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

Một số kết quả chủ yếu qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ 
Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt 
là Chỉ thị 05). Qua 05 năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ 
đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều 
kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, 
thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành 
nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán 
bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính 
trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và được Đại hội 
XIII của Đảng ghi nhận.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được 
triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, 
thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần 
nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất 
là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán 
bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, 
tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
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Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu 
quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa 
dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, 
đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững 
chắc của đời sống xã hội. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát được chú 
trọng, thực hiện bài bản, thực chất, kịp thời, nghiêm túc. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai 
thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục 
như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa 
quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm 
theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt 
người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, 
vi phạm pháp luật. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 
có lúc còn bị động, kết quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát của 
nhiều cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, phạm vi, đối tượng 
còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa đạt yêu cầu…

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu 
quả thiết thực, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 
số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó yêu cầu các cấp 
uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội, cán bộ, đảng viên phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội 
dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong 
đó có một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: 
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(1) Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, 
giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

(2) Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa 
phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu 
quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. 
Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, 
chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. 

(3) Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai 
trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 
đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nghiêm túc tự phê bình và 
phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt 
đấu tranh. 

(4) Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, 
tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu 
dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong 
học tập và làm theo Bác. 

(5) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên 
cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới...

 (6) Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với 
cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương…
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KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP  

NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng theo đúng tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ 

Chính trị về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trong toàn quốc; sự cố gắng, 
nỗ lực của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cấp ủy đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc, ủy ban bầu cử các cấp của các địa phương; sự đồng 
hành và hưởng ứng của toàn thể nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026 đã thành công rất tốt đẹp.  

Theo kết quả Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố ngày 10/6/2021, 
cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, 
trong quá trình xem xét theo quy định của pháp luật, tại Phiên họp thứ 
6, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của 
một người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, do không bảo đảm tư 
cách đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình 
Dương. Do vậy, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 
đạt 99,8% số đại biểu cần bầu. Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc 
hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 
38,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Các cơ cấu kết hợp như: tỷ lệ đại biểu 
trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc 
vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, cũng lần đầu tiên từ nhiệm kỳ Quốc 
hội khóa VI trở lại đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30% - 
cao nhất từ khóa VI đến nay. Về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Theo báo cáo của 63 tỉnh, 
thành phố (cập nhật đến ngày 09/6/2021), có hơn 266 nghìn người trúng 
cử đại biểu HÐND các cấp: HĐND cấp tỉnh: 3.721 đại biểu; HĐND cấp 
huyện: 22.549 đại biểu; HĐND cấp xã: 239.752 đại biểu.
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Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
HĐND các cấp, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng, ủy ban 
bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về kết quả 
bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở xác nhận 
tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp 
Phiên thứ 8 (dự kiến vào ngày 12/7/2021) để xem xét kết quả giải 
quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), đồng thời xem xét thông qua nghị 
quyết về xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, làm thủ tục 
cấp thẻ đại biểu Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất 
(dự kiến khai mạc ngày 20/7/2021).

Tiếp theo thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý 
nghĩa hết sức quan trọng. Có được sự thành công này là do các yếu 
tố sau: (1) Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, hiệu quả; (2) Các 
hội nghị hiệp thương được thực hiện dân chủ, công khai và đúng 
pháp luật; (3) Việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách tiểu sử 
của những người ứng cử được thực hiện kịp thời, thuận tiện cho cử 
tri và nhân dân nghiên cứu, theo dõi; (4) Việc tổ chức các hội nghị 
tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực hiện theo đúng tiến độ; 
(5) Các khiếu nại, tố cáo liên quan bầu cử được giải quyết kịp thời, 
đúng luật định; tình hình an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội 
được bảo đảm; cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử được chuẩn bị 
chu đáo, khoa học; (6) Đặc biệt, công tác nhân sự được thực hiện tốt, 
bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của 
Đảng trong công tác cán bộ, cơ bản giới thiệu được những người tiêu 
biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền 
làm chủ của Nhân dân. 
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HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 6
Ngày 25/6/2021, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 6. Hội nghị đã thảo 
luận và quyết nghị các nội dung sau:

I. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
1. Thông qua Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 
tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 
Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, 
thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ 
đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt, chủ động của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, sự đồng lòng đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính 
trị, của các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội đạt được một số kết quả tích cực. Dịch bệnh Covid-19 cơ 
bản được kiểm soát tốt, không để lây nhiễm trong cộng đồng (đến ngày 
23/6/2021) và thần tốc truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, dập 
dịch khi xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. GRDP của tỉnh đạt 
tăng trưởng dương (năm 2020 là -10,5%, thấp nhất cả nước); thu ngân 
sách nhà nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tổng 
vốn đầu tư phát triển xã hội, thu hút mới các dự án đầu tư ngoài ngân 
sách, giải ngân đầu tư công tăng so với cùng kỳ năm trước; các lĩnh vực 
văn hóa, xã hội, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững. Đặc biệt, cấp ủy và 
chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, 
đúng quy định, an toàn, tiết kiệm; ngày bầu cử thực sự là ngày hội của 
toàn dân.
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Tuy nhiên, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 nên 
nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm 
trước; hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời 
sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, tiếp tục đặt ra nhiều thách thức 
cho tỉnh trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội đề ra trong năm 2021.

Để vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Tỉnh ủy yêu 
cầu các cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, nhất là người đứng 
đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quyết 
tâm cao nhất triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính 
trị được giao. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng 
Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, 
điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp 
phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ dịch Covid-19 theo chỉ đạo 
của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kích hoạt các kịch 
bản phòng chống dịch Covid-19, thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét 
nghiệm, cách ly, dập dịch liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong cộng 
đồng. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch, 
thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, 
vừa sẵn sàng phòng, chống dịch. Từ nay đến cuối năm, tùy tình hình 
thực tế để xem xét, quyết định việc nới lỏng một số hoạt động kinh 
doanh, dịch vụ, kích cầu nội tỉnh gắn với việc kiểm soát chặt chẽ, đảm 
bảo an toàn phòng, chống dịch; hướng tới xây dựng hình ảnh “Khánh 
Hòa - điểm đến an toàn”, từng bước khôi phục các hoạt động du lịch, 
sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Quan tâm thực hiện tốt các 
chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm; thực hiện hiệu 
quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người 
dân, kiên quyết không để người dân thiếu đói vì Covid-19.
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- Tập trung triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-
KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh 
Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng chỉ 
đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 1007-CV/
VPTW, ngày 14/6/2021. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập Quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh 
Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh Quy 
hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong và xây dựng Đề án về cơ chế, 
chính sách phát triển Khu Kinh tế Vân Phong theo kế hoạch đề ra, đảm 
bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi 
mới, sáng tạo. Rà soát, phân tích kỹ các các chỉ số thành phần còn thấp 
để đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index)... 
Trước mắt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của từng cơ quan, đơn 
vị, địa phương phải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục hành chính 
liên quan đến đầu tư, kinh doanh thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, 
chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hoặc kịp thời báo cáo cấp 
có thẩm quyền giải quyết nếu vướng mắc vượt thẩm quyền, không để 
tồn đọng, trễ hẹn. Khẩn trương nghiên cứu, bổ sung cơ chế để chủ động 
giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là đối với 
các dự án đang triển khai và dự án mới của các nhà đầu tư chiến lược, 
góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Triển khai các giải 
pháp hữu hiệu để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 
Quan tâm chuyển đổi sổ để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh không 
gián đoạn trong tình hình mới. Ban hành chương trình xúc tiến đầu tư 
và danh mục các dự án trọng điểm năm 2021, chủ động xúc tiến đầu tư 
bằng nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến để chuẩn bị triển 
khai dự án trong các năm tiếp theo của nhiệm kỳ.
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Sớm thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và lập 
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, không chờ quy 
hoạch chung của tỉnh thông qua mới thực hiện, theo đúng tinh thần Nghị 
quyết số 751/2019/UBTVQH14, ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu thực hiện 
giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2021. Yêu cầu người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị có liên quan coi đây là 
nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các vướng mắc về thủ tục đầu 
tư, xác định giá đất, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ 
thi công các dự án đầu tư công của tỉnh, các dự án trọng điểm và dự án 
đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để bổ sung khai thác nguồn thu 
mới bù đắp hụt thu phát sinh từ các hoạt động du lịch, dịch vụ, bảo đảm 
thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, quyết tâm hoàn 
thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch năm 2021 đề ra. Quan tâm 
bố trí kinh phí để thực hiện tốt các nhiệm vụ về an sinh xã hội, quốc 
phòng an ninh, phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/
TW của Bộ Chính trị và xây dựng đề án cơ chế, chính sách phát triển 
Khu kinh tế Vân Phong. Thực hiện chi ngân sách địa phương chặt chẽ, 
hiệu quả, công khai, minh bạch; triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa 
thực sự cần thiết.

- Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả các sai phạm theo kết luận, 
chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và 
Thanh tra Chính phủ. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn 
đề thuộc thẩm quyền của tỉnh; chủ động báo cáo, xin ý kiến của các cơ 
quan Trung ương đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc, chưa đủ cơ 
sở pháp lý thực hiện, vừa bảo đảm sớm khắc phục hậu quả, thu hồi tài 
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sản của Nhà nước, vừa bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các 
cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan, giải phóng hiệu quả các 
nguồn lực, tạo môi trường đầu tư bình đẳng, giữ vững ổn định chính trị, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, 
tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm quốc phòng, an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời giải 
quyết kịp thời, hiệu quả các vụ, việc khiếu kiện gây bức xúc trong nhân 
dân; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận trong xã 
hội, không để các đối tượng xấu và thế lực thù địch lợi dụng kích động 
gây rối an ninh, trật tự, nhất là trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

2. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 
tháng đầu năm 2021 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 
2021; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; Báo 
cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng 
đầu năm 2021 và ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách 
địa phương, phương án điều hành ngân sách năm 2021. Giao Ban cán sự 
đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương 
hoàn chỉnh các báo cáo, đề án, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định theo quy định và khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả.

II. Về công tác xây dựng Đảng
1. Thực hiện quy trình giới thiệu đồng chí Lê Hữu Trí, Tỉnh ủy 

viên, Chánh Thanh tra tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV để tham gia ứng 
cử chức vụ Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Thành Trung, Trưởng 
Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
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3. Thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. 

4. Thông qua dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ 
sung).

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tiếp thu các ý 
kiến góp ý, kết luận tại Hội nghị, khẩn trương hoàn chỉnh dự 
thảo Chương trình hành động để ban hành và tập trung chỉ đạo 
triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn 
của tỉnh và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung) để ban 
hành và chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả.

5. Thông qua các dự thảo: Báo cáo công tác xây dựng Đảng 
6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 
2021; Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ Hội nghị Tỉnh ủy lần 
thứ 4 đến Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm là rất nặng nề, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương và 
từng đồng chí Tỉnh ủy viên nêu cao tinh thần đoàn kết, đặt quyết 
tâm cao nhất trong hành động, xác định rõ hơn trách nhiệm của 
mình trước nhân dân, trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ở thời 
điểm khó khăn hiện nay để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng 
Đảng của năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng.
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KỲ HỌP THỨ NHẤT, HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA 
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 29/6, tại thành phố Nha Trang, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa 
VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất.  Tại phiên khai mạc, 
HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu 
HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả xác nhận tư cách đại 
biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ các quy định, 
52 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa VII đủ tư cách đại biểu HĐND tỉnh 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện công tác nhân sự, HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh 
lãnh đạo HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí 
Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bầu giữ chức vụ 
Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII; đồng chí Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, và đồng 
chí Phạm Thị Xuân Trang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
khóa VII; bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng ban của Ban Dân Tộc, 
Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 
khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy 
tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí: Lê Hữu Hoàng - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đinh Văn Thiệu - Tỉnh ủy viên; Nguyễn 
Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu 18 
Ủy viên UBND tỉnh khóa VII.

Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu 24 đồng chí Hội thẩm Tòa án nhân dân 
tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua báo cáo của UBMTTQ Việt Nam 
tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trong cuộc bầu 
cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND tỉnh đã 
xem xét, thông qua các nghị quyết về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 
2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; số lượng ủy 
viên các ban của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch tổ 
chức các kỳ họp năm 2021.
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BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Tư duy cát cứ, giả danh yêu nước
Cụm từ “cát cứ” hiểu theo nghĩa của Từ điển tiếng Việt là muốn 

chiếm cứ một vùng, tự lập chính quyền riêng mà không phục tùng chính 
quyền Trung ương. Hiểu theo nghĩa thông thường là muốn tự thâu tóm 
quyền hành, tự quản lý, điều hành, tự “xưng hùng, xưng bá” ở một địa 
bàn nhất định.

Cứ nghĩ rằng ở nước ta trong thời đại ngày nay, tư duy cát cứ sẽ 
không còn chỗ để tồn tại. Bởi từ sau năm 1975, dân tộc được giải phóng, 
đất nước thống nhất, núi sông đã liền một dải, chúng ta cũng đã và đang 
vững vàng xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thế nhưng mấy năm gần đây, có một số linh mục cực đoan đã liên 
tục đăng đàn (thông qua thuyết giảng, làm lễ trong giáo xứ, thông qua 
mạng xã hội) để xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc hạ thấp vai trò 
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với xã hội, sự lãnh đạo, 
điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương.

Một số linh mục còn tự cho mình cái quyền được “thay chính quyền 
cấp cơ sở” điều hành các hoạt động trong giáo xứ. Họ kêu gọi, kích động 
nhân dân, nhất là các giáo dân trong giáo xứ do họ đảm nhiệm vai trò mục 
vụ không chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 
không thực hiện các quy định của địa phương, vận động giáo dân sang 
nhượng, hiến đất trái phép, rồi tự ý xây dựng, mở rộng khuôn viên nhà 
thờ, tu viện; tự huy động lực lượng, phương tiện san lấp mặt bằng, lấn 
chiếm đất đai do chính quyền địa phương quản lý để thực hiện cái gọi là 
“phục vụ lợi ích của giáo dân”...

Hành vi vô pháp
Qua theo dõi cho thấy, từ tháng 5/2021 đến nay, trên địa bàn các tỉnh 

miền Trung như: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... 
đang xảy ra hiện tượng một số linh mục tuyên truyền, xúi giục giáo dân 
tụ tập đông người, huy động máy móc, phương tiện san lấp mặt bằng 
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trái phép để xây dựng, mở rộng khuôn viên và xây dựng các công trình 
cho nhà thờ. Chẳng hạn, ngày 7/5, Hội đồng mục vụ Giáo xứ Mục Sơn 
(Thanh Hóa) đã tổ chức cho giáo dân tập kết vật liệu để xây tường bao 
quanh khu đất nông nghiệp rộng khoảng 3.000m2 cạnh nhà thờ giáo xứ 
để tiến hành mở rộng khuôn viên. Đến ngày 25/6, linh mục Nguyễn Văn 
B. đã chỉ đạo giáo dân thuê phương tiện, tổ chức san lấp trái phép khoảng 
300m2 đất. Cũng trong ngày 7/5, linh mục Đặng Ch. (Thừa Thiên Huế) 
huy động khoảng 20 đan sĩ ra đồi Đức mẹ do Lâm trường Tiền Phong 
quản lý tổ chức cầu nguyện, nhằm từng bước khẳng định khu đất này là 
của đan viện. Hoặc ngày 5/6, linh mục Nguyễn Anh T. (Nghệ An) chỉ đạo 
giáo dân huy động phương tiện san lấp mặt bằng trái phép trên khu đất 
nông nghiệp rộng 2.100m2. 

