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

Học tập và làm theo Bác về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại 

đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”. Đây là sự tổng 
kết lịch sử, nhấn mạnh vai trò của đoàn kết; không có sức mạnh nào 
bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, càng đoàn kết càng thành 
công, đại đoàn kết đưa đến đại thành công. Chính vì lẽ đó, đoàn kết 
càng phải thực hiện rộng rãi, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong 
Nhân dân và đoàn kết quốc tế. Chỉ có như thế mới thật sự là sức 
mạnh vô địch, là nguồn gốc của mọi thắng lợi. Vấn đề đại đoàn kết 
toàn dân tộc được Bác Hồ đề cập rất nhiều trong các tác phẩm của 
Người. Bác khẳng định: “Đảng lãnh đạo Nhân dân làm cách mạng, 
nhưng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, của cả dân 
tộc chứ không phải là công việc riêng của một người, một nhóm 
người, cũng không phải là việc riêng của Đảng. Đảng lãnh đạo Nhân 
dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do 
mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể thực hiện được bằng sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Từ năm 1924 - 1969, trong số 1.056 bài viết của mình thì có 
trên 405 bài Bác viết về vấn đề đại đoàn kết. Cụm từ “đoàn kết” 
được Người nhắc đi nhắc lại trên 2.000 lần trong 12 tập của Bộ 
sách Hồ Chí Minh toàn tập. Riêng trong bài diễn văn kỷ niệm Quốc 
khánh vào năm 1957, Bác đã đề cập cụm từ “đoàn kết” 19 lần. Rõ 
ràng, vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc được Hồ Chí Minh khẳng định 
là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nó nhất quán xuyên suốt trong 
tư tưởng cũng như trong hành động thực tiễn của Người. Đó là chiến 
lược tập hợp mọi lực lượng nhằm tạo nên sức mạnh to lớn của toàn 
dân về vật chất, trí tuệ, ý chí, nghị lực và tinh thần trong cuộc đấu 
tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam từ khi Đảng Cộng 
sản Việt Nam quang vinh ra đời năm 1930 đến nay, nhờ sức mạnh của tinh 
thần đại đoàn kết mà dân tộc đã liên tiếp đánh thắng mọi kẻ thù, đã làm 
cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, phá tan xiềng xích nô lệ của thực 
dân Pháp và phát-xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm 
trên đất nước ta, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước 
công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, chúng ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 
năm châu, chấn động địa cầu”, đưa miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Cũng nhờ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tất cả một lòng vì lý 
tưởng cách mạng: Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Nhân dân ta thực 
hiện lời dạy của Bác Hồ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” kết thúc 
cuộc kháng chiến chống Mỹ bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975, mở 
ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc, 
thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ phát huy sức 
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc sau gần 35 năm thực hiện đường lối 
đổi mới, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, trong 
thời gian qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về phát 
huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, đất nước ta 
đang đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn nhưng đan xen với nhiều khó 
khăn, thách thức, nguy cơ. Hơn bao giờ hết, việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm của 
Đảng ta về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là vô cùng cần thiết để thực 
hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu cách mạng trong 
giai đoạn mới.
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MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ KHUNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN CHẤP HÀNH 

TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ
Để thống nhất các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác 

cán bộ cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hiện nay, ngày 
02/01/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký 
ban hành Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Khung tiêu 
chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” (gọi tắt là Quy định 
214) thay thế cho Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ 
Chính trị (Quy định 90). Đây là văn bản pháp lý cao của Đảng, làm 
cơ sở quan trọng để nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân 
chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử chính xác và khách quan, chuẩn bị 
nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 
Quy định 214 gồm có một số nội dung chủ yếu sau:

1. Về Khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý: 

Về tiêu chuẩn chung, bao gồm: Tiêu chuẩn về chính trị, tư 
tưởng; đạo đức, lối sống; trình độ; năng lực và uy tín; sức khoẻ, độ 
tuổi và kinh nghiệm. Về tiêu chuẩn cụ thể, bao gồm 19 nhóm tiêu 
chuẩn tương ứng với các chức danh, nhóm chức danh cán bộ, như: 
Tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (1), Ủy viên Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư (2), Tổng Bí thư (3), Chủ tịch nước (4), Thủ 
tướng Chính phủ (5), Chủ tịch Quốc hội (6), Thường trực Ban Bí 
thư (7), Trưởng ban đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (8), Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (9), Phó Chủ tịch nước 
(10), Phó Chủ tịch Quốc hội (11), Phó Thủ tướng Chính phủ (12), 
Các chức danh khối các cơ quan đảng ở Trung ương (13), Chức danh 
khối cơ quan Quốc hội (14), Chức danh khối cơ quan Chính phủ, 
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Văn phòng Chủ tịch nước (15), Chức danh khối cơ quan tư pháp 
(16), Chức danh khối cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội Trung ương (17), Chức danh khối đảng ủy khối trực 
thuộc Trung ương (18), Chức danh khối tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (19).

Về một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh 
khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, cụ thể: (1) Cán bộ được điều động, 
luân chuyển từ nơi khác đến không nhất thiết phải bảo đảm tiêu 
chuẩn “đã kinh qua chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới 
trực tiếp”; (2) Cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương hoặc 
kiêm nhiệm thêm chức vụ khác thì không nhất thiết phải bảo đảm 
đầy đủ tiêu chuẩn chức danh tương đương hoặc tiêu chuẩn chức vụ 
kiêm nhiệm; (3) Cán bộ đang công tác trong lực lượng vũ trang, đơn 
vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 
không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn “quản lý nhà nước ngạch 
chuyên viên cao cấp”; (4) Khi xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ 
ứng cử chức danh mới chưa có trong quy định này thì áp dụng tiêu 
chuẩn chung và vận dụng tiêu chuẩn chức danh tương đương có vị 
trí, tính chất tương đồng.

2. Về khung tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được chia 
ra thành 02 nhóm như sau: Nhóm tiêu chí đánh giá về chính trị, tư 
tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức 
kỷ luật. Nhóm tiêu chí đánh giá về kết quả thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao, gồm có: Tiêu chí chung và tiêu chí đặc thù theo 
từng nhóm chức danh cán bộ, cụ thể là: (1) Đối với cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cơ quan tham mưu của Đảng. (2) Đối với cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước. (3) Đối với cán bộ 
lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan dân cử. (4) Đối với cán bộ lãnh 
đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. (5) Đối với 
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cán bộ lãnh đạo, quản lý lực lượng vũ trang. (6) Đối với cán bộ lãnh 
đạo, quản lý toà án nhân dân. (7) Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý 
viện kiểm sát nhân dân.

3. Một số nội dung mới trong Quy định 214 (so với Quy định 
90): (1) Quy định 214, bổ sung thêm một số chức danh cán bộ thuộc 
diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, 
đó là chức danh: Phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, phó chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao…; (2) Trong Quy định 214, nêu rõ 4 chức danh chủ 
chốt và chức danh Thường trực Ban Bí thư đều có tiêu chuẩn: “Đã 
kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành 
ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị 
trọn một nhiệm kỳ trở lên; trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành 
Trung ương quyết định”. Nay bổ sung thêm tiêu chuẩn “uy tín cao 
trong Nhân dân”; (3) Quy định 214, sửa đổi một số tiêu chuẩn, trong 
đó, tiêu chuẩn đối với cán bộ diện Trung ương quản lý là “hoàn thành 
tốt nhiệm vụ” thay cho “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; 
(4) Quy định 214, bổ sung tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ tịch nước 
tương đương Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cùng với việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định, 
quy chế về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW 
về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến 
lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời thực hiện nghiêm các quy chế, 
quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, chuẩn bị thật tốt 
Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh 
thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Quy 
định 214 góp phần tạo dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trọn vẹn đức 
tài, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng của đất nước, mỗi địa 
phương, cơ quan, đơn vị, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng 
của nhân dân.
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NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU PHÊ CHUẨN EVFTA VÀ EVIPA -  
DẤU MỐC QUAN TRỌNG TRONG HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VÀ EU

Ngày 12/02/2020, tại Pháp, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ 
phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp 
định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt 
Nam. Đây là các quyết định rất quan trọng, được 27 quốc gia thành 
viên EU (hầu hết là những nước có nền kinh tế phát triển) và Việt 
Nam (nước có nền kinh tế đang phát triển) hết sức trông đợi sau gần 
8 năm, kể từ khi hai bên chính thức khởi động đàm phán EVFTA 
vào tháng 6/2012.

Việc EP phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA có ý nghĩa rất 
quan trọng đối với cả Việt Nam và EU, thể hiện: Một là, quyết định 
phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA thể hiện sự coi trọng, đánh 
giá cao của các nghị sỹ và các quốc gia thành viên EU về vai trò, 
vị thế của Việt Nam và quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam 
- EU. Triển khai EVFTA và EVIPA sẽ tạo động lực mới thúc đẩy 
mạnh mẽ và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại - đầu 
tư giữa Việt Nam và EU, tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng của 
hai bên. Hai là, với mức độ cam kết sâu rộng, toàn diện và do tính 
bổ trợ giữa hai nền kinh tế, EVFTA và EVIPA sẽ đem lại lợi ích lớn 
cho hai bên. Ngay khi EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập 
khẩu đối với gần 86% số dòng thuế từ Việt Nam và nâng lên 99% 
dòng thuế sau 7 năm; trong khi Việt Nam xóa bỏ ngay 48,5% số 
dòng thuế cho hàng hóa EU trong năm đầu tiên và nâng lên 91,8% 
số dòng thuế sau 7 năm. Nếu tận dụng tốt cơ hội, các doanh nghiệp 
Việt Nam sẽ có thêm nhiều lợi thế cạnh tranh tại thị trường EU để 
gia tăng đáng kể kim ngạch xuất khẩu, nhất là trong các lĩnh vực 
Việt Nam có thế mạnh và được ưu đãi thuế quan như dệt may, da 
giày, nông thủy sản… Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa 
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các nước hết sức phức tạp, Hiệp định EVFTA sẽ giúp các doanh 
nghiệp chúng ta đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và đối tác, tạo 
chỗ đứng vững chắc hơn tại thị trường rất lớn EU. Người dân Việt 
Nam cũng tiếp cận với hàng hóa, thiết bị mà Việt Nam không có. 
Hiệp định EVFTA và EVIPA cũng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa 
dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ EU, đi kèm với công nghệ, tri 
thức quản lý tiên tiến hàng đầu và những lĩnh vực mới của kinh tế 
số. Ba là, bên cạnh các cam kết về kinh tế, EVFTA cũng bao quát 
nhiều cam kết mới về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi 
khí hậu, quản trị rừng bền vững, các tiêu chuẩn cao về lao động, 
môi trường... Sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong thực thi các 
cam kết này sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy cải cách, tăng trưởng bền 
vững, nâng cao tiêu chuẩn lao động và đời sống của Nhân dân. 

Mở ra nhiều cơ hội nhưng EVFTA và EVIPA cũng đặt ra không 
ít thách thức cho Việt Nam bởi Việt Nam là nền kinh tế có trình độ 
phát triển thấp nhất so với các nước trong khu vực đã ký FTA với 
EU. Trong khi đó, EU là một trong những thị trường có đòi hỏi cao 
nhất trên thế giới. EU có nhiều quy định không chỉ liên quan đến 
tiêu chuẩn sản phẩm mà cả đối với quy trình sản xuất ra sản phẩm... 
Ngoài ra, các rào cản về kiểm dịch động thực vật, chống bán phá 
giá, sở hữu trí tuệ…; những tiêu chuẩn về lao động, môi trường của 
EU cũng đặt ra các thách thức không nhỏ cho Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành bỏ phiếu hai Hiệp định vào 
tháng 5/2020. Để khai thác được tối đa lợi ích mà hai Hiệp định này 
mang lại, các bộ, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt 
là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần khẩn trương xây dựng kế hoạch 
triển khai Hiệp định; tuyên truyền, phổ biến các cam kết, quy định 
của thị trường EU; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, 
mẫu mã sản phẩm, phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu suất…
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KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ 
ĐỐI NGOẠI QUỐC PHÒNG NĂM 2019

1. Kết quả đạt được
1.1. Tích cực, chủ động tham mưu có hiệu quả với Đảng và 

Nhà nước về đối sách và những vấn đề chiến lược về quốc phòng, an 
ninh, chủ quyền, lãnh thổ, góp phần xử lý hiệu quả các tình huống 
phức tạp nảy sinh. Các cơ quan, đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ 
trong việc nghiên cứu, bám sát tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là 
tình hình Biển Đông, cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung, sự điều chỉnh chính 
sách của các nước, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Quân ủy 
Trung ương xử lý kịp thời những vấn đề chiến lược liên quan đến quốc 
phòng và an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, tình hình trên 
Biển Đông. Thông qua đối ngoại quốc phòng, ta kiên trì và kiên quyết 
đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng 
quốc tế để bảo vệ chủ quyền và các lợi ích chính đáng của ta trên Biển 
Đông, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án, tình huống đối phó, 
không để bị động, bất ngờ.

1.2. Hợp tác quốc phòng song phương tập trung đi vào chiều sâu 
và đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng lòng tin, duy trì 
quan hệ hữu nghị với các nước, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 
giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, tăng cường 
tiềm lực quốc phòng. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các 
cơ quan, đơn vị luôn bám sát và cụ thể hóa các nội dung hợp tác quốc 
phòng sau những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ, Quốc hội và Quân đội, triển khai hiệu quả các văn bản thỏa 
thuận đã ký kết với các nước... Trong năm 2019, Việt Nam đẩy mạnh 
các hoạt động hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng như: Lào, 
Cam-pu-chia, Trung Quốc với các nước lớn và nước công nghiệp phát 
triển như: Nga, Mỹ, Pháp, Eu…; với các nước khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương như: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, I-xra-
en…; với các nước ASEAN như: In-đô-nê-xi-a, Xinh-ga-po, Thái Lan, 
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Mi-an-ma, Phi-líp-pin…; với các nước bạn bè truyền thống như: Cu-ba, 
Bê-la-rút, Mông Cổ, các nước châu Phi… 

1.3. Chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm vào các hoạt 
động đối ngoại quốc phòng đa phương, góp phần nâng cao vị thế và 
vai trò của đất nước, Quân đội trên trường quốc tế. Năm 2019, Việt 
Nam tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn đa phương trong 
khuôn khổ ADMM, ADMM+, Hội nghị An ninh Quốc tế Mát-xcơ-va, 
Đối thoại Shangri - La; Diễn đàn Hương Sơn - Bắc Kinh... Việc Đoàn 
Việt Nam tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại các diễn đàn 
này thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề an ninh, 
quốc phòng khu vực và thế giới, đồng thời thể hiện vai trò, vị thế và 
tiếng nói của Việt Nam ngày càng được coi trọng trong khu vực. Tại tất 
cả các diễn đàn, ta đều nêu rõ quan điểm về những diễn biến tại Biển 
Đông đồng thời thể hiện chủ trương nhất quán giải quyết các tranh chấp 
bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó đặc biệt 
là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982. Hoạt động gìn giữ hòa 
bình Liên Hợp quốc tiếp tục được đẩy mạnh. Ta đã chủ động, tích cực 
chuẩn bị năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại 
quốc phòng còn một số hạn chế: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, 
đơn vị, nhất là trong đánh giá, dự báo, tham mưu có lúc chưa kịp thời, 
chất lượng chưa cao, chế độ báo cáo đôi lúc chưa tuân thủ theo quy 
định. Một số cơ quan, đơn vị chưa nắm chắc quy định về việc tiếp xúc 
với người nước ngoài. Việc xác định mục đích, nội dung, đối tác, thành 
phần đi nước ngoài của một số đơn vị còn chung chung…

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác hợp tác quốc phòng và 
đối ngoại quốc phòng năm 2020: Thứ nhất, theo dõi sát tình hình thế 
giới, khu vực, tình hình Biển Đông, động thái của các nước, nhất là các 
nước biên giới liền kề, các nước lớn, để kịp thời tham mưu, đề xuất với 
Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược liên quan đến chủ quyền lãnh 
thổ, an ninh, quốc phòng của đất nước; quan hệ, hợp tác với các nước 
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trong lĩnh vực quốc phòng. Thứ hai, xử lý thận trọng quan hệ, hợp tác 
quốc phòng với các nước; bảo đảm đan xen lợi ích, cân bằng với các 
nước lớn, tạo sự đột phá trong quan hệ với một số nước mà ta có lợi ích 
thiết thực. Thứ ba, tập trung cao độ cho Năm Việt Nam làm Chủ tịch 
ASEAN 2020. Tổ chức thành công các sự kiện quân sự - quốc phòng 
đã xác định, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh, trách nhiệm của nước 
chủ nhà đối với bạn bè quốc tế; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động đối 
ngoại đa phương. Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 
truyền đối ngoại, tập trung vào năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN 
2020; tuyên truyền đậm nét các kết quả hợp tác trong lĩnh vực khắc 
phục hậu quả chiến tranh; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới quốc gia, biển đảo, đối ngoại biên giới, sự tham 
gia của Việt Nam vào hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp quốc. 
Thứ năm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, 
bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị trong quân đội trong 
triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; đào tạo, 
tập huấn cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng.

HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 19
Ngày 28/2 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 19. Đồng chí Nguyễn 

Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 
đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, Tỉnh ủy cho ý kiến Đề án nhân sự Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc phân bổ đại biểu dự Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; cho ý kiến góp ý về sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019. 

Tỉnh ủy đã bầu đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
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HĐND TỈNH TỔ CHỨC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG 
Sáng 21/02/2020, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường để thực 

hiện một số công việc liên quan đến công tác nhân sự. Tại kỳ họp, 
HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ 
tịch HĐND tỉnh khóa VI đối với đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, bầu đồng chí Nguyễn Tấn Tuân giữ 
chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 04/3/2020, 
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND 
tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
Khánh Hòa.

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh 

đạo của Đảng trước thềm đại hội đảng các cấp
Đã thành “thông lệ”, trước mỗi kỳ đại hội đảng các cấp, các thế 

lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động lại đẩy mạnh hoạt động chống 
phá, nhằm xuyên tạc, bóp méo, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì 
thế, nhận diện rõ những luận điệu sai trái, phản động và kiên quyết đấu 
tranh bác bỏ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của 
cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

1. Trên thực tế, các thế lực thù địch đã và đang tiến công trên nhiều 
hướng, từ nhiều phía với nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá. Họ thực 
hiện nhiều thủ đoạn nham hiểm vừa trắng trợn, vừa che dấu kín đáo, rất 
tinh vi, xảo quyệt. Đồng thời, triệt để lợi dụng các phương tiện truyền 
thông hiện đại, đặc biệt là mạng xã hội, kết hợp với các phương thức 
truyền thống, tạo nên “ma trận” chống phá Đảng, Nhà nước và đại hội 
đảng các cấp; trong đó, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng là 
hướng cơ bản. Các đài phát thanh RFI, VOA, BBC liên tục phát những 
tài liệu, các cuộc phỏng vấn những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị 
người Việt lưu vong ở nước ngoài để cắt xén, thổi phồng, xuyên tạc một 
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số sự kiện ở trong nước, đưa lên mạng xã hội phát tán rộng rãi, nhằm 
gây khó khăn cho sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận 
trong xã hội trước thềm đại hội đảng các cấp.

2. Thực chất về toàn bộ nội dung, thủ đoạn chống phá của các thế 
lực thù địch trước thềm đại hội đảng các cấp.

Một là, tung ra những thông tin thất thiệt xuyên tạc công tác chuẩn 
bị đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đây là thủ đoạn được 
chúng thực hiện rất ráo riết, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. 
Trên internet, mạng xã hội và một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, 
phần tử cơ hội chính trị cố tình đưa thông tin sai lệch, bóp méo sự thật, 
xuyên tạc tình hình, làm cho thật giả lẫn lộn, gây nhiễu loạn thông tin, 
làm cho người đọc, người xem thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm dễ lầm 
tưởng, khó phân biệt thật giả, đúng sai. Họ cố tình dựng chuyện “quy 
chụp”, việc chuẩn bị đại hội là “hoạt động thay cho đại hội”, là “xóa bỏ 
quyền của các đại biểu dự đại hội”,… Trong thời điểm các tổ chức đảng 
đang tích cực chuẩn bị đại hội ở cấp mình theo Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 
30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 
XIII của Đảng, thì các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động càng 
tăng cường tung thông tin xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của các 
tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị. Chúng rêu rao rằng: Ở các địa 
phương và toàn Đảng, “các phe cánh trong Đảng đang thanh trừng lẫn 
nhau”; “trong Đảng không có dân chủ nên cần phải đa đảng”; “Đại hội 
là nơi diễn ra sự đấu đá quyết liệt tranh giành sự ảnh hưởng giữa “nhóm 
cải cách” và “nhóm bảo thủ” trong Đảng,… 

Hai là, tập trung xuyên tạc nội dung Dự thảo văn kiện của Đại hội, 
đặc biệt là các bước chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp ở các 
địa phương, đơn vị, nhất là nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đây là thủ 
đoạn rất nham hiểm đánh vào những vấn đề “cốt lõi, then chốt” của đại 
hội đảng, nhằm trực tiếp hạ thấp và đi đến phủ định vai trò lãnh đạo của 
Đảng đối với xã hội. Họ ra sức thổi phồng, xuyên tạc, bịa đặt đời tư cá 
nhân, nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, 
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Nhà nước, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận, làm giảm sút lòng 
tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Lợi dụng một số cán bộ, đảng 
viên vi phạm kỷ luật, pháp luật và việc xử lý của chúng ta, họ kích động, 
“suy đoán” nhằm chia rẽ nội bộ trong các tổ chức đảng, trong Ban Chấp 
hành Trung ương. Đồng thời tuyên truyền rằng, công tác quy hoạch và 
đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương 
đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của 
các đại biểu dự Đại hội XIII” .

Ba là, ra sức thổi phồng, xuyên tạc, bịa đặt về những hạn chế, yếu 
kém của các địa phương, bộ, ngành, của Đảng và Nhà nước, nhằm phủ 
nhận những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới. 
Thủ đoạn này được chúng rêu rao thường xuyên, nhưng trước, trong 
quá trình đại hội đảng các cấp, thì càng được thực hiện một cách ráo 
riết hơn, nhằm hạ thấp và đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo, xuyên tạc 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực tế tình hình đất nước, 
như: Lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, văn hóa, 
xã hội rồi thổi phồng, cắt ghép theo ý đồ, bình luận, nhìn nhận vấn đề 
có thật một cách méo mó, theo hướng có lợi cho mưu đồ chống phá, 
xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ xuyên tạc rằng, cái gọi 
là thành tựu của đổi mới là do Đảng, Nhà nước Việt Nam “tự vẽ lên”, 
“tự mình khen mình”, chứ thực chất theo họ là không có thật, đất nước 
vẫn trong cảnh nghèo nàn, tụt hậu, đời sống của nhân dân còn rất khó 
khăn. Và rằng: Những thành tựu đổi mới nếu có là chỉ “chui vào túi của 
bọn độc tài”, bọn tham nhũng, quan tham; người dân nghèo thì không 
được thụ hưởng,... Họ còn lên mặt ra vẻ cổ vũ cho những thành tựu mà 
nhân dân ta đã đạt được qua gần 35 năm đổi mới đất nước, nhưng lại ra 
sức lợi dụng những hạn chế, khó khăn để chống phá, với lập luận rằng, 
đổi mới tuy đã đạt được thành tựu đáng ghi nhận, nhưng đã đến lúc cần 
phải đổi mới theo hướng “triệt để hơn nữa”, đặc biệt là đổi mới về chính 
trị, có như thế thì đất nước mới phát triển! Bổ sung cho mệnh đề đó, họ 
đưa ra “kiến nghị” với Đại hội XIII là cần phải “xoay trục với nhân dân, 
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với dân tộc”! Những lời lẽ đó được thổi phồng lên rồi tung hô trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng, gây nhiễu loạn 
thông tin và dư luận xã hội.

3. Trước sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các 
phần tử cơ hội, phản động trước thềm đại hội đảng các cấp, chúng ta cần 
tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, nâng cao tinh thần cảnh giác và khả năng “miễn dịch” 
cho các tổ chức đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động 
đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch; kịp 
thời ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại công 
tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại 
hội XIII của Đảng. Chú trọng hơn nữa đến việc “Nâng cao bản lĩnh 
chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, 
đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không 
dao động trong bất cứ tình huống nào”. Nâng cao chất lượng công tác 
tư tưởng, lý luận, trình độ lý luận, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, tạo sức “đề kháng” cần thiết trước tác động tiêu cực của những 
luận điệu xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, chủ động thông tin đúng đắn, chính xác về đại hội đảng 
các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Công khai, minh bạch thông tin về 
những chủ trương, chính sách trong giải quyết các vấn đề bức xúc, 
nhất là những vấn đề có tính nhạy cảm trước thềm đại hội đảng các 
cấp. Đây là vấn đề rất quan trọng, không nên để những thông tin giả, 
tin đồn thất thiệt lan truyền và hoành hành trong cộng đồng xã hội, rồi 
mới tìm cách khắc phục theo kiểu “chạy theo” tình hình. Các phương 
tiện tuyên truyền của Đảng, Nhà nước cần chủ động, kịp thời, phản ánh 
các sự kiện đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Thông tin 
càng cởi mở, việc kết nối thông tin trong xã hội tới mọi người dân luôn 
thông suốt, thì càng có điều kiện để phòng, chống tin giả, tin xấu độc, 
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bảo đảm thông tin chính thống giữ vững vai trò chủ đạo, định hướng dư 
luận. Kịp thời đấu tranh phê phán, phản bác mạnh mẽ với những thông 
tin, bài viết có nội dung xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, 
nhất là trên không gian mạng.

Báo chí chính thống phải là hạt nhân dẫn dắt, định hướng thông 
tin, ngăn chặn, phản bác thông tin xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo 
của Đảng, gây nhiễu, chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII 
của Đảng. Hệ thống báo chí nước nhà cần thống nhất, phối hợp chặt 
chẽ, dự báo và lường trước mọi luận điệu, thủ đoạn của các thế lực thù 
địch, để vừa làm chủ trận địa truyền thông, vừa có đối sách thích hợp, 
nhanh chóng vạch trần và bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, hạ thấp vai 
trò lãnh đạo của Đảng. Các cơ quan chức năng chủ động nắm bắt diễn 
biến tình hình đại hội đảng các cấp, xử lý hành vi lợi dụng “dân chủ”, 
“nhân quyền” để phát tán tài liệu vu cáo Ðảng và Nhà nước.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý nội bộ, kịp thời đấu tranh và 
xử lý đối với những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những phần tử cơ hội, 
bất mãn chính trị đưa ra thông tin tuyên truyền chống phá, xuyên tạc, hạ 
thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Làm cho các tầng lớp nhân dân thực sự 
bình tĩnh, tự mình có thể thẩm định, đánh giá các thông tin chính thống 
được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng, Nhà 
nước và các địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải thể 
hiện trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng ở việc hình 
thành một “bộ lọc” khi tiếp nhận mọi thông tin; tránh tự mình trở thành 
“con rối”, tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi, cho các thế lực thù địch tuyên 
truyền xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá đại hội 
đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, 
cùng sự ổn định, phát triển của đất nước sẽ làm phá sản mọi mưu đồ của 
các thế lực thù địch. 
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác cán 

bộ và một số nội dung về kinh tế - xã hội.
 - Thường trực Tỉnh ủy: Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy; họp 

Chi bộ Tổng hợp - Cơ yếu - Công nghệ Thông tin (trực thuộc Đảng 
bộ Văn phòng Tỉnh ủy); làm việc với các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy 
(Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban 
Nội chính), Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Sở Du lịch, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 
và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; làm việc với Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giải 
pháp khắc phục tác động của dịch Covid-19; làm việc với lãnh đạo 
Bộ Công an về công tác cán bộ. 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về 
một số nhiệm vụ để tập trung triển khai trong thời gian đến, trong 
đó nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng chương trình công tác của Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; làm việc với Tổ 
công tác và Nhóm giúp việc thực hiện Thông báo số 680 của Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương; làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về 
việc chuẩn bị nội dung tiếp công dân thường kỳ tháng 02/2020; làm 
việc với Đảng ủy các xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh), Sơn Lâm 
(huyện Khánh Sơn) về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của 
địa phương; dự Lễ giao, nhận quân năm 2020 tại thành phố Nha 
Trang; dự buổi làm việc giữa UBND tỉnh với lãnh đạo Văn phòng 
Trung ương Đảng; dự kỳ họp bất thường HĐND tỉnh; dự Hội nghị 
tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, 
gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 04- ĐA/TU của Tỉnh ủy; dự 
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2019; 
chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ/TW 
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của Ban Bí thư tại điểm cầu Khánh Hòa; chủ trì họp Tiểu ban Nhân 
sự, Tiểu ban Vật chất phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh 
viện Nhiệt đới tỉnh, Sở Y tế nhân Ngày truyền thống Thầy thuốc 
Việt Nam 27/02; tiếp công dân thường kỳ tháng 02/2020; tiếp xã 
giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hyundai Việt Nam. 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh: Dự Lễ phát động, hưởng ứng Lời kêu gọi Tết trồng cây của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Cam Ranh; dự Lễ ra quân đầu 
Xuân thi đua lao động, sản xuất tại nhà máy Yến sào (xã Cam Thịnh 
Đông, thành phố Cam Ranh); dự Lễ bế mạc Hội Báo Xuân Canh 
Tý 2020; dự phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh bất thường; dự Lễ 
giao, nhận quân năm 2020 tại thị xã Ninh Hòa; dự Hội nghị về đất 
đai liên quan đến tôn giáo và Hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi, bổ 
sung Quy định số 260-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thôi giữ chức vụ, 
miễn nhiệm, từ chức của cán bộ (tại Đà Nẵng); dự Lễ tưởng niệm 
77 năm Ngày mất bác sỹ Yersin; làm việc với Nhóm giúp việc thực 
hiện Thông báo số 680 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; làm việc 
với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 
2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; chủ trì giao ban tuần; chủ 
trì họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên 
chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị - xã hội; thăm Bệnh viện Đa khoa Diên Khánh, 
Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa nhân Ngày truyền thống Thầy thuốc 
Việt Nam 27/02.

- 25/02: UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải 
cách hành chính tỉnh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. 
Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính trung bình của khối sở, ban, 
ngành vượt ngưỡng 85%; khối các cơ quan ngành dọc cũng tăng ấn 
tượng lên 88,92%. Chỉ số hài lòng trung bình của các khối cơ quan 
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đều đạt trên 80%. Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 
tỉnh đã vận hành toàn diện, thông suốt, hiệu quả. Tỉnh cũng hoàn 
thành kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và sẵn sàng tiếp tục 
mở rộng triển khai... Năm 2020, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn lĩnh 
vực đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, nhà ở, thuế, bảo hiểm xã 
hội, lao động, thương binh và xã hội giảm xuống dưới 3%; 100% 
thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 
4; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tuyến, giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến đạt tối thiểu 40%. Mức độ 
hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 80%...

