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

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Quân đội 
nhân dân Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, là 
người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng. Người đã 
trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân 
Việt Nam. 

Với tầm nhìn chiến lược và nhạy bén, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã 
tích cực chuẩn bị cho sự ra đời của một quân đội cách mạng. Từ năm 
1925 đến năm 1927, tại Quảng Châu (Trung Quốc) Người mở các lớp 
đào tạo cán bộ để “ươm mầm” những “hạt giống đỏ” cho cách mạng 
Việt Nam. Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu, bốn bể tìm đường cứu 
nước, ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước để trực tiếp 
lãnh đạo phong trào cách mạng. Người tiếp tục cử đồng chí Võ Nguyên 
Giáp ở lại Trung Quốc học tập và tham gia mở các lớp đào tạo cán bộ 
quân sự cho cách mạng Việt Nam. Tháng 10/1941, Người giao nhiệm 
vụ cho các đồng chí Lê Thiết Hùng, Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm mở lớp 
huấn luyện quân sự tập trung đầu tiên tại Pắc Bó để tiến tới thành lập 
đội vũ trang cách mạng. Người trực tiếp tham gia huấn luyện cho các 
đội viên. Đầu tháng 12/1944, tại Pắc Bó (Cao Bằng), Bác triệu tập đồng 
chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Vũ Anh đến để nghe báo cáo về tình 
hình phong trào cách mạng của ba tỉnh Cao - Bắc - Lạng và chủ trương 
phát động chiến tranh du kích Liên Tỉnh ủy.

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa 
tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được 
thành lập gồm 34 chiến sỹ, biên chế thành 3 tiểu đội.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, Quân 



Sinh hoaït chi boä

3

đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, cùng toàn dân làm 
nên Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa; làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy 
năm châu, chấn động địa cầu”; từng bước “đánh cho Mỹ cút”, “đánh 
cho ngụy nhào” mà đỉnh cao nhất là cuộc tổng tiến công chiến lược 
mùa xuân 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước.

Tiếp tục phụng sự Tổ quốc và nhân dân, những năm sau khi đất 
nước thống nhất, Quân đội nhân dân Việt Nam lại cùng toàn dân liên 
tục đánh bại các thế lực xâm lược trên các tuyến biên giới phía Bắc và 
phía Tây Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, góp phần 
tích cực vào bảo vệ công cuộc lao động hòa bình, ổn định đất nước, tăng 
cường sức mạnh quốc phòng và an ninh của Tổ quốc. 

Bác chăm lo trau dồi bản chất cách mạng, bản chất giai cấp công 
nhân cho quân đội, Bác coi đó là yếu tố cơ bản nhất để tạo nên sức mạnh 
vô địch của quân đội nhân dân. Người nói “Giai cấp công nhân là giai 
cấp tiên tiến nhất, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có kỷ luật nhất và tổ 
chức chặt chẽ nhất, mà Đảng vô sản là bộ tham mưu của giai cấp công 
nhân”. Bản chất ấy được thể hiện trên các lĩnh vực chính trị - tư tưởng, 
tổ chức xây dựng và hoạt động chiến đấu của quân đội nhân dân. Nói 
cách khác, toàn bộ đời sống chiến đấu của quân đội nhân dân đều quán 
triệt lập trường, quan điểm, ý chí của giai cấp công nhân.

Nhờ vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng tạo ra sức 
mạnh tinh thần, sức mạnh vật chất để hoàn thành vẻ vang mọi nhiệm vụ 
xây dựng và chiến đấu qua các thời kỳ cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và 
nhân dân giao phó. Bác khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, 
vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo 
và giáo dục”. Trong xây dựng quân đội, Người luôn chăm lo đến việc 
giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. Người nói “Quân sự 
mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Quân 
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đội ta là quân đội nhân dân. Nhân dân có Đảng lãnh đạo, Đảng có chính 
cương, chính sách. Đã là quân đội nhân dân thì phải học chính sách của 
Đảng.” 

Bác đặc biệt quan tâm xây dựng tình đoàn kết quân dân. Bác 
thường dạy quân với dân như cá với nước, toàn dân phải chăm lo xây 
dựng quân đội, còn quân đội phải hết lòng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sinh 
mạng, tài sản của nhân dân, không được động đến một cái kim, một sợi 
chỉ của nhân dân. Đồng thời, Bác rất quan tâm đến xây dựng con người: 
Từ việc giáo dục, học hành đến cái ăn, cái mặc, cái ở của bộ đội, đặc 
biệt là của các chiến sỹ…

Những nội dung tư tưởng trên của Bác là phương hướng xây dựng 
quân đội nhân dân hùng mạnh. Quân đội có thể không đông về số lượng, 
nhưng mạnh ở sự giác ngộ chính trị tư tưởng, thống nhất về mục tiêu, 
lý tưởng chiến đấu, mạnh ở sự đoàn kết quân dân, đoàn kết nhất trí giữa 
cán bộ và chiến sĩ, mạnh ở mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, ở tính 
năng động sáng tạo trong sử dụng những vũ khí trang bị kỹ thuật phù 
hợp với cách đánh Việt Nam, chiến trường Việt Nam.

Sức mạnh của quân đội Việt Nam bắt nguồn từ sự lãnh đạo giáo 
dục của Đảng, của Bác Hồ, từ sức mạnh và lòng thương yêu đùm bọc 
của nhân dân, từ chiều sâu nền văn hóa truyền thống dân tộc và sức 
mạnh thời đại. Quân đội Việt Nam thực sự trở thành niềm tin, niềm tự 
hào của nhân dân, đã được nhân dân tặng cho danh hiệu “Bộ đội Cụ 
Hồ” - Đó là hình mẫu rất đẹp về đức hy sinh chiến đấu vì độc lập dân 
tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc 
của nhân dân, là nhân cách con người Việt Nam mới.

Thấm nhuần lời Bác dạy, 76 năm qua, Quân đội nhân dân Việt 
Nam luôn “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh 
vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội” và suốt 76 năm ấy, 
“nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thắng”.
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TRÁCH NHIỆM, TÂM HUYẾT VÌ SỰ PHÁT TRIỂN 
CỦA ĐẤT NƯỚC, VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN
Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm cao kỳ họp thứ 

10, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp. Kỳ họp này tiếp tục diễn 
ra theo hai đợt trực tuyến và tập trung tại hội trường. Nhờ sự chuẩn 
bị khoa học, cẩn trọng, kỳ họp bảo đảm chất lượng tốt, hoàn thành kế 
hoạch đề ra, thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển 
của đất nước, vì nhân dân. Ðây là cơ sở quan trọng để Quốc hội xác 
định phương thức kỳ họp trong thời gian tới theo hướng phù hợp, thiết 
thực, hiệu quả.

Kỳ họp thứ 10 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước 
có nhiều biến động khó lường, tác động mạnh mẽ nhiều lĩnh vực của 
đời sống xã hội. Trong đó, đại dịch Covid-19 xuất hiện, tái bùng phát 
trên phạm vi toàn cầu đã khiến nền kinh tế thế giới suy thoái và ảnh 
hưởng tiêu cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của nước ta. Bên cạnh đó, thời tiết cực đoan, thiên tai, nhất là nắng 
nóng, hạn hán, giông lốc, sạt lở, lũ lụt và xâm nhập mặn đã gây thiệt 
hại nặng nề đối với sản xuất và đời sống. Cơ cấu kinh tế đất nước còn 
những bất cập; năng lực nội tại và khả năng chống chịu, thích ứng với 
những biến động mạnh từ bên ngoài còn hạn chế. Việc xây dựng và tổ 
chức thực thi chính sách, pháp luật có lúc, có nơi còn bất cập; một số cơ 
chế chính sách còn chồng chéo, chưa đồng bộ, chậm được sửa đổi, bổ 
sung. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực thi công vụ ở 
một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm…  

Trong khó khăn, thách thức đó, với sự lãnh đạo sáng suốt của 
Ðảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt, đúng đắn 
của Chính phủ, nhất là từ sự đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính 
trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, 
chúng ta đã có nhiều giải pháp quyết liệt kiểm soát dịch bệnh, thiên tai, 
khắc phục hạn chế, bất cập, từ đó nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - 
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xã hội. Thành quả đạt được là rõ nét và ấn tượng: Kinh tế vĩ mô duy trì 
ổn định, lạm phát được kiểm soát; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn 
xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân được ổn định, an sinh xã hội 
tiếp tục được bảo đảm. Tuy nhiên, đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều 
hạn chế, bất cập và muôn vàn khó khăn, thách thức.

Nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu của cả nước trong thời gian tới là 
tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện quyết liệt những giải pháp đột phá 
để giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được. Với tinh thần đó, 
kỳ họp thứ 10 luôn thể hiện tinh thần thẳng thắn, hiến kế, đề xuất nhiều 
giải pháp quan trọng vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

Quốc hội đã dành nhiều thời gian để tập trung xem xét, đánh giá 
kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tập trung nghiên 
cứu, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện năm 2020 và cả nhiệm 
kỳ; dự báo xu hướng biến động của dịch bệnh, tình hình kinh tế, chính 
trị, xã hội thế giới, khu vực trong giai đoạn tới để xác định phương 
hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững hơn, nâng 
cao đời sống của người dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tăng 
cường hợp tác hữu nghị với các nước, các tổ chức quốc tế... Quốc hội 
đã xem xét, thông qua 07 luật, 13 nghị quyết và cho ý kiến 04 dự án luật 
khác; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân 
dân cùng nhiều báo cáo, văn bản quan trọng khác. Quốc hội tiến hành 
thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Ðảng; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HÐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến hành công tác nhân sự.

Quốc hội đã xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực 
hiện các nghị quyết của về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm 
kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Phiên 
chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này được coi như là bước đầu 
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tổng kết, đánh giá cuối nhiệm kỳ đối với hoạt động giám sát của Quốc 
hội. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, 15 bộ trưởng, trưởng ngành đã trực 
tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành 
của mình. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo làm rõ, cụ thể thêm một số 
nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn của các 
đại biểu. Qua phiên chất vấn cho thấy, có những nội dung, yêu cầu liên 
quan tâm tư, băn khoăn chính đáng của người dân chưa được giải quyết 
dứt điểm; nhiều vấn đề nóng đang gặp khó khăn, vướng mắc cần tiếp 
tục khắc phục. Có những vấn đề đã được các đại biểu Quốc hội nêu tại 
nghị trường nhiều lần, nhưng chậm chuyển biến.

Từ kết quả kỳ họp, Quốc hội, Chính phủ đã thống nhất nhiều mục 
tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, trọng tâm là: Thực hiện hiệu 
quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân 
dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu 
lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh, phát triển mạnh thị 
trường trong nước. Ðẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng và công trình 
trọng điểm quốc gia; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, 
các đô thị lớn; đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây 
dựng xã hội số. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn 
với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát huy mạnh 
mẽ giá trị văn hóa, trí tuệ con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát 
triển đất nước, niềm tự hào dân tộc; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển 
văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, bảo vệ môi 
trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí 
hậu. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và 
hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi 
trường hòa bình, ổn định. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an 
toàn, lành mạnh, phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; nâng 
cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế…
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Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV kết thúc tốt đẹp với những kết 
quả cụ thể, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong đời sống xã hội. Ðây là nền 
tảng quan trọng để cả nước tiếp tục đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Ðảng 
và Nhà nước, quyết tâm vượt qua thách thức, vươn lên mạnh mẽ.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA ĐẠI HỘI 
CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng 

bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
đến ngày 29/10/2020, 67/67 (100%) đảng bộ trực thuộc Trung ương đã 
hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Trung ương, Bộ Chính trị đã ban 
hành Chỉ thị 35, Chỉ thị 45, Kết luận 75 và các quy định, hướng dẫn về 
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Tổng 
Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có 3 bài viết quan trọng về 
công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 
Bộ Chính trị xây dựng kế hoạch làm việc với 67/67 đảng bộ trực thuộc 
Trung ương để chỉ đạo, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương 
án nhân sự đại hội đảng bộ…; cấp ủy trực thuộc Trung ương đã quán 
triệt sâu sắc toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các bài viết đồng 
chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản, quy 
định, hướng dẫn của Trung ương; chủ động xây dựng kế hoạch, ban 
hành các văn bản để triển khai thực hiện. 

Một số kết quả nổi bật: (1) Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung 
ương đã được tổ chức thành công tốt đẹp theo đúng tiến độ, sớm hơn 
so với 3 nhiệm kỳ gần đây, bảo đảm đúng quy định, đạt chất lượng theo 
yêu cầu. (2) Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ 
lưỡng; chất lượng văn kiện được nâng lên, nhất là việc xác định tầm 
nhìn và các nhiệm vụ đột phá. (3) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng 
dẫn được chú trọng triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, bám sát thực 
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tế. (4) Các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện. 
Việc gợi ý thảo luận được chú trọng, không khí thảo luận ở nhiều đại 
hội sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng 
viên. (5) Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, 
khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống nhất cao. Kết 
quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự. Tỷ lệ 
phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều đồng chí đạt 100%. 
Chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt. Số lượng bí thư cấp ủy là 
nữ, bí thư không phải là người địa phương tăng nhiều so với nhiệm kỳ 
trước. Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương thật sự là sự kiện chính 
trị quan trọng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đã tạo được khí thế 
mới, nội bộ đoàn kết, thống nhất, góp phần củng cố, tăng cường niềm 
tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Hạn chế, khuyết điểm: (1) Nội dung, chương trình làm việc của 
một số ít đại hội chưa khoa học; công tác điều hành của đoàn chủ tịch 
có lúc, có nơi còn thiếu linh hoạt, lúng túng. (2) Báo cáo chính trị ở một 
số đại hội còn dàn trải, mang tính liệt kê, nặng trình bày về số liệu. Báo 
cáo kiểm điểm của một số cấp ủy còn có nội dung trùng lặp với báo 
cáo chính trị. (3) Một số tham luận còn nặng về báo cáo thành tích, ít 
nêu hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Việc thảo 
luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện tại đại hội tập trung nhiều vào 
dự thảo báo cáo chính trị, chưa có nhiều ý kiến sâu sắc đóng góp cho dự 
thảo báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ và các dự thảo văn 
kiện Đại hội XIII của Đảng. (4) Công tác chuẩn bị nhân sự để báo cáo 
cấp có thẩm quyền có nơi còn chậm. Tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia ban chấp 
hành đảng bộ chưa đạt yêu cầu tại Chỉ thị 35. 

Một số kinh nghiệm rút ra: Một là, (i) Phải bám sát sự lãnh đạo, 
chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong suốt 
quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. Các đảng bộ ban hành hệ thống văn 
bản sớm, đầy đủ, toàn diện về chuẩn bị và tổ chức đại hội. (ii) Phát huy 
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tính chủ động, sáng tạo của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân, nhất 
là người đứng đầu trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội; bảo đảm 
dân chủ, huy động trí tuệ tập thể; dân chủ nhưng phải tập trung, thống 
nhất, dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, dân chủ nhưng phải có lãnh 
đạo. (iii) Cấp ủy cần nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, 
lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội một cách công phu, chu đáo, nghiêm 
túc, có kế thừa, tham khảo những kinh nghiệm quý, bài học hay của các 
nhiệm kỳ trước và bổ sung những điểm đổi mới, sáng tạo phù hợp với 
tình hình thực tiễn của nhiệm kỳ này.

Hai là, (i) Báo cáo chính trị phải làm rõ được công tác và vai trò 
lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm theo hướng: Xây dựng Đảng là then chốt, trong đó, công tác cán bộ 
là then chốt của nhiệm vụ then chốt; phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm 
vụ trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng 
cường quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; tích 
cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. (ii) Báo cáo kiểm điểm của ban 
chấp hành phải bám sát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc, tránh trùng lặp nội dung 
với báo cáo chính trị.

Ba là, (i) Nắm vững và kịp thời xử lý dứt điểm các vấn đề phức 
tạp, phát sinh trên địa bàn trước khi đại hội diễn ra; nắm chắc tình hình 
tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận liên quan đến nhân sự trước, 
trong và sau đại hội để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, 
bất cập. (ii) Trong công tác nhân sự đại hội, phải tuyệt đối tuân thủ đúng 
quy trình 5 bước, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, 
tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc theo phương châm “làm từng bước chặt 
chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm 
thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”; chủ động nắm tình 
hình, kịp thời xử lý các tình huống ngoài dự kiến. Đối với những việc 
khó, phức tạp, nhạy cảm “phải thực hiện nhất quán theo quy định, giữ 
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vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, công tâm, 
khách quan và quyết định theo đa số”.

Bốn là, thảo luận văn kiện đại hội phải tập trung vào những vấn đề 
mới, khó, nhạy cảm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau và bám 
sát vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa 
dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với từng đối 
tượng, đặc điểm, tình hình của địa phương, tạo không khí phấn khởi, tin 
tưởng, chào mừng đại hội nhưng không phô trương, hình thức.

Sáu là, vừa phải tổ chức tốt đại hội vừa phải hoàn thành các nhiệm 
vụ chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động tham mưu 
việc tổ chức đại hội có hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn, phòng, chống 
dịch Covid-19.

Công tác tuyên truyền sau Đại hội
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả, thành công của 

đại hội đảng bộ các cấp; những thành tựu nổi bật về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi góp 
phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chuẩn 
bị thật tốt cho Đại hội XIII của Đảng. 

Hai là, tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng: 
đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 
XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với 
số cán bộ nghỉ công tác, không đủ điều kiện tái cử sau đại hội. 

Ba là, tuyên truyền các hoạt động của cấp ủy sau đại hội, như xây 
dựng quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ trực thuộc Trung 
ương, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình làm 
việc toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa để triển 
khai, thực hiện nghị quyết.
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HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 2
Trong hai ngày 03 và 04/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Các đồng chí: Nguyễn Khắc 
Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự 
khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà 
Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua: Chương trình làm việc toàn khóa 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành 
động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác kiểm tra, giám 
sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021; Chương trình công tác 
của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy năm 2021; 
thông qua dự thảo Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 về tình hình kinh 
tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020, và phương hướng nhiệm vụ 
2021; về công tác xây dựng Đảng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 
2021; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2.

Đồng thời, Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình 
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến điều chỉnh kế 
hoạch đầu tư công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; báo cáo quyết toán thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 
2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 
2020, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài 
chính - ngân sách 3 năm 2021-2023.
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 Năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19 tác động đến tình hình 
kinh tế - xã hội của tỉnh, dự kiến có 9/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không 
đạt kế hoạch. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước 
giảm 10,5% so với năm 2019. Chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 
0,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 70.508,5 
tỷ đồng giảm 27,92%; trong đó doanh thu du lịch ước đạt 5.080 tỷ đồng, 
giảm 81,3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1,36 tỷ USD, 
giảm 8,7%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 14.286,8 tỷ, bằng 82,7% 
so với dự toán và chỉ bằng 74,9% so với cùng kỳ… Bên cạnh những khó 
khăn đó, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có sự phát triển: Thu hút đầu tư 
ngoài ngân sách được 22 dự án với tổng số vốn đầu tư khoảng 7.516,8 
tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực 
văn hóa - xã hội đã được quan tâm chỉ đạo, an sinh xã hội và phúc lợi 
xã hội cơ bản được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững; thực 
hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân 
miệng; ổn định đời sống và chăm lo sức khỏe nhân dân. Hiện nay, 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và các địa phương tập trung tháo gỡ 
khó khăn, thúc đẩy kích cầu du lịch, đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông, 
lâm nghiệp, thủy sản, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ; tiếp tục kiểm tra, 
đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giải quyết 
các vướng mắc cho các nhà đầu tư; đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu 
tư công, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 để tạo đà cho sự phục hồi trong năm 
2021.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, 
mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện 
đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người dân, nhất là các đối 
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tượng chính sách; tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, 
tập trung hướng về cơ sở, động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách, 
gia đình có công với cách mạng; chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số, không để hộ dân nào bị đói trong dịp Tết. 
Đồng thời, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên đổi mới tư duy, phong 
cách, lề lối làm việc, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên lĩnh vực 
được giao để cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, quyết tâm 
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 ở mức cao nhất, tạo tiền 
đề và khí thế mạnh mẽ bước vào nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và giai 
đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII đã đề ra.

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Một số giải pháp đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá 

của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến diễn ra 
vào quý I năm 2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lớn 
đối với con đường phát triển của đất nước trong thời gian tới. Cán bộ, 
đảng viên và nhân dân Việt Nam rất kỳ vọng và đặt niềm tin vào Đại hội 
XIII với mong muốn Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những cán bộ vừa 
có đức, vừa có tài để lãnh đạo đất nước, mang lại cuộc sống hạnh phúc 
và phát triển cho nhân dân, cho đất nước.

Càng đến gần kỳ Đại hội thì các hoạt động chống phá của các phần 
tử thù địch, chống đối, cơ hội chính trị diễn ra càng rầm rộ hơn. Đặc 
biệt, trong giai đoạn Đảng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, chúng 
tập trung xuyên tạc dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ các cấp, nhất là 
dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bằng nhiều hình 
thức khác nhau, như: Soạn thảo các tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc 
công khai đề tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sau đó tán phát trên Internet, mạng 

https://vtv.vn/dai-hoi-xiii.html
https://vtv.vn/dai-hoi-xiii.html
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xã hội dưới chiêu bài: “Thư ngỏ”, “Thư trao đổi”,“Thư góp ý”,“Kiến 
nghị”… để xuyên tạc tình hình và thành tựu phát triển của đất nước; 
thổi phồng những khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… từ đó, 
quy kết, đổ lỗi nguyên nhân là do thể chế chính trị, nhằm gây sức ép 
sửa đổi, bổ sung văn kiện Đại hội theo quan điểm phương Tây. Chúng 
ra sức xuyên tạc, bịa đặt đời tư cá nhân nhằm bôi nhọ thanh danh, uy 
tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí là 
ứng viên cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khóa mới; đưa ra nhận 
xét, bình phẩm về trình độ, năng lực, đạo đức, lối sống của các ứng 
viên này; tập trung khoét sâu những hạn chế, khuyết điểm ở những ban, 
ngành, lĩnh vực mà cá nhân đó phụ trách; rồi quy kết trách nhiệm hoặc 
là tìm cách dựng chuyện, bịa đặt, bóp méo bản chất của các vụ việc liên 
quan đến các đồng chí nằm trong quy hoạch nhân sự đại hội;… Với âm 
mưu tuyên truyền chống phá tư tưởng trước thềm Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch đã triệt để sử dụng 
các thủ đoạn khác nhau. Trong đó, chúng đẩy mạnh, tán phát các loại 
ấn phẩm, tài liệu của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối 
tượng cơ hội, chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương 
trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt. Các thế lực thù địch lập 
hàng ngàn trang web, blog, trang mạng xã hội; hàng trăm tạp chí, báo, 
nhà xuất bản, hơn 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt. Chúng 
móc nối với các tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, Canada, Pháp... 
tổ chức hội thảo, tọa đàm nhằm tuyên truyền, xuyên tạc tình hình trong 
nước, vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm quyền con người, quyền 
tự do tôn giáo; hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, tìm cách tác 
động Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế can thiệp vào nội bộ nước ta…

Nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên 
truyền, phá hoại tư tưởng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
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XIII của Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã 
hội các cấp cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó 
chú trọng một số giải pháp trọng tâm như sau: 

Một là, tuyên truyền khẳng định quan điểm, chủ trương đúng đắn, 
nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong tổ chức đại hội đảng các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đặc biệt là quan điểm, chủ 
trương của Đảng về công tác cán bộ, trong đó, người được lựa chọn là 
ứng viên đưa ra bầu tại đại hội phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm 
chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu 
cầu của tình hình mới; đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ 
cấu hợp lý.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền thành tựu của công cuộc đổi mới, chú 
trọng tuyên truyền nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường củng cố 
quốc phòng, an ninh, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; 
không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 

Ba là, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 
người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên về bản chất của các thông tin 
phản động, xuyên tạc, từ đó có tinh thần cảnh giác, khả năng nhận diện 
và “miễn dịch” các nội dung thông tin xuyên tạc về Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh 
phê phán, phản bác thuyết phục những thông tin, bài viết có nội dung 
xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đại hội đảng các cấp và 
Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên không gian mạng. 