Có thể gọi hành động của một số linh mục nêu trên là “vô pháp, vô 
thiên”. Họ muốn khẳng định trước giáo dân trong giáo xứ rằng mình có 
thể “muốn làm gì cũng được”, từ đó hòng gây thanh thế, tạo dựng uy tín 
cá nhân, lôi kéo, kích động giáo dân làm những việc trái quy định của 
pháp luật. 

Giả danh yêu nước, xúi giục giáo dân
Gần đây, trên địa bàn một số tỉnh miền Trung tiếp tục xuất hiện một 

vài linh mục đăng đàn xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất 
nước. Chẳng hạn ngày 11/5, linh mục Nguyễn Văn S. (Nghệ An) đã lợi dụng 
lễ thường nhật, tập trung khoảng 350 giáo dân, tuyên truyền, xuyên tạc về 
diễn biến dịch Covid-19 và tình hình chống dịch ở các địa phương. Ngày 
6/6, linh mục Nguyễn Ngọc Ng. (Nghệ An) lợi dụng việc giảng đạo cho 
khoảng 450 giáo dân tại nhà thờ xứ đã tuyên truyền, xuyên tạc việc các tổ 
chức, cá nhân đang hưởng ứng ủng hộ kinh phí cho công tác phòng, chống 
dịch và cho rằng đó là do “chính phủ huy động tiền của dân để mua vắc-xin 
của Trung Quốc”, rồi hô hào, kêu gọi giáo dân “tẩy chay” vắc-xin. Rồi linh 
mục Phan Văn A. (Thừa Thiên Huế) thì cho rằng việc cơ quan chức năng 
khởi tố vụ án hình sự đối với các thành viên Hội thánh truyền giáo Phục 
Hưng là “không có căn cứ”, vu cáo chính quyền “đàn áp tôn giáo”. 
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Có một điều đáng chú ý là ngoài việc tuyên truyền, kích động, 
xuyên tạc về mọi lĩnh vực từ tình hình kinh tế, chính trị... đến văn hóa, 
lịch sử của đất nước, các linh mục cực đoan luôn cho rằng mình mới là 
“người yêu nước”, mình mới là người dám nói ra những điều hạn chế, 
tiêu cực trong xã hội. Họ tự khoác lên mình cái danh “yêu nước, vì cộng 
đồng, vì giáo dân”. Điều nguy hiểm là họ muốn tách các giáo xứ thành 
một không gian riêng, trong đó họ tự coi mình như một “ông vua”. Thật 
đáng tiếc là hiện nay đang có một số giáo dân thiếu sự tỉnh táo, mê muội 
trước những lời thuyết giảng của một số linh mục cực đoan, hùa theo 
sự xúi bẩy, kích động của họ để gây rối ở địa phương. Vấn đề này rất 
cần cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để 
các giáo dân có nhận thức đầy đủ về luật pháp, tuân thủ đúng phương 
châm của giáo hội là “kính Chúa, yêu nước, sống phúc âm trong lòng 
dân tộc”.

Bên cạnh việc giáo dục, thuyết phục, cũng cần phải nói rõ rằng: 
Tất cả các nước trên thế giới đều xây dựng hệ thống luật pháp để quản 
lý xã hội và bảo vệ lợi ích quốc gia. Đối với nước ta, hệ thống luật pháp 
ngày càng được hoàn thiện, bao trùm, điều chỉnh mọi lĩnh vực, mọi 
hành vi trong đời sống xã hội. Việc duy trì luật pháp dựa trên nguyên 
tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Các linh mục, giáo dân 
ở Việt Nam cũng đều là công dân, do đó phải có nghĩa vụ và bổn phận 
chấp hành luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như 
mọi công dân khác.

