra những mâu thuẫn trong xã hội. 
Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch, một số tổ chức phản động 
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đã móc nối, gieo mầm, nuôi dưỡng các đối tượng phản biện xã hội để sử 
dụng làm công cụ chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Không phủ nhận hiệu quả tích cực từ phản biện xã hội
Thực tế cho thấy, trước mỗi kỳ đại hội đảng, mỗi lần sửa đổi Hiến 

pháp, ban hành các đạo luật hay trước các sự kiện lớn, những vấn đề hệ 
trọng của đất nước... Đảng và Nhà nước ta đều công bố rộng rãi các văn 
kiện dự thảo, đưa ra quan điểm, chủ trương... để lấy ý kiến thảo luận, 
đóng góp của toàn dân. Đại đa số Nhân dân có ý thức trách nhiệm cao, 
luôn coi mỗi đợt đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện là đợt 
sinh hoạt chính trị sâu rộng và hưởng ứng tích cực. Các cơ quan chức 
năng luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận 
sớm, hướng dẫn người dân nghiên cứu, bày tỏ quan điểm, ý kiến của 
mình về từng nội dung trong dự thảo các văn kiện và những vấn đề quan 
trọng. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức hàng trăm hội 
nghị, hội thảo, tọa đàm... nhằm tạo điều kiện để người dân có cơ hội bày 
tỏ quan điểm. 

Tất cả ý kiến dù đồng thuận hay không đồng thuận đều được cơ 
quan chức năng tổng hợp báo cáo với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính 
phủ để xem xét quyết định. Theo tinh thần ấy, để nâng cao chất lượng 
xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh việc phát huy 
dân chủ, lắng nghe, trân trọng các ý kiến đóng góp của Nhân dân, nhất 
là của các chuyên gia, nhà khoa học có kiến thức chuyên sâu về từng 
lĩnh vực... chắt lọc để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn 
kiện. Chính nhờ mở rộng dân chủ, phát huy tinh thần phản biện xã hội 
của toàn dân mà các văn kiện của Đảng, Nhà nước ta đều thể hiện sự kết 
tinh giữa ý Đảng với lòng dân, được sự đồng thuận trong xã hội và sớm 
đi vào cuộc sống.

Thế nhưng, trên thực tế đã có không ít người lợi dụng hoạt động 
phản biện xã hội để mưu mô cơ hội, phản biện kiểu phủ nhận sạch trơn, 
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với các quan điểm hoàn toàn không vì lợi ích của cộng đồng, lợi ích của 
đất nước. Những quan điểm này càng trở nên nguy hiểm khi được các 
thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.

Vẫn là những “chiêu bài” cũ
Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN mà Đảng, 

Nhà nước và Nhân dân ta đang xây dựng là mục tiêu không bao giờ thay 
đổi của các thế lực thù địch. Dù không mới nhưng âm mưu, thủ đoạn để 
thực hiện mục tiêu của chúng thì ngày càng tinh vi hơn. Lợi dụng, xem 
phản biện xã hội là “chiêu bài” để chống phá Đảng, Nhà nước là một 
trong những thủ đoạn như thế.

Những người mang động cơ xấu, nhằm mục đích chống phá đất 
nước không bày tỏ quan điểm theo quy trình tổ chức và các kênh chính 
thống. Các đối tượng triệt để lợi dụng ưu thế của internet, nhất là mạng 
xã hội để tiến hành các hoạt động chống phá núp dưới danh nghĩa phản 
biện xã hội. Dưới sự giật dây của các thế lực thù địch, một số phần tử 
cơ hội trong nước và cả ở nước ngoài đã soạn ra các văn bản dưới dạng 
“tâm thư”, “thư ngỏ”, “thư góp ý” (cả chính danh, nặc danh và mạo 
danh); thậm chí họ còn soạn hẳn một dự thảo văn kiện mới, hoàn toàn 
khác với dự thảo văn kiện chính thống được công bố... để thể hiện những 
ý kiến trái ngược với quan điểm của Đảng, Nhà nước rồi gửi đến các 
đồng chí lãnh đạo. Với kiểu lập luận của họ thoáng qua người ta dễ lầm 
tưởng đó là những “ý kiến tâm huyết”, “những đóng góp chân thành”... 
Nhưng thực chất, trước khi những “tâm thư”, “thư ngỏ”, “thư góp ý”... 
kia được gửi đi thì nó đã được các đối tượng đưa lên mạng xã hội. Để 
minh họa cho những quan điểm sai trái đã nêu, núp dưới chiêu bài phản 
biện xã hội, họ dựng chuyện, tung ra nhiều thông tin thất thiệt, tuyên 
truyền xuyên tạc, nhằm gây nhiễu loạn thông tin, kích động, gây áp lực, 
gieo rắc tâm lý hoài nghi, gây bất ổn trong dư luận.

Để chống phá Việt Nam lâu dài, các thế lực thù địch với cách mạng 
Việt Nam rất quan tâm đến việc gieo mầm, nuôi dưỡng, phát triển lực 
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lượng phản biện mới. Đối tượng phản biện xã hội trong giới trẻ và cán 
bộ, đảng viên, công chức... được họ đặc biệt để mắt. Cùng với tài trợ 
về tài chính, họ còn hướng dẫn nội dung, kế hoạch hoạt động liên kết 
thành mạng lưới. Khi xuất hiện những quan điểm đi ngược chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, thì ngay lập tức 
họ huy động lực lượng “chân rết” vào bình luận, chia sẻ, tung hô... Họ 
thường đánh tráo khái niệm giữa ý kiến phản biện xã hội chính thống 
được Đảng, Nhà nước ta tiếp thu, với những giọng điệu tuyên truyền 
chống phá; hoặc đánh đồng giữa những người có ý kiến khác với những 
đối tượng cơ hội chính trị, lợi dụng phản biện xã hội để gây bất ổn trong 
dư luận. 

Tỉnh táo để không tiếp tay, không mắc mưu
Muốn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng phản biện xã hội để 

chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, chúng ta cần tăng 
cường giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động phản 
biện xã hội. Vai trò định hướng để hoạt động phản biện diễn ra đúng mục 
đích, ý nghĩa và đem lại hiệu quả tích cực của các cấp ủy đảng, chính 
quyền, cơ quan chức năng là rất quan trọng. Cùng với phát huy tốt vai 
trò định hướng, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều 
kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân được tiếp cận thông tin, nghiên 
cứu, thể hiện quan điểm, chính kiến của mình đối với từng nội dung liên 
quan tới đường lối, chủ trương, chính sách, thể chế... tác động trực tiếp 
đến quyền lợi của người dân.

Cảnh giác với hiện tượng gieo mầm, nuôi dưỡng đối tượng phản 
biện xã hội tiêu cực

Đối với từng người dân, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu, 
nhất là những nội dung thuộc quan điểm về các vấn đề hệ trọng, nhạy 
cảm của đất nước tán phát trên mạng xã hội, cần phải tỉnh táo nhận diện 
đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở khách 
quan, đâu là thông tin xuyên tạc. Nâng cao hiểu biết, tự trang bị cho 
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mình những kiến thức cần thiết là cách tốt nhất để mỗi người nâng cao 
“sức đề kháng”, tránh bị cuốn theo những giọng điệu xuyên tạc, kích 
động chống phá của các thế lực thù địch.