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, 
truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực 
này. Qua đó chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng 
độc hại, các blog “đen” thường đăng tải các nội dung xấu, độc hại, trái 
với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị 

Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình công tác 
cán bộ; thông qua các nội dung chuẩn bị hội nghị Tỉnh ủy và quyết định 
một số nội dung khác.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội 
nghị Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục dự Kỳ họp thứ 
10, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội (từ ngày 10/11 đến ngày 17/11/2020); 
tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; dự Kỷ niệm 90 
năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; Hội nghị 
cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 
nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tại Hà Nội; tiếp lãnh đạo huyện Trường 
Sa và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định 30 
năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Quốc Trị; dự: Hội nghị cán bộ toàn 
quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 
- 2025 tại Hà Nội; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 
thống nhất Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Hội 
nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 
về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại Hà Nội; Hội thảo 
khoa học quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc” (trực tuyến); khai mạc Hội thao truyền thống các cơ quan Đảng 
tỉnh lần thứ 19 năm 2020; Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 
tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ngày hội đại đoàn 
kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2020 tại xã Cam Hải Đông, huyện 
Cam Lâm.
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- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự: Hội nghị tổng kết công tác kiểm 
tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tại Hà Nội; họp tổng kết 
Đề tài tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hà Nội; Hội thảo báo chí 
tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII/2020 với chủ đề “Vấn nạn tin giả và giá 
trị cốt lõi của báo chí”; buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà 
giáo Việt Nam; Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam 
và 45 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra tỉnh Khánh Hòa; Lễ khai 
mạc triển lãm nhiếp ảnh Nét đẹp Khánh Hòa năm 2020; Tọa đàm nhân 
70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; làm việc 
với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Hội Nông 
dân tỉnh; làm việc với Thường trực Huyện ủy Vạn Ninh về công tác giải 
quyết đơn thư; kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại huyện Vạn 
Ninh; Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư; làm việc với Đảng 
ủy phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, Đảng ủy xã Khánh Bình, 
huyện Khánh Vĩnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

- Trong 02 ngày từ ngày 06 đến ngày 07/12/2020: HĐND tỉnh đã 
tổ chức kỳ họp thứ 13 khóa VI. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đánh giá kết 
quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 
năm 2020, nhận định do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, 
tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh rất khó khăn. Có 9/16 chỉ tiêu không 
đạt kế hoạch; có 7/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra. Bên 
cạnh đó, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh có một số điểm sáng như: 
Thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực, giải ngân vốn 
đầu tư có nhiều chuyển biến, các ngành kinh tế mũi nhọn được duy trì, 
phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; an sinh 
xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo; đấu tranh phòng chống 
tham nhũng được chú trọng; quốc phòng an ninh được giữ vững. Năm 
2021, UBND tỉnh đề ra mục tiêu thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, 
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vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân vừa phục hồi 
phát triển kinh tế - xã hội… Đồng thời, HĐND tỉnh đã xem xét, thông 
qua 58 nghị quyết quyết định nhiều nội dung quan trọng phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo, chú trọng đẩy mạnh cơ 
cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao 
động, tăng cường sức mạnh cạnh tranh, tranh thủ mọi nguồn lực cho 
tăng trưởng kinh tế; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo môi 
trường đầu tư hấp dẫn kết hợp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao 
đời sống của Nhân dân...

HĐND tỉnh đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. 
Theo đó, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn 
Đắc Tài - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh (nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu); miễn 
nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Trung 
Thu - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ (chuyển công tác khác); Lê Văn 
Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ 
hưu); Võ Tấn Thái - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
(thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường). Đồng 
thời, bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm 
kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đinh Văn Thiệu - Tỉnh ủy viên, Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diên Khánh và đồng chí Nguyễn 
Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành 
phố Nha Trang; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 
2016-2021 đối với các đồng chí: Trần Nam Bình - Tỉnh ủy viên, Giám 
đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Văn Đồng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Thiện - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn 
phòng UBND tỉnh.
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- 17/11: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 
năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 
- 18/11/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tại buổi kỷ 
niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành 
lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tại Khánh Hòa, thời gian 
qua, mặt trận các cấp đã phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc 
vận động ở địa phương, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo nên động lực to lớn để xây 
dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh. Riêng từ năm 2015 đến nay, 
mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động được hơn 196 tỷ 
đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3.800 nhà đại đoàn kết; tiếp nhận hỗ 
trợ trên 80 tỷ đồng giúp đỡ người dân bị thiệt hại do thiên tai; vận động 
hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị 
giá hơn 13,2 tỷ đồng và hơn 30 tấn gạo; vận động người dân đóng góp 
tiền, hiến trên 15.000m3 đất, đá, vật tư để làm đường giao thông nông 
thôn, xây dựng kênh mương, sửa chữa trường học…

- 04/12: UBND tỉnh họp thường kỳ nhận định: 11 tháng năm 2020, 
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình hình mưa, bão nên các 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ 
năm 2019. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước được 12.592,7 tỷ đồng (bằng 
72,9% dự toán, giảm 28,1% so với cùng kỳ); chỉ số sản xuất công nghiệp 
(IIP) tăng 0,17%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 
29,7%; doanh thu du lịch giảm 80,8%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
giảm 10,5%; thu nội địa bằng 64,5% dự toán; toàn tỉnh thu hút 22 dự án 
với tổng số vốn đầu tư khoảng 7.516,8 tỷ đồng; kịp thời triển khai các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với thực hiện các giải 
pháp khắc phục khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện 
tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là chi hỗ trợ cho các đối tượng bị 
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ảnh hưởng do dịch bệnh; tổ chức kỳ thi trung học phổ thông đảm bảo 
an toàn, nghiêm túc…

- 18/11: Huyện Khánh Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải 
phóng huyện (20/11/1960 - 20/11/2020) và 35 năm Ngày tái lập huyện 
(1985 - 2020). Sau 60 năm giải phóng và 35 năm tái lập huyện, đến nay, 
Khánh Sơn đã có gần 23.400 dân, 8 xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện có 
hơn 2.700 ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao (xây dựng thành công 
thương hiệu “Nông sản vàng” đối với sản phẩm sầu riêng và đăng ký 
thương hiệu đối với bưởi da xanh); nền kinh tế của huyện có bước phát 
triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 8,6%/năm; cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng “Nông nghiệp - dịch vụ, 
du lịch - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”; số lao động có việc làm 
tăng thêm gần 500 người/năm; số hộ nghèo giảm bình quân gần 370 hộ/
năm (đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 34,3%; phấn đấu 
năm 2020, số hộ nghèo còn lại là 1.713 hộ, chiếm tỷ lệ 24,09%)…

Nhân sự mới:
- 30/11: Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc 
hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy tham dự Lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về công tác các bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết 
định điều động đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiêm Phó Trưởng đoàn Đại 
biểu Quốc hội tỉnh nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và giữ 
chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Phó Trưởng đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh kể từ ngày 01/12/2020; Quyết định điều động và chỉ định 
đồng chí Phạm Thị Khánh Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ 
chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kể từ 
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ngày 01/12/2020; Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn 
Thị Trung Thu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 01/12/2020.

- 30/11: UBND tỉnh đã công bố và trao các quyết định bổ nhiệm các 
đồng chí: Nguyễn Văn Thiện - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ 
chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám 
đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giữ chức vụ Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Trần Nam Bình - Phó Giám đốc Sở 
Xây dựng tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh; Trần Xuân Tây 
- Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Trần Văn Châu - Chánh 
Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
tỉnh; Vương Xuân Phương - Giám đốc Ban Quản lý Dự án hạ tầng Khu 
kinh tế và Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân 
Phong giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19  
ĐẾN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng toàn cầu đã ảnh hưởng nặng 
nề đến phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong 
đó có vấn đề lao động và việc làm. Theo Tổ chức Lao động quốc tế, 
khoảng 93% lao động trên toàn thế giới hiện đang chịu ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19 ở các mức độ khác nhau.

Tại Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê, đại dịch Covid-19 đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến tình hình lao động, việc làm trong các ngành và tại 
tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, ảnh hưởng 
rõ nhất là vào quý II năm 2020 khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng xuất hiện và đặc biệt là 
việc áp dụng các quy định về giãn cách xã hội được thực hiện triệt để 
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trong tháng 4/2020. Theo đó, lực lượng lao động có xu hướng giảm, đặc 
biệt ở đối tượng làm công hưởng lương khi tình trạng sa thải, ngưng 
việc ở các doanh nghiệp gia tăng, tập trung ở một số ngành nghề, như: 
May mặc, da giày, túi xách; thương mại điện tử, du lịch; khách sạn; nhà 
hàng; vận chuyển... Bên cạnh đó, công tác đưa lao động đi làm việc ở 
nước ngoài cũng bị ảnh hưởng. Khi dịch bùng phát mạnh trên thế giới, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo tạm dừng tuyển chọn, 
đào tạo và tổ chức xuất cảnh cho người lao động; đồng thời, thường 
xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh tại các nước tiếp nhận lao động Việt 
Nam sang làm việc, kiểm soát chặt chẽ số lao động xuất cảnh.

Mặc dù tình hình kinh tế cũng như lao động, việc làm trong những 
tháng qua gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của 
Chính phủ, sự vào cuộc, triển khai mạnh mẽ của các cấp chính quyền và 
sự đồng thuận từ nhân dân, vấn đề giải quyết việc làm hiện đã có những 
tín hiệu khả quan hơn.

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý III/2020, lực lượng lao động 
từ 15 tuổi trở lên đã tăng 1,4 triệu người so với quý II, đạt 54,6 triệu 
người, tuy nhiên vẫn thấp hơn 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm 2019. 
Tính đến tháng 9/2020, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên 
bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, gồm: Người bị mất việc làm, 
phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập… 
Trong đó, khu vực dịch vụ vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất (68,9% 
lao động bị ảnh hưởng), tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng 
(66,4%) nông, lâm nghiệp và thủy sản (27,0%).

Thu nhập của người lao động trong quý III/2020 được cải thiện so 
với quý II/2020 nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập 
bình quân tháng của người lao động quý III/2020 là 5,5 triệu đồng, tăng 
258 nghìn đồng so với quý trước và giảm 115 nghìn đồng so với cùng 
kỳ năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực 
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thành thị quý III mặc dù giảm so với quý II nhưng so với cùng kỳ năm 
2019 vẫn ở mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Về tình hình doanh nghiệp, do triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu 
quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện mục tiêu kép 
về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn cho nhân dân trước đại 
dịch, tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung đã dần ổn định trở lại, 
sản xuất - kinh doanh cũng dần được khôi phục. Nhiều doanh nghiệp 
đăng ký mới hoặc trở lại hoạt động. Tính chung 10 tháng năm 2020, cả 
nước có gần 111,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 2,9% so với 
cùng kỳ năm 2019, quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 
thành lập mới đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4%. 

Ngoài ra, các địa phương dù gặp nhiều khó khăn song đã khẩn 
trương, tập trung thực hiện các giải pháp, chương trình, đề án, chính 
sách về lao động, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, trợ 
giúp xã hội, giảm nghèo… góp phần ổn định, phát triển kinh tế, đảm 
bảo an sinh xã hội.

Để góp phần tuyên truyền về vấn đề thị trường lao động trong bối 
cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh, trong thời gian tới, các cấp 
ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện 
tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền về các gói hỗ trợ của Chính phủ 
cho doanh nghiệp và công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho 
người lao động; thực hiện cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục, tạo cơ 
hội cho các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. 

Thứ hai, tuyên truyền tạo sự đồng lòng ủng hộ của các doanh 
nghiệp và người dân trong việc thực hiện các chính sách kích cầu, cắt 
giảm thuế, hỗ trợ chuyển dịch lao động từ làm việc trực tiếp sang ứng 
dụng công nghệ số để tạo nhiều cơ hội việc làm linh hoạt hơn cho người 
lao động.
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KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 37  
VÀ CÁC HỘI NGHỊ CẤP CAO LIÊN QUAN

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên 
quan diễn ra từ ngày 12 đến 15/11/2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc 
gia, Hà Nội và đã thành công tốt đẹp. Với hơn 20 phiên họp cấp cao, đã 
có trên 80 văn kiện được các nhà lãnh đạo ASEAN và các đối tác thông 
qua, các hội nghị đã khẳng định mạnh mẽ vai trò của hợp tác đa phương 
cũng như liên kết và tự do hoá kinh tế.

 Nhấn mạnh năm 2020 thực sự là một năm đầy thử thách trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tại các hội nghị cấp cao lần 
này, lãnh đạo các nước đã thống nhất và thông qua nhiều quyết sách 
quan trọng bao gồm: (1) Báo cáo Đánh giá giữa kỳ các Kế hoạch tổng 
thể thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; (2) Nhất trí về sự cần 
thiết tiến hành rà soát triển khai Hiến chương ASEAN, khẳng định nỗ 
lực phát huy tích cực vai trò của ASEAN thúc đẩy hợp tác tiểu vùng 
gắn với tiến trình phát triển của ASEAN để mọi người dân, mọi vùng 
miền có được cơ hội đóng góp cho cộng đồng; (3) Hội nghị đã thông 
qua: Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 với kỳ 
vọng xây dựng nền tảng vững chắc cho con đường phát triển phía trước 
của Cộng đồng ASEAN.

Hướng tới một Cộng đồng ASEAN giàu bản sắc, lãnh đạo ASEAN 
khuyến khích treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca, đưa hình ảnh 
ASEAN gần với người dân và cộng đồng. Lãnh đạo các nước đã thông 
qua Bản Tường thuật về Bản sắc ASEAN và ra Tuyên bố Hà Nội về 
Tăng cường công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết 
và chủ động thích ứng.

Bế mạc hội nghị, Việt Nam đã thực hiện nghi lễ chuyển giao vai 
trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei, nước Chủ tịch ASEAN 2021.



26

Thông tin tư liệu

Trong khuôn khổ của hội nghị cấp cao ASEAN 37 đã đánh dấu 
hoạt động quan trọng. Các hoạt động bên lề ASEAN 37 còn có Hội 
nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên của các nhà lãnh đạo nữ ASEAN, Hội 
nghị Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS) và Hội đồng kinh doanh 
Đông Á. Ngoài ra, với mục tiêu không ngừng mở rộng và làm sâu sắc 
thêm quan hệ với các Đối tác, tại hội nghị cấp cao ASEAN 37 lần này, 
các nước đã nhất trí mở rộng Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông 
Nam Á (TAC) để Cuba, Colombia và Nam Phi cùng tham gia, nâng 
tổng số các nước tham gia TAC hiện nay lên 43 nước.

Sự kiện nổi bật trong chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN 37 lần này 
là việc Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giữa 10 
nước ASEAN và 5 đối tác (gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, 
New Zealand và Hàn Quốc) đã được ký kết, thông qua vào sáng ngày 
15/11/2020. Đây là một sự kiện quan trọng không chỉ với ASEAN mà 
còn có tầm quan trọng với thương mại toàn cầu, cũng như đưa ra các 
biện pháp khác để giảm sự đứt gãy chuỗi cung ứng, duy trì dòng lưu 
chuyển thương mại, đầu tư nội khối ASEAN và các đối tác. Việc Hiệp 
định RCEP được thông qua tại cấp cao ASEAN 37 lần này là một dấu 
mốc rất đáng khích lệ, thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của các 
nước trong khu vực thúc đẩy tự do hóa và liên kết kinh tế.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên 
quan là chuỗi hoạt động cuối cùng của Năm Chủ tịch ASEAN và là 
một trong những hoạt động quan trọng nhất của nhiệm kỳ Chủ tịch 
ASEAN 2020 của Việt Nam. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm 
2020 bùng phát dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt 
động Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, hầu hết các hội nghị 
của ASEAN phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Nhưng phát 
huy tinh tinh thần “Gắn kết và chủ động thích ứng”, trong nhiệm kỳ 
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Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, ASEAN đã thể hiện bản lĩnh 
vững vàng, đoàn kết, thống nhất trước khó khăn, trở ngại, duy trì đà 
hợp tác, ứng phó hiệu quả với những tác động từ đại dịch Covid-19 và 
củng cố hơn nữa vai trò trung tâm, nâng cao vị thế trong khu vực và 
trên quốc tế. Đánh giá về vai trò của Việt Nam, lãnh đạo nhiều nước 
cũng như dư luận quốc tế đều cùng chung nhận định: Việt Nam đã 
hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và tổ chức thành công 
các hội nghị trong năm, đồng thời đánh giá cao khả năng dẫn dắt và 
tổ chức của Việt Nam trong các vấn đề chung của khu vực và thế giới.

KẾT QUẢ PHIÊN THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN CẤP CAO 
CỦA HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC VỀ 

XÂY DỰNG HÒA BÌNH VÀ HÒA BÌNH BỀN VỮNG
Phiên thảo luận trực tuyến Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc tổ chức ngày 03/11/2020, với chủ đề: “Xây dựng và giữ vững 
hòa bình: Các tác nhân đương đại dẫn đến xung đột và mất an ninh”. 
Tham dự Phiên thảo luận có Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina 
Mohammed, 03 Bộ trưởng (Tunisia, Estonia, Đức), 04 Thứ trưởng 
(Estonia, Đức, Nga, Việt Nam) và các đại sứ, Trưởng Phái đoàn các 
nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, một số khách mời 
đại diện các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc, tổ chức khu vực.

Tại cuộc họp, Phó Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh, 
đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm các thách thức an ninh hiện 
hữu, đảo ngược các thành quả kinh tế - xã hội toàn cầu, gây phương 
hại đến các nỗ lực phát triển bền vững. Xung đột, bạo lực vẫn diễn 
ra ở nhiều khu vực trên thế giới, các thách thức nổi trội và đan xen 
như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm mạng, tội phạm 
xuyên quốc gia, đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của 
người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em. Phó Phó Tổng Thư ký Liên hợp 
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quốc cho rằng, cộng đồng quốc tế cần hành động cấp bách để thích 
nghi với tình hình mới và khôi phục động lực phát triển…; và đặc biệt, 
Liên hợp quốc cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong điều phối 
các nỗ lực ứng phó với thách thức chung, ngăn ngừa xung đột, hỗ trợ 
các nước giải quyết khủng hoảng và phát triển bền vững giai đoạn hậu 
xung đột. 

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung 
nhận định, sau 75 năm kể từ khi Liên hợp quốc ra đời, cộng đồng quốc 
tế vẫn phải đương đầu với những thách thức và đe dọa to lớn. Cần xây 
dựng các mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và văn hóa tuân 
thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Các nước trong 
xung đột, tranh chấp cần thực thi lệnh ngừng bắn toàn cầu như Tổng 
Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, hành 
xử kiềm chế để giảm căng thẳng và tiếp tục đối thoại nhằm tìm kiếm 
giải pháp lâu dài. Cộng đồng quốc tế cần nỗ lực đẩy nhanh phục hồi 
và tăng trưởng kinh tế, lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy hợp tác, 
phát triển và quản trị toàn cầu nhằm kịp thời hỗ trợ về tài chính, công 
nghệ cho các chủ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch là 
các nước đang phát triển, đồng thời quan tâm thỏa đáng đến việc bảo 
vệ người dân, giải quyết hậu quả bom mìn và hỗ trợ nạn nhân…

Việt Nam đã vượt qua những hậu quả của chiến tranh, sự kém 
phát triển, đói nghèo, vươn lên trở thành một quốc gia có thu nhập 
trung bình. Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng một Cộng đồng ASEAN 
gắn kết, chia sẻ và hợp tác, một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn 
định và thịnh vượng. Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam đã, đang và 
sẽ là đối tác tin cậy vì hòa bình và phát triển bền vững, sẵn sàng đóng 
góp trách nhiệm vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm 
ứng phó với các thách thức của thời đại.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2020

1. Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng
Ngày 07/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2020/

NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo 
chí, hoạt động xuất bản, có hiệu lực từ ngày 01/12/2020. Trong đó, 
quy định mức phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên 
báo chí như sau: Nếu gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng, phạt từ 5 - 10 
triệu đồng (trước đây chỉ phạt 1 - 3 triệu đồng); nếu gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng, phạt từ 50 - 70 triệu đồng (trước đây chỉ phạt 5 - 10 
triệu đồng); nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, phạt từ 70 - 100 
triệu đồng (trước đây chỉ phạt 20 - 30 triệu đồng). Trong cả 3 trường 
hợp nêu trên, báo chí đều buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã 
đăng tải. Riêng trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng 
rất nghiêm trọng, báo chí còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép 
hoặc đình chỉ hoạt động từ 1 - 12 tháng (trước đây chỉ bị đình chỉ hoạt 
động từ 1 - 3 tháng). 

Ngoài ra, Nghị định còn quy định: Vi phạm quy định về trang 
thông tin điện tử tổng hợp bị phạt đến 200 triệu đồng; hành vi lợi dụng 
tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi bị phạt tiền từ 20 - 40 triệu 
đồng; cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật cho báo chí bị 
phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng...

2. Che giấu tài sản, thu nhập có thể bị cách chức
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ 

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 
cơ quan, đơn vị, có hiệu lực từ ngày 20/12/2020, quy định người được 
yêu cầu kê khai tài sản phải cung cấp thông tin trong 05 ngày; nếu 
thông tin được yêu cầu phức tạp, không có sẵn thì thời hạn 15 ngày. 
Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập hoặc 
cản trở hoạt động kiểm soát tài sản có thể bị cảnh cáo, cách chức. 

https://vtv.vn/dang-tai-thong-tin-sai-su-that.html
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Ngoài ra, người kê khai không trung thực cũng có thể bị xử lý kỷ luật 
bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, 
cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm.

3. Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho 
cơ quan thuế

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ 
ngày 05/12/2020, nêu rõ: Theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân 
hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng 
người nộp thuế, bao gồm: Tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo 
mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày 
đóng tài khoản. Đồng thời, trong trường hợp cần thanh tra, kiểm tra 
xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế 
thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, ngân hàng thương mại 
cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu 
giao dịch theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của các thông tin trên.

4. Hướng dẫn bảo vệ việc làm cho người tố cáo
Ngày 15/10/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc 
làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động, có 
hiệu lực từ ngày 01/12/2020. 

Theo đó, người lao động tố cáo được người sử dụng lao động 
đảm bảo: Không bị phân biệt đối xử về việc làm; không bị trả thù, trù 
dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi 
ích hợp pháp khác từ việc làm của người tố cáo. Người sử dụng lao 
động phải thực hiện kịp thời, đầy đủ các biện pháp bảo vệ việc làm 
cho người tố cáo là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động 
theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền… 
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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 về lập hội và hoạt động của 
hội; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự, trường 
hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ?

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 23, Quy định 102 quy định: Trường 
hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất 
nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật 
bằng hình thức khai trừ: a) Chủ trì, khởi xướng hoặc chủ động tham 
gia lập các hội trái quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động của hội 
trái tôn chỉ, mục đích gây ảnh hưởng xấu trong xã hội. b) Khởi xướng 
tôn chỉ, mục đích, nội dung, hình thức; chủ trì, chuẩn bị kế hoạch, phân 
công, tập hợp lực lượng, tham gia bàn bạc, tuyên truyền, vận động, lôi 
kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tham gia biểu tình, 
tập trung đông người trái quy định của Đảng và Nhà nước, gây mất an 
ninh, trật tự. c) Hỗ trợ tham gia biểu tình không được cơ quan có thẩm 
quyền cho phép hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng lại 
lợi dụng hoặc tiếp tay cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống Đảng, 
chống Nhà nước. d) Có hành vi, việc làm gây cản trở hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, của cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội gây hậu quả nghiêm trọng.

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm quy định về hôn nhân và gia 
đình, trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách?

Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 24, Quy định 102 quy định: Đảng 
viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng 
thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Cản trở kết hôn, ly hôn trái 
pháp luật hoặc để con tảo hôn. b) Trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc, nuôi 
dưỡng con, lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên. c) Cản trở 
người không trực tiếp nuôi con thăm nom con sau khi ly hôn (trừ trường 
hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án). 
d) Trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã làm thủ tục 
công nhận giám hộ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy 
định của pháp luật. đ) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giả mạo giấy tờ 
để đăng ký nuôi con nuôi.
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