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

Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ
Vào năm 1947, ngay buổi đầu của cuộc kháng chiến chống 

Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và chọn ngày 27/7 
hằng năm là ngày “Thương binh toàn quốc”. Ý nghĩa của ngày 
này được Hồ Chủ tịch nêu rõ trong Thư gửi Ban thường trực tổ 
chức ngày “Thương binh toàn quốc” đầu tiên: “Thương binh là 
những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ 
Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc và đồng bào 
mà các đồng chí đó chịu ốm yếu... Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào 
phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Ngày 
27/7 là dịp để đồng bào tỏ rõ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng 
yêu mến thương binh”.

Ngay buổi đầu chống Pháp, ngày 16/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã ký Sắc lệnh 20/SL, đặt “Chế độ hưu bổng thương tật và tiền 
tuất tử sĩ”, mở đầu cho sự phát triển của một hệ thống chính sách 
thương binh, liệt sĩ. 

Kỷ niệm ngày thương binh 27/7/1948, Người lại gửi bức thư đầy 
tâm huyết tới đồng bào. Không chỉ những lời động viên, chia sẻ qua 
thư, mà Người đã gương mẫu thực hiện lời kêu gọi đó thông qua những 
việc làm thiết thực: Gửi quà tặng thương binh, gia đình liệt sĩ vào dịp 
kỷ niệm 27/7 hằng năm, đến thăm các trại điều dưỡng thương binh. Câu 
nói bất hủ của Người: “Thương binh tàn nhưng không phế” có sức động 
viên mạnh mẽ hàng vạn thương binh cố gắng phấn đấu vươn lên trong 
cuộc sống với niềm tin mãnh liệt.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tại Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) giáp tết Bính Ngọ (1966), 
trong bài nói của Bác, Người yêu cầu các địa phương, đoàn thể phải 
coi trọng giúp đỡ gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có con 
là chiến sỹ đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam, Lào, Cam-pu-chia. 
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Sau khi chế độ bảo hiểm xã hội ra đời, ngày 30/10/1969, Hội đồng 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/CP về “Điều lệ ưu đãi quân 
nhân, quân dân dự bị, dân quân tự vệ bị thương, bị chết”. Sau này đối 
tượng được xác nhận là thương binh, liệt sĩ được mở rộng thêm và bao 
gồm cả thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, lực lượng vận tải, 
cán bộ chủ chốt xã, y tế xã.

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc bất hủ, Người căn dặn: “Đối 
với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình 
(cán bộ, binh sỹ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, 
Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách cho họ có nơi ăn, chốn ở 
yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi 
người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”.

Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây 
dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi nhận sự hy sinh anh dũng của các 
liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho Nhân dân ta.

Đối với cha, mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức 
lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương... phải giúp đỡ họ 
có công ăn, việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói, rét.

Lời căn dặn của Bác Hồ đã được toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân ta ghi nhớ và thực hiện. Ý nghĩa của ngày 27/7 cũng đã được 
nâng cao thành ngày “Thương binh, liệt sĩ” - ngày thu hút sự quan 
tâm của hàng triệu tấm lòng, ngày thể hiện tình cảm tốt đẹp của 
hàng triệu con tim. Đặc biệt là tình cảm trân trọng, biết ơn các liệt 
sĩ, mà Bác Hồ là người khởi nguồn và bồi đắp bằng những lời dạy 
thật sâu sắc: “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng 
thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho 
đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi 
nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần 
dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả những khó khăn, gian 
khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại 
cho chúng ta”.
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Bước vào thời kỳ đổi mới, Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh Ưu 
đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh Phong tặng danh hiệu 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Việc ra đời 2 Pháp lệnh này đã đánh dấu 
một bước tiến trong quá trình “luật hóa” hệ thống chính sách đối với 
thương binh, gia đình liệt sĩ, được Nhân dân cả nước đồng tình và tích 
cực thực hiện.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lời căn dặn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc 
biệt quan tâm đến các đối tượng thương binh, thân nhân gia đình liệt 
sĩ. Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” ngày càng đi vào chiều sâu và 
xã hội hóa cao.

Các phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình 
nghĩa, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng, chăm sóc con liệt sĩ mồ côi, đi tìm hài cốt đồng đội, tu sửa, nâng 
cấp các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ... ngày càng thu hút sự tham 
gia của toàn xã hội.

Các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã phát 
huy cao độ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” - truyền thống 
tốt đẹp đã có từ hàng ngàn năm nay của dân tộc Việt Nam, tiếp 
thêm ngọn lửa của tình đoàn kết và lòng yêu nước trong các thế 
hệ con Lạc cháu Hồng. Những câu nói, bài viết của Bác đã và sẽ 
mãi mãi là phương châm hành động, lẽ sống của thương binh, gia 
đình liệt sĩ, định hướng cho các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” 
của Nhân dân ta.

Nhân kỷ niệm 73  năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 
27/7/2020), chúng ta càng thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại và thực hiện tốt hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp 
phần tri ân đối với những người đã ngã xuống, những người đã gửi lại 
một phần thân thể của mình nơi chiến trường cho độc lập, tự do của 
Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân.
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VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC, ĐƯA ĐẤT NƯỚC 
PHÁT TRIỂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm cao. 
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp. Ðáng chú ý, 
đây là lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến liên tục nhiều ngày. Với sự 
chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, các nội dung đã diễn ra thông suốt, bảo 
đảm tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả tốt, thể hiện sự nỗ lực, trách 
nhiệm vì lợi ích của Nhân dân và đất nước. Ðây là kết quả bước đầu 
để tạo tiền đề tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức họp Quốc hội 
trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 9 diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới 
tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn. Ðặc biệt, bước vào 
năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và nhanh chóng trở thành 
đại dịch, tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của toàn 
cầu và Việt Nam. Dịch bệnh đã làm hoạt động sản xuất, kinh doanh bị 
đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội, nhất 
là y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa và đời sống của Nhân dân 
bị ảnh hưởng. Hầu hết các ngành, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều 
giảm, trong đó một số ngành, lĩnh vực đình trệ hoặc đóng băng hoàn 
toàn. Cùng với đó, nước ta còn chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi 
khí hậu, tình hình thiên tai diễn ra cực đoan, bất thường, gây thiệt hại 
lớn ở nhiều khu vực trong cả nước, như: Hạn hán, xâm nhập mặn, 
giông lốc, mưa đá…

Trong bối cảnh nêu trên, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Quốc 
hội, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, 
chỉ thị, chỉ đạo các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương 
tập trung phòng, chống dịch bệnh và triển khai nhiều giải pháp hỗ 
trợ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Ðến nay, Việt Nam 
đã cơ bản kiểm soát được bệnh dịch, ngăn chặn sự lây lan trong 
cộng đồng, bảo đảm sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của 
người dân. Các giải pháp ứng phó của Việt Nam được các quốc 
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gia, tổ chức quốc tế đánh giá cao và ghi nhận là điểm sáng trong 
công tác phòng, chống dịch Covid-19. Có được thành công bước 
đầu này, Quốc hội và các đại biểu Quốc hội ghi nhận, biểu dương 
tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh của đội 
ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và các lực 
lượng chức năng, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, truyền 
thống yêu nước, tính ưu việt của chế độ và lòng tương thân, tương 
ái của dân tộc.