Đi đôi với mở rộng dân chủ, tổ chức chặt chẽ hoạt động phản biện 
xã hội tích cực, cần làm tốt việc nắm bắt, tổng hợp, tiếp thu ý kiến của 
Nhân dân để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trong tổng 
hợp và ghi nhận những ý kiến đóng góp của Nhân dân, các cơ quan chức 
năng cần có sự đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, thận trọng, không để kẻ xấu 
lợi dụng phản biện xã hội thực hiện những mục đích đen tối.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần tiến hành chặt chẽ, lấy phòng 
là chính nhưng cũng phải kiên quyết đấu tranh để vừa bảo vệ, vừa ngăn 
chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong nội bộ, lợi dụng 
phản biện xã hội để thực hiện những động cơ, mục đích không trong 
sáng. Đặc biệt, cần quan tâm quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, công chức, nhất là lớp trẻ để bồi dưỡng xây dựng những 
nhân tố tích cực, kịp thời phát hiện những tư tưởng, hành động sai trái. 
Đối với những cán bộ, đảng viên, công chức thoái hóa biến chất về chính 
trị lợi dụng phản biện xã hội tiếp tay cho các thế lực thù địch, cần xử lý 
kịp thời, nghiêm minh. Cần coi trọng công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn 
chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn lợi dụng hoạt động phản biện xã hội 
để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện những hội, nhóm, 
cá nhân lợi dụng phản biện xã hội để tuyên truyền, tán phát những quan 
điểm sai trái trên mạng xã hội, từ đó có biện pháp kiên quyết đấu tranh. 
Đối với những trang mạng lợi dụng phản biện xã hội để tuyên truyền 
theo kiểu xuyên tạc, kích động chống phá Nhà nước Việt Nam, âm 
mưu làm mất ổn định chính trị ở Việt Nam thì cần tổ chức lực lượng 
phối hợp với các nhà mạng, kết hợp giữa biện pháp kỹ thuật với biện 
pháp hành chính để đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định 
của pháp luật.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Thường trực Tỉnh ủy: Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy về công 
tác cán bộ và một số nội dung kinh tế - xã hội; làm việc với Bộ Công 
an về công tác cán bộ; công bố, trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020; nghe các Tiểu ban 
phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII báo cáo kết quả hoạt động 
và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các Tiểu ban; làm việc với lãnh đạo 
Công an tỉnh.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Chủ trì, họp Thường trực Tỉnh ủy; Hội 
nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và UBND 
tỉnh báo cáo kết quả thực hiện hiện Thông báo kết luận số 680-TB/
UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kế hoạch số 153-KH/
TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; họp Ban Chỉ đạo đại hội điểm tỉnh 
tổng kết, rút kinh nghiệm đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở. Dự: Hội 
nghị trực tuyến về an ninh lương thực do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. 
Làm việc: với Bộ Tư lệnh Quân khu V tại tành phố Đà Nẵng; với Văn 
phòng Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh về dự thảo Quy chế làm 
việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Quy định của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng đoàn 
HĐND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung thuộc 
lĩnh vực quy hoạch và đầu tư. Làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về dự 
thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và kế hoạch soạn thảo, hoàn chỉnh 
các đề án khác có liên quan; với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy về phương án kiện toàn nhân sự một số cơ quan; với Ban Nội chính 
Tỉnh ủy về chuẩn bị nội dung tiếp dân định kỳ tháng 3/2020. Làm việc 
với các xã, phường phụ trách về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 (Suối 
Tiên và Diên Đồng - huyện Diên Khánh; Xã Vạn Phước - huyện Vạn 
Ninh, xã Ninh Tây, xã Ninh Phước - thị xã Ninh Hòa; phường Vĩnh Hòa 
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- thành phố Nha Trang). Làm việc với Tổ trưởng Tổ công tác và Nhóm 
giúp việc về tình hình thực hiện Thông báo số 680-TB/UBKTTW của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Làm việc với Hội 
Nông dân tỉnh về kết quả hoạt động năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 
2020; với Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa về nhiệm vụ trọng tâm 
trong thời gian tới. Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, 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. Công bố, trao Quyết định 
chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự 
tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Tính đến nay, toàn tỉnh có 2.049/2.334 đảng bộ bộ phận, chi bộ 
trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội; 67/690 tổ chức cơ sở đảng 
đã tổ chức đại hội. Đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm 10/10 đảng 
bộ cơ sở, trong đó 05 đơn vị đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Nhìn 
chung công tác tổ chức đại hội điểm đảm bảo nội dung, chương trình, 
thời gian theo kế hoạch; công tác bầu cử đúng quy chế, quy định, đúng 
dự kiến, đủ số lượng cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư cấp ủy, đảm bảo dân 
chủ, tập trung.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phòng, chống, 
ứng phó với dịch bệnh Covid-19: Thực hiện kết luận của Bộ Chính 
trị tại Thông báo số 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 về công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19; Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 
chỉ đạo của Chính phủ, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là 
Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020, với tinh thần coi trọng sức khỏe 
và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, 
kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 
Công văn số 3586-CV/TU, ngày 31/3/2020 yêu cầu Ban Cán sự đảng 
UBND tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 
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đảng ủy trực thuộc, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. Các lực lượng chức năng nhất là quân đội, công an, y tế và 
các lực lượng liên quan đã chủ động khẩn trương kiểm tra, rà soát điều 
chỉnh bổ sung kế hoạch, kịch bản ứng phó phòng chống dịch Covid-19 
của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo sát tình hình, 
diễn biến của dịch Covid-19 theo nguyên tắc tập trung tất cả nguồn lực, 
người và phương tiện cần thiết; “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” kiểm tra, 
lập danh sách, giám sát, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn, xử lý triệt để 
không để dịch bệnh lây lan, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các 
giải pháp, biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19

Nhân sự mới:
- 01/4: Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định điều động và 

bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh theo hình thức trực tuyến. Theo đó, 
Bộ Công an đã Công bố quyết định điều động đồng chí đại tá Nguyễn 
Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa nhận nhiệm vụ Cục 
trưởng Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an; Quyết định điều động và 
bổ nhiệm đồng chí đại tá Đào Xuân Lân, Phó Cục trưởng Cục An ninh 
đối ngoại nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Thừa ủy 
nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định cho đồng chí 
đại tá Đào Xuân Lân. 

