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

Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây 
dựng Đảng về đạo đức

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đảng cộng sản - 
đảng cách mạng chân chính theo học thuyết đảng kiểu mới của Lênin 
và đảng cộng sản cầm quyền có một vị trí nổi bật, có vai trò đặc biệt 
quan trọng. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp 
cách mạng, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Sau 10 năm đầu trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước (kể 
từ năm 1911), năm 1920, Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến sĩ cộng 
sản đầu tiên của Việt Nam, là người đồng sáng lập Đảng Cộng sản 
Pháp, khi mới 30 tuổi. Cũng năm 1920, lần đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc 
được đọc tác phẩm của Lênin về “Quyền tự quyết của các dân tộc” 
qua bản tiếng Pháp, tạo nên bước ngoặt nhận thức trong cuộc hành 
trình tư tưởng của Người. Sau này, khi hồi tưởng lại, Người đánh giá, 
tư tưởng Lênin đã rọi sáng cho Người, giúp Người nhận ra “đây là 
cái cẩm nang thần kỳ, là con đường giải phóng cho chúng ta, là con 
đường cứu sống chúng ta”. 

Mười năm sau, năm 1930, ở tuổi 40, Người sáng lập Đảng ta với 
tên gọi “Đảng Cộng sản Việt Nam”. Người trực tiếp soạn thảo Chính 
cương, Sách lược của Đảng, Điều lệ Đảng và thư gửi quốc dân đồng 
bào nhân sự kiện Đảng ra đời, kêu gọi đồng bào đoàn kết xung quanh 
Đảng, đi theo con đường cách mạng mà Đảng vạch ra. 

Trước đó, tại Quảng Châu (Trung Quốc), vào năm 1927, Người 
viết tác phẩm “Đường cách mệnh”, đặt nền móng tư tưởng lý luận, 
đồng thời chuẩn bị về chính trị và tổ chức cho Đảng ra đời. Tác phẩm 
quan trọng này được viết sau Cách mạng Tháng Mười Nga đúng 10 
năm, khi Người đã là một người Mác-xít, đã giác ngộ Chủ nghĩa Mác-
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Lênin, tiếp thu chân lý của thời đại mới dưới ánh sáng của Cách mạng 
Tháng Mười (năm 1917) và từ thực tiễn xây dựng nước Nga Xô viết 
trong buổi đầu áp dụng “Chính sách kinh tế mới” (NEP) của Lênin. 
Người khẳng định trong tác phẩm “Đường cách mệnh”: “Bây giờ học 
thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc 
chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Song, Người là một nhà Mác-xít sáng tạo, chứ không giáo điều. 
Người trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo, 
không chỉ vận dụng mà còn phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin 
từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn cách mạng thế giới. Vốn 
sống và kinh nghiệm mà Người tích lũy được trong 30 năm tìm đường 
cứu nước (1911 - 1941), với hoạt động thực tiễn phong phú của Người 
trong phong trào công nhân và lao động ở châu Âu và phương Tây, 
cũng như thực tiễn gần 30 năm Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam, kể từ khi Người về nước cho đến khi Người qua đời (1941 
- 1969), thực sự là trường học vĩ đại - trường học của cuộc sống lao 
động - học tập và tranh đấu, rèn đúc nên cốt cách và bản lĩnh của một 
nhà cách mạng chân chính, nhà Mác-xít hiện đại Hồ Chí Minh.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây 
dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức - đạo 
đức cách mạng. Đây là đóng góp quan trọng nổi bật của Hồ Chí Minh 
vào lý luận đảng cầm quyền. Theo Hồ Chí Minh, Đảng phải là một 
đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để. Đảng 
phải là người lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, trung thành của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. Người đòi hỏi Đảng và từng tổ chức 
đảng, cán bộ và đảng viên phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu để 
thực sự là những tấm gương sáng cho quần chúng tin tưởng, noi theo.

Theo Hồ Chí Minh, muốn vậy Đảng phải nêu cao tính kỷ luật, 
tinh thần đoàn kết, có sức chiến đấu. Đảng phải tỏ rõ bản lĩnh của một 
đảng cách mạng, đảng chiến đấu, đảng hành động. Nguyên tắc cốt 
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tử của Đảng là tập trung dân chủ và Người cũng thường nhấn mạnh 
dân chủ tập trung, bảo đảm lãnh đạo tập thể gắn liền với cá nhân phụ 
trách. Kỷ luật của Đảng phải thật nghiêm minh, là “một thứ kỷ luật 
sắt”, thống nhất ý chí và hành động, dựa trên sự tự giác của mỗi đảng 
viên.

Một trong những luận điểm quan trọng của Người về Đảng chân 
chính cách mạng là thái độ và hành động của Đảng trước những khuyết 
điểm, sai lầm mà Đảng và cán bộ đảng viên có thể mắc phải. Đảng 
phải tỏ rõ thái độ dũng cảm và tính phê phán nghiêm túc, trung thực 
mà sâu xa là trách nhiệm của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, đối 
với cuộc sống của Nhân dân.

Là một nhà tư tưởng Mác-xít sáng tạo đầy bản lĩnh, là người 
sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh có những đóng góp ở tầm 
phát kiến về lý luận xây dựng đảng cộng sản cầm quyền, làm sâu sắc 
và phong phú thêm lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Chỉ riêng “12 
điều xây dựng Đảng cách mạng chân chính” mà Người nêu ra trong 
“Sửa đổi lối làm việc” từ năm 1947 đã là sự tiếp nối, sự phát triển hợp 
lô-gíc những tư tưởng của Người về Đảng trong “Đường cách mệnh”, 
năm 1927. Các tác phẩm Người viết năm 1949, cách đây hơn 70 năm, 
như: “Đảng ta”, “Cần kiệm liêm chính”, “Dân vận”… cho thấy Người 
đã nhạy cảm và sâu sắc như thế nào khi bàn tới nội dung xây dựng 
Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức. Cho đến Di chúc (1965 
- 1969) và tác phẩm lý luận cuối cùng của Người, được công bố đúng 
vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1969) “Nâng cao 
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, thì sự quan tâm của 
Người về đạo đức trong Đảng càng nổi bật.

Trong hàng ngũ các lãnh tụ cộng sản, trong phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, Hồ Chí Minh là người quan tâm nổi bật nhất 
và có những kiến giải hệ thống nhất về xây dựng đảng cộng sản cầm 
quyền, cũng là người nhấn mạnh nhiều nhất về đạo đức cách mạng 
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của Đảng, của cán bộ đảng viên và xây dựng Đảng về đạo đức, từ đó 
đề cập tới văn hóa của Đảng, nhất là của đảng cộng sản cầm quyền.