Ðể tiếp tục vượt qua những thách thức, khó khăn đang đặt ra, 
đòi hỏi cả nước phải quyết tâm cao, có những giải pháp quyết liệt, 
đột phá để giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được, không 
ngừng nâng cao đời sống Nhân dân, phát triển đất nước, kỳ họp này 
của Quốc hội tiếp tục thể hiện sự đổi mới, thẳng thắn, bám sát thực 
tiễn cuộc sống, vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước.

Quốc hội đã dành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến của cử 
tri và Nhân dân, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội; 
xem xét, thảo luận các báo cáo bổ sung về kinh tế - xã hội và ngân 
sách nhà nước. Các đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu, phân tích thấu 
đáo, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, khách quan để xác định 
phương hướng, giải pháp hiệu quả nhằm sớm phục hồi nền kinh tế 
sau đại dịch Covid-19. Quốc hội đã xem xét, quyết định Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, đề ra các giải pháp 
thực hiện để phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực 
của đồng bào nơi đây. Từ đó, quyết tâm đưa kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phát triển mạnh mẽ, toàn diện 
và bền vững hơn.

Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua 10 dự án luật, nhiều 
dự thảo nghị quyết và cho ý kiến sáu dự án luật khác nhằm kịp thời 
thể chế hóa chủ trương, đường lối của Ðảng, quy định của Hiến pháp, 
góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy 
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phạm pháp luật; tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình 
đẳng giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp, huy động nguồn lực trong xã 
hội, nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và các 
doanh nghiệp Việt Nam nói riêng… Quốc hội đã tiến hành giám sát 
chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm 
hại trẻ em; thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia và xem xét, thông qua 
một số nội dung quan trọng khác…

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Kỳ họp thứ 9 là 
việc Quốc hội phê chuẩn ba điều ước quốc tế, gồm: Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ 
đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), gia nhập Công ước số 105 của 
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức. 
Ðây là những nội dung quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, là tiền đề tạo ra những cơ hội lớn cho xuất khẩu của 
Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu; xây 
dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch, từ đó thu hút được 
nhiều hơn nữa các nhà đầu tư đến từ EU và các nước khác. Ðồng 
thời khẳng định quyết tâm của nước ta trong quá trình thực thi 
các cam kết liên quan lao động trong các Hiệp định thương mại; 
thực hiện nghĩa vụ là quốc gia thành viên ILO của Việt Nam. 
Việc phê chuẩn các điều ước quốc tế này là phù hợp chủ trương 
của Ðảng, Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế về kinh tế, 
lao động và xã hội.

Quốc hội, Chính phủ đã thống nhất mục tiêu đề ra trong thời 
gian tới là: Tận dụng lợi thế sớm kiểm soát được dịch bệnh, uy tín 
và vị thế quốc tế được nâng lên, chúng ta cần vượt lên nhanh, rút 
ngắn khoảng cách phát triển với khu vực, thế giới, nỗ lực phấn đấu 
hướng tới mục tiêu trở thành một nước công nghiệp phát triển. Trong 
đó, tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm, nâng cao 
năng lực, tận dụng thời cơ, chuyển hướng và tổ chức lại các hoạt 
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động kinh tế; tìm các mô hình phát triển mới, tận dụng tốt các cơ 
hội thị trường và xu hướng chuyển dịch đầu tư, sản xuất trong khu 
vực, toàn cầu. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế, chủ động tham gia vào các liên kết kinh tế, 
chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị mà các hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới mang lại…

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc thành công với 
nhiều dấu ấn và kết quả cụ thể. Ðây là nền tảng quan trọng để đất nước 
ta bước vào giai đoạn phát triển mới, phát huy mạnh mẽ ý chí Việt 
Nam, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của Nhân dân 
vào sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, quyết 
tâm hướng về phía trước, vượt qua khó khăn, thách thức.

VIỆT NAM CHÍNH THỨC THÔNG QUA HIỆP ĐỊNH 
THƯƠNG MẠI TỰ DO (EVFTA) VÀ HIỆP ĐỊNH BẢO HỘ 

ĐẦU TƯ (EVIPA) VỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU 
Ngày 08/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông 

qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu và 
Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việc Quốc hội nước ta phê chuẩn EVFTA 
và EVIPA, cùng với quyết định của Nghị viện châu Âu thông qua 
hai Hiệp định (tháng 02/2020), đã khẳng định mạnh mẽ mong muốn, 
lợi ích và quyết tâm của hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa và tạo 
những đột phá mới nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU sau 30 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao. Hiệp định EVFTA và EVIPA được khởi động 
và kết thúc đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam - 
Liên minh châu Âu (EU) ngày càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực 
kinh tế - thương mại. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa 
sớm kết thúc, tác động sâu sắc đến kinh tế thế giới và kinh tế của Việt 
Nam, việc Quốc hội thông qua EVFTA và EVIPA có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng: (1) Góp phần hồi phục sự phát triển kinh tế trong nước sau 
đại dịch; (2) Tiếp tục tạo đà cho việc hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
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Nam, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong thúc đẩy liên kết kinh tế 
quốc tế và ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ; (3) 
Trong bối cảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không Thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Chủ tịch ASEAN năm 2020, 
Chủ tịch AIPA năm 2020, việc thông qua hai Hiệp định này sẽ góp 
phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong các cam kết quốc 
tế qua đó nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên 
trường quốc tế.

Tuy nhiên, EVFTA mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra 
không ít thách thức, đặ c biệ t khi Việ t Nam là  nề n kinh tế  có  trì nh độ  
phá t triể n thấ p nhấ t so vớ i cá c nướ c trong khu vự c đã  ký  Hiệp định 
Thương mại tự do (FTA) vớ i EU. Trong khi đó, EU là  mộ t trong 
nhữ ng thị  trườ ng đò i hỏ i cao nhấ t trên thế  giớ i. Để khai thác được 
tối đa lợi ích của hai Hiệp định nêu trên mang lại, các cấp ủy đảng, 
chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện tốt một 
số giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về 
hai Hiệp định trên và thị trường của các nước EU, cho cộng đồng 
doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ nhà nước tại các địa phương hiểu rõ 
và thực hiện đúng cam kết trong các FTA thế hệ mới.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của 
hội nhập quốc tế và các cam kết trong các FTA thế hệ mới một cách 
toàn diện, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện khung khổ pháp lý cho phù hợp với điều kiện áp dụng hiện 
hành, đặc biệt chú trọng đến các nội dung phi truyền thống, như mua 
sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường... 

Ba là, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng ngành hàng, khuyến 
khích doanh nghiệp liên kết theo chuỗi sản xuất, tăng cường chất 
lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất 
lượng sản phẩm. 

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh và chủ động hợp tác với các đối tác 
nước ngoài, tham gia vào dây chuyền sản xuất cung ứng toàn cầu.
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HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 21
Trong các ngày 30/6 và 11/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 

21. 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 thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo 
chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 
- 2025. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị đã được tiếp thu, bổ sung, 
chỉnh sửa nhiều lần; đã được lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các ý 
kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, 
nhà khoa học. Tại Hội nghị, các đồng chí Tỉnh ủy viên góp ý vào các 
nội dung cụ thể của dự thảo, tập trung vào các nhiệm vụ chính và 
các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là đột phá về cải cách 
hành chính gắn với quy hoạch, tập trung phát triển khu vực bắc Vân 
Phong để tạo động lực phát triển mới. Tỉnh ủy yêu cầu sau Hội nghị, 
các sở, ngành cập nhật số liệu để phục vụ tổng hợp, phân tích các nội 
dung trong dự thảo Báo cáo chính trị; giao Ban Biên tập cùng Tiểu 
ban Nội dung tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo để lấy ý kiến của các bộ, 
ngành Trung ương.

Tỉnh ủy cho ý kiến kiện toàn nhân sự các tiểu ban Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII; thực hiện bước 5 (trong quy trình 5 
bước) đối với nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025; thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự bổ sung 
tham gia tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
và Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh ủy dành nhiều thời gian thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 
6 tháng đầu năm 2020, và bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng 
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tâm năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 
năm 2020 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; dự 
kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 (lần 2) và kế 
hoạch đầu tư công năm 2021.

6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh giảm 12,02% so với cùng kỳ 
năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 0,68% (mức tăng 
thấp nhất trong 7 năm trở lại đây); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ giảm 32,71%; doanh thu hoạt động du lịch đạt hơn 3.396 
tỷ đồng, giảm 71,77%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 370 triệu 
USD, giảm 6,41%; thu nội địa đạt 5.645 tỷ đồng, đạt 35,2% dự toán 
và giảm gần 31% so với cùng kỳ. Trong thời gian tới, tỉnh phải đối 
mặt với nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, 
ngành Du lịch cần thời gian dài để phục hồi; tình hình nắng nóng, hạn 
hán kéo dài dẫn đến thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất; tình hình 
dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã kiểm soát được nhưng vẫn tiềm 
ẩn nguy cơ xảy ra… Dù vậy, tỉnh vẫn không điều chỉnh các chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội năm 2020 mà sẽ phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu này 
trong năm 2020.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, đến 
ngày 15/6, tỷ lệ giải ngân từng nguồn vốn còn thấp. Trong đó, nguồn 
vốn ngân sách địa phương giải ngân 24,7% kế hoạch; vốn Trung 
ương hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 
21,2% kế hoạch; vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân 7,51% kế 
hoạch; nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi giải ngân 6,9% kế hoạch. 
Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thực hiện như 
sau: Đối với nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý, sẽ giảm kế hoạch 
vốn các dự án bị vướng bồi thường giải tỏa và thủ tục đầu tư, các dự 
án giải ngân đến ngày 30/9 dưới 60% kế hoạch đã giao đầu năm, với 
số vốn giảm gần 176 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tổng 
nguồn vốn đầu tư công trung hạn 5 năm hơn 26.797 tỷ đồng; trong 
đó, phần vốn cấp tỉnh quản lý hơn 20.404 tỷ đồng, phần vốn cấp 
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huyện quản lý hơn 6.393 tỷ đồng. Năm 2021, dự kiến tổng mức đầu 
tư công hơn 5.351 tỷ đồng.

Tỉnh ủy đã cho ý kiến về tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu 
năm và phương án điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020. Ước 
6 tháng cuối năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.238 
tỷ đồng; ước thực hiện cả năm 12.177 tỷ đồng chỉ đạt 70% dự toán, 
bằng 64% so với cùng kỳ.

Tại Hội nghị, thừa ủy nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
đồng chí Nguyễn Khắc Định trao các quyết định của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng chỉ định Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh và Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh 
tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Định yêu 
cầu 6 tháng cuối năm, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 
các dự án đầu tư công, trong đó tập trung tháo gỡ về quy hoạch, giá 
đất, thủ tục hành chính và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức; 
thực hiện cắt giảm các dự án, công trình không thiết yếu, tập trung 
cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách, có tính động lực phát 
triển. Bên cạnh đó, tăng cường các giải pháp để tăng thu ngân sách, 
trong đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh 
doanh để tạo nguồn thu và thực hiện các biện pháp chống thất thu; 
tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi; quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế… Tiếp tục tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
văn hóa, giáo dục, an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội, phúc lợi xã 
hội để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020 ở mức 
cao nhất. Đồng thời, tích cực, nghiêm túc chuẩn bị các nội dung 
phục vụ đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
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CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Những suy diễn, võ đoán có dụng ý xấu trước thềm đại 

hội Đảng
Hơn 90 năm kể từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ 

đại hội. Mỗi kỳ đại hội diễn ra trong bối cảnh lịch sử khác nhau của 
đất nước. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn thắng, lịch sử 
dân tộc ta sang một trang mới.

Có thể nói bước ngoặt lịch sử giai đoạn mới bắt đầu từ Đại hội 
VI của Đảng (từ ngày 15 đến 18/12/1986): Đại hội khởi xướng và lãnh 
đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Với tinh thần “Nhìn thẳng vào sự 
thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, gần 35 năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đổi mới 
to lớn, đặc biệt từ khi Đảng lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên 
mới hội nhập và phát triển.

Nhưng có một điều, dường như đất nước càng phát triển, càng 
đổi mới thì những thế lực thù địch, phản động, những người bất mãn 
với chế độ… lại càng cay cú và cực đoan, cho dù trong số họ có 
không ít người đang được sống, được thụ hưởng thành quả sau gần 35 
năm đất nước đổi mới. Họ hô hào tập hợp lực lượng, gồng mình kéo 
bè kéo cánh nhằm phủ nhận thành quả của công cuộc đổi mới dưới 
sự lãnh đạo của Đảng ta. Đặc biệt, trước mỗi kỳ đại hội đảng, họ luôn 
tìm kiếm, bới móc và hả hê trước những khuyết điểm, thiếu sót của 
cán bộ, chính quyền các cấp. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, họ 
lại tung ra những luận điệu mang nặng tính suy diễn, võ đoán về công 
tác chuẩn bị tổ chức đại hội của Đảng, về tương lai sau đại hội của 
các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí trong 
Trung ương Đảng.

Những suy diễn, võ đoán ấy của họ thường chĩa mũi nhọn vào 
những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Họ bóp méo 
thành quả của cuộc chiến chống tiêu cực của Đảng. Mặc dù trước 
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những vụ việc tiêu cực xảy ra, Đảng ta đã kiên quyết xử lý, như Tổng 
Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chống tham 
nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, 
họ cho rằng đó thực chất là các cuộc đấu đá phe phái, loại trừ những 
người không thuộc phe cánh của mình. Đối với những cán bộ lãnh đạo 
cấp cao, những đảng viên có uy tín trong Đảng, chủ yếu là những cán 
bộ cấp Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, họ tập trung bôi nhọ, hạ 
uy tín. Những hoạt động của các đồng chí cán bộ lãnh đạo tới các địa 
phương, trước Nhân dân thì họ nói rằng đó là chuyến du hành khoe 
khoang thành tích, đánh bóng tên tuổi, gây áp lực để được lựa chọn 
vào vị trí cao hơn trong đại hội sắp tới.

Tập trung suy diễn, võ đoán nhiều nhất là nhân sự cấp cao trước 
Đại hội XIII của Đảng. Họ biết công tác chuẩn bị nhân sự cho mỗi kỳ 
đại hội là một trong những công việc hết sức quan trọng. Vì vậy, họ 
tập trung xuyên tạc, dựng lên một kịch bản theo “thuyết âm mưu” của 
họ, như chính họ là người trong cuộc, rằng đồng chí này Bộ Chính trị 
không đồng ý; đồng chí khác thì chưa qua các chức vụ cơ sở. Và họ 
khai thác sâu nhân sự vùng, miền, mục đích cuối cùng là chia rẽ, gây 
nghi ngờ, thiếu lòng tin của Nhân dân vào tính minh bạch của việc lựa 
chọn nhân sự cho Đảng…

Về công tác nhân sự, nhớ lại kỳ Đại hội XII của Đảng (từ ngày 
20 đến 28/01/2016), kỳ đại hội đảng lãnh đạo dân tộc ta bước vào 
kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Đây cũng là đại hội đầu tiên của 
Đảng ta thực hiện Đề án “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của 
Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo”. 
Trên cơ sở đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, công tác chuẩn 
bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 
2016 - 2021 được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, bài bản, 
khoa học, thận trọng và thực sự phát huy dân chủ, giữ vững kỷ 
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cương, tạo được sự thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XI và của các đại biểu tham dự đại hội. Đại hội XII của Đảng 
đã thành công tốt đẹp.

Nhìn vào chiều dài lịch sử hơn 90 năm của Đảng, có thể nói sự 
ra đời của Đảng ta là sự lựa chọn của lịch sử. Sứ mệnh như được 
định trước, Đảng ta đã gánh vác trọng trách vô cùng lớn lao trước 
dân tộc, trước Nhân dân. Sứ mệnh đó như Bác Hồ đã nói: “Ngoài lợi 
ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. 
Một đảng sinh ra để thực hiện sứ mệnh cao cả trước dân tộc, trước 
đồng bào của mình không thể không coi trọng việc chọn người có 
đức, có tài để gánh vác trọng trách. Nhìn vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
mà Đảng ta đã lựa chọn trong suốt 12 kỳ đại hội qua, dễ nhận thấy 
Đảng đã thấm nhuần tư tưởng chọn cán bộ của Bác: “Cán bộ là cái 
gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều 
do cán bộ tốt hoặc kém”. Nhìn xa hơn nữa, tư tưởng chọn người có 
đức, có tài của Bác Hồ, của Đảng ta vừa là kế thừa tinh hoa truyền 
thống của cha ông, vừa là bản chất của một chính đảng cách mạng, 
đạo đức, văn minh.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, ở nước ta, việc cầu hiền, tìm 
người tài giỏi ra giúp nước được nhiều triều đại hết sức coi trọng. 
Trong chiếu cầu hiền của Vua Lê (năm 1429) ghi rõ: “Đất nước thịnh 
vượng tất ở việc cử hiền. Người làm vua thiên hạ phải lo việc ấy trước 
tiên”. Thời Vua Trần Nhân Tông, trước thế giặc Nguyên - Mông hung 
hãn nhất thời bấy giờ nhưng cũng đã hai lần bị quân dân ta đánh tan 
(năm 1285 và 1288), bằng việc mở Hội nghị Diên Hồng, ta đã thu 
phục, trọng dụng được nhiều tướng tài cầm quân. Thời Quang Trung - 
Nguyễn Huệ thì chỉ rõ: “Dựng nước lấy việc học làm đầu. Muốn thịnh 
trị lấy nhân tài làm gốc”.

Nước Việt ta ngàn đời có truyền thống: “Hiền tài là nguyên khí 
quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên 
khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Bài học sử dụng người có 
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đức, có tài ra giúp nước đã thấm sâu vào tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Chính vì vậy, ngay từ khi nước nhà mới giành độc lập, 
Bác đã mời một số nhân sĩ, quan lại chế độ phong kiến có kiến thức, 
có kinh nghiệm ra giúp nước như cụ Bùi Bằng Đoàn, cụ Huỳnh Thúc 
Kháng, cụ Phan Kế Toại… Năm 1946, trước khi sang Pháp, Bác 
Hồ đã trao quyền điều hành đất nước cho cụ Huỳnh Thúc Kháng và 
dặn: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Đó là thời điểm tình hình đất nước 
rất phức tạp, thù trong giặc ngoài, Bác vẫn giao quyền điều hành 
cho một nhân sĩ, trí thức không phải là đảng viên. Tài, đức và cách 
ứng xử của Bác đã quy tụ được những tinh hoa của dân tộc đến với 
cuộc kháng chiến cứu nước và kiến quốc. Nhiều nhân sĩ, trí thức đã 
tự nguyện rời công việc ở nước ngoài về nước cống hiến cho cách 
mạng, như: Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Trần Đại Nghĩa, nhà nông 
học Lương Đình Của…

Trở lại với những suy diễn, võ đoán có dụng ý chống phá trước 
thềm Đại hội XIII của Đảng, có thể khẳng định rằng những dụng 
ý xấu đó không thể đánh lừa hoặc phân tâm được Nhân dân ta. 
Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng ta là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách”, vì vậy, một cá nhân nào đó muốn làm một việc gì ngoài chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng không thể 
thực hiện được.

Trong Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII khai mạc ngày 11/5/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng khẳng định tầm quan trọng của việc lựa chọn nhân 
sự: “Đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải 
dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp, có 
quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của 
đất nước”. Khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính là quyết 
tâm của toàn Đảng. Thực tiễn cách mạng đã chứng minh rằng Nhân 
dân ta tuyệt đối tin tưởng Đảng ta, và “Dù ai nói ngả nói nghiêng/ 
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Thường trực Tỉnh ủy: Dự khai mạc và chỉ đạo Đại hội điểm 

Đảng bộ huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ trì: Hội nghị rút 
kinh nghiệm đại hội điểm cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 
- 2025; Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với 
văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; dự Đại hội Đảng 
bộ Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghe Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Báo cáo 
chính trị và Báo cáo kiểm điểm; thăm một số văn phòng đại diện cơ 
quan báo chí Trung ương và địa phương nhân kỷ niệm 95 năm Ngày 
Báo chí Cách mạng Việt Nam.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì: Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy; Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy; Hội thảo xin ý kiến góp ý 
vào Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở do Bộ 
Nội vụ và Ban Dân vận Trung ương tổ chức; báo cáo nhanh kết quả 
Hội nghị Trung ương 12 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh; kiểm tra công 
tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Sơn, huyện Vạn Ninh, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự: Họp Quốc hội; làm việc với Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng tại Đà Nẵng; Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 
2020 - 2025; Lễ kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập tàu ngầm 185 Khánh 
Hòa; Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2020; nghe: Ban Nội 
chính Tỉnh ủy báo cáo nội dung công tác tiếp dân thường kỳ tháng 6 
và Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo công tác chuẩn bị các hội nghị; làm 
việc với lãnh đạo Petrolimex Phú Khánh và Lữ đoàn tàu ngầm 189; 
tiếp dân thường kỳ tháng 6/2020; tiếp xúc cử tri tại thị xã Ninh Hòa 
và huyện Vạn Ninh.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì: Hội nghị 
Thường trực Tỉnh ủy; họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh; 
làm việc với Đoàn kiểm tra số 04 BCĐ Trung ương tổng kết 10 năm 
thực hiện Quy định số 290-QĐ/TW về Quy chế công tác dân vận 
của hệ thống chính trị; giao ban tháng 5, 6/2020; báo cáo nhanh kết 
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quả Hội nghị Trung ương 12 cho cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa 
bàn thành phố Nha Trang; kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng 
bộ huyện Khánh Vĩnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đảng 
bộ Trường Đại học Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trao Quyết 
định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; dự: phiên 
họp trực tuyến Chính phủ tháng 6/2020; họp Tiểu ban Vật chất Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lễ ký kết 
Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh 
ủy trong công tác tiếp dân và xử lý đơn thư; Hội nghị điển hình tiên 
tiến phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, 
xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2015 - 2020; hội nghị điển 
hình tiên tiến 5 năm 2016 - 2020 của Liên hiệp các hội Khoa học và 
Kỹ thuật Khánh Hòa; họp trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 
thị 03/CT-BCA-X11 về xây dựng công an cấp huyện; làm việc với 
Hội Nhà báo tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 
2020 - 2025; duyệt hồ sơ Đại hội Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 
tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy 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; 
Lễ khánh thành Công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVIII; lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng 
Việt Nam; 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 lần thứ II 
Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (khóa VI) 
tại Hà Nội; Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo các đề án trình Bộ 
Chính trị; chỉ đạo Đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; 
Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Ninh Hòa lần thứ IX (2020 - 
2025); Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2020; làm việc: 
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với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về 
nhiệm vụ năm 2020; tham gia đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại 
hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Trường Đại học 
Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- 03/7: UBND tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm hoạt độ ng của Trung 
tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Sau gần 2 năm hoạt 
động, tỉnh xây dựng thành công Trung tâm với mô hình kiến trúc 
và giải pháp công nghệ tiên tiến, có đầy đủ chức năng, tiện ích hiện 
đại, tiện lợi để phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong 
và ngoài tỉnh thông qua địa chỉ duy nhất trên môi trườ ng Internet. 
Tính đến hết ngày 30/6, đã có hơn 1 triệu hồ sơ được tiếp nhận, 
giải quyết qua  trung tâm; tỷ lệ hồ sơ đúng và sớm hạn đạt 96,3%; 
số hồ trực tuyến được tiếp nhận, giải quyết đạt trên 17% tổng số 
hồ sơ; trên Trung tâm có 298 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia 
tác nghiệp với 790 quy trình thủ tục cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, 
2.040 quy trình cho phép thực hiện qua dịch vụ bưu chính công 
ích, 460 quy trình cho phép thanh toán trực tuyến… Ngoài ra, trung 
tâm cũng đã kết nối thành công với các dịch vụ ngân hàng điện 
tử (VietinBank iPay, ViettelPay, ví điện tử MOMO, Ngân Lượng, 
Vietcombank, VNPT Pay) nhằm giúp khách hàng có thể sử dụng 
tài khoản của bất kỳ ngân hàng thương mại nào để thanh toán trực 
tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính các thủ tục hành chính… Hiện 
nay, Khánh Hòa là 1 trong 17 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc 
kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tất cả các 
nội dung yêu cầu.

- Kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân 
gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh: (Tính đến ngày 
26/6/2020). Tổng số người có công với cách mạng đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi hang tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang 
hưởng trợ cấp ưu đãi hang tháng, thương binh đang hưởng chế độ 
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mất sức lao động hàng tháng) được hỗ trợ là 5.307 người với tổng 
số tiền là 7.960.500.000 đồng (các địa phương và Trung tâm Điều 
dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh đã hoàn tất việc chi tiền hỗ 
trợ). Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ 
cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ là 38.874 người với kinh phí 
là 58.230.500.000 đồng. (huyện Diên Khánh, huyện Khánh Sơn và 
thành phố Cam Ranh đã chi xong). Đối tượng hộ nghèo được hỗ 
trợ là 9.493 hộ (34.385 khẩu) với kinh phí là 25.788.250.000 đồng 
(huyện Diên Khánh, huyện Khánh Sơn và thành phố Cam Ranh đã 
chi xong). Đối tượng hộ cận nghèo được hỗ trợ là 20.525 hộ (77.344 
khẩu) với kinh phí là 58.005.500.000 đồng.  Các nhóm đối tượng 
còn lại theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, hiện tại UBND cấp xã đang 
nhận hồ sơ và thẩm định. 

Nhân sự mới:
- 29/6: Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động 
và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở 
Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ 
ngày 01/7/2020. 

- 29/6: Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các 
cơ quan tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- 30/6: Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh đã trao các quyết định về công tác nhân sự: Quyết 
định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Cải 
cách hành chính (Sở Nội vụ) giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ, 
thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/7/2020; Quyết định điều động và 
bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch 
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UBND thị xã Ninh Hòa đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể 
thao, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thời hạn 5 năm 
kể từ ngày 01/7/2020.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA TỈNH KHÁNH HÒA

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách hành chính 
đã được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 
nhân dân tỉnh. Nhiều vấn đề khó, phức tạp được Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp 
thời; tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính được theo 
dõi, đánh giá một cách thường xuyên, cụ thể, chú trọng kết quả, 
hiệu quả thực chất. Từ đó, tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức 
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thực hiện cải cách hành chính  
tại từng sở, ngành, địa phương; kỷ cương cải cách hành chính tiếp 
tục được tăng cường.

Trong quá trình triển khai cải cách hành chính, đã có sự phân 
công, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh 
vực, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng bộ, hiệu quả giữa các 
cơ quan tham mưu cải cách hành chính (các Sở: Nội vụ, Tư pháp, 
Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn 
phòng UBND tỉnh). Những nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến 
các lĩnh vực ngành dọc cũng được phối hợp triển khai hiệu quả, cụ 
thể như: phối hợp trong việc triển khai kết nối hệ thống Văn bản 
quản lý và điều hành - Eoffice, phối hợp cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến cho người dân, thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải 
quyết thủ tục hành chính (thành lập doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh 
doanh, đất đai, liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú 
- cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, liên thông đăng ký 
khai tử - xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ/trợ cấp mai táng phí - chấm 



22

Thông tin tư liệu

dứt hưởng chế độ bảo trợ xã hội, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp điện 
từ lưới điện trung áp).

Qua rà soát, tổng hợp, hầu hết các quy định, chỉ đạo của Trung 
ương về cải cách hành chính đều được tỉnh triển khai đầy đủ: Cải 
cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh, cấp quốc gia; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; 
cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng; cải cách thủ tục hành chính và 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến, kết nối cổng Dịch vụ công quốc gia; cải cách và 
tinh giản tổ chức bộ máy xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên 
chế; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; cải 
cách tài chính công, thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực kho 
bạc; hiện đại hóa hành chính. Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân 
đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 
công lập có tiến bộ và duy trì đạt mục tiêu tối thiểu 80% đã đề ra. 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh tiếp tục 
hoạt động có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến, phục vụ Nhân dân trên các nền tảng, phương 
thức hiện đại, góp phần tích cực xây dựng chính quyền điện tử, đẩy 
mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền 
mặt, giảm phiền hà, phục vụ tốt hơn nhu cầu công việc, thủ tục hành 
chính của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020 là triển khai hiệu 
quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến, cụ thể: Trong thời gian 22 ngày thực 
hiện cách ly xã hội, các cơ quan hành chính thuộc tỉnh đã tiếp nhận, 
giải quyết 5.311 hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 29,87%; hồ sơ được 
thanh toán trực tuyến thành công là 291 hồ sơ, với tổng số phí, lệ phí 
thu được trên 19.317.000 đồng (bằng 56,7% so với cả quý I/2020 và 
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gấp 1,72 lần so với cả năm 2019). Kết quả trên cho thấy mức độ sẵn 
sàng về kỹ thuật và sự chủ động của các cơ quan hành chính nhà nước 
của tỉnh Khánh Hòa trong việc chuyển trạng thái từ trực tiếp sang 
trực tuyến rất cao.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ 
CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. Kết quả nổi bật: Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn thế giới, trong 
đó có Việt Nam. Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều 
mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều 
khó khăn, trong đó tác động trực tiếp đến công tác chăm sóc người 
có công với cách mạng. Tuy nhiên, với tinh thần “Uống nước nhớ 
nguồn”, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, việc thực hiện 
chính sách ưu đãi đối với người có công vẫn được duy trì và đạt được 
kết quả nhất định. 

Tổng kinh phí để tặng quà cho đối tượng người có công dịp Tết 
Nguyên đán 2020 là hơn 358 tỷ đồng, cho 1,75 triệu đối tượng. Các 
đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành, địa phương tổ 
chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 
thương binh và nhiều gia đình chính sách người có công tại các tỉnh, 
thành phố trong phạm vi cả nước với tổng số kinh phí quà tặng khoảng 
trên 1.670 tỷ đồng. 

Thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông 
tin, trong 4 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận 214 trường hợp (gồm 
100 mẫu hài cốt liệt sĩ và 114 mẫu thân nhân liệt sĩ).

Bên cạnh những kết quả nổi bật của công tác chăm sóc người 
có công với cách mạng vẫn tồn tại một số khó khăn, đó là: Việc 
giải quyết hồ sơ xác nhận người có công không còn lưu giữ giấy 
tờ gốc là vấn đề phức tạp, cần được tiến hành thận trọng. Phần lớn 
hồ sơ tồn đọng là các đối tượng hoạt động cách mạng thời chống 
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Pháp, chống Mỹ, thủ tục không đầy đủ, không đủ nhân chứng theo 
quy định, có những hồ sơ không có thông tin liên quan đến việc 
hy sinh hoặc bị thương của các đối tượng. Vì vậy trong quá trình 
thực hiện, những người làm công tác giải quyết hồ sơ người có 
công cần nhiều thời gian nghiên cứu, tìm đọc các sự kiện lịch sử 
liên quan, tìm nhân chứng qua nhiều nguồn nhằm tránh xảy ra sai 
sót trong việc xác nhận người có công. Hệ thống cơ sở xã hội nuôi 
dưỡng, điều dưỡng người có công còn thiếu, cơ sở vật chất còn 
nghèo nàn, chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác xác định hài cốt liệt 
sĩ gặp nhiều khó khăn, chất lượng giám định ADN còn hạn chế. 
Quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin chưa được 
ban hành, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực của các đơn 
vị giám định còn hạn chế.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới: Một là, hoàn thiện 
thể chế về ưu đãi người có công với cách mạng nhằm bảo đảm tính 
đồng bộ, thống nhất, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật và 
nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật về người có 
công. Hai là, tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ còn tồn đọng sau 
chiến tranh, phấn đấu đến hết năm 2020 giải quyết căn bản hồ sơ 
đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng. Ba 
là, phát triển hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người 
có công đồng bộ, hiện đại phù hợp với điều kiện phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước, khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước 
và huy động các nguồn lực xã hội; đảm bảo người có công được 
tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc toàn diện, hướng tới mục 
tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả. Bốn là, tiếp tục triển 
khai có hiệu quả Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu 
thông tin; phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác 
xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và 
giám định gen.
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KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ỦY BAN CHỈ ĐẠO HỢP 
TÁC SONG PHƯƠNG VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Ngày 29/5/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Ủy 
ban chỉ đạo hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, 
nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ Việt Nam - Trung 
Quốc, nhất là sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Chủ trì 
Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký phía Việt Nam và đồng chí La 
Chiếu Huy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thư ký 
phía Trung Quốc. 

Tại Hội nghị, hai bên đã thông báo cho nhau về những kết quả 
đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các biện pháp 
phòng, chống nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; đồng thời thúc đẩy các 
hoạt động kinh tế, xã hội phát triển bình thường sau dịch bệnh. Hai 
bên cũng đánh giá cao sự hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trong công tác 
phòng, chống Covid-19. 

Hai bên nhận thấy một số hoạt động giao lưu hợp tác Việt Nam 
- Trung Quốc tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng những tác động 
này xuất phát từ yếu tố khách quan, chỉ mang tính tạm thời; trên thực 
tế quan hệ Việt - Trung thời gian qua vẫn duy trì xu thế phát triển tích 
cực, như: (1) Trao đổi cấp cao diễn ra với hình thức linh hoạt; (2) Giao 
thương hàng hóa được duy trì, kim ngạch thương mại Việt - Trung có 
tăng trưởng. Trong quá trình này, các bộ, ngành, địa phương hai nước, 
trong đó Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện hai bên thường xuyên trao 
đổi để phối hợp về công tác chống dịch và tăng cường hợp tác, tháo 
gỡ khó khăn. 

Về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong thời 
gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì giao lưu, tiếp xúc các cấp 
với hình thức linh hoạt; phát huy vai trò điều phối tổng thể của 
cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trong việc thúc đẩy 
các mặt hợp tác giữa hai nước, giữa các ngành, địa phương, trong 
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các lĩnh vực khác nhau. Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Trung 
Quốc tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp đẩy nhanh việc thông 
quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên đất liền, giảm ách 
tắc, tồn đọng hàng hóa tại khu vực cửa khẩu với các biện pháp cụ 
thể, như: (1) Xem xét phê chuẩn mới các cửa khẩu được chỉ định 
là cửa khẩu nhập khẩu hoa quả, lương thực, trước mắt là cửa khẩu 
quốc tế đường sắt Lào Cai - Hà Khẩu; (2) Tăng số lượng tàu hàng 
chuyên dụng nhập khẩu hàng nông sản Việt Nam, mở rộng mặt 
hàng nông sản, hoa quả nhập khẩu tại cửa khẩu đường sắt Đồng 
Đăng - Bằng Tường, tăng thời gian thông quan tại các cặp cửa 
khẩu; (3) Đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục mở 
cửa thị trường cho một số hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam, 
mở rộng danh sách doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu sữa và 
gạo sang Trung Quốc. 

Hai bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên 
biển, nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán 
hiện nay đạt kết quả thực chất. Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng 
trao đổi về những lo ngại của Việt Nam trước các diễn biến phức 
tạp gần đây tại Biển Đông; nêu ý kiến về những quyền, lợi ích 
chính đáng của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và Công ước Liên 
Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; đề nghị hai bên thúc đẩy hợp 
tác và giải quyết bất đồng theo tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích 
chính đáng của nhau, thỏa thuận, nhận thức chung giữa hai bên và 
luật pháp quốc tế.

NƯỚC MỸ ĐỐI MẶT VỚI LÀN SÓNG BIỂU TÌNH GIA TĂNG
Thời gian gần đây, trong khi tập trung chống đại dịch Covid-19, 

nước Mỹ đã đối mặt với các cuộc biểu tình lịch sử, với tình trạng 
bạo lực leo thang khi những người biểu tình phản đối tình trạng 
phân biệt chủng tộc, phản đối lực lượng cảnh sát lạm quyền… Sự 
việc bắt đầu từ khi công dân Mỹ gốc Phi George Floyd (46 tuổi) 



27

Thông tin tư liệu

bị cảnh sát khống chế và trói bắt với cáo buộc tiêu thụ tiền giả tại 
thành phố Minneapolis, bang Minnesota (ngày 25/5/2020). Ngay 
sau đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn phim cho thấy một cảnh 
sát da trắng đã đè đầu gối vào gáy người đàn ông da màu này trong 
nhiều phút, khiến người đàn ông này tử vong không lâu sau đó tại 
bệnh viện. Người cảnh sát trên đã bị bắt giam và truy tố về tội giết 
người cấp độ 3.

Vụ việc trên ngay lập tức đã kích hoạt sự phẫn nộ của người 
Mỹ, khơi lại “vết thương chủng tộc” vốn âm ỉ ở Mỹ bao lâu nay. 
Từ ngày 29/5/2020 đến nay, nhiều cuộc biểu tình với quy mô 
khác nhau đã được tổ chức trên khắp nước Mỹ và vẫn đang lan 
rộng và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Mục đích của các cuộc biểu 
tình là phản đối bạo lực cảnh sát và phân biệt chủng tộc trên khắp 
nước Mỹ và ở nhiều nước khác trên thế giới. Nhiều cuộc biểu 
tình diễn ra ôn hòa xong cũng có nhiều cuộc biểu tình đã biến 
thành bao lực dẫn tới tình trạng đốt phá và hôi của buộc nhiều 
bang phải áp dụng lệnh giới nghiêm và huy động vệ binh quốc 
gia để đảm bảo an ninh. 

Hiệu ứng từ các cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng 
tộc còn lan rộng sang Niu Zilân, Ca-na-đa, Đức, Anh, Ai-len, Pháp, 
một số nước Bắc Phi… Bất chấp lệnh cấm tụ tập nhiều người do 
dịch Covid-19, những người biểu tình vẫn xuống đường phản đối tình 
trạng phân biệt chủng tộc, lạm dụng vũ lực của cảnh sát Mỹ và yêu 
cầu một sự thay đổi mang tính hệ thống trước nạn phân biệt chủng tộc 
ở Mỹ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. 

Theo các chuyên gia, nguyên nhân sâu xa của các vụ bạo động 
sắc tộc tại Mỹ không chỉ vì vấn đề mất an ninh hay tội phạm gia 
tăng, mà là hệ quả của một “hợp chúng quốc” luôn có những vết rạn 
nứt, thậm chí chia rẽ về chủng tộc mà chưa một đời Tổng thống Mỹ 
nào giải quyết được tận gốc rễ. Trong lịch sử, mặc dù Mỹ đã làm rất 
nhiều việc để phá bỏ các quan điểm gây chia rẽ, hàn gắn người dân: 
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Ngay sau nội chiến (1861 - 1865), Quốc hội Mỹ đã thông qua Tu 
chính án thứ 13, chính thức bãi bỏ chế độ nô lệ; năm 1964, Đạo luật 
Dân quyền được thông qua, tuyên bố mọi sự phân biệt chủng tộc, 
màu da, nguồn gốc, giới tính đều là bất hợp pháp, thế nhưng bất chấp 
mọi “liều thuốc”, xung đột sắc tộc tại Mỹ vẫn được ví như một loại 
virus, chỉ nằm im chứ không thể bị tiêu diệt hoàn toàn và sẽ phát tác 
ngay khi có cơ hội. 

Các hoạt động biểu tình ở Mỹ hiện đang ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới xã hội và nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh diễn 
biến đại dịch Covid-19 vẫn chưa giảm ở Mỹ. Theo số liệu thống kê, 
hiện Mỹ vẫn là nước đứng đầu về số ca nhiễm và tử vong. Dịch bệnh 
Covid-19 đã khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại nặng nề và tình trạng thất 
nghiệp tăng cao kỷ lục, trong khi đó việc hàng nghìn người tham gia 
biểu tình lại càng gia tăng khả năng dịch bệnh Covid-19 bùng phát 
trở lại. Thêm vào đó, các cuộc biểu tình chưa có dấu hiệu sớm chấm 
dứt cũng sẽ ảnh hưởng nhất định tới cuộc bầu cử và chính trường Mỹ 
trong thời gian tới. 

Trước vụ việc biểu tình ở Mỹ gia tăng, Người Phát ngôn Bộ 
ngoại giao Việt Nam khẳng định: “Việt Nam quan tâm và chia sẻ với 
Chính phủ và nhân dân Mỹ về tình trạng một số vụ biểu tình đang có 
xu hướng bạo lực diễn ra ở một số địa phương Mỹ và có ảnh hưởng 
đến kinh tế và an sinh xã hội của người dân. Việt Nam mong rằng tình 
hình sẽ sớm được ổn định để người dân được sớm trở lại cuộc sống 
bình thường”. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã ra khuyến cáo tới công 
dân Việt Nam tại Mỹ, đề nghị công dân: (i) không đến những khu vực 
có biểu tình, tuân thủ nghiêm túc các quy định của cơ quan chức năng 
sở tại, hạn chế đi lại; (ii) liên hệ với cảnh sát địa phương và cơ quan 
đại diện Việt Nam tại Mỹ trong trường hợp bị ảnh hưởng hoặc cần trợ 
giúp. Khuyến cáo này và đường dây nóng bảo hộ công dân đã được 
đăng tải công khai.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2020

1.  Những luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức; Luật Quản lý thuế 2019; Luật Xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 
ngoài tại Việt Nam; Luật sử a đổ i, bổ  sung mộ t số  điề u củ a Luậ t Tổ  
chứ c Chí nh phủ  và  Luậ t Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Giáo 
dục 2019; Luật Thư viện 2019; Luật Dân quân tự vệ 2019; Luật Lực 
lượng dự bị động viên 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Kiến trúc 2019; Luật Bảo vệ bí mật 
nhà nước 2018. 

2. Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 
triệu đồng/tháng

Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị 
quyết số 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh 
thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực từ 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính 
thuế năm 2020. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật 
Thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh như sau: Mức giảm trừ đối với 
đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); Mức 
giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

3. Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Ngày 05/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP, 

quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, có hiệu lực từ ngày 
01/7/2020. Nghị định nêu rõ: Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường 
là nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải theo quy 
định pháp luật và nước thải sinh hoạt, trừ trường hợp miễn thu phí 
theo quy định.

Trong đó, nước thải công nghiệp là nước thải từ các nhà máy, 
địa điểm, cơ sở sản xuất, chế biến (sau đây gọi chung là cơ sở) của tổ 
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chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm: Cơ sở sản xuất, chế biến nông 
sản, lâm sản, thủy sản, thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá; 
cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại theo quy định pháp 
luật về chăn nuôi; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở nuôi trồng 
thủy sản thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; nhà máy cấp nước 
sạch, nhà máy điện; hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu đô thị, 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cảng 
cá, khu công nghệ cao và các khu khác…

Nước thải sinh hoạt là nước thải từ hoạt động của: Hộ gia đình, 
cá nhân; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân 
dân, tổ chức khác; cơ sở rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa 
xe máy; cơ sở khám, chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, 
nghiên cứu; cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác.

4. Thêm giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm 
thất nghiệp

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP, ngày 29/5/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về 
bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15/7/2020, quy định bổ 
sung thêm 03 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng 
bảo hiểm thất nghiệp, gồm: (1) Xác nhận của người sử dụng lao động 
trong đó có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã 
ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. (2) Xác nhận của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp, hợp tác xã giải 
thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối 
với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là 
người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã. (3) Văn bản xác nhận 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc người lao động không có giấy tờ 
xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao 
động không có người đại diện theo pháp luật…
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Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban 
Chấp hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm trong việc thực hiện 
chính sách an sinh xã hội thì kỷ luật như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 20, 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) Thiếu trách 
nhiệm, thực hiện không đầy đủ, không đúng, không kịp thời các quy 
định về chính sách an sinh xã hội. b) Vi phạm trong thực hiện chính 
sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách trợ giúp các đối tượng 
bảo trợ xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công. c) Vi phạm 
các quy định về việc vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn đóng 
góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ nhân dân khắc phục 
khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân 
mắc bệnh hiểm nghèo. d) Xác nhận không đúng để bản thân hoặc 
người khác hưởng các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi đối 
với người có công.

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) Vi phạm 
trong thực hiện các chương trình xã hội, chính sách bảo hiểm. b) Khai 
khống để hưởng chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với gia 
đình thương binh, liệt sĩ và người có công; hoặc tác động để bản thân 
và bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột được hưởng chính sách 
an sinh xã hội, cứu trợ, cứu nạn không đúng quy định. c) Lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn chi sai mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn 
chính sách an sinh xã hội. d) Thiếu trách nhiệm trong việc phòng, 
chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này 
gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.
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Tröôûng ban: HỒ VĂN MỪNG

Ban bieân taäp:

TRẦN VĂN THẮNG

PHẠM THỊ HỒNG THU

TRỊNH HOÀNG HIỆP

NGUYỄN THỊ SÂM 

PHAN TẤN THANH

In 3.700 quyển, khổ 17cm x 24cm
tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa
Số 08 Lê Thánh Tôn - Nha Trang. ĐT: 0258.3510286.

Giấy phép xuất bản số 02/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa
cấp ngày 05/4/2016. In xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2020.