- 17/3: Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Quyết định chuẩn y 
Bí thư Huyện ủy Diên Khánh cho đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Bí thư 
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Huyện ủy Diên Khánh, giữ chức Bí thư Huyện ủy Diên Khánh, nhiệm 
kỳ 2015 - 2020; đồng thời trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức 
vụ Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
đối với đồng chí Nguyễn Văn Gẫm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 
nguyên Chủ tịch HĐND huyện. 

- Trong các ngày (19, 27/3), đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên 
dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao các 
quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ: Đồng chí 
Đại tá Bùi Đại Thắng - Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng 
ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chuẩn y đồng chí Trần Văn 
Phải - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị 
ủy Ninh Hòa giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Ninh Hòa. 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA  
TỈNH KHÁNH HÒA QUÝ I/2020

1- Về  hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ: Tốc 
độ tăng trưởng kinh tế - GRDP quý I/2020 (giá so sánh 2010) giảm 
9,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp - IIP quý 
I/2020 tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước nhưng đây là số tăng 
thấp nhất trong cả giai đoạn 2012 - 2019 (tăng bình quân 6,9%/năm). 
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có chỉ số sản xuất công nghiệp 
tăng như: Điện sản xuất tăng; 14%, nước yến và nước bổ dưỡng khác 
tăng 13%, đường các loại tăng 30%, thuốc lá điếu tăng 69%, đóng tàu 
tăng 33%; sản phẩm có chỉ số giảm là bia các loại giảm 50%, thủy sản 
đông lạnh giảm 12%... Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 389,487 
triệu USD (giảm 7,63% so với cùng kỳ năm trước).

Dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Các siêu thị, nhà 
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hàng ăn uống, cửa hàng kinh doanh phục vụ khách du lịch có doanh 
số bị giảm sút; nhiều cửa hàng tạm ngưng hoạt động. So với cùng kỳ 
năm trước, nhiều chỉ tiêu về dịch vụ, du lịch có mức giảm lớn: Tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 17.843,1 tỷ đồng (giảm 
18,71%); lượng khách quốc tế giảm mạnh, lượng khách nội địa cũng 
có xu hướng giảm do tâm lý ngại đi du lịch trong mùa dịch; doanh 
thu du lịch đạt 3.242,5 tỷ đồng (giảm 41,8%); số lượt khách lưu trú 
đạt 644,8 nghìn lượt (giảm 58,6%) với 2.286,9 nghìn ngày khách lưu 
trú (giảm 52,2%)), trong đó khách quốc tế đạt 415,4 ngàn lượt (giảm 
52,6%) với 1.860,2 nghìn ngày khách lưu trú (giảm 45,4%); công 
suất sử dụng phòng bình quân trên địa bàn tỉnh quý I/2020 đạt khoảng 
24,5%.

2- Về sản xuất nông, lâm, thủy sản: Hoạt động sản xuất nông 
nghiệp phải đối mặt với diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là 
tình trạng khô hạn. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị tốt phương án chống hạn, 
ngành nông nghiệp cơ bản đảm bảo được nguồn nước cho sản xuất. 
Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ đầu vụ Đông Xuân đến 
15/3 được 31.590,4 ha, bằng 32,75% kế hoạch, trong đó cây lương 
thực là 20.875 ha, bằng 42,66% kế hoạch. So cùng kỳ năm trước, tổng 
diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 8,5%. Tình hình dịch Cúm A/
H5N6 và Dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trên địa bàn tỉnh đã được khống 
chế và không phát sinh ổ dịch mới. Các đơn vị lâm nghiệp tập trung 
chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng, đẩy mạnh công tác 
phòng chống cháy rừng trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài 
có nguy cơ cháy rừng rất cao; phối hợp triển khai các giải pháp ngăn 
chặn hành vi chặt phá rừng trái phép. Tổng sản lượng thủy sản quý 
I/2020 được 23.809,5 tấn (tăng 2,47% so cùng kỳ năm trước) với sản 
lượng thủy sản khai thác được 22.721,5 tấn (tăng 1,74%); sản lượng 
thủy sản nuôi trồng được 1.088,1 tấn (tăng 20,59%).
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3- Tình hình thu, chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn quý I/2020 được 3.849,9 tỷ đồng, bằng 22,3% dự toán và giảm 
21,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 
được 703,7 tỷ đồng, bằng 54,1% dự toán và giảm 10,4% so với cùng 
kỳ; thu nội địa được 3.146,2 tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán và giảm 24% 
so cùng kỳ. Chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương quý I/2020 
được 2.291,8 tỷ đồng, bằng 17,9% dự toán, trong đó chi thường xuyên 
1.311,08 tỷ đồng, bằng 18,2% dự toán.

4- Về  lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Đến cuối tháng 3/2020, huy 
động vốn toàn tỉnh ước đạt 85.355 tỷ đồng, giảm 571 tỷ đồng (0,66%) so 
với đầu năm, so cùng kỳ năm trước tăng 4.849 tỷ đồng (6,02%). Dư nợ 
cho vay ước đạt 88.680 tỷ đồng, giảm 1.425 tỷ đồng (1,58%) so với đầu 
năm, so cùng kỳ năm trước tăng 7.552 tỷ đồng (9,31%). Doanh số cho 
vay ba tháng đầu năm ước đạt 23.843 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước 
giảm 36,02%. Đến ngày 29/02/2020, toàn tỉnh có 684 khách hàng vay vốn 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dư nợ bị ảnh hưởng 9.061,73 tỷ đồng, 
chiếm 10,74% dư nợ cho vay toàn địa bàn. Trước tình hình dịch Covid-19, 
chi nhánh các ngân hàng đã chủ động triển khai giải pháp tháo gỡ khó 
khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay 
đối với các khoản cho vay cũ, tích cực cho vay mới phục vụ sản xuất, kinh 
doanh với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng.

5- Về  đầu tư xây dựng và phát triển doanh nghiệp, tính đến ngày 
31/3/2020, toàn tỉnh cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 
369 doanh nghiệp (giảm 22,8%) so với cùng kỳ năm trước) với tổng vốn 
đăng ký khoảng 1.813,2 tỷ đồng; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng 
hoạt động là 513 doanh nghiệp (tăng 64,4%) so với cùng kỳ năm trước); 
thu hút được 02 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 33 tỷ đồng. 
UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch đầu tư công năm 2020; rà soát, giảm kế hoạch vốn các dự án 
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bị vướng bồi thường giải tỏa và thủ tục đầu tư, không có khả năng thực 
hiện hết vốn trong năm 2020; bổ sung vốn cho các dự án hoàn thành, bàn 
giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019 còn thiếu vốn, dự án có nhu 
cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 
2020; phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 theo Chỉ 
thị số 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

6- Về  văn hóa, xã hội: Từ 09/01 đến ngày 26/3/2020, toàn tỉnh đã 
theo dõi, cách ly tập trung 1.286 trường hợp, trong đó: Tổng số ca xét 
nghiệm có kết quả là 768 ca (01 ca dương tính đã điều trị khỏi; 767 ca 
âm tính); còn 267 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. Tống số trường hợp 
đang theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú có sự giám sát của nhân viên y 
tế là 209 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ khác, hiện 
tại sức khỏe bình thường, không có triệu chứng bệnh. Có 637 trường hợp 
được theo dõi sức khỏe tại nhà đã qua 14 ngày. Các cơ quan chức năng 
của tỉnh đã tập trung tuyên truyên về công tác phòng, chống dịch Covid 
-19 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí được tổ chức phù hợp với diễn biến, tình 
hình dịch bệnh; đảm bảo đúng yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

Các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học từ 
ngày 03/02/2020. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các công ty viễn 
thông tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho giáo viên thiết kế bài giảng, 
hướng dẫn học sinh học và ôn tâp kiến thức trong thời gian nghỉ học; 
phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa tổ chức dạy 
học trên truyền hình đối với các bộ môn: Toán học, Ngữ văn và Tiếng 
Anh của khối 9 và 12.

Công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chăm lo cho các 
đối tượng chính sách, người có công trong các dịp lễ, Tết được thực 
hiện tốt; công tác giảm nghèo, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công 
tác bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các cấp, các ngành 
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chủ động triển khai các nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của 
dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động; 
đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn và sức khỏe của Nhân dân.

XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI  
CHÍNH PHỦ SỐ VÀ NỀN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM
1. Kết quả đạt được 
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi 

trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ 
điện tử. Năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/
TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Chính phủ đã ban 
hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện 
tử, Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, 
định hướng đến 2025, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của 
Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư…

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa 
phương đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả bước 
đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử. Các cơ quan nhà nước đã cung 
cấp một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cho doanh nghiệp và người 
dân. Tính đến hết quý III/2019, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 
được cung cấp tại các bộ, cơ quan trung ương là 1.720 dịch vụ, tỷ lệ 
phát sinh hồ sơ trực tuyến là 47,7%; tại các địa phương là 46.660 dịch 
vụ, với tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến là 17,3%. 

Nổi bật là Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của 
Chính phủ (e-Cabinet) đã hoạt động từ tháng 6/2019 và Cổng dịch vụ 
công quốc gia tháng 12/2019 là một dấu mốc quan trọng trong xây dựng 
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Chính phủ điện tử, tạo một kênh giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp 
với cơ quan hành chính nhà nước, giúp công khai minh bạch giữa người 
xử lý, giải quyết dịch vụ công với người được cung cấp dịch vụ công 
thông qua mạng điện tử, từ đó chống được nạn cửa quyền hách dịch, 
tiêu cực, ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt và tạo môi trường đầu tư 
kinh doanh, đặc biệt có ý nghĩa và giá trị thiết thực trong bối cảnh dịch 
Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường như hiện nay. 

2. Một số hạn chế
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình xây dựng Chính 

phủ điện tử ở nước ta còn một số hạn chế như: Một số nội dung triển 
khai Chính phủ điện tử chưa được như mong đợi, kết quả đạt được vẫn 
còn khiêm tốn. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, hạ tầng công 
nghệ thông tin nền tảng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử còn chậm, 
bảo mật, an toàn, an ninh thông tin thấp, chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu 
giữa các hệ thống thông tin. Cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ 
thông tin vẫn còn vướng mắc; ứng dụng công nghệ thông tin được triển 
khai chưa hiệu quả. Việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ 
công việc còn phụ thuộc nhiều vào giấy tờ, thủ công; tỷ lệ sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến còn rất thấp.

3. Một số giải pháp trong thời gian tới
(1) Hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc 

triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ 
số, xã hội số và nền kinh tế số. Đẩy mạnh xây dựng các đề án về các giải 
pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin 
tại các bộ, ngành, địa phương… 

(2) Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử  phù 
hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới. Tập trung hoàn 
thiện các Cơ sở dữ liệu nền tảng quốc gia, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp... 
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(3) Thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh 
nghiệp và phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ, thực hiện chuyển 
đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số. 
Xây dựng các hệ thống thông tin Chính phủ không giấy tờ; Hệ thống 
điện tử về tham vấn chính sách; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia 
tiến tới xây dựng Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ 
tướng Chính phủ. 

(4) Rà soát, sắp xếp lại và huy động mọi nguồn lực để triển khai 
các nhiệm vụ ưu tiên phát triển Chính phủ điện tử, điều chỉnh cơ chế đầu 
tư đặc thù cho công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa để phát huy 
hiệu quả hợp tác công - tư; tổ chức đào tạo, tập huấn, khai thác sử dụng 
các hệ thống thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 
người dân, doanh nghiệp. 

(5) Phát huy vai trò người đứng đầu, nâng cao hiệu quả thực thi và 
trách nhiệm giải trình. Các nhiệm vụ triển khai Chính phủ điện tử  cần 
được đánh giá gắn liền với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu từng bộ, 
ngành, địa phương và được đo lường qua bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, 
đo lường chất lượng kết quả xây dựng Chính phủ điện tử.

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP 
DO CHỦNG MỚI CỦA VI-RÚT CÔ-RÔ-NA (COVID-19)  

GÂY RA ĐẾN NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU
Tính đến nay, đại dịch Covid-19 đã lan ra tất cả các châu lục (trừ 

châu Nam cực), với hơn 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, toàn thế giới đã  
có trên 1.911.407 người mắc bệnh, trong đó 118.854 người tử vong. Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch 
toàn cầu. Đáng chú ý là, trong khi Trung Quốc tuyên bố đã kiểm soát 
và dập dịch thành công với số ca nhiễm mới trong ngày càng ít, thì Mỹ, 
Anh, Italy, Iran, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Tây Ban Nha đang trở thành 
“tâm dịch” với số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng nhanh chóng. 
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Hiện nay, Mỹ là điểm dịch nóng nhất toàn cầu với trên 1.000 người chết 
mỗi ngày. 

Tại Việt Nam, tính đến ngày 14/4/2020 đã có 265 ca mắc Covid-19, 
trong đó có 160 người nước ngoài, 105 người lây nhiễm thứ phát, 145 
ca đã được điều trị khỏi và chưa có trường hợp nào tử vong.

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ 
Bắc, Trung Quốc, chuỗi cung ứng toàn cầu đã bị gián đoạn do Trung 
Quốc là đối tác cung cấp hàng hóa đầu vào quan trọng cho nhiều quốc 
gia và tập đoàn đa quốc gia trên thế giới. Các tổ chức quốc tế dự báo 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm mạnh trong quý I/2020. Chỉ số 
thương mại hàng hóa toàn cầu của WTO (tháng 02/2020) đã giảm mạnh 
xuống chỉ còn 95,5 điểm (so với 96,6 điểm tháng 11/2019). 

Các nền kinh tế tiếp tục đối mặt với khó khăn trong tình hình diễn 
biến dịch Covid-19 kéo dài. Dự báo GDP của Trung Quốc giảm từ 0,5 
đến 1 điểm phần trăm trong năm 2020; riêng trong quý I/2020 có thể 
giảm 2 điểm phần trăm. Kinh tế Nhật Bản cũng có nguy cơ suy thoái. 
Một số chuyên gia lo ngại kinh tế Nhật Bản có thể rơi vào tăng trưởng 
âm trong quý II/2020. Kinh tế Hàn Quốc cũng đối mặt với nhiều rủi ro 
do dịch Covid-19. Lạm phát tháng 01/2020 đã tăng 1,5% so với cùng 
kỳ năm 2019; thặng dư thương mại giảm xuống còn 0,62 tỷ USD trong 
tháng 01/2020. Khu vực châu Âu tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở 
mức thấp, đạt 0,1% trong quý IV/2019…

Dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới thị trường chứng khoán, 
dầu mỏ của thế giới. Hầu hết các thị trường chứng khoán quốc tế đều 
mất điểm mạnh so với đầu năm 2020 và kéo dài trong nhiều phiên liên 
tiếp, là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2008 đến nay. Thị trường 
chứng khoán châu Âu đã phải đóng cửa trong sắc đỏ khi WHO công 
bố Covid-19 là đại dịch. Chứng khoán châu Á cũng đồng loạt quay đầu 
giảm trở lại trong phiên 11/3. Ngoài ra, giá dầu mỏ và giá vàng thế giới 
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cũng đã giảm mạnh do tác động của dịch.
Để ứng phó với tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến tăng 

trưởng kinh tế, Ngân hàng Trung ương nhiều nước (như Trung Quốc, 
In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Brazin,…) đã và đang thực hiện 
chính sách tiền tệ nới lỏng như hạ lãi suất cơ bản, hạ dự trữ bắt buộc, hạ 
giá đồng nội tệ… để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Một số nước khác dùng 
chính sách tài khóa đã có gói kích thích kinh tế (3 - 5 tỷ USD) nhằm hỗ 
trợ trực tiếp người dân và doanh nghiệp. Nhiều tổ chức tài chính quốc 
tế cũng đã có biện pháp để giúp vực dậy nền kinh tế toàn cầu. 

Tại Việt Nam, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt 
của đời sống kinh tế, xã hội. Các hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, 
vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, 
giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí, nhất là du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt. 
Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp 
trên địa bàn có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng 
hoạt động… Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ 
thị số 11/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đề nghị cộng 
đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước tập trung phòng, chống, giảm 
thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 
sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Giới chuyên gia dự báo, dịch bệnh Covid-19 có thể tác động tiêu 
cực lâu dài đến nền kinh tế toàn cầu và tạo lực cản đáng kể với nhiều 
nền kinh tế của các khu vực. Việc đối phó với dịch Covid-19 không chỉ 
của riêng Trung Quốc mà của tất cả các chính phủ cũng như của mọi 
người dân và cần phải được đồng thời tiến hành trên cả bốn phương 
diện: Y tế, chính trị, kinh tế và con người. Mỗi quốc gia tự xác định 
mức độ thích hợp nhất, đồng thời sẵn sàng ứng phó với khủng hoảng, 
tăng cường nghiên cứu và trao đổi kết quả nghiên cứu, thông tin kịp 
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4/2020

1. Đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội có thể bị phạt đến 20 
triệu đồng

Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/2/2020 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn 
thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, 
có hiệu lực từ ngày 15/04/2020, quy định mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu 
đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực 
hiện một trong 08 nhóm hành vi tại Khoản 1 Điều 101 như: a) Cung cấp, 
chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc 
phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; b) 
Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, 
đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; c) Cung 
cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh 
dị, rùng rợn; d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang 
trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc 
phục vụ đánh bạc…Ngoài việc bị xử phạt như trên, người có hành vi vi 
phạm buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin 
vi phạm pháp luật.