Vận dụng những tư tưởng quý báu đó của Người vào thực tiễn 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, chúng ta cần bảo đảm sự thống 
nhất hữu cơ, chỉnh thể trong nhận thức và hành động, gắn liền tư 
tưởng với đạo đức và phong cách, giữa lý luận với thực tiễn; đặc biệt 
chú trọng thực hành. Cần quán triệt và thể hiện sáng tạo những chỉ 
dẫn của Người trong công tác lãnh đạo của Đảng. Theo đó, lãnh đạo 
một cách khoa học, trên cơ sở khoa học và trình độ khoa học cao. 
Đảng phải đặc biệt tỏ rõ vai trò tiên phong về lý luận. Đảng lãnh đạo 
bằng sự gương mẫu, nêu gương. Đây là cách lãnh đạo tốt nhất, hợp 
với ý nguyện, lòng dân nhất, có tác dụng thúc đẩy tốt nhất đối với 
quần chúng - lãnh đạo bằng sức mạnh của đạo đức cách mạng, đẩy lùi, 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân, để toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ Nhân dân. Đảng lãnh đạo và cầm quyền một cách dân chủ, 
nêu cao tính chiến đấu, trên tinh thần tôn trọng pháp luật của nhà nước 
pháp quyền và Điều lệ Đảng. Chỉ như vậy mới bảo đảm hiệu quả lãnh 
đạo và uy tín ảnh hưởng sâu rộng của Đảng trong xã hội.

Sự hài lòng của người dân, niềm tin của người dân với Đảng, với 
chế độ là thước đo quan trọng nhất mà Đảng và mọi cán bộ đảng viên 
trong toàn Đảng phải tự ý thức, phải phấn đấu đạt được trong công 
tác, lối sống và mỗi lời nói, việc làm cụ thể.

TỰ HÀO 90 NĂM CÓ ĐẢNG
Trong không khí đón xuân mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

ta vui mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. 
Đã 90 mùa xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, 
thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ 
một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia 
có uy tín, vai trò và vị thế trên trường quốc tế.
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Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm 
trong đêm dài nô lệ. Nhân dân vùng lên chống ách áp bức, bóc lột của 
bọn thực dân và phong kiến tay sai với nhiều phong trào đấu tranh bất 
khuất, sáng ngời tinh thần yêu nước nhưng đều thất bại do chưa có một 
đường lối đúng đắn. Trong bối cảnh ấy, Bác Hồ của chúng ta, dưới tên 
gọi Nguyễn Ái Quốc, trên đường bôn ba khắp thế giới tìm đường cứu 
nước, đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cách mạng vô sản 
mà theo Người là con đường duy nhất cứu nước, giải phóng dân tộc. 
Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản là Đông 
Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng 
sản Liên đoàn họp hội nghị hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng nước ta có ngọn cờ dẫn đường 
chỉ lối là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc.

Đảng ra đời là bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích trong 
thế kỷ 20, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc. Đó là Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đập tan xiềng xích nô lệ của thực 
dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ phong kiến hàng nghìn 
năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông 
đầu tiên ở Đông - Nam Á và mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc 
kháng chiến giải phóng dân tộc; bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công 
cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. 
Suốt 90 năm qua, con đường đi của dân tộc đầy gian nan, đất nước có 
lúc ở tình thế vô vàn khó khăn, nhưng Đảng ta với bản lĩnh vững vàng, 
luôn trung thành với lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc đã 
thật sự khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa sai lầm, 
khuyết điểm. Vì vậy mà Nhân dân luôn tin yêu, ủng hộ, kiên trì đi theo 
sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng 
cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
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Màu cờ đỏ thắm trong sắc hồng mùa xuân, lòng người phơi phới, 
tự hào, tin tưởng tương lai ngày càng tươi sáng. Thực tiễn 90 năm qua 
chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng 
đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; quá trình ấy 
Đảng được tôi luyện, không ngừng trưởng thành, ngày càng giàu kinh 
nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng với sứ mệnh chèo lái con thuyền 
cách mạng của dân tộc Việt Nam. Trải qua cuộc trường chinh giành độc 
lập và bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát 
triển đất nước, Đảng luôn lấy việc phục vụ Nhân dân làm mục tiêu phấn 
đấu. Gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và 
lãnh đạo, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, 
đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân 
ta. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam vươn lên trở thành nước 
đang phát triển có thu nhập trung bình; chính trị xã hội ổn định; độc lập, 
chủ quyền quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị 
thế đất nước không ngừng nâng cao trên trường quốc tế. Đây là kết quả 
quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, phát huy trí tuệ của toàn 
Đảng, toàn dân; đồng thời khẳng định sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nguồn gốc sức mạnh của Đảng.

Trước thành quả của đất nước hôm nay, chúng ta thấm thía và biết 
ơn vô hạn công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu, các lãnh tụ của Đảng, 
các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường, 
anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc. Tự hào về truyền thống 
vẻ vang của Đảng, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm xây dựng Đảng 
vững mạnh toàn diện. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cuộc sinh 
hoạt chính trị sâu sắc, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các nghị quyết nêu trên được thực 
hiện gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, với các quy định của Đảng về trách nhiệm 
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nêu gương; đồng thời công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực được triển khai kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, toàn diện và đi vào 
chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, là những biện pháp 
đồng bộ, hiệu quả nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng cần tiếp tục được đẩy mạnh; nhất là kiên quyết làm trong sạch 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, 
làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu 
cực, chạy chức, chạy quyền. Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực; xây dựng bộ máy chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi đang lan tỏa khắp cả nước 
bởi những kết quả đạt được rất đáng tự hào của năm qua, toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, vượt qua những thách thức, tiếp 
tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trên các lĩnh vực nhằm đạt kết quả cao hơn nữa trong năm 
2020 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm cuối của nhiệm 
kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiến hành đại hội đảng 
bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Quốc khánh, 
130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm Việt Nam thực hiện 
vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 
Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và nhiều sự kiện chính trị trọng đại 
khác.

Đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, gửi trọn niềm tin 
vào con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, mỗi người hãy đặt 
quyết tâm như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng khẳng định trong ngày đầu xuân năm mới: “Có đánh thức được 
tiềm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ đất 
nước hay không, điều đó phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của toàn Đảng, 
toàn dân ta, của mỗi người Việt Nam chúng ta”.
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CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA     
NĂM 2019; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020
1. Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2019
Trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều biến động 

sâu sắc, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã đạt nhiều 
kết quả quan trọng. Ta đã giữ vững đường lối độc lập tự chủ, ứng xử 
linh hoạt, hạn chế được tối đa các thách thức, khó khăn, tận dụng tốt 
các cơ hội, tối đa hóa lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ, huy động được các 
nguồn lực cho phát triển đất nước, nâng cao uy tín, vị thế của Đảng 
và Nhà nước trên trường quốc tế. Cụ thể là:

1.1. Xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh của đất 
nước. Ta đã kiên quyết, kiên trì, xử lý vấn đề Biển Đông hiệu quả; 
triển khai nhiều biện pháp đấu tranh đồng bộ, thống nhất ở tất cả các 
cấp, các kênh, các ngành về chính trị - ngoại giao - pháp lý, tuyên 
truyền và thực địa. Kết quả đấu tranh đã đảm bảo vững chắc chủ 
quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của ta trên các vùng biển, 
duy trì được bình thường các hoạt động kinh tế biển; đồng thời cơ 
bản đảm bảo cục diện quan hệ đối ngoại ổn định với Trung Quốc, 
giữ được ổn định nội bộ, không để các thế lực thù địch lợi dụng gây 
bất ổn xã hội và bất lợi về quan hệ đối ngoại.Ta cũng đã có nhiều nỗ 
lực, phối hợp với phía Campuchia có quyết sách đúng đắn trong việc 
hoàn thành ký và phê chuẩn 02 văn kiện pháp lý công nhận 84% 
thành quả phân giới, cắm mốc đường biên giới trên bộ, tạo điều kiện 
thuận lợi ổn định đường biên giới và tập trung thúc đẩy việc hoàn 
thành phân giới phần còn lại giữa hai nước trong thời gian tới; đấu 
tranh hiệu quả với sự can dự, chống phá của các thế lực thù địch, 
nhất là việc lợi dụng các giá trị liên quan đến dân chủ, nhân quyền, 
đảm bảo tốt trật tự an ninh, an toàn và ổn định xã hội.
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1.2. Phát huy tốt tự chủ đối ngoại, lấy lợi ích quốc gia dân tộc 
là ưu tiên cao nhất, xử lý đúng đắn quan hệ của ta với các nước lớn 
và đối tác quan trọng, góp phần củng cố cục diện quan hệ đối ngoại 
ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu; duy trì thế cân bằng trong quan 
hệ với các nước lớn. Công tác hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực tiếp 
tục được triển khai chủ động, tích cực, giúp chúng ta có thêm công 
cụ, điều kiện để ứng phó với các thách thức về an ninh và phát triển. 
Hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng phát huy hiệu quả trong việc 
thúc đẩy tăng cường tin cậy chính trị với các nước.

1.3. Phát huy tốt vị thế đối ngoại, tranh thủ thời cơ, tận dụng 
các cơ hội, nâng cao uy tín trên trường quốc tế và sự tin cậy đối 
ngoại. Việc Việt Nam tổ chức tốt cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều; 
đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy ký kết Hiệp định đối tác toàn 
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); nỗ lực triển khai 
và mở rộng các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc và 
được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện 
vị thế, uy tín của ta, đóng góp tích cực và thành viên có trách nhiệm 
trong cộng đồng quốc tế, củng cố hơn vị thế đối ngoại của đất nước.

1.4. Tận dụng tốt các cơ hội từ môi trường quốc tế phức tạp, 
tạo thêm các cơ hội thuận lợi cho phát triển kinh tế; tranh thủ, tận 
dụng tốt chiến tranh thương mại Mỹ - Trung để gia tăng thu hút đầu 
tư, mở rộng xuất khẩu; nỗ lực thúc đẩy để ký kết Hiệp định thương 
mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU; tích cực tham 
gia thúc đẩy đàm phán và ký kết RCEP.

1.5. Quan hệ đối ngoại đảng được triển khai tích cực, chủ 
động theo tinh thần Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị, đạt nhiều kết quả 
quan trọng, toàn diện, góp phần tạo nền tảng chính trị cho quan hệ 
song phương; duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho 
phát triển đất nước; nâng cao vị thế của Đảng và đất nước.

Quan hệ với các đảng cầm quyền ở các nước XHCN và láng 
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giềng có chung biên giới tiếp tục được củng cố. Quan hệ giữa Đảng 
ta với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia 
gia tăng sự tin cậy. Quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc tuy bị 
tác động do vấn đề Biển Đông, song về tổng thể duy trì ổn định. 
Quan hệ hữu nghị đặc biệt và đoàn kết gắn bó với Đảng Cộng sản 
Cu-ba ngày càng được củng cố...

1.6. Công tác đối ngoại nhân dân được triển khai chủ động, 
tích cực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân 
dân triển khai đa dạng các hoạt động, trong đó có nhiều hoạt có quy 
mô và ý nghĩa chính trị lớn, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ 
đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước; đẩy mạnh hợp 
tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, trong 
đó giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2019 ước đạt 260 
triệu USD; tham gia tích cực vào công tác vận động, đấu tranh bảo 
vệ chủ quyền Biển Đông; tham gia có trách nhiệm trong các cơ chế 
đa phương, đóng góp cho phong trào nhân dân khu vực, thế giới.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Một là, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, phát huy 

vị thế chiến lược, xử lý tốt các vấn đề đặt ra trọng quan hệ với Mỹ 
và Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung gia 
tăng phức tạp; gia tăng tin cậy chính trị, tránh hai nước nhận thức 
không đúng ta đi với nước này để chống nước kia; ủng hộ các sáng 
kiến của hai nước có lợi cho hòa bình, an ninh, ổn định tại khu vực 
và trên thế giới.

Hai là, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền Biển 
Đông, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt sâu sắc, thực hiện đồng 
bộ, thống nhất các biện pháp toàn diện về chính trị, ngoại giao, 
pháp lý, đấu tranh trên thực địa, thông tin tuyên truyền về vấn đề 
Biển Đông; tăng cường tham vấn, phối hợp chặt chẽ với các nước 
ASEAN trong xây dựng COC thực chất, hiệu lực và hiệu quả. 
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Ba là, củng cố cục diện quan hệ đối ngoại ổn định, bền vững và 
đi vào chiều sâu với các nước lớn, đối tác quan trọng; gia tăng tin 
cậy chính trị và thúc đẩy giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc 
trong quan hệ song phương. 

Bốn là, hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy 
viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, nâng cao 
vị thế, vai trò và đóng góp trách nhiệm vào các công việc của khu 
vực, quốc tế; đồng thời chú trọng tranh thủ thúc đẩy các lợi ích an 
ninh và phát triển của đất nước.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực. 
Phối hợp cùng các nước thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, chống bảo 
hộ thương mại. Chủ động đẩy mạnh các biện pháp toàn diện nhằm 
tận dụng tối đa lợi ích của các hiệp định thương mại tự do đã phê 
chuẩn hoặc chuẩn bị ký kết như CPTPP, EVFTA, RCEP.

Sáu là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược; đánh 
giá kịp thời sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn, đặc biệt là 
của Mỹ, Trung Quốc; kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, 
đối sách, không để bị động, bất ngờ.

Bảy là, phát triển sâu rộng các mối quan hệ đối ngoại của Đảng, 
tăng cường sự tin cậy, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ 
nhà nước. Tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn hiệu quả công tác đối 
ngoại nhân dân, phát huy đầy đủ và mạnh mẽ vai trò, đóng góp của 
đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Lại kiểu báo cáo quy chụp, đánh lận bản chất
Báo cáo thường niên thế giới 2020 của Tổ chức theo dõi nhân 

quyền quốc tế (Human Rights Watch - HRW) và Quyền con người 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá quốc tế 
(Amnesty International - AI) công bố cuối tháng 01 vừa qua đánh 
giá tình hình nhân quyền ở nhiều quốc gia trong năm 2019. Tuy 
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nhiên như thường lệ, báo cáo của các tổ chức này tiếp tục có những 
đánh giá thiếu khách quan và không đúng tình hình thực tiễn vấn đề 
dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

Giữ cách nhìn thiếu thiện cảm và cố hữu, tổ chức này cho rằng 
năm 2019 là một năm “tàn bạo” đối với các quyền tự do căn bản ở 
Việt Nam khi chính quyền kết án tù ít nhất 30 nhà hoạt động và bất 
đồng chính kiến. Chính quyền Việt Nam đã bỏ tù các nhà hoạt động 
xã hội và bất đồng chính kiến chỉ vì họ “đã thực hiện các quyền tự 
do căn bản như tự do biểu đạt, lập hội và tự do tín ngưỡng”; “Nhà 
nước độc đảng giới hạn một cách nghiêm trọng tất cả các quyền 
chính trị và dân sự căn bản, cấm bất cứ các hoạt động nào mà Đảng 
Cộng sản cho là mối đe dọa với độc quyền lãnh đạo. Đặc biệt, các 
nhà hoạt động và blogger bị giám sát, bị cấm đi lại, bị đánh đập, 
thẩm vấn, bắt giữ và bị kết án tù nhiều năm”. 

HRW và AI cũng đồng thời chỉ trích Luật An ninh mạng có 
hiệu lực từ đầu năm 2019. Theo đó, luật mới với những điều khoản 
mù mờ và trải rộng cho phép giới chức có quyền bí mật kiểm duyệt 
các bày tỏ ý kiến tự do, đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ phải gỡ bỏ 
các nội dung mà chính quyền cho là không đúng trong vòng 24 giờ 
đồng hồ kể từ khi nhà cung cấp dịch vụ nhận được yêu cầu từ chính 
phủ. Với luật An ninh mạng, HRW vu cáo đã có ít nhất 25 người 
trong năm qua bị kết án vì bày tỏ ý kiến chỉ trích trên mạng Internet. 

Các hoạt động tự do tín ngưỡng cũng bị giới chức Việt Nam 
cấm cản với lý do phương hại đến lợi ích quốc gia, trật tự xã hội 
hay đoàn kết. Những người theo các nhóm tôn giáo không được Nhà 
nước thừa nhận thường bị chỉ trích, bị ép phải từ bỏ đạo, bị bắt giữ, 
thẩm vấn, tra tấn, thậm chí bỏ tù...

Sau khi HRW và AI công bố, các báo cáo, đánh giá này được 
nhiều tờ báo quốc tế đăng tải, các trang mạng phản động lợi dụng 
“đục nước béo cò” để tăng cường chống phá; các nhà “dân chủ” 
thừa cơ tung lên mạng xã hội tạo cớ công kích, vu cáo tình hình 
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dân chủ, nhân quyền; nhiều tổ chức, cá nhân gắn mác “xã hội dân 
sự” xuyên tạc, câu kết, móc nối, báo cáo, kiến nghị, gây sức ép yêu 
cầu hoãn, hủy bỏ phê chuẩn Hiệp định thương mại EU - Việt Nam 
(EVFTA).

Trong thực tiễn, Việt Nam hiện đã đạt được những kết quả tích 
cực, đảm bảo quyền cơ bản của con người theo những giá trị phổ 
quát quốc tế. Điển hình, Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 
sung, có hiệu lực từ 2018, trong đó có việc xóa bỏ hình phạt tử hình 
đối với 7 tội danh, không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử 
hình đối với người chưa thành niên phạm tội. Nhiều nội dung của 
Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường tính 
nhân đạo và hài hòa với các quy định của các điều ước quốc tế về 
phòng, chống tội phạm mà Việt Nam là thành viên. Với cáo buộc 
nêu trên, cần phải nói rõ, ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân 
lương tâm”, “nhà bất đồng chính kiến”.

Đây là một sự mập mờ, đánh tráo khái niệm, cố tình tạo ra cách 
hiểu không đúng là nhà nước bắt bớ người vô tội, bỏ tù oan, sai đối 
với công dân. Thực chất đây là những đối tượng đang chịu hình phạt 
tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội tuyên 
truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được 
quy định rõ ràng, cụ thể trong Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Về quyền tự do ngôn luận, báo chí, báo chí ở Việt Nam đã phát 
triển không ngừng, trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức xã 
hội, nhân dân, là công cụ bảo vệ quyền của người dân, lợi ích của 
xã hội, hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, chính 
sách. Tính đến nay, cả nước đã có tới có 857 cơ quan báo chí với 
1.119 ấn phẩm, số lượng trang thông tin điện tử được cấp phép là 
1.510. Nhiều cơ quan báo chí nước ngoài có phóng viên thường trú 
tại Việt Nam. Internet phát triển nhanh chóng, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân tiếp cận thông tin, phục vụ phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội. Số người dùng internet ở Việt Nam hơn 60 triệu người...
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Luật An ninh mạng đi vào đời sống là công cụ hữu hiệu bảo vệ 
an ninh, trật tự trên không gian mạng, ngăn chặn các loại tội phạm 
mạng, công nghệ cao, thông tin xấu, độc. Đảm bảo quyền được 
thông tin, tiếp cận thông tin lành mạnh của người dân thì sao lại 
đánh giá Luật An ninh mạng là vi phạm nhân quyền, tự do thông 
tin?

Về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Việt Nam luôn coi trọng 
chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo sự bình 
đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Ở Việt Nam, không 
có việc cưỡng ép từ bỏ niềm tin, theo dõi, đe dọa, xúc phạm, giam 
giữ, tra tấn, hạn chế quyền tiếp cận tôn giáo. Hiện có 42 tổ chức 
thuộc 15 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân; 60 cơ sở đào 
tạo tôn giáo, thuộc Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Giáo hội Phật 
giáo Hòa Hảo. Thực tế, thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng 
đã xử lý một số đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích 
động hận thù, chia rẽ, gây mâu thuẫn và xung đột, làm tổn hại đến 
an ninh, ổn định của đất nước và cuộc sống yên bình của người dân. 
Dựa vào đây để quy kết Việt Nam cấm cản, đàn áp tôn giáo là sự 
quy chụp, đánh lận bản chất.

Quyền lập hội đã được quy định trong Hiến pháp 2013, Bộ luật 
Hình sự 2015 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Đến năm 
2019, Việt Nam có 68.125 hội, trong đó có các tổ chức, hiệp hội 
của thanh niên, phụ nữ, công nhân, nông dân, người cao tuổi, người 
khuyết tật, các hội từ thiện, các tổ chức khoa học, nghề nghiệp, các 
tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có 
tầm ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội là: Công đoàn, Hội Nông dân, 
Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh là nơi 
tập hợp, sinh hoạt, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên theo 
quy định của pháp luật.

Thực tiễn Việt Nam năm 2019, tốc độ tăng GDP đạt 7,02%, 
thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Thu nhập 
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bình quân đầu người đạt 2.768 USD/người/năm. Năng suất lao động 
tăng 5,9%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 
42,7%. Hệ số tín nhiệm quốc gia được nâng hạng lên BB với triển 
vọng tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên cán mốc 500 
tỷ USD đạt 514 tỷ USD, xuất siêu cao nhất trong những năm vừa 
qua, đạt 9.7 tỷ USD. Với môi trường hòa bình, ổn định, là điều kiện 
lý tưởng, điểm đến của các nhà đầu tư quốc tế, 2019 vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài đạt kỷ lục 38 tỷ USD, tăng 7,2%...

Qua đó, các lĩnh vực đảm bảo đời sống người dân được chú 
trọng, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống 
tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Các chính sách người có công, bảo 
đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả. Thành 
tích giảm nghèo của Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng, được cộng 
đồng quốc tế đánh giá cao. Chất lượng dịch vụ y tế tiếp tục được 
nâng lên; đạt 8,6 bác sỹ, 27,5 giường bệnh trên 1 vạn dân và tỷ lệ 
tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,3%, vượt mục tiêu đề ra; chú trọng 
công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chất lượng giáo 
dục đào tạo và dạy nghề được nâng lên, xếp hạng đại học tăng 12 
bậc, từ hạng 80 lên 68.

Thể chế chính trị, nhà nước không ngừng đổi mới, hoàn thiện, 
thật sự của dân, do dân và vì dân, là công cụ, chủ thể thực thi, bảo 
vệ, bảo đảm quyền cơ bản của con người. Đời sống vật chất, tinh 
thần người dân không ngừng được nâng cao. Môi trường chính trị 
ổn định, được lựa chọn là nơi tổ chức nhiều hội nghị, sự kiện quốc 
tế quan trọng, điểm đến của nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Việt Nam được bầu Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo 
an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với 187 phiếu, cao nhất 
trong lịch sử, tiếp nhận Chủ tịch AIPA 41, Chủ tịch ASEAN 2020... 
Năm 2019 với những thành tựu nổi bật quan trọng như vậy là minh 
chứng sinh động, bác bỏ báo cáo, đánh giá thiếu khách quan, không 
chính xác về thực tiễn vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể và cá nhân các 

đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019. Thường trực 
Tỉnh ủy: Họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; tổng duyệt chương trình và 
dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 
năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và chúc Tết Nguyên 
đán Canh Tý năm 2020 đối với cán bộ, quân, dân đang công tác, sinh 
sống tại huyện Trường Sa; đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, 
dâng hương tại Tháp Trầm Hương, Đền thờ Trịnh Phong, Đền thờ 
Trần Quý Cáp và Tượng đài Trần Hưng Đạo. Dự buổi gặp mặt khách 
quốc tế và kiều bào nhân dịp đón Tết Canh Tý 2020; nghe Công an 
tỉnh báo cáo một số vụ việc. Thăm và chúc Tết: Các đồng chí nguyên 
cán bộ chủ chốt của tỉnh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 
đã từ trần; các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến trong những ngày Tết.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công 
tác ngành Nội chính Đảng, công tác dân vận, đánh giá kết quả thực 
hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, Hội nghị toàn quốc tổng kết 
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019, triển khai nhiệm 
vụ năm 2020 (tại Hà Nội), Hội nghị trực tuyến Chính phủ triển khai 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2020. Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham 
nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh năm 2019. Cùng Đoàn công tác 
của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch 
Thường trực Quốc hội thăm và làm việc tại Khánh Hòa. Làm việc: 
Với Ban Thường vụ Công an tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 
2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thăm và tặng quà 05 gia đình 
thân nhân cán bộ, chiến sĩ ở Nha Trang đang công tác, sinh sống tại 
Trường Sa. Thăm: 03 đồng chí lão thành cách mạng tại thành phố 
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Nha Trang nhân dịp Lễ 03/02, thăm và tặng quà Tết các gia đình 
chính sách tiêu biểu huyện Khánh Sơn; trao Huy hiệu Đảng cho 02 
đồng chí tại huyện Diên Khánh; gặp mặt, chúc Tết phóng viên báo 
chí trên địa bàn tỉnh; thăm một số gia đình chính sách và làm việc 
với Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh, Ban Thường vụ Thị ủy 
Ninh Hòa Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh về tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh năm 
2019 và kế hoạch năm 2020 của địa phương. Thăm và chúc tết một 
số cơ sở tôn giáo. Dự Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Cảng Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội thí điểm trực tiếp 
bầu bí thư); tiếp công dân thường kỳ tháng 01 năm 2020.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh: Dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần điện 
lực Khánh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội điểm cấp 
cơ sở), Đại hội Đảng bộ Báo Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
(Đại hội điểm theo Điều lệ Đảng), Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập 
Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, Hội nghị tổng kết ngành 
Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội nghị tổng kết năm 2019 
của Báo Khánh Hòa. Chủ trì: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh; Hội nghị giao ban quý IV/2019 với Mặt trận và các đoàn thể 
tỉnh; Hội nghị tổng kết Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 29/3/2017 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dựng tổ chức đảng, phát 
triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố và các trường học, giai đoạn 
2017 - 2020; họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh 
tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 
2020, Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 
luật trong Đảng năm 2019. Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo, 
cán bộ công chức Văn phòng Tỉnh ủy; trao quà cho các địa chỉ nhân 
đạo tại thành phố Nha Trang. 
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- 07/2: UBND tỉnh họp thường kỳ nhận định: Tháng 01/2020, 
kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. So với cùng kỳ năm trước, chỉ 
số sản xuất công nghiệp tăng 7,86%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng được 9.181 tỷ đồng, tăng 11%; doanh thu du lịch 
hơn 2.271 tỷ đồng, tăng 25,6%... Riêng thu ngân sách đạt hơn 1.612 
tỷ đồng, bằng 9,3% dự toán và giảm 36,5%. Các chế độ về an sinh 
xã hội, phúc lợi xã hội thực hiện đầy đủ theo quy định, bảo đảm cho 
người dân đón Tết no ấm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng. 

- 10/02: Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức lễ giao, 
nhận quân năm 2020, tiễn 1.986 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 1.850 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa 
vụ quân đội, 136 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an 
nhân dân. Số thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội được giao cho 
10 đơn vị nhận quân trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Chất 
lượng công tác tuyển quân năm nay cao hơn các năm trước. Thanh 
niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có trình độ trung cấp, cao đẳng, 
đại học và chuyên môn kỹ thuật chiếm trên 15%...

 Nhân sự mới
- Ban Bí thư ban hành các quyết định chỉ định Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020. Theo đó, chỉ định 
đồng chí Tạ Hồng Quang - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Trần 
Ngọc Sanh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 
- 2020.

- 31/01: Quân khu 5 tổ chức hội nghị bàn giao Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định 
của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc cho nghỉ, chờ hưu 
đối với đồng chí Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh; bổ nhiệm đồng chí Đại tá Bùi Đại Thắng - Phó Sư 
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đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, Quân khu 5 giữ chức 
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- UBND tỉnh ban hành quyết định bổ nhiệm đồng chí Lâm Thị 
Hoàng Giang - Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, 
giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, thời hạn 5 năm kể 
từ ngày 20/01/2020.

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG 
HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA 

(COVID-19) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành, các 
địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt công tác 
thông tin tuyên truyền và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) 
gây ra. Trong đó đã phân công ngành Y tế tỉnh cùng các cơ quan, 
đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tình hình để tập trung thực 
hiện và tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời 
các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Triển khai Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban 
Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
vi rút Cô-rô-na gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công 
văn số 3435-CV/TU, ngày 31/01/2020 yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, 
thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc, các cơ 
quan tham mưu Tỉnh ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội 
tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm 
vụ trọng tâm để kịp thời phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công điện số 121/
CĐ-TTg, ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020, 
Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020...) và các văn bản của các 
bộ, ngành liên quan, của Tỉnh ủy; UBND tỉnh đã ban hành nhiều 
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văn bản chỉ đạo (Kế hoạch số 870/KH-UBND, ngày 31/01/2020; 
các công điện số 01/CĐ-CTUBND, ngày 27/01/2020, số 01/CĐ-
CTUBND, ngày 01/02/2020...) và kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
đốc các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh (nhất là địa bàn 
thành phố Nha Trang là nơi có nhiều du khách đến từ Trung Quốc) 
tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; sẵn 
sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra, đảm bảo 
cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho 
các hoạt động phòng, chống dịch; thực hiện ngừng nhập cảnh du 
khách đến từ thành phố Vũ Hán tại Cảng hàng không quốc tế Cam 
Ranh từ ngày 23/01/2020 và ngừng xuất cảnh đi đến thành phố trên 
từ ngày 26/01/2020.

Được sự cho phép của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo 
đã cho phép các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ 
thông trong tỉnh tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 03/02/2020 
cho đến khi có thông báo mới; trong thời gian này, các trường đã 
phân công trực, chủ động phối hợp với các cơ quan y tế địa phương 
thực hiện việc vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn tại trường, 
lớp theo quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh 
để đảm bảo chương trình học. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội cũng cho phép các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh 
cho học sinh nghỉ học để thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại các trường, 
đồng xây dựng kế hoạch để tổ chức học bù theo quy định. Một số 
trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh cũng đã linh hoạt cho sinh 
viên được tạm thời nghỉ học để tổ chức công tác phòng, chống dịch 
bệnh.

Trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 09/01/2020 đến 15 giờ ngày 
06/02/2020: Tổng số trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi 
nhiễm Covid-19 được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt 
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đới là 70 trường hợp; trong đó: 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm 
dương tính với Covid-19 (đã được điều trị khỏi và ra viện vào lúc 
15 giờ 00 ngày 04/02/2020). 54 trường hợp có kết quả xét nghiệm 
âm tính với Covid-19. 15 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.  
Kết quả theo dõi, điều trị: Đã xuất viện 50 bệnh nhân. 05 bệnh nhân 
có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 được chuyển sang khoa 
nội - nhi - nhiễm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để tiếp tục điều trị. 
Hiện còn 15 bệnh nhân đang được theo dõi, cách ly, điều trị, chờ kết 
quả xét nghiệm. Không có trường hợp nào diễn biến nặng, không 
có trường hợp tử vong. Tổng hợp các trường hợp tiếp xúc gần theo 
hướng dẫn tại Quyết định số 181/QĐ-BYT, ngày 21/01/2020 của 
Bộ Y tế là 229 trường hợp; trong đó: 64 trường hợp có tiếp xúc gần 
với ca nữ lễ tân Khách sạn có kết quả dương tính với Covid-19 vào 
ngày 01/02/2020 (cập nhật thêm người nhà và nhân viên y tế tại 
Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh có tiếp xúc gần). 165 trường hợp 
mới có tiếp xúc gần với 02 trường hợp người Trung Quốc có thời 
gian lưu trú tại thành phố Nha Trang từ ngày 23/01/2020 đến ngày 
28/01/2020 (do loại trừ một số trường hợp không có yếu tố nguy cơ 
và 100 du khách Trung Quốc cùng đoàn du lịch đã về nước ngày 
26/01/2020).

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NƯỚC TA  
NĂM 2019; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2020

1. Những kết quả nổi bật trong năm 2019
1.1. Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, vượt mục tiêu 

Quốc hội đề ra; chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện: 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 ước đạt 7,02% so với 
cùng kỳ năm 2018; vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (6,6 -6,8%), tuy 
thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 
của các năm 2011 - 2017, là năm thứ hai liên tiếp kể từ năm 2011 
GDP tăng trên 7%.
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1.2. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, lạm phát được kiểm soát 
ở mức thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, 
tạo môi trường, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển: Chỉ số giá tiêu 
dùng được kiểm soát tốt, CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79%, thấp 
hơn mục tiêu đề ra (là mức tăng bình quân năm thấp nhất trong 3 năm 
qua). Thị trường tài chính, tiền tệ và tỷ giá được điều hành chủ động, 
linh hoạt và duy trì ổn định phù hợp; dự trữ ngoại hối đạt khoảng 79 
tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt trên 1.400 nghìn 
tỷ đồng; bội chi ngân sách nhà nước khoảng 3,44% GDP; nợ công 
giảm còn 56,1% GDP (năm 2016 là 64,6% GDP). 

1.3. Cơ cấu lại nền kinh tế dần đi vào thực chất, chuyển dịch 
tích cực, theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và 
thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. 

1.4. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện: Xếp hạng 
năng lực cạnh tranh của Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế thế giới 
đánh giá tăng 10 bậc và 3,5 điểm so với năm 2018 - mức tăng mạnh 
nhất thế giới. Số doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 đạt mức kỷ 
lục trên 138 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân một doanh 
nghiệp đạt 12,5 tỷ đồng. Tổng số vốn đăng ký mới đạt khoảng 1,7 
triệu tỷ đồng.