- 05/3: UBND tỉnh họp thường kỳ, nhận định: 2 tháng đầu năm 
2020, các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng thấp hoặc giảm so với cùng 
kỳ năm trước do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, chỉ số 
sản xuất công nghiệp tăng 5,86% so với cùng kỳ năm 2019; tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hơn 12.939 tỷ đồng, giảm 
5,3%; doanh thu du lịch hơn 2.715 tỷ đồng, giảm 28,5%; kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa đạt 257,6 triệu USD, giảm 7,6%; thu ngân sách 
hơn 3.015 tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán và giảm 15,5% so cùng kỳ 
năm trước. Các chế độ về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được tỉnh 
thực hiện đầy đủ theo quy định…

- Từ khi thành lập (tháng 4/2006) đến nay, Khu Kinh tế Vân 
Phong (nằm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh) đã 
thu hút 158 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 4,1 tỷ USD. 
Trong đó, có 129 dự án trong nước và 29 dự án có vốn đầu tư nước 
ngoài; 91 dự án đã đi vào hoạt động; 67 dự án đã được cấp giấy 
chứng nhận đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng. Số vốn đã thực 
hiện các dự án khoảng 1,15 tỷ USD, đạt 29% vốn đăng ký. Các dự 
án đã đi vào hoạt động trên địa bàn Khu Kinh tế Vân Phong giai 
đoạn 2016 - 2019 đã đạt doanh thu hơn 1,7 tỷ USD, bình quân 427 
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triệu USD/năm; nộp ngân sách khoảng 20.950 tỷ đồng, bình quân 
5.238 tỷ đồng/năm và chủ yếu từ nguồn thu thuế hoạt động xuất 
nhập khẩu xăng dầu. Hiện nay, Khu Kinh tế Vân Phong giải quyết 
việc làm cho 6.251 lao động, trong đó có 6.106 lao động Việt Nam 
và 145 lao động nước ngoài.

- Từ 0 giờ ngày 01/3/2020, đơn vị hành chính xã Bình Lộc 
(thuộc huyện Diên Khánh) sẽ chính thức hoạt động. Đây là đơn vị 
được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 4,56 km² diện tích tự 
nhiên, 3.883 người của xã Diên Bình và toàn bộ 8,55 km² diện tích 
tự nhiên, 3.235 người của xã Diên Lộc (theo Nghị quyết số 894/NQ-
UBTVQH14, ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa). 
Theo đó, sau khi sắp xếp, huyện Diên Khánh có 18 đơn vị hành 
chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn.

- Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
được đẩy mạnh, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng 
dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường 
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid -19) gây ra. Sở 
Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin kịp thời cho người 
dân về tình hình dịch bệnh Covid-19 và kiến thức phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 theo tài liệu do ngành Y tế cung cấp; các cơ 
quan báo chí của tỉnh tăng cường tin, bài, số lượng phát sóng để 
tuyên truyền, giáo dục về các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với 
Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, xử lý các trường hợp đưa tin không 
đúng, gây hoang mang, làm ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của 
Nhân dân (xử lý 14 trường hợp có địa chỉ thường trú tại tỉnh và các 
trường hợp khác ngoài tỉnh). 

- Toàn tỉnh đã tập trung triển khai Nghị định số 17/2018/NĐ-
CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

https://www.khanhhoa.gov.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/Tuyentruyen/2020/894-NQ-UBTVQH14.pdf
https://www.khanhhoa.gov.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/Tuyentruyen/2020/894-NQ-UBTVQH14.pdf
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số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của 
Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, kết quả đã 
hạ thủy 36 tàu và hiện nay đang đóng mới 01 tàu. Đẩy mạnh triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc 
phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản 
bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Quyết định 
số 48/2010/QĐ-TTg, ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải 
sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Bên cạnh 
đó, thường xuyên thực hiện công tác giám sát vùng nuôi đảm bảo 
an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, theo dõi việc thực hiện quy 
hoạch nuôi trồng thủy sản tại vùng nuôi.

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 90 NĂM  
NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng 
trong năm 2020, đến nay, các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung 
ương đến địa phương cơ bản đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động 
tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam, tạo không khí phấn khởi, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm 
tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, 
động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm cao, vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XIII của 
Đảng.

Ở Trung ương, các hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức trang 
trọng, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, 
về Bác Hồ kính yêu và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, 
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nổi bật là: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam tổ chức ngày 03/02/2020 tại Trung tâm Hội nghị 
quốc gia, Hà Nội; Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề 
“Ánh sáng niềm tin” do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo 
Trung ương chủ trì, được tổ chức tại 4 điểm cầu: Thành phố Hà Nội, 
thành phố Hải Phòng, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và tỉnh 
Vĩnh Long. Chương trình nghệ thuật là bài ca về niềm tin và lòng 
dũng cảm, tôn vinh những tổ chức đảng và đảng viên đã quên mình 
đấu tranh trong chiến đấu, trong lao động sáng tạo... 

Các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, các hội thi, cuộc thi 
tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ 
chức dưới nhiều hình thức sáng tạo, phong phú, đã thu hút sự tham 
gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Đặc biệt là Cuộc thi 
trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản 
Việt Nam” trên mạng VCNET do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ 
trì được tổ chức từ tháng 8/2019 đã trở thành đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, được các ban, bộ, ngành, 
các tổ chức chính trị - xã hội, các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, 
trường học trên cả nước hưởng ứng tích cực, triển khai cuộc thi… 

Hoạt động giao lưu, gặp mặt, văn hóa - văn nghệ được tổ chức 
rộng khắp. Các cơ quan được phân công chủ trì tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, đầu tư công sức, trí tuệ xây dựng 
phim tài liệu, phóng sự, triển lãm, phát hành bộ tem và chương trình 
nghệ thuật có chất lượng, nội dung phong phú, vừa bảo đảm ý nghĩa 
tuyên truyền, giáo dục niềm tin, niềm tự hào về Đảng, phục vụ nhu 
cầu tinh thần của nhân dân trong dịp Tết. 

Các cơ quan báo chí Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, 
địa phương, các trang thông tin điện tử, fanpage, group, blog, tài 
khoản mạng xã hội… đã phát huy vai trò chủ lực; mở chuyên trang, 
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chuyên mục, phát hành ấn phẩm, đăng tải, chia sẻ khối lượng lớn 
tin, bài liên quan đến sự kiện, góp phần đưa sự kiện tuyên truyền về 
90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội. 

Cùng với việc tổ chức các hoạt động lớn, một số nơi cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thể, địa phương, cơ sở đã tổ chức phát động các 
phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người dân 
có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, trao nhà, khám, cấp thuốc miễn 
phí cho người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, khánh thành một 
số công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam… 

Để nội dung tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương cần tập trung thực hiện 
tốt các nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của 
Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng; khẳng định Đảng Cộng sản Việt 
Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và 
giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội; việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các 
cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thứ hai, tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong các 
tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các 
tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra 
sức lao động, học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 



24

Thông tin tư liệu

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng. 

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, 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; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực; nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Thứ tư, phát động các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng 
tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, 
biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào 
thi đua, các cuộc vận động. 

Thứ năm, các cơ quan thông tấn, báo chí duy trì chuyên trang, 
chuyên mục tuyên truyền về Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với tuyên 
truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thường 
xuyên đăng tải các tin, bài; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi 
về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về niềm tin của 
Nhân dân với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước; phản ánh, tuyên 
truyền kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, những thành 
tựu của công cuộc đổi mới đất nước.

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

VI RÚT CÔ-RÔ-NA (COVID-19) GÂY RA
Dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi-rút Cô-rô-

na (Covid-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, 
tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019, đến nay dịch bệnh 
đã lan ra trên 110 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Tổ chức Y 
tế thế giới (WHO) đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.
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Từ bài học kinh nghiệm thành công trong những lần phòng, 
chống dịch bệnh trước đây, Đảng, Nhà nước ta đã sớm chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn nghiên cứu và đưa ra những biện pháp cần 
thiết, xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời với từng cấp độ lan truyền 
của dịch bệnh. Đến thời điểm hiện nay, dù diễn biến dịch bệnh “còn 
rất phức tạp, khó lường”, song, Covid-19 tại Việt Nam đã được 
kiểm soát chặt chẽ.

Dư luận quốc tế ghi nhận và đánh giá cao phản ứng kịp thời 
của Chính phủ Việt Nam trước những diễn biến nhanh chóng của 
Covid-19. Dư luận trong nước đồng tình hưởng ứng và đánh giá cao 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng và sự chỉ đạo quyết 
liệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Việt Nam chấp 
nhận thiệt hại một số lợi ích kinh tế để đảm bảo tính mạng người 
dân”. Dù cuộc “khủng hoảng” do Covid-19 gây ra có thể ảnh hưởng 
lớn tới ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. 
Nhưng không vì thế mà chúng ta đánh đổi lợi ích kinh tế với tính 
mạng con người. Điều này đã tạo được sự an tâm, niềm tin lớn ở 
đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh.

Theo các chuyên gia về y tế, vi-rút Corona lây truyền qua 3 
đường: (1) Từ dịch nước bọt của người mang bệnh khi ho, hắt hơi; 
(2) Lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh; (3) Lây truyền từ các 
bề mặt đã bị nhiễm vi-rút. Do vậy, để kiểm soát, khống chế và tiến 
tới phòng, chống Covid-19 thành công, hơn lúc nào hết cần sự đồng 
tâm, hiệp lực của toàn xã hội cũng như ý thức, trách nhiệm của mỗi 
cá nhân. Mỗi người cần theo dõi sát sao thông tin về dịch bệnh trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, bình tĩnh, chủ động thực hiện 
các phương pháp phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành 
y tế và các cơ quan chức năng, có chế độ sinh hoạt lành mạnh giúp 
nâng cao sức đề kháng của cơ thể, hạn chế tụ tập nơi đông người, 
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không nghe theo cũng như không phát tán các thông tin thiếu kiểm 
chứng, tác động tiêu cực tới xã hội. Ðồng thời, tại cộng đồng, công 
tác giám sát, phòng, chống cũng như phát hiện dịch bệnh cần được 
tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh 
cần kịp thời báo cho ngành y tế cơ sở, tiến hành khoanh vùng khu 
vực nghi có dịch, tuyệt đối không hoang mang, hoảng loạn, gây mất 
an ninh trật tự. 

Để công tác phòng, chống Covid-19 đạt hiệu quả cao, các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực 
hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: 

Một là, quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo 
của Đảng, Chính phủ tại Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống Covid-19 
gây ra; Công điện số 121/CĐ-TTg, ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/
CT-TTg, ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, 
chống các diễn biến phức tạp mới của Covid-19 gây ra và Chỉ thị số 
13/CT-TTg, ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp 
tục đẩy mạnh phòng, chống  dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Hai là, ngành y tế và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ 
trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống Covid-19; 
thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình 
hình phòng, chống dịch bệnh ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu...; 
nêu cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ y, bác sỹ để vừa làm tốt vai trò 
thầy thuốc vừa là tuyên truyền viên tích cực, hướng dẫn người dân 
chủ động phòng ngừa dịch bệnh. 

Ba là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phù hợp về tình 
hình dịch bệnh và công tác phòng ngừa. Trong công tác tuyên truyền, 
chú ý khắc phục biểu hiện chủ quan, coi thường dịch bệnh hoặc lo 
sợ thái quá dẫn đến hoang mang, mất niềm tin; tuyên truyền, biểu 



27

Thông tin tư liệu

dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các đơn vị làm tốt, đặc biệt 
là các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sỹ trực tiếp chăm sóc và điều trị cho 
các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

 Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đấu tranh với những 
biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm với sức khỏe, tính mạng người 
dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những 
hành vi che dấu thông tin hoặc tung tin không chính xác, gây tâm 
lý hoang mang trong cộng đồng, đặc biệt là những thông tin thiếu 
khách quan về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh cả hai 
nước đang ra sức phòng, chống Covid-19.

BƯỚC TIẾN MỚI TRONG THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI 
MỸ - TRUNG GIAI ĐOẠN 1

Sau gần hai năm căng thẳng thương mại với việc Mỹ và Trung 
Quốc áp thuế lẫn nhau gây tác động tiêu cực đến cả hai nước cũng 
như tới đầu tư và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giữa tháng 12/2019, 
Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí nội dung thỏa thuận kinh tế và thương 
mại giai đoạn 1 dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau. 
Ngày 15/01/2020, tại Nhà Trắng (Mỹ), Mỹ và Trung Quốc đã chính 
thức ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 dưới sự chứng kiến của 
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu 
Hạc. Đây là một sự kiện được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm bởi 
nó đánh dấu bước đầu tiên trong việc hai nền kinh tế lớn nhất thế 
giới giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm qua.

Theo thỏa thuận giai đoạn 1, Mỹ đồng ý giảm thuế quan đối 
với hàng hóa Trung Quốc, như: Mỹ sẽ không áp thuế đối với 160 tỷ 
USD hàng hóa của Trung Quốc, đồng thời hạn chế một số mức thuế 
đã áp với hàng hóa Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc hủy kế hoạch 
áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ và đồng ý mua thêm 
hàng hóa Mỹ, với cam kết sẽ tăng nhập khẩu ít nhất 200 tỷ USD 
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hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong 2 năm tới. Ngoài ra, Trung Quốc cam 
kết tăng nhập khẩu lúa mì và ngô của Mỹ. Đây hứa hẹn sẽ là bước 
nhảy vọt trong xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc thời gian tới. 
Thỏa thuận này cũng bao gồm nội dung về bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ của Mỹ tại Trung Quốc, vấn đề mở cửa thị trường dịch vụ tài 
chính của Trung Quốc, vấn đề cơ cấu nông nghiệp và tiền tệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ca ngợi đây 
là một thỏa thuận lịch sử, một bước đi quan trọng tiến tới quan hệ 
thương mại công bằng và có đi có lại, đồng thời cho biết sẽ thăm 
Trung Quốc trong thời gian tới để thúc đẩy giai đoạn 2 của thỏa 
thuận. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã đọc bức thư của Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi đến buổi lễ. Trong thư, Chủ tịch 
nước Tập Cận Bình khẳng định, hai nước có khả năng hành động 
dựa trên cơ sở bình đẳng, đồng thời bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ đối 
xử công bằng đối với các công ty của Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, vấn đề lớn nhất là việc thực thi thỏa 
thuận bởi không có một cơ chế giám sát hay trọng tài độc lập để 
đảm bảo rằng hai bên sẽ giữ cam kết của mình trong thời gian tới. 
Tuy nhiên, việc Mỹ và Trung Quốc ký kết thỏa thuận thương mại 
giai đoạn 1 sẽ khép lại cuộc chiến thuế quan kéo dài 18 tháng qua 
giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm chao đảo các thị trường 
tài chính, phá vỡ các chuỗi cung ứng và khiến tăng trưởng kinh tế 
thế giới “giảm tốc”. Khi thỏa thuận này được thực thi, hai nước có 
thể đạt được thỏa thuận kinh tế và thương mại toàn diện, trên cơ sở 
này, đồng thời làm gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước và 
nâng cao mức độ hợp tác kinh tế song phương. 

Đối với kinh tế thế giới, các chuyên gia nhận định, thỏa thuận 
mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 sẽ giúp giảm bớt các rủi ro mà nền 
kinh tế toàn cầu phải đối mặt, đồng thời thúc đẩy triển vọng kinh 
tế thế giới.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI  
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2020

1. Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam
Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-

CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch 
Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 20/3/2020. Trong đó, quy định một số 
điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc 
tịch Việt Nam gồm: 

(1) Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam là khả 
năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống 
và làm việc của người xin nhập quốc tịch Việt Nam. (2) Người xin nhập 
quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Luật 
Quốc tịch Việt Nam phải là người đang thường trú tại Việt Nam và đã 
được Cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường 
trú. Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch 
Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp Thẻ thường trú. (3) Khả 
năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch 
Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của 
người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

2. Buộc thôi việc công chức vòi tiền người vi phạm
Theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, ngày 12/02/2020 của Chính 

phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính, thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ 
luật buộc thôi việc nếu vi phạm một trong các hành vi: (1) Giữ lại vụ vi 
phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính. (2) Giả mạo, 
làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính. (3) Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, 
đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, 
đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra. (4) Lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; 
dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198992
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198992
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xử lý vi phạm hành chính.
Nghị định có hiệu lực từ 31/3/2020. Riêng các quy định về xử lý 

kỷ luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
3. Bằng đại học không còn ghi hệ đào tạo chính quy hay tại chức
Theo Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và 
phụ lục văn bằng giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 01/3/2020, trên 
văn bằng có các nội dung: Tiêu đề, tên văn bằng theo từng trình độ đào 
tạo, ngành đào tạo, tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng, họ, chữ 
đệm, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng, hạng tốt 
nghiệp (nếu có), số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng…

Thông tin về hình thức đào tạo (chính quy, tại chức hay vừa làm 
vừa học…) không được ghi trong nội dung chính của văn bằng. Nội 
dung này sẽ được ghi trên phụ lục và kèm theo đó là các nội dung khác 
về chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian 
đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

4. Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ 
cấp thâm niên

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP, ngày 24/01/2020 của Chính phủ 
quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng 
chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, có hiệu lực thi hành từ ngày 
15/3/2020, quy định: Nhà giáo đã nghỉ hưu được hưởng chế độ trợ cấp 
khi có đủ các điều kiện: Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực 
hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên; 
nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến 31/5/2011; 
đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01/01/2012. Trường hợp bị 
tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì 
được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Mức trợ cấp được quy thành tiền và tính theo công thức: Số tiền 
trợ cấp = (Mức lương hưu tháng x 10%) x Số năm được tính trợ cấp.

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198979
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Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm các quy định trong đầu tư,  
xây dựng trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ?

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 17, Quy định 102 quy định: Trường 
hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả 
rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ 
luật bằng hình thức khai trừ: a) Cấu kết, thông đồng giữa bên mời thầu 
với nhà thầu, giữa cơ quan quản lý nhà nước với bên mời thầu và với 
nhà thầu để thay đổi hồ sơ dự thầu, thông đồng với cơ quan thẩm định, 
cơ quan tư vấn, giám sát, thanh tra gây thiệt hại lợi ích của tập thể, lợi 
ích của quốc gia. b) Đồng ý cho chia dự án thành các gói thầu trái với 
quy định; tiết lộ những tài liệu, thông tin về đấu thầu; dàn xếp thông 
thầu, gây thiệt hại cho nhà nước, doanh nghiệp. c) Dùng ảnh hưởng cá 
nhân tác động, can thiệp hoặc cố ý báo cáo sai hoặc không trung thực về 
các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện 
hợp đồng gây thiệt hại cho nhà nước, doanh nghiệp. 

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân 
hàng trường hợp nào thì kỷ luật bằng các hình thức khiển trách ?

Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 18, Quy định 102 quy định: Đảng 
viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng 
thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Làm trái một trong những quy 
định về quản lý, sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước; về thu lãi, trả lãi, 
thu lệ phí, hoa hồng, tiền phạt. b) Thiếu trách nhiệm trong kiểm tra hoặc 
không tiến hành kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay theo quy định. 
c) Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, tái bảo lãnh, bảo lãnh mở thư tín dụng 
trả chậm không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định; không 
trích lập, hoặc trích lập không đủ mức ký quỹ bảo lãnh theo đúng quy 
định. d) Không lưu giữ đủ hồ sơ tín dụng, cho gia hạn nợ quá thời gian 
hoặc quá số lần theo quy định; không thực hiện đủ hoặc không đúng các 
điều kiện cho vay. đ) Hủy hoại đồng tiền; từ chối nhận, lưu hành đồng 
tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.
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