2. Cấm khai thác cát, sỏi tại khu vực bờ sông có nguy cơ sạt, lở
Theo Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, ngày 24/02/2020 của Chính 

phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi 
sông, có hiệu lực từ ngày 10/04/2020, việc khoanh định khu vực cấm 
hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi 
lòng sông được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật Khoáng 
sản. Căn cứ đặc điểm địa hình, địa chất, hình thái của lòng sông, chế 
độ dòng chảy, diễn biến lòng, bờ, bãi sông và thực trạng, diễn biến tình 
hình xói, lở, bờ, bãi sông, các khu vực sau được khoanh định là khu vực 
cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông: a) Khu vực đang bị sạt, lở; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199234
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b) Khu vực đã bị sạt, lở và có nguy cơ tiếp tục bị sạt, lở; c) Khu vực bờ 
sông không ổn định, có nguy cơ sạt, lở; d) Khu vực khác có tầm quan 
trọng trong việc bảo đảm sự ổn định, an toàn của bờ sông; khu vực có 
công trình quốc phòng an ninh, khu đô thị, khu dân cư, khu vực có công 
trình đê điều, thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, quan trắc, giám sát 
và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác mà việc khai thác cát, sỏi lòng 
sông có thể làm gia tăng nguy cơ mất ổn định bờ sông do UBND cấp 
tỉnh quyết định.

3. Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt 
đến 150 triệu đồng

Ngày 01/03/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-
CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, 
bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020. Theo đó, phạt 
tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi tạm 
thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao 
động nhưng không báo cho người lao động trước 03 ngày làm việc hoặc 
không thông báo rõ thời hạn làm tạm thời hoặc bố trí công việc không 
phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động. Phạt tiền từ 50-75 
triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi cưỡng bức lao 
động, ngược đãi người lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự. Nghị định còn quy định xử phạt đối với người sử dụng lao động 
trả lương không đúng hạn cho người lao động (NLĐ), cụ thể: Phạt tiền 
từ 5 - 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 1 - 10 NLĐ; từ 10 - 20 triệu đồng nếu 
vi phạm từ 11 - 50 NLĐ; từ 20 - 30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 - 100 
NLĐ; từ 30 - 40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 - 300 NLĐ; từ 40 - 50 
triệu đồng nếu vi phạm từ 301 NLĐ trở lên. 

Các mức phạt tiền nêu trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt 
tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=0&type_group_id=4&category_id=0
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=0&type_group_id=4&category_id=0
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Chuyên mục Hỏi - Đáp

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 các hình thức cảnh 
cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)?

Trả lời: Theo Khoản 2, Điều 18, 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) Huy động vốn, cho vay vốn 
không đúng quy định; thực hiện sai phương án, trình tự, thủ tục cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt gây thiệt hại về tài chính, tài sản của Nhà nước. b) Cho vay ưu 
đãi sai đối tượng; vi phạm quy định mức vốn cho vay ưu đãi; phát 
hiện bên vay vốn sử dụng vốn vay sai mục đích nhưng không chấm 
dứt việc cho vay hoặc không thực hiện các biện pháp thích hợp để thu 
hồi số tiền đã cho vay. c) Hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần, chuyển 
nhượng cổ phần, trích lập các quỹ trái quy định; sử dụng các quỹ vào 
việc trả lãi cổ phần hoặc chuyển ra nước ngoài không đúng quy định. 
d) Lập quỹ trái phép; báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ 
sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán; hủy bỏ hoặc làm hư hỏng tài 
liệu, chứng từ kế toán trước thời hạn lưu giữ theo quy định. đ) Thực 
hiện không đúng hoặc không đầy đủ quy định về nghĩa vụ của các bên 
thế chấp và bên nhận thế chấp, cầm cố, bảo lãnh vay vốn theo quy 
định. e) Vi phạm quy định về tỉ giá mua, bán ngoại tệ và chi trả kiều 
hối. Mua, bán và thu ngoại tệ mà không có giấy phép. Cho vay, thanh 
toán ngoại tệ không đúng quy định. g) Vi phạm các quy định về sản 
xuất, vận chuyển, mua, bán, kinh doanh vàng. h) Thực hiện không 
đúng mức tiền cho vay trên giá trị tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh; 
nhận thế chấp, cầm cố tài sản để cho vay không đúng quy định; trốn 
tránh trách nhiệm trả nợ. i) Thiếu trách nhiệm trong công tác thanh tra, 
giám sát ngân hàng gây hậu quả nghiêm trọng.
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