1.5. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; giảm nghèo đạt kết quả tích 
cực; đời sống Nhân dân được nâng lên: Các lĩnh vực văn hóa, xã hội 
được chú trọng, cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; chất lượng 
cuộc sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Các chính sách 
người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được các 
cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Chất lượng dịch 
vụ y tế tiếp tục được nâng lên. Chất lượng giáo dục - đào tạo và dạy 
nghề được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức 
sôi nổi và rộng khắp. Thể dục, thể thao được chú trọng; thể thao thành 
tích cao đạt nhiều kết quả tích cực, ấn tượng.
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2. Những tồn tại, hạn chế: Tuy đạt được nhiều kết quả quan 
trọng và ấn tượng, song nền kinh tế nước ta trong năm 2019 vẫn 
bộc lộ một số hạn chế: Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa thực sự 
vững chắc, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn của chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung. Tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế vẫn còn 
chậm. Phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng đô thị chưa theo 
kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Giá nhiều mặt hàng nông sản 
chủ lực giảm. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng 
bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn nhiều 
khó khăn. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp; 
tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng lớn. Tổ chức 
bộ máy ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị chưa thực sự tinh gọn, 
hiệu quả. An ninh, trật tự trên một số địa bàn vẫn còn diễn biến phức 
tạp…

3. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
Trong năm 2020, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, 

mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2020, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược 10 năm 2011 - 2020, 
các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-
CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2020, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành 
động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; tập trung nội dung sau:

 Thứ nhất, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế. 

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; 
tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận 
lợi. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 



25

Thông tin tư liệu

trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, 
công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng 
điểm, các đô thị lớn. 

Thứ ba, phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất 
lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo; phát triển hài hòa văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao chất 
lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

Thứ tư, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi 
trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi 
khí hậu. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải 
cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ 
đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Thứ năm, làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng 
thuận xã hội, lan tỏa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng 
cường. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động 
đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, biển, đảo quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định 
cho phát triển; tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên 
trường quốc tế.

BỨC TRANH TOÀN CẢNH THẾ GIỚI,  
KHU VỰC NĂM 2019; DỰ BÁO NĂM 2020

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động sâu 
sắc, tính bất ổn, bất định gia tăng mạnh, tác động sâu rộng đến sự ổn 
định trật tự kinh tế, an ninh, chính trị thế giới. Trong đó, một số nội 
dung đáng chú ý sau:

1. Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, cơ bản hội tụ tính 
chất cạnh tranh giữa một cường quốc tại vị và một cường quốc 
mới nổi, chi phối mạnh nhiều vấn đề của thế giới; đang bước vào 
một giai đoạn mới cao hơn với việc hai nước nhận thức rõ ràng 



26

Thông tin tư liệu

hơn về các thách thức và mối đe dọa lẫn nhau, tác động sâu rộng 
đến sự ổn định của trật tự kinh tế, an ninh, chính trị thế giới, đến 
tương quan lực lượng, quan hệ giữa các nước lớn và xu thế tập 
hợp lực lượng.  

2. Kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn hơn, thiếu bền vững, 
chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Tăng trưởng toàn cầu suy giảm (dự 
báo tăng trưởng 3% năm 2019 so với 3,8% năm 2018; hầu hết các 
nền kinh tế lớn đều giảm tăng trưởng), chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro 
tác động đến triển vọng kinh tế toàn cầu, nhất là chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung, chủ nghĩa bảo hộ, bất ổn mang tính nội tại của các 
nền kinh tế lớn và bất ổn địa chính trị tại các khu vực. Liên kết kinh 
tế quốc tế tiếp tục được thúc đẩy với việc ra đời của các FTA thế 
hệ mới đan xen với các FTA thế hệ cũ; xu hướng chuyển từ FTA đa 
phương sang song phương cũng được thúc đẩy mạnh hơn.

3. Các thể chế đa phương ở quy mô toàn cầu, đặc biệt là Liên 
Hợp quốc vẫn duy trì với tư cách nền tảng hợp tác quan trọng, song 
vai trò và hiệu quả hoạt động bị suy giảm. Những bất đồng, khác biệt 
về lợi ích, quan điểm giữa các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng 
bảo an Liên Hợp quốc khiến việc giải quyết các điểm nóng về an 
ninh phức tạp hơn, làm suy giảm vai trò quản trị toàn cầu của Liên 
Hợp quốc. Trong bối cảnh đó, các nước nỗ lực và chú trọng hơn đến 
việc củng cố các thể chế/cơ chế khu vực, tiểu khu vực, song gặp 
nhiều cản trở do khó khăn nội bộ, chia rẽ về quan điểm, sự khác biệt 
về lợi ích, và sự can dự, cạnh tranh giữa các nước lớn.

4. Chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt, trở thành xu thế 
phổ biến, đặc biệt là tăng cường hiện đại hóa quân đội, phát triển 
vũ khí thế hệ mới, nhất là nâng cao năng lực hải quân. Chạy đua vũ 
trang cùng với việc các nước lớn xem xét lại hoặc rút khỏi các hiệp 
ước kiểm soát vũ khí chiến lược đang tạo nguy cơ thay đổi ổn định 
chiến lược tại các khu vực.
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5. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là địa bàn cạnh 
tranh chiến lược trọng tâm của các nước lớn; lôi kéo, tập hợp lực 
lượng diễn biến phức tạp hơn. Nội bộ các nước Đông Nam Á cơ bản 
ổn định, song có sự cạnh tranh chính trị, xung đột sắc tộc, tôn giáo, 
khủng bố, ly khai tại một số nước (Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-
ma). Tình hình Biển Đông diễn biến căng thẳng, phức tạp hơn. 
Trung Quốc bộc lộ rõ hơn ý đồ và bước đi tại Biển Đông. Các nước 
trong và ngoài khu vực, nhất là Mỹ, phản ứng mạnh mẽ hơn với các 
hành động và yêu sách của Trung Quốc. Các nước ASEAN về cơ 
bản giữ được lập trường nguyên tắc, song đều tránh chỉ trích trực 
diện Trung Quốc; các nước có tranh chấp (Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, 
Bru-nây) có xu hướng thỏa hiệp hơn với Trung Quốc. Đàm phán 
COC tiếp tục được thúc đẩy song còn nhiều khác biệt về lập trường 
giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN và còn nhiều lo ngại ý đồ 
của Trung Quốc sử dụng COC để ngăn cản các nước ngoài khu vực 
can dự vào vấn đề Biển Đông. Việc giải quyết vấn đề hạt nhân của 
Triều Tiên chưa có bước đột phá. Các cuộc gặp thượng đỉnh giữa 
Mỹ và Triều Tiên tuy góp phần làm dịu hơn tình hình trên bán đảo 
Triều Tiên, song chưa tạo ra bước tiến triển thực chất.

6. Mâu thuẫn xã hội toàn cầu đang ngày càng trở nên sâu 
sắc, dễ bùng nổ thành các phong trào phản kháng mang tính chính 
trị, tạo ra những thách thức lớn về hiệu quả của các thiết chế chính 
trị ở nhiều nước, gây bất ổn chính trị kéo dài, đồng thời làm thay đổi 
xu thế chính trị tại nhiều nước. 

7. Tình hình hoạt động của các đảng cộng sản có nhiều nét 
đáng chú ý, như: Các đảng cộng sản cầm quyền tại các nước xã hội 
chủ nghĩa tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo; tăng cường đồng thuận 
nội bộ trong bối cảnh phải ứng phó với những thách thức cả bên 
trong và bên ngoài. Các lực lượng cộng sản, công nhân khác vẫn 
gặp nhiều khó khăn, song việc củng cố tư tưởng và tổ chức được 
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các đảng chú trọng hơn trong năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập 
Quốc tế cộng sản. Cơ chế cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và 
công nhân tiếp tục được các đảng coi trọng, khẳng định là diễn đàn 
quan trọng để các đảng tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, 
củng cố lực lượng và phối hợp hành động chung.

Dự báo thời gian tới: Tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp 
tục diễn biến theo chiều hướng của năm 2019, song tính phức tạp, 
bất ổn, bất định sẽ gia tăng hơn. Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung 
sẽ tiếp tục phức tạp hơn. Xu hướng cạnh tranh, cọ sát về kinh tế, 
thương mại, công nghệ và cạnh tranh địa kinh tế, địa chính trị và địa 
chiến lược tiếp tục diễn ra; gia tăng chạy đua vũ trang, tập hợp lực 
lượng. Tập hợp lực lượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ 
tiếp tục diễn biến phức tạp; các nước lớn tìm cách cân bằng ở các 
mức độ khác nhau giữa Mỹ và Trung Quốc. Tầm nhìn Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương của Mỹ cơ bản đã hoàn thiện về nội hàm, trong 
triển khai có sự phối hợp chặt chẽ hơn với Nhật Bản, Úc, Ấn Độ 
trong kiềm chế Trung Quốc. Trên vấn đề Biển Đông, Trung Quốc sẽ 
tiếp tục các bước đi nhằm gia tăng khả năng kiểm soát Biển Đông và 
hiện thực hóa yêu sách chủ quyền; kiên trì “chiến lược vùng xám”; 
đồng thời tiếp tục gây sức ép nhằm tạo đạt được các thỏa thuận hợp 
tác cùng khai thác với các nước tranh chấp; thúc đẩy đạt COC có lợi 
cho Trung Quốc. Sự đồng thuận của ASEAN trên vấn đề Biển Đông 
tiếp tục gặp thách thức do chính sách chia rẽ của Trung Quốc và tính 
thực dụng của một số nước trong ASEAN. 

Kinh tế thế giới sẽ tiếp tục suy giảm tăng trưởng, gặp nhiều 
bấp bênh. Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng chính sách bảo hộ hoặc gây sức ép 
buộc các nước nhập khẩu nhiều hơn từ Mỹ. Việc Trung Quốc cam 
kết tăng nhập khẩu số lượng hàng hóa lớn từ Mỹ cũng đặt ra những 
nguy cơ Trung Quốc giảm nhập khẩu từ các nước khác, trong đó có 
Việt Nam.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2020

1. Áp dụng quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP, 03/01/2020 của Chính phủ sửa 
đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực từ 20/02/2020, quy 
định: Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương 
đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà 
phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ 
đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; 
dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thực hiện như sau:

Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây 
dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung quy định 
phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư 
tập trung đó.

Căn cứ vào khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, UBND cấp tỉnh tổ 
chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư đối với dự án thực hiện tại địa phương sau khi đã có ý 
kiến chấp thuận bằng văn bản của bộ, ngành có dự án đầu tư; tổ 
chức thực hiện và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư với bộ, ngành có dự án đầu tư.

2. Bổ sung mức phạt vi phạm trong lĩnh vực thú y
Nghị định số 04/2020/NĐ-CP, ngày 03/01/2020 của Chính 

phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống 
cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-
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CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, có hiệu 
lực từ ngày 18/02/2020, quy định: Bổ sung quy định phạt tiền từ 
20 - 30 triệu đồng đối với người nhập cảnh hoặc quá cảnh lãnh 
thổ Việt Nam khi mang theo sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế 
hoặc chế biến từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh động 
vật nguy hiểm trên loài động vật đó.

Ngoài ra, Nghị định còn đưa ra quy định phạt tiền từ 40 - 45 
triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật sau: Thuốc hết hạn sử dụng; không đảm 
bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 
có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên; Thuốc trong Danh mục thuốc 
bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 30 
kilôgam (hoặc 30 lít) đến dưới 50 kg (hoặc 50 lít) thuốc thành 
phẩm; Thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật 
được phép sử dụng tại Việt Nam có giá trị từ 100 triệu đến dưới 
200 triệu đồng.

3. Giá nhân công xây dựng cao nhất 280.000 đồng/ngày
Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 

15/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây 
dựng, có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. Theo đó Thông tư đặt ra 
khung đơn giá cho công nhân xây dựng, lái xe, vận hành máy và 
thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát xây dựng theo từng vùng như sau: 
Vùng I: Từ 213.000 - 280.000 đồng/ngày; Vùng II: Từ 195.000 - 
260.000 đồng/ngày; Vùng III: Từ 180.000 - 246.000 đồng/ngày; 
Vùng IV: Từ 172.000 - 237.000 đồng/ngày.

Dựa trên khung đơn giá này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
sẽ quyết định đơn giá cho nhân công xây dựng trong tỉnh theo 
nguyên tắc: Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc, điều kiện 
làm việc, đặc điểm, tính chất công việc; phù hợp với mặt bằng giá 
nhân công xây dựng; thời gian làm việc 08 giờ/ngày…
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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 các quy định trong 
đầu tư, xây dựng trường hợp nào thì kỷ luật bằng các hình thức sau: 
Khiển trách; cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)? 

Trả lời: Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 17, Quy định 102 quy 
định: 

- Khoản 1: Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau 
gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: 
a) Thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý 
đầu tư, xây dựng. b) Xây dựng công trình, nhà ở nằm trong khu vực 
cấm xây dựng; xây dựng công trình, nhà ở sai quy hoạch, vi phạm 
chỉ giới, cốt xây dựng; xây dựng không có hoặc không đúng với giấy 
phép xây dựng được cấp; xây dựng công trình, nhà ở không tuân 
theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, không đúng với mục đích sử 
dụng đất. c) Vi phạm các quy định về an toàn tính mạng về người, 
tài sản và vệ sinh môi trường trong đầu tư, xây dựng.

- Khoản 2: 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) 
Gây khó khăn, phiền hà, cản trở hoạt động đầu tư; ký duyệt dự án 
đầu tư, xây dựng sai quy định; lợi dụng việc đầu tư nước ngoài để 
giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép đầu tư trái thẩm quyền. b) Lạm 
dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; dung túng, 
bao che cho hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng. c) Làm trái quy 
định trong việc thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; trong quản lý, 
cấp phát, thanh toán vốn; trong việc cho chủ trương, quyết định đầu 
tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả. d) Quản lý, xây dựng công 
trình không bảo đảm chất lượng gây đổ, sập, hỏa hoạn, tai nạn hoặc 
lãng phí. đ) Lợi dụng việc kiến nghị trong đấu thầu để cản trở quá 
trình đấu thầu và ký kết hợp đồng, cản trở các nhà thầu khác tham 
gia đấu thầu.
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