Vì vậy, việc một số linh mục cực đoan tự cho mình cái quyền 
“đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật”, phát ngôn bừa bãi, xúi 
giục giáo dân lấn chiếm đất đai trái phép, hành động bất chấp các quy 
định của pháp luật là điều không thể chấp nhận. Hành vi của các linh 
mục cực đoan đứng phía sau kích động, giật dây cho một số giáo dân 
thiếu hiểu biết làm những điều sai trái như đã nêu ở trên cần phải được 
các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp 
luật để giữ vững kỷ cương, phép nước.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến về Đề án thực 

hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025; nghe chuyên 
gia tư vấn báo cáo về công tác quy hoạch của tỉnh; Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW 
của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/
TW; dự hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự 
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 
2026; dự buổi gặp mặt với các cơ quan báo chí đang hoạt động trên 
địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam; làm việc với Đoàn công tác của Tòa án nhân dân tối cao về Đề 
án “Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng 
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Ban Bí thư; 
với Văn phòng Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; dự Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển 
xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021. Chủ trì Hội 
nghị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 
6 tháng cuối năm 2021; dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các 
địa phương về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 
và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; tiếp 
công dân định kỳ tháng 6 năm 2021. Làm việc với đơn vị tư vấn 
Mc Kinsey & Company Việt Nam về triển khai nhiệm vụ lập Quy 
hoạch tỉnh Khánh Hòa; làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài 
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nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Tổng Công ty Khánh Việt; Công ty Yến sào Khánh 
Hòa. Thăm, làm việc với Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền 
hình Khánh Hòa nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng 
Việt Nam.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường 
trực HĐND tỉnh; dự lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban 
Tổ chức Tỉnh ủy; Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 
2021; Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 
vụ những tháng còn lại năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy; chủ trì 
hội nghị giao ban tháng 6; làm việc với huyện Vạn Ninh về công tác 
lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn 
huyện; kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm tại 
các địa phương. 

- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị giới thiệu về Quốc 
hội cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; kiểm tra 
công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân 
tại thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn; thăm 
Tạp chí Nha Trang nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách 
mạng Việt Nam.

- 17/6: Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026. Theo đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn 
tỉnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết 
kiệm, đúng quy định; công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được 
thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho nhân dân và 
lực lượng tổ chức bầu cử; công tác tuyên truyền; công tác đảm bảo 
an ninh trật tự, an toàn tại các điểm bầu cử được chú trọng… Kết 
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quả, toàn tỉnh có 997.752 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,56%; 
cử tri trong tỉnh đã bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, 52 đại biểu 
HĐND tỉnh, 290 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.183 đại biểu HĐND 
cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- 02/7: UBND tỉnh họp thường kỳ nhận định: 6 tháng đầu năm 
2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch 
Covid-19 bùng phát trở lại ở một số địa phương, Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực, 
đoàn kết, thống nhất cao của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh 
nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều 
chuyển biến với một số kết quả tích cực: Tổng sản phẩm trên địa bàn 
tỉnh (GRDP) tăng 0,49%, đây là mức tăng trưởng dương đầu tiên kể 
từ khi dịch Covid-19 xuất hiện từ đầu năm 2020. Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,8%. Thu nội địa đạt 6.286,7 
tỷ đồng, bằng 54,6% dự toán và tăng 11,4%. Chỉ số sản xuất công 
nghiệp (IIP) tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh 
trong 6 tháng đầu năm: Cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra 
53 tổ chức đảng và 186 đảng viên (có 28 cấp ủy viên); giám sát 24 tổ 
chức đảng và 169 đảng viên (có 21 cấp ủy viên). Nội dung kiểm tra, 
giám sát tập trung những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh vi 
phạm và những vấn đề nổi cộm được cán bộ, đảng viên và Nhân dân 
quan tâm như: Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc 
tập trung dân chủ; giữ gìn đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
trên lĩnh vực quản lý và sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do 
tỉnh quản lý. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 8 đảng viên (có 02 cấp ủy 
viên), kết luận có 01 tổ chức đảng và 07 đảng viên vi phạm phải thi 
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hành kỷ luật; kiểm tra 27 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng; giám sát 11 tổ chức đảng và 
33 đảng viên (có 23 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 03 đảng viên, kết 
luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 02 đảng viên; kiểm tra 04 tổ chức 
đảng trong việc thu, chi ngân sách và 36 tổ chức đảng về thu, nộp, 
quản lý và sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra, cấp ủy và UBKT các cấp 
đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 40 
đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 31, cảnh cáo 07, khai trừ 
ra khỏi Ðảng 02 trường hợp.

Nhân sự mới
- 30/6: Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về công tác cán bộ: Quyết định luân chuyển đồng chí Nguyễn 
Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Cam 
Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 05/7/2021; Quyết định bổ 
nhiệm đồng chí Lê Văn Hoan - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời 
hạn 5 năm kể từ ngày 01/7/2021.

- 30/6: Thường trực UBND tỉnh đã trao các quyết định về công 
tác cán bộ: Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Gia Văn - Trưởng 
phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thời hạn 5 năm, kể từ 
ngày 01/7/2021; Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hoàng 
Diệp - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 
01/7/2021; Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Lương Hùng 
Minh - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám 
đốc Sở Tư pháp, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/7/2021. 
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TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 07-KL/TW, ngày 
11/6/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành Công văn số 516-CV/TU, ngày 24/6/2021 yêu cầu các huyện, thị, 
thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ 
quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phổ biến Kết luận trên đến từng chi bộ; 
đồng thời, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ 
trọng tâm sau:

1. Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Chủ 
động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch 
bệnh trong mọi tình huống; tuyệt đối không được thỏa mãn, chủ quan, lơ là, 
mất cảnh giác trước những kết quả bước đầu đã đạt được.  

Tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các biện pháp quyết liệt, 
linh hoạt, hiệu quả, nhất là tại các nơi có mật độ dân số cao, các khu, cụm 
công nghiệp, nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; không để 
dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên 
truyền về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; nhất là lợi ích 
của việc tiêm vắc-xin, cũng như việc huy động mọi nguồn lực xã hội, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe của 
nhân dân. 

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp 
phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cần đảm bảo tiết kiệm triệt để chi ngân 
sách, nhất là chi thường xuyên để tập trung phân bổ nguồn lực cho công tác 
phòng, chống dịch. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt 
chẽ với Ðảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, 
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vướng mắc về cơ chế, chính sách để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh 
doanh; không để gián đoạn sản xuất. Ðẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ nông 
sản, thủy sản đang vào mùa thu hoạch; chỉ đạo kiểm soát tốt dịch bệnh 
trong chăn nuôi, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng đầu 
cơ, tăng giá bất thường. Khẩn trương có kế hoạch dạy, học và thi phù hợp 
cho từng cấp học; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách, hoạt 
động tình nghĩa nhằm hỗ trợ hiệu quả, thiết thực hơn đối với công nhân, 
người lao động, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

3. Rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn để nâng cao 
hơn nữa hiệu lực, hiệu quả phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị. Tiếp 
tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, đưa người Việt Nam về nước, có 
giải pháp đồng bộ, hữu hiệu về kiểm soát tuyến biên giới biển, ngăn chặn 
tình trạng nhập cảnh trái phép. Khi cần thiết, khẩn trương thiết lập các chốt 
kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 liên ngành tại địa bàn giáp ranh của 
tỉnh với địa phương khác.  

4. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, 
địa phương, những cá nhân tiêu biểu, đi đôi với xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm quy định, chủ quan, lơ là, để xảy ra những sai sót trong phòng, 
chống dịch.  

5. Các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy 
trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy 
viên và lãnh đạo các ngành, các cấp phải gương mẫu đi đầu trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng, chống dịch 
tại địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách. 

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên 
truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình 
mới. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị định kỳ hàng tháng báo cáo 
kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 142-CV/TU, ngày 08/01/2021.
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TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH  
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Chính sách đối với người có công (NCC) với cách mạng là một 
trong những chính sách xã hội cơ bản và đặc biệt quan trọng ở Việt 
Nam, góp phần to lớn vào việc ổn định và phát triển xã hội. Thực hiện 
chính sách đối với NCC chính là thực hiện đạo lý, truyền thống cao quý 
của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”… 

Trong nhiều năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng với sự tham gia tích 
cực, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các 
tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC và thân nhân 
NCC ngày càng đi vào chiều sâu và đạt những kết quả quan trọng. 
Đặc biệt, trong năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, nhưng chính sách ưu đãi NCC với cách mạng vẫn được thực 
hiện đầy đủ, cụ thể là:  

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã rà soát, tổng hợp tình hình 
giải quyết tồn đọng hồ sơ đề nghị xác nhận NCC tại các địa phương; 
ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động Kỷ niệm 73 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện Đề án xác định danh tính 
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tổ chức gắn bia ghi tên trên mộ liệt sĩ 
và báo tin tới thân nhân liệt sĩ; phối hợp với Bộ Xây dựng hỗ trợ nhà ở 
cho NCC với cách mạng có khó khăn về nhà ở.   

Bên cạnh đó, các hoạt động huy động nguồn lực của xã hội, cộng 
đồng chăm lo đời sống NCC với cách mạng; phong trào nhận phụng 
dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tiếp tục đẩy mạnh, góp 
phần tích cực chăm lo đời sống của các đối tượng và gia đình có công 
với cách mạng. Tính đến tháng 7/2020, cả nước có 4.952/138.337 Bà 
mẹ Việt Nam Anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng. Các hoạt 
động điều dưỡng, thăm hỏi, tiếp đón NCC ở các tỉnh, thành phố được 
thực hiện chu đáo. Ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ trên 500 tỷ đồng để 
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tu sửa, nâng cấp mộ liệt sĩ, các công trình nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng 
niệm đảm bảo khang trang. Đến cuối năm 2020, có 99,7% hộ gia đình 
NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân 
dân nơi cư trú; 99,5% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, 
liệt sĩ, NCC. Đặc biệt, trong năm 2020, Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội đã hướng dẫn các địa phương tặng quà Tết của Chủ tịch nước 
cho 1,7 triệu đối tượng NCC với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 
Canh Tý năm 2020 với tổng kinh phí hơn 358 tỷ đồng; tặng quà nhân 
dịp ngày 27/7 với kinh phí hơn 330 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, việc xây dựng, thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC 
với cách mạng vẫn còn gặp một số khó khăn, bất cập như: Hệ thống 
văn bản hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách cho NCC còn 
chưa cụ thể. Công tác xác nhận đối tượng NCC còn gặp khó khăn, vẫn 
còn một số trường hợp đối tượng chính sách NCC chưa được giải quyết. 
NCC còn gặp nhiều khó khăn về đời sống vật chất. Lực lượng cán bộ 
làm công tác chính sách NCC ở các cấp vẫn còn thiếu, trình độ chuyên 
môn và nghiệp vụ chưa cao, một số cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều công 
việc dẫn đến một số nhiệm vụ công tác thực hiện còn chậm…

Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách NCC với cách mạng, trong 
thời gian tới, công tác tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung sau: 

Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của 
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với NCC; những cống 
hiến to lớn, ý nghĩa của NCC đối với cách mạng của dân tộc và địa phương, 
trong đó chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền 
các cấp trong việc nắm vững nội dung, yêu cầu, thực hiện hướng dẫn cụ 
thể, kịp thời về các chính sách đối với NCC cho thân nhân NCC. 

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong 
các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc về mục đích, 
giá trị to lