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Xây dựng và phát huy tính đảng của cán bộ, đảng viên theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu tất cả cán bộ, đảng 
viên phải nêu cao tính đảng trong công tác cũng như cuộc sống, đó là 
phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; làm việc cụ thể, tỉ 
mỉ, điều tra đến nơi đến chốn; lời nói phải đi đôi với việc làm; cán bộ, 
đảng viên phải thực sự là tấm gương tốt trong công việc và cuộc sống 
hàng ngày. Nêu cao tính đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ góp phần 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, 
trong sáng về đạo đức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Tính đảng là vấn đề được V.I.Lênin nêu lên từ rất sớm: “Tính đảng là 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa”. Theo Người, Đảng cần phải có những đảng 
viên kiên trung với lý tưởng, đường lối của Đảng: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng 
viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc”, nếu “kém tính đảng, 
thì việc gì cũng không làm nên”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính đảng 
của cán bộ, đảng viên là sự biểu hiện tập trung nhất lập trường chính trị: 
“Trong tư tưởng của mình, chỉ có Đảng và lợi ích của Đảng”, Người đã 
chỉ rõ nội hàm tính đảng của cán bộ, đảng viên gồm: 

Một là, phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Lợi ích 
của Đảng, của dân tộc là vấn đề cốt yếu của cách mạng. Các cuộc đấu 
tranh cách mạng để bảo vệ Tổ quốc cũng là để bảo vệ lợi ích của dân tộc, 
của Đảng và của Nhân dân. Trong đó, lợi ích tối cao là gìn giữ độc lập, 
tự do của Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc cho Nhân dân. Trong tác phẩm 
“Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bất kỳ bao giờ, 
bất kỳ việc gì, đều phải tính đến lợi ích chung của Đảng, phải đặt lợi ích 
của Đảng lên trên hết, trước hết, việc của cá nhân và lợi ích của cá nhân 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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phải để lại sau. Đó là nguyên tắc tối cao của Đảng. Mỗi một đảng viên 
phải ghi chắc điều đó. Chúng ta gọi nó là Đảng tính”. Mỗi đảng viên 
phải nhận thức sâu sắc nguyên tắc đó làm cơ sở xây dựng ý thức trách 
nhiệm trong công việc, trên mọi cương vị, chức trách. 

Hai là, việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến 
nơi đến chốn. Cán bộ, đảng viên bất kể ở cương vị nào vào Đảng không 
phải “để cầu danh, cầu lợi”, họ đứng vào hàng ngũ của Đảng để trở thành 
những người chiến sĩ tiên phong của giai cấp, của dân tộc. Đã là đảng 
viên phải suốt đời vì dân, vì nước mà phấn đấu, làm việc. Suốt đời tận 
tụy với công việc, song không phải làm việc một cách tùy tiện, vô nguyên 
tắc, mà phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, “nghiên cứu rõ ràng, dựa theo hoàn 
cảnh thiết thực, có kế hoạch, có từng bước, tỉnh táo, bền bỉ, không chủ 
quan”; “Trước khi làm một việc gì phải cẩn thận suy xét xem việc đó 
thành công thì ảnh hưởng thế nào, thất bại thì ảnh hưởng thế nào”. Làm 
theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải 
luôn thận trọng đối với công việc được giao đảm nhiệm, phải suy nghĩ 
một cách toàn diện khi làm bất cứ một công việc gì và phải bao quát, có 
triển khai công việc phải có kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở từng bộ phận 
thực hiện công việc; cùng với đó là dự tính được những tác động, ảnh 
hưởng chi phối đến quá trình thực hiện công việc để có biện pháp đúng 
đắn nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là một phẩm 
chất nhất thiết phải có và là một tiêu chí để đánh giá năng lực của cán 
bộ, đảng viên. 

Ba là, lý luận và thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau. Với tư cách 
là người tiên phong trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày đảng viên 
phải luôn là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. Họ phải luôn là 
người miệng nói, tay làm, say mê với công việc, gần gũi với quần chúng 
và đặc biệt phải rất mẫu mực trong lối sống. Những biểu hiện sinh động 
của sự thống nhất giữa lời nói và việc làm một cách đúng đắn là sợi dây 
bền chắc, gắn bó giữa đảng viên với quần chúng, giữa Đảng và Nhân 
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dân. Đó là hiện thực của uy tín, là cơ sở của niềm tin yêu mà Nhân dân 
dành cho cán bộ, đảng viên.

Thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng 
ta đã thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, chăm lo việc rèn 
luyện nâng cao tính đảng cho cán bộ, đảng viên. Trong hàng ngũ cán bộ, 
đảng viên hiện nay, hầu hết đều nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, có 
ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững đạo đức cách mạng, sinh hoạt giản dị, 
có tác phong dân chủ, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và Nhân dân. 
Trong giai đoạn hiện nay, những tư tưởng của Người càng khẳng định 
giá trị to lớn, đặc biệt là khi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh ta 
đã và đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng. Nêu cao tính đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ góp phần 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh, có sức chiến đấu cao.

1. Ngành Tuyên giáo ngày càng thể hiện tính chủ động, tính 
chiến đấu, vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp đổi mới xây 
dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế. Công tác 
tham mưu của ngành Tuyên giáo với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng mang tầm chiến lược và ngày càng 
thực hiện tốt vai trò đi trước mở đường, đưa đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành hiện thực trong 
đời sống xã hội. Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo từng 
bước được đổi mới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn; chất lượng, 
hiệu quả được nâng lên; tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của cán bộ 
tuyên giáo các cấp ngày càng được phát huy. Công tác tư tưởng, giáo 

SỰ TRƯỞNG THÀNH, LỚN MẠNH CỦA NGÀNH 
TUYÊN GIÁO QUA 90 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN



5

Sinh hoaït chi boä

dục truyền thống lịch sử đã có bước đổi mới tích cực, tạo sự lan tỏa 
sâu rộng trong xã hội, với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Công 
tác tư tưởng, tuyên giáo ngày càng nhanh nhạy, đi trước mở đường, 
khắc phục căn bản tình trạng “chạy theo, nói lại”, “tầm chương trích 
cú”. Đặc biệt, đã sớm phát hiện và chủ động chỉ đạo, định hướng tuyên 
truyền những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Công tác đấu tranh, bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng đẩy mạnh, đạt hiệu quả 
thiết thực; việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dần đi vào nền nếp và hoạt động 
ngày càng hiệu quả. Qua mỗi giai đoạn cách mạng, ngành Tuyên giáo 
không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, nhạy bén, đổi mới công 
tác tham mưu, không ngừng sáng tạo, tự làm mới mình, bắt kịp sự phát 
triển thời đại công nghệ 4.0, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đồng bộ, 
bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong việc khơi 
dậy tinh thần yêu nước, lao động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong 
Nhân dân, giữ vững ổn định kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Ngành Tuyên giáo Khánh Hòa đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. 
Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh ra đời từ sớm, cùng với sự ra đời 
của Đảng bộ tỉnh. Trong suốt 90 năm qua, công tác tuyên giáo luôn được 
Đảng bộ tỉnh coi trọng. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo 
của Đảng bộ tỉnh đều xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Đảng và phong 
trào cách mạng của quần chúng ở địa phương, để định ra các hình thức 
tổ chức, cách thức hoạt động phù hợp. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, từ năm 1975 đến nay, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách 
thức, công tác tuyên giáo tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức 
hoạt động, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động, tích cực đấu tranh chống âm 
mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng 
- văn hóa; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp 
phần giữ gìn ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong suốt quá 
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trình xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, đội ngũ những 
người làm công tác tuyên giáo Khánh Hòa luôn tự hào về những đóng 
góp lớn lao và cả những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cán bộ tuyên 
giáo, cho từng trang sử vàng của Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa. Ðặc 
biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hệ thống tuyên giáo các cấp đã có sự đổi 
mới về nội dung và phương thức hoạt động, khẳng định vai trò là lực 
lượng xung kích trong việc triển khai các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, 
tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và biên 
soạn lịch sử địa phương. Công tác tuyên giáo đạt được nhiều kết quả nổi 
bật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần 
thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 02 
về học tập, quán triệt và triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong 
toàn Đảng bộ tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành Chỉ thị số 20, về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy 
dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Sau hơn 01 năm triển khai thực 
hiện, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 
đầu về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống 
Nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, mang lại hiệu quả tích cực, được Nhân 
dân đồng tình ủng hộ. Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động 
tham mưu các nhiệm vụ được phân công liên quan đến đại hội đảng bộ 
các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trong 5 năm gần 
đây, việc tham mưu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn đã được thực hiện 
một cách sáng tạo, hiệu quả, nổi bật là Ban đã chủ trì tham mưu tổ chức 
thành công kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh bằng hình 
thức cầu truyền hình. Bên cạnh việc phát huy hiệu quả của các hình thức 
truyền thống, như: Gửi các tài liệu, Bản tin Thông tin nội bộ, tổ chức các 
hội nghị báo cáo viên hàng tháng (cả trực tiếp và trực tuyến), hội nghị 
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chuyên đề, để phục vụ tốt công tác tuyên truyền trong tình hình mới, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sử dụng hiệu quả internet và mạng xã hội, 
như: Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa và fanpage “Nha 
Trang ngày mới”, “Tin tức toàn cầu 24/7”, “Khánh Hòa - Xứ trầm Biển 
yến”, “Nhớ miền Trung”... Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh Covid-19, Ban chủ động tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ 
kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế …

3. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới: 
(1) Chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong 
nước, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh 
tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, quan tâm phát hiện những điểm 
mới trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy 
đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. (2) Tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, 
đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học 
tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng 
thiết thực, hiệu quả, khả thi. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, 
giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng. 
(3) Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ 
đó, chủ động dự báo tình hình, lên các phương án kế hoạch công tác tư 
tưởng, không để bùng phát thành “điểm nóng”. (4) Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết 
phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đất nước. Trước mắt, chỉ đạo và tổ 
chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng và các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2020, đại hội 
đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. (5) Đổi mới sâu sắc, quyết 
liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo 
chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin đối 
ngoại; chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết 
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của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công 
nghệ, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em… (6) Chỉ đạo quyết 
liệt công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối 
của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. (7) Động viên, cổ vũ các 
phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích 
cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (8) Tổ chức đánh giá thực 
trạng đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ Trung ương đến cơ sở, dự kiến nhu 
cầu, chủ động tạo nguồn và triển khai kế hoạch xây dựng, phát triển đội 
ngũ, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, công tác đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước ta được triển khai với tinh thần chủ 
động, tích cực, bám sát vào các trọng tâm ưu tiên và những cách làm 
mới, sáng tạo; có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, giữa đối ngoại 
Đảng, ngoại giao Nhà nước, Quốc hội, đối ngoại của các bộ, ngành, 
địa phương, đặc biệt là đối ngoại nhân dân đã mang lại nhiều kết quả 
quan trọng, đó là:

(1) Công tác đối ngoại góp phần xử lý hiệu quả các vấn đề liên 
quan đến an ninh của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ. Ta đã phối hợp với phía Cam-pu-chia 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 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ 
NHÀ NƯỚC TA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020; 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
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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. 

(2) Phát huy tốt tự chủ đối ngoại, xử lý đúng đắn quan hệ 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. Bên cạnh việc phòng, 
chống dịch Covid-19 hiệu quả, các cơ quan, đoàn thể của nước ta triển 
khai hiệu quả “ngoại giao Covid” hỗ trợ trang thiết bị y tế nhiều nước 
trong đại dịch Covid-19 vừa qua, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh 
giá cao. Hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng phát huy hiệu quả trong 
việc thúc đẩy tin cậy chính trị với các nước.

(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 ta 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 tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc 
(LHQ); 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 (192/193); 
đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19, 
tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc với tư cách Ủy viên không thường trực, góp phần khẳng định 
Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, củng 
cố hơn vị thế đối ngoại của đất nước.

(4) Ta đã 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; gia tăng thu hút 
đầu tư, mở rộng xuất khẩu; tích cực tham gia thúc đẩy đàm phán và ký 
kết RCEP. Điểm sáng là Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn Hiệp 
định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) và đang thúc đẩy để 
hiện thực hóa Hiệp định đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA), góp phần mở 
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rộng không gian hợp tác kinh tế quốc tế, đa dạng hóa thị trường của ta 
thời gian tới.

(5) Quan hệ đối ngoại Đảng được triển khai tích cực, chủ động 
theo tinh thần Chỉ thị 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 giềng có chung biên 
giới tiếp tục được củng cố. Quan hệ với Đảng Nhân dân Cách mạng 
Lào và Đảng Nhân dân Cam-pu-chia gia tăng sự tin cậy. Quan hệ với 
Đảng Cộng sản Trung Quốc 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. 
Quan hệ với các đảng cầm quyền, tham chính và các đảng có vai trò 
quan trọng tại các nước lớn, đối tác quan trọng, các nước trong khu vực 
và bạn bè truyền thống tiếp tục được mở rộng, góp phần tạo nền tảng 
chính trị quan trọng cho việc củng cố tổng thể quan hệ giữa nước ta 
với các nước. Đảng ta kịp thời gửi thư thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm 
phòng, chống dịch với các chính đảng trên thế giới. Quan hệ với các 
đảng cộng sản, công nhân có vị trí, vai trò trên chính trường các nước 
được thúc đẩy thực chất, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển 
chiều sâu quan hệ với nhiều đảng cộng sản, công nhân ở nhiều nước 
và đối tác quan trọng.

(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 động 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; tham gia tích cực vào công 
tác vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển Đông và các vấn đề liên 
quan đến dân chủ, nhân quyền. Nhiều tổ chức, đoàn thể nhân dân, cộng 
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đồng người Việt ở nhiều nước đã tạo ấn tượng sâu sắc với chính quyền 
và nhân dân sở tại thông qua các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ trong thời 
gian đại dịch Covid-19 vừa qua.

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của công tác đối ngoại 6 tháng 
cuối năm 2020: Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền công tác đối ngoại 
của Đảng, Nhà nước ta, trong đó chú trọng duy trì ổn định quan hệ với 
các đối tác hàng đầu như Trung Quốc và Mỹ; các nước láng giềng Lào 
và Cam-pu-chia thông qua các chuyến thăm, các cơ chế hợp tác; chủ 
động và tích cực chuẩn bị triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dịp 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền nước ta 
đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tổ chức tốt các hội nghị cấp cao và 
quan trọng của ASEAN, nhất là Hội nghị cấp cao, Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao ASEAN lần thứ 3, Diễn đàn khu vực ASEAN…; thúc đẩy, 
vận động một số đối tác thăm song phương. Thứ ba, chủ động triển khai 
công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực của các 
bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân về cơ hội và thách 
thức khi triển khai các thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới, như Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 
Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) 
và các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang đàm phán nhằm tạo thêm 
động lực cho tăng trưởng. Thứ tư, tuyên truyền nhấn mạnh lập trường 
nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là kiên quyết, kiên 
trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền và các quyền lợi về biển của 
ta theo luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; 
vừa hợp tác, vừa đấu tranh; chủ động và kiên trì các biện pháp hòa bình 
phù hợp luật pháp quốc tế để giải quyết, xử lý bất đồng, thúc đẩy hợp 
tác tại Biển Đông; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự 
chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan 
hệ, không để nước nào lợi dụng, không đi với bên này chống bên kia.
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HỘI NGHỊ TỈNH ỦY CHUYÊN ĐỀ

Ngày 07/8/2020, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề cho ý kiến về 
nội dung, công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. 

Tại hội nghị, Tỉnh ủy tập trung thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo chính 
trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ý kiến thảo luận tập trung vào phần 
các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Nâng cao năng 
lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện 4 
chương trình kinh tế - xã hội và 3 vùng động lực phát triển, đẩy mạnh cơ 
cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, 
hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; bổ sung các giải 
pháp để vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 
vừa phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 
miền núi; đề xuất cho ngành giáo dục triển khai ứng dụng công nghệ số 
trong dạy và học; cần có các nhà máy xử lý rác thải… Tỉnh ủy tiếp thu 
các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị chuẩn 
bị trình Bộ Chính trị vào đầu tháng 9.

Tỉnh ủy cũng cho ý kiến các dự thảo: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo tổng hợp ý kiến của 
đại hội đảng các cấp góp ý dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp góp ý vào 
dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII 
trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
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CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm 
kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Đồng thời, cho ý kiến (bằng phiếu kín) đề án và phương án nhân sự Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ 
chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026; đề án và phương 
án nhân sự tham gia đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đề án và phương án nhân sự Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự kiến danh sách Đoàn Chủ 
tịch đại hội, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Cần nhận diện đúng các vấn đề về chủ quyền Biển Đông
Vấn đề Biển Đông luôn “nóng” không chỉ riêng với các quốc gia có chủ 

quyền tại đây mà còn là sự kiện được cộng đồng quốc tế quan tâm. Đồng 
thời, đây cũng chính là mảnh đất để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội 
chính trị lợi dụng để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Gần 
đây, trên mạng xã hội, các tổ chức khủng bố, phản động như “Việt Tân”, 
“Đảng Dân chủ nhân dân”, “Đảng Vì dân”, “Chính phủ Quốc gia Việt Nam 
lâm thời” tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Một số 
chiêu trò điển hình như: Lấy cớ việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách 
chủ quyền trên Biển Đông để tán dương, ca tụng và đòi thả tự do cho các 
đối tượng có hành vi chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam như: Lê 
Đình Lượng, Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Văn Hóa, Trần Hoàng Phúc… 
Khuếch trương “thành tích chống Cộng”, họ tự cho mình có vai trò trong 
việc hướng lái nhân dân chống lại âm mưu và hành động của Trung Quốc 
tại Biển Đông, qua đó xuyên tạc quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam 
về vấn đề Biển Đông, cổ súy cho việc “bài Trung, thân Mỹ”. Từ thực tiễn 
trên, chúng ta cần có cách nhìn nhận đúng đắn vấn đề này.

Trước hết, Tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân 
biệt đối xử, mọi hành vi phạm tội đều phải bị xử lý theo luật định, trong 
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đó có hành vi chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Lợi dụng 
cái gọi là “tự do ngôn luận”, các thế lực thù địch thường chụp mũ đối 
tượng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia thành “tù nhân lương tâm”, 
từ đó kêu gọi, gây sức ép đòi thả tự do. Các đối tượng đăng tải, chia sẻ 
các bài viết, video, hình ảnh có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân; 
xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, chế độ XHCN, xâm phạm lợi ích của 
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cho nên, các 
đối tượng phạm tội phải bị xử theo luật định, không thể quy chụp thành 
“tù nhân lương tâm”, việc kêu gọi thả tự do cho các đối tượng trên hoàn 
toàn vô lý, lố bịch.

Thứ hai, quan điểm của Việt Nam về giải quyết vấn đề Biển Đông 
là rõ ràng, nhất quán. Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng khẳng định: 
“...Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn 
trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối 
ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội 
nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của 
đất nước trên trường quốc tế”. Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “dĩ 
bất biến, ứng vạn biến”, trước những thách thức của thời cuộc, chúng 
ta luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo, phù hợp tư tưởng ấy của Bác; 
lấy việc giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, bảo 
vệ, giữ vững chủ quyền quốc gia, trong đó có chủ quyền của Việt Nam 
tại Biển Đông. Thực tiễn đã chứng minh, trong bối cảnh Trung Quốc 
thường xuyên có các hành động xâm phạm quyền, chủ quyền của Việt 
Nam trên Biển Đông, Đảng, Nhà nước ta đã chủ trương giải quyết thông 
qua thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về 
Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc, Tuyên bố về cách ứng xử của 
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các bên ở Biển Đông (DOC), nhằm tìm kiếm một giải pháp cơ bản và 
lâu dài, đáp ứng lợi ích chính đáng của các bên, tiến tới xây dựng Biển 
Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển. Bằng chủ trương 
giải quyết các vấn đề liên quan chủ quyền ở Biển Ðông thông qua biện 
pháp hòa bình trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật 
pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, 
Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả thỏa thuận quan trọng với các nước 
trong khu vực và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thứ ba, việc Bộ Ngoại giao Mỹ và một số nước khác lên tiếng công 
khai phản đối Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam về tình hình Biển Ðông. Đây 
là vấn đề Việt Nam và các quốc gia có chủ quyền trên Biển Đông cũng 
như cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản 
động đã lợi dụng sự kiện trên để kích động Việt Nam theo Mỹ, chống Trung 
Quốc. Về vấn đề này cần quán triệt sâu sắc quan điểm đối tác, đối tượng 
của Đảng, đó là: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở 
rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều 
là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục 
tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối 
tượng của chúng ta. Mặt khác, trong tình hình diễn biến nhanh chóng và 
phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng: Trong mỗi đối tượng vẫn 
có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu 
thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh”. Xác định đúng đối tượng, đối 
tác của Việt Nam là vấn đề hết sức quan trọng, là cơ sở để đề ra đường 
lối đối nội, đối ngoại cùng với chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Đây cũng là một vấn đề khá “nhạy cảm” trong quan hệ quốc tế. Nhưng 
không phải vì thế mà chúng ta né tránh, để rồi rơi vào trạng thái mơ hồ, 
mất cảnh giác, mất tính chiến đấu và khó có thể vạch ra chủ trương, chiến 
lược, sách lược đúng đắn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với vấn 
đề tranh chấp trên Biển Ðông hiện nay cũng vậy, chúng ta phải đặc biệt 
tỉnh táo trước chiêu bài của các phần tử thù địch, phản động. Cảnh giác 
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không thể trở thành con bài chính trị, nhất là của các nước lớn, điều đó sẽ 
hết sức nguy hiểm cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ tư, âm mưu và hành động độc chiếm Biển Ðông của Trung Quốc 
là hết sức rõ ràng, đòi hỏi chúng ta phải luôn đấu tranh mạnh mẽ, bền 
bỉ, không khoan nhượng, sử dụng biện pháp hòa bình, theo luật pháp 
quốc tế. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, 
giữ vững mối đoàn kết, bang giao với tất cả các nước; không để xảy ra 
xung đột, chiến tranh. Việt Nam không để lệ thuộc về kinh tế; không để 
bị cô lập, chi phối về chính trị; không để bị lôi kéo đi theo nước này để 
chống lại nước khác; không để đối đầu về quân sự, không tham gia liên 
minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho 
nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống 
lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong 
quan hệ quốc tế. Chúng ta kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, không khiêu 
khích, không mắc mưu khiêu khích; kiềm chế, không để nước ngoài lấn 
chiếm và tránh không để xảy ra xung đột, đụng độ. Vì vậy, quan điểm 
“bài Trung, thân Mỹ” hoàn toàn không có trong đường lối đối ngoại hay 
trong quan điểm giải quyết vấn đề Biển Đông của Đảng, Nhà nước ta.

Giá trị của hòa bình được đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ 
ông cha. Do đó, chúng ta phải biết trân trọng, nâng niu, giữ gìn. Dân tộc 
Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hơn lúc nào hết chúng ta thấu hiểu nỗi 
đau mà chiến tranh gây ra. Do đó, chúng ta bằng mọi biện pháp duy trì 
hòa bình, ổn định để phát triển; trường hợp chiến tranh là bất khả kháng 
để tự vệ nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 
Thực tiễn cho thấy, mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng 
gây mất ổn định, mất đoàn kết trong nước và quốc tế, làm tổn hại lợi ích 
quốc gia, dân tộc. Do vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo, bình tĩnh, không để 
kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động; cần thực hiện nghiêm đường lối, chủ 
trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề Biển Đông, 
góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.
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- Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVIII; nghe các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ 
tỉnh báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội; làm việc với Đoàn 
công tác Bộ Ngoại giao; dự: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nha 
Trang lần thứ XVII; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cam Ranh 
lần thứ XII; Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần 
thứ VIII; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Sơn lần thứ XV; 
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ 
Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn 
quốc tại Hà Nội; Lễ đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sỹ và dâng 
hương tưởng niệm tại Tháp Trầm Hương, nhân Kỷ niệm 73 năm 
Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì: Họp bàn biện pháp đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư công và giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; Hội 
nghị giao ban khối các cơ quan nội chính tỉnh quý II/2020; Lễ Kỷ 
niệm 90 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930-16/7/2020); dự: Hội nghị 
Thủ tướng Chính phủ làm việc với các tỉnh, thành phố vùng kinh 
tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên tại Đà Nẵng; Hội 
nghị báo cáo chuyên đề về tình hình Biển Đông, công tác đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước ta; Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 
khai mạc Kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa VI; Kỷ niệm 60 năm 
Ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội nghị trực tuyến 
triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng 
Chiến lược năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045; Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo nhiệm 
vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2020; Hội 

TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
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nghị biểu dương, khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân 
tộc thiểu số năm 2020; Lễ kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập tàu ngầm 
185 Khánh Hòa; Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; nghe Báo 
cáo kết quả thực hiện Thông báo số 680-TB/UBKTTW của Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương; tham gia khảo sát và dự buổi làm việc cùng 
Đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn tại tỉnh; tiếp đại diện Tập đoàn dầu khí Millenium; tiếp 
công dân định kỳ tháng 7/2020; thăm, tặng quà gia đình chính sách 
tiêu biểu tại huyện Diên Khánh nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày 
Thương binh - liệt sĩ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì: Họp Hội 
đồng kiểm tra, sát hạch Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh 
6 tháng đầu năm 2020; dự: Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận 
trong hoạt động hòa giải” tại điểm cầu Khánh Hòa; buổi gặp mặt 
kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Khánh 
Hòa (14/7/1945 - 14/7/2020); phiên họp trực tuyến Chính phủ tháng 
6/2020; Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ 
thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Đại hội 
đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ 7; Hội nghị 
sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy; Lễ công bố 
và trao quyết định chuyên viên chính, chuyên viên và chức danh 
nghề nghiệp hạng II; trao: Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê 
Văn Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy; Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan 
tỉnh; trả lời phỏng vấn Báo Nhân dân; kiểm tra công tác chuẩn bị 
Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh, Đảng bộ Khối các cơ quan 
tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu 
biểu tại huyện Khánh Sơn nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương 
binh - liệt sĩ.
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- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương tại Đà Nẵng; chủ trì làm việc với Thường trực Huyện 
ủy Vạn Ninh về một số nội dung liên quan đến quản lý đất đai, xây 
dựng trên địa bàn; dự: Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình 
hình, kết quả công tác tổ chức, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 
2020; Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo văn bản; Hội nghị biểu 
dương, khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
năm 2020; Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần 
thứ 7; Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm 
về thực hiện Quy chế dân chủ Cụm các tỉnh, thành Duyên hải miền 
Trung; Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020; 
Lễ khánh thành Công trình Thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; dự Hội nghị giao ban công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu niên cụm Duyên hải Nam Trung Bộ 6 tháng 
đầu năm 2020 tại Nha Trang; Hội nghị sơ kết 2 năm hoạt động của 
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Hội 
nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động tỉnh Khánh 
Hòa giai đoạn 2015 - 2020; Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; 
thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Khánh Vĩnh 
nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ; họp Ban chỉ 
đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân 
đạo” tỉnh. 

- Từ ngày 21 đến ngày 22/7: HĐND tỉnh khóa VI tổ chức kỳ họp 
thứ 11. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, đánh giá tình hình thực 
hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 6 tháng còn lại của năm 2020; thông qua 18 nghị 
quyết quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của địa 
phương. Đây là cơ sở để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành 
nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả về thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong hoạt 
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động chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập 
trung vào 02 vấn đề mà cử tri quan tâm như: Xử lý vi phạm về trật 
tự xây dựng và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, trọng tâm là các 
dự án đã được HĐND, UBND tỉnh giám sát và chất vấn tại nhiều 
kỳ họp; các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và kích cầu du lịch 
sau dịch Covid-19. Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đồng 
chí Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh đã tiếp thu, giải 
trình rõ thêm các vấn đề đại biểu thảo luận, đưa ra chất vấn, làm 
rõ một số ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp. Đồng thời, HĐND tỉnh tiến 
hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, theo đó, miễn nhiệm chức 
danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí 
Nguyễn Khắc Hà - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, lý 
do chuyển công tác khác; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Sở 
Văn hóa và Thể thao.

- 04/8: UBND tỉnh họp thường kỳ nhận định: 7 tháng năm 2020, 
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 
của tỉnh tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ, cụ thể: Chỉ số sản xuất 
công nghiệp (IIP) tăng 0,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ giảm 32,5%; doanh thu du lịch giảm 74,4% với số lượt 
khách giảm 79,4%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 26,7%; thu 
nội địa bằng 41,6% dự toán, mặc dù kinh tế gặp khó khăn nhưng 
địa phương vẫn đạt được một số kết quả tích cực: Thu hút đầu tư 
ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư 3.526,4 tỷ đồng, tăng 2.551,6 tỷ 
đồng so với cùng kỳ năm 2019, giải ngân vốn cân đối ngân sách địa 
phương tăng 18,4%, giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục 
tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia (vốn trong nước) tăng 4,4% so 
với cùng kỳ năm 2019.

- 28/7: Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) tổ  
chứ c Lễ  gắn biển tàu chở dầ u số hiệu S479 - 50.000 tấn chào mừng 
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Đại hội đại biểu Đả ng bộ  tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ  2020 - 2025. 
Tàu chở dầu số hiệu S479 mang tên Clearocean Mustang với công 
suất 50.000 tấn được khởi công đóng mới ngày 12/12/2019. Tàu 
dà i 183 mé t; rộ ng 32,2 mé t; cao 19,1 mé t và  có  tố c độ  14,5 hả i lý /
giờ  do Công ty Fukujin Kisen (Nhật Bản) đặt hàng. Thời gian dự 
kiến bàn giao tàu này vào tháng 11/2020. Sau 24 năm hoạt động (từ 
năm 1996), Hyundai - Việt Nam đã khẳng định là nhà máy đóng 
tàu hàng đầu ở Việt Nam cũng như trong khu vực với hiệu quả và 
chất lượng cao, được các chủ tàu trên thế giới công nhận và tin 
tưởng. Kể từ năm 2008 đến nay, Công ty HVS đã đóng mới và bàn 
giao 119 tàu chở hàng rời và tàu dầu với trọng tải từ 35.000 tấn đến 
87.000 tấn, đạt giá trị doanh thu gần 4 tỷ USD; mỗi năm đóng góp 
cho ngân sách nhà nước hơn 5 triệu USD. Riêng trong 6 tháng đầu 
năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng 
Công ty đã nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm 
cho hơn 5.000 người lao động với thu nhập bình quân khoảng 8,6 
triệu đồng/tháng; bàn giao được 7 chiếc tàu với doanh thu ước đạt 
234 triệu USD.

Hơn 70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi 
Thi đua ái quốc, có thể khẳng định rằng, mọi thành quả cách mạng 
của Đảng, của dân tộc ta đều gắn liền với việc tổ chức các phong trào 
thi đua yêu nước. Đọc lại di sản tư tưởng của Người, đặc biệt là các 
bài nói, bài viết về thi đua yêu nước, chúng ta tiếp thu, kế thừa và học 
tập được những nội dung cốt lõi, vẫn còn mang tính thời sự, đó là: (1) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là sự kế thừa, vận dụng 
sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với truyền thống 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC HỌC TẬP, 
KẾ THỪA VÀ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 

THI ĐUA YÊU NƯỚC
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yêu nước của dân tộc Việt Nam; (2) Thi đua phải trở thành phong 
trào rộng lớn và có sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân; 
(3) Thi đua phải xác định đúng mục đích, xây dựng được kế hoạch 
rõ ràng và phải tiến hành thường xuyên, liên tục; (4) Thi đua là để 
đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới; (5) Thi đua phải đảm 
bảo sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với tổng kết, rút kinh nghiệm và 
khen thưởng.

Để nâng cao hiệu quả của việc học tập, kế thừa và vận dụng tư tưởng 
Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn 
thể các cấp cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, kế thừa, tiếp thu và phát huy những giá trị cốt lõi trong tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là cách làm thiết 
thực nhất để nối tiếp và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người đã 
lựa chọn. Đồng thời, tổ chức phong trào thi đua nhằm phát động Nhân 
dân đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự 
tôn dân tộc; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành thắng lợi 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Thi đua yêu nước phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên 
tục của các tổ chức.

Hai là, tổ chức, duy trì nhiều phong trào thi đua để mọi người phát 
huy tính chủ động, sáng tạo và tự giác, tích cực tham gia vào phong trào 
thi đua làm cho phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng của 
đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt là, công tác thi đua, khen thưởng 
phải đóng góp vào sự chuyển mình của đất nước, để đưa đất nước tiến 
lên. Thi đua phải hướng về cơ sở, hướng vào quần chúng nhân dân và 
từng bước góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt 
Nam ngày càng giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi. 
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Ba là, tiếp tục đẩy mạnh và phát triển phong trào thi đua yêu nước 
trên các lĩnh vực, những nội dung của thi đua cũng như những hình thức 
tổ chức phong trào thi đua cần được đổi mới cho phù hợp với nhiệm 
vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng đơn vị, từng địa phương, 
cơ sở. Đồng thời, tiếp tục biểu dương, tuyên truyền, tôn vinh tập thể, 
cá nhân tiêu biểu, các mô hình mới, sáng tạo trong mọi lĩnh vực đời 
sống xã hội. Công tác thi đua phải tạo ra một phong trào có sức lan 
tỏa rộng lớn, mang lại hiệu quả thiết thực và lập nhiều thành tích hơn 
nữa để chào mừng những ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội 
Thi đua yêu nước lần thứ X. 

Bốn là, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải gắn liền 
với “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 
ương 4, khóa XI, khóa XII, kiên quyết, kiên trì, liên tục đấu tranh 
nhằm ngăn chặn, 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; gắn liền với đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng bằng 
những giải pháp, biện pháp chặt chẽ và kiên quyết khắc phục lối 
“phê bình và tự phê bình” một cách chung chung, “dĩ hòa vi quý ”, nể 
nang trong nhận xét, cào bằng trong xếp loại, đánh giá cán bộ, đảng 
viên và tổ chức đảng… Đồng thời, đấu tranh không khoan nhượng 
với những tư tưởng thù địch, sai trái để bảo vệ vững chắc nền tảng 
tư tưởng của Đảng. 

Năm là, các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường hơn nữa 
số lượng tin, bài; mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền 
cho phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, cần kết hợp và triệt để sử 
dụng ưu thế của internet và mạng xã hội để tuyên truyền biểu dương 
người tốt, việc tốt; những điển hình tiên tiến; biểu dương những tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành và nhà 
nước khen thưởng.
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Ngày 26/6/2020, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 đã diễn ra theo 
hình thức trực tuyến, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Hội nghị tập trung thảo 
luận về các vấn đề: (1) Kiểm soát dịch bệnh Covid-19; đồng thời chủ 
động nỗ lực phục hồi kinh tế; (2) Tiếp tục xây dựng Cộng đồng ASEAN 
vững mạnh theo các mục tiêu đặt ra trong năm 2020; (3) Mở rộng và làm 
sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác trên cơ sở tôn 
trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN; 
(4) ASEAN khẳng định gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác, 
phát triển bền vững, thịnh vượng; (5) ASEAN đề cao tinh thần thiện chí, 
tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết các khác biệt ở khu vực. 

Phát biểu tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí thực hiện các 
biện pháp, nhằm không ngừng mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp 
tác bình đẳng, cùng có lợi với các đối tác; đề cao lập trường nguyên tắc 
của ASEAN trong bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do 
hàng hải, hàng không trên Biển Đông; nhấn mạnh cần đề cao tinh thần 
thượng tôn pháp luật, đẩy mạnh hợp tác xây dựng lòng tin, sử dụng các 
biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ Tuyên 
bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới Bộ Quy tắc 
ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc hiệu lực, hiệu 
quả, phù hợp luật pháp quốc tế.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra, thu hút 
được dư luận quốc tế quan tâm, theo dõi. Hội nghị đã công bố Tuyên bố 
Chủ tịch về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN 36, thông qua Tuyên bố 
“Tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng: Vượt lên các thách 
thức và duy trì tăng trưởng” và Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân 
lực cho thế giới công việc đang đổi thay và ghi nhận 09 văn kiện khác.

MỘT SỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN 
LẦN THỨ 36 VÀ SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM
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Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra phiên họp đặc biệt lần đầu về 
chủ đề Trao quyền cho phụ nữ trong kỷ nguyên số. Đây là thông điệp 
mạnh mẽ về cam kết của ASEAN thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao 
vai trò, đóng góp của phụ nữ trong đời sống xã hội, thiết thực kỷ niệm 
25 năm thông qua Tuyên bố và Cương lĩnh Bắc Kinh về bình đẳng giới. 
Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng có phiên trao đổi bổ ích với Đại hội 
đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam 
Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch; Đại diện Thanh niên và các doanh 
nhân của Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC).

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 trong 6 tháng vừa qua và tổ chức thành 
công Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, 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, chia sẻ những kết quả ban đầu đáng khích lệ trong cuộc 
chiến chống Covid-19 và các sáng kiến như lập Quỹ ứng phó dịch 
Covid -19 của ASEAN, lập Kho dự trữ vật tư y tế của khu vực, Bộ 
quy trình vận hành tiêu chuẩn của ASEAN cho các tình huống y tế 
công cộng khẩn cấp, xây dựng Kế hoạch phục hồi toàn diện sau dịch 
bệnh... Các nước nhất trí cần nâng cao khả năng tự cường của ASE-
AN, vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vừa khôi phục các hoạt động 
kinh tế, thương mại quốc tế và khu vực, từ đó ổn định cuộc sống của 
người dân và doanh nghiệp.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nền kinh tế và tình hình chính 
trị thế giới đang trải qua những chuyển dịch lớn, đại dịch Covid-19 
là cú hích đẩy nhanh những chuyển dịch đó, trong đó có một số nét 
chính sau:

BỨC TRANH TOÀN CẢNH KINH TẾ - CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020



26

Thoâng tin tö lieäu

 (1) Tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 tới tất cả các 
quốc gia, khu vực và toàn thế giới

Đại dịch Covid-19 được xem là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ 
Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Lần đầu tiên các nước trên thế giới 
phải thực hiện các biện pháp ứng phó chưa từng có trong lịch sử. Hiện 
nay, đại dịch đang diễn ra rất phức tạp trên thế giới, nguy cơ làn sóng 
lây nhiễm mới còn hiện hữu, do đó chưa có nhận định về thời điểm 
kết thúc.

 Đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc tới không chỉ về kinh tế, mà 
cả chính trị - an ninh, xã hội của tất cả các quốc gia, khu vực và toàn 
thế giới, trên 7 lĩnh vực lớn: (i) Kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ 
khủng hoảng nghiêm trọng; (ii) Xu hướng dịch chuyển lớn của chuỗi 
cung ứng toàn cầu; (iii) Đẩy nhanh sự hình thành cách tiếp cận mới về 
toàn cầu hóa nhằm hạn chế rủi ro do sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các 
nền kinh tế; (iv) Làm thay đổi nhận thức về quản trị quốc gia, làm bộc 
lộ rõ hơn những bất cập của một số mô hình, phương thức phát triển, 
tổ chức và quản lý xã hội; (v) Thúc đẩy dịch chuyển tương quan sức 
mạnh và gia tăng cạnh tranh chiến lược, đối đầu giữa các nước lớn; 
(vi) Đẩy nhanh định hình lại mô hình quản trị toàn cầu; (vii) Gia tăng 
bất ổn chính trị - xã hội.

(2) Cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt về tính 
chất, mở rộng về phạm vi, lĩnh vực, trong đó đáng chú ý nhất là cạnh 
tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc 

Trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc, mặt cạnh tranh, kiềm chế nổi trội, 
mở rộng toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nhân quyền, quân 
sự, công nghệ, tiền tệ; hai bên đều nhận thức rất rõ về những thách thức 
từ bên kia. Tuy nhiên, hai bên đang thăm dò về tác động đối với mỗi 
bên để tính toán các biện pháp, bước đi tiếp theo, phù hợp với những 
tính toán nội bộ của mỗi bên. Xu hướng đấu tranh giữa Mỹ và Trung 
Quốc để cải tổ các thể chế hiện hành, định hình các nguyên tắc, luật 
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chơi mới về kinh tế, chính trị, phù hợp với lợi ích của mỗi nước đang 
gia tăng.

(3) Tập hợp lực lượng diễn ra cơ động, linh hoạt, đa dạng, lợi ích 
quốc gia - dân tộc được đặt lên hàng đầu 

Các nước lớn tăng cường lôi kéo các nước tham gia các tập hợp lực 
lượng do mình dẫn dắt, đặt ra nhiều sức ép “chọn bên” đối với các nước 
nhỏ, đang phát triển. Xu hướng tập hợp lực lượng dựa trên lợi ích, theo 
vấn đề, theo thời điểm, tính thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng, 
nhằm tạo sự linh hoạt về đối ngoại và tối đa hóa lợi ích trong bối cảnh 
cạnh tranh Mỹ - Trung diễn biến phức tạp, tránh bị “kẹt” trong quan hệ 
với các nước lớn. 

(4) Nhiều thách thức đặt ra đối với các thể chế đa phương toàn cầu 
Nhiều thể chế đa phương, như WHO, Liên hợp quốc... vẫn là nền tảng 

hợp tác quan trọng, tuy nhiên, vai trò, ảnh hưởng đang bị thách thức, nhất 
là do chính sách “nước Mỹ trên hết”, rút khỏi các tổ chức quốc tế lớn, 
phá vỡ các thỏa thuận quốc tế quan trọng của chính quyền Tổng thống 
Mỹ Đô-nan Trăm. Những bất đồng, khác biệt về lợi ích, quan điểm, và 
sự đối đầu giữa các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc khiến việc giải quyết các điểm nóng về an ninh gia tăng khó 
khăn, phức tạp hơn, đồng thời làm suy giảm vai trò quản trị toàn cầu của 
các cơ chế trong Liên hợp quốc.

(5) Tăng ngân sách quốc phòng, chạy đua vũ trang ngày càng 
quyết liệt, nhất là các hoạt động tăng cường hiện đại hóa quân đội, năng 
lực hải quân với những thế hệ vũ khí đời mới. Mỹ, Nga và mới đây là 
Trung Quốc trở thành những nước đi đầu cạnh tranh chiến lược trong 
lĩnh vực không gian. Mỹ thúc đẩy hoạt động của Bộ Tư lệnh Không 
gian trong bối cảnh Nga tăng cường chủ trương hiện đại hóa quân đội. 
Tham vọng trở thành cường quốc biển của Trung Quốc ngày càng đe 
dọa sự hiện diện của Mỹ tại vùng biển khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương.
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(6) 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 mạnh 
do tác động của đại dịch Covid-19 (hầu hết các nền kinh tế lớn đều tăng 
trưởng âm; thất nghiệp tăng cao đột biến), chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro 
tác động đến triển vọng kinh tế toàn cầu, nhất là căng thẳng thương mại 
Mỹ - Trung, chủ nghĩa bảo hộ, bất ổn nội tại của các nền kinh tế lớn và 
bất ổn địa chính trị nhiều khu vực trên thế giới. Tuy gặp khó khăn hơn, 
song liên kết kinh tế quốc tế tiếp tục được thúc đẩy với việc đan xen các 
FTA thế hệ mới và thế hệ cũ; xu hướng chuyển từ FTA đa phương sang 
song phương được thúc đẩy mạnh hơn. 

(7) 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; các điểm nóng xảy ra nhiều hơn, nhất là ở Biển 
Đông, đụng độ khu vực biên giới Trung - Ấn, quan hệ liên Triều gia tăng 
căng thẳng. Nội bộ các nước Đông Nam Á cơ bản ổn định. ASEAN nỗ 
lực duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, tăng cường hợp tác 
nội khối và xây dựng cộng đồng. Các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, như 
ASEAN+1, ASEAN+3... tiếp tục thu hút được sự tham gia của nhiều 
nước trong và ngoài khu vực. 

Dự báo 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới còn có nhiều ẩn số và 
nhiều nhân tố bất định, như khủng hoảng kinh tế, chính trị - xã hội vẫn 
còn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới; cạnh tranh chiến lược giữa các nước 
lớn, đặc biệt cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, từ nay đến khi bầu cử 
Tổng thống Mỹ ngày càng phức tạp, khó lường hơn. Tuy nhiên, trong 
khủng hoảng bao giờ cũng có cơ hội cho các quốc gia, cần nhìn nhận 
đánh giá khách quan những cơ hội mới, như quá trình chuyển dịch đầu 
tư, chuyển dịch thương mại, sự bùng nổ của các dịch vụ, các ngành về 
công nghệ số, chuyển đổi số và các nền kinh tế số là những cơ hội mà 
các nước có thể tận dụng để phát triển trong bối cảnh bình thường mới, 
thời hậu Covid-19.
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1. Lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở

Theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính 
phủ, quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo 
của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, có hiệu lực từ 
ngày 18/8/2020, thì đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được 
đào tạo gồm: 

1- Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 
trở lên, tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến 
tuổi được nghỉ hưu theo quy định. 

2- Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ 
ngày 01/7/2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo 
viên có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối 
với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo 
quy định. 

3- Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp 
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 
01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu 
theo quy định.

2. Thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được bảo hiểm y tế (BHYT) 
thanh toán từ 10/8

Thông tư số 13/2020/TT-BYT, ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BYT về Danh 
mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế 

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2020
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thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, có hiệu lực 
từ ngày 10/8/2020, đã bổ sung thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được 
BHYT thanh toán. Cụ thể: 1- Nhóm dịch vụ Chụp cắt lớp vi tính từ 
64 - 128 dãy: Bổ sung trường hợp bệnh nhân chụp mô phỏng lập kế 
hoạch xạ trị: u não (thân não và/hoặc tiểu não), ung thư trực tràng, 
ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, ung thư di căn cột sống; 
chụp dựng hình 3D đường dẫn khí; chụp ngực trên người bệnh suy 
hô hấp; chụp toàn thân để đánh giá các giai đoạn của u hoặc đa chấn 
thương. 2- Nhóm dịch vụ Chụp cắt lớp vi tính từ 256 dãy trở lên: Bổ 
sung trường hợp chụp đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn, đáp ứng 
điều trị ung thư, để chỉ định phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, 
miễn dịch; mô phỏng lập kế hoạch xạ trị: u não (thân não và/hoặc 
tiểu não), ung thư trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử 
cung, ung thư di căn cột sống; chụp toàn thân để đánh giá các giai 
đoạn của u hoặc đa chấn thương...

3. Quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
Ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP 

quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ, về tổ chức xây 
dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, có hiệu 
lực từ ngày 15/8/2020.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự 
vệ về: Phân cấp quản lý đơn vị dân quân tự vệ; số lượng phó chỉ huy 
trưởng, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của ban chỉ huy 
quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; trang phục, sao 
mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ; mức hưởng chế độ phụ cấp các chức 
vụ chỉ huy dân quân tự vệ; định mức bảo đảm chế độ, chính sách cho 
từng thành phần dân quân tự vệ; điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ 
tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách 
cho dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bị 
ốm đau, bị tai nạn, chết.
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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 quy định về đất đai, nhà ở, 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 21, Quy định 102 quy định: 
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 quy định trong quản lý và sử dụng nhà ở; vi phạm các quy định của 
pháp luật về quy hoạch, xây dựng công trình và quản lý nhà ở. b) Không 
thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, 
các thủ tục, quy định, quyết định của Nhà nước về chuyển quyền sử dụng 
đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. c) Thiếu trách nhiệm trong 
quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai hoặc có hành vi gây thiệt hại 
đến tài nguyên đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

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) Làm trái quy định của pháp luật trong giao đất, 
cho thuê đất, thu hồi đất, thay đổi mục đích và quyền sử dụng đất; thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, 
quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai; cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. b) Cản trở, chống lại hoặc kích động, 
xúi giục, ép buộc người khác chống lại quyết định đúng pháp luật của cấp 
có thẩm quyền về thu hồi đất, giao đất, thực hiện các dự án quốc gia và về 
giải phóng mặt bằng. c) Vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho 
Nhà nước, cho tổ chức, cá nhân, phải bồi thường mà không bồi thường 
theo quy định. d) Có trách nhiệm nhưng không phát hiện, ngăn chặn và xử 
lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng 
đất đai thuộc phạm vi theo dõi hoặc phụ trách. đ) Làm trái quy định trong 
việc quản lý nhà, trụ sở làm việc của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính 
trị - xã hội, doanh trại đơn vị quân đội, công an hoặc trong sở hữu, xây 
dựng, sử dụng, sửa chữa nhà ở của tổ chức được giao quản lý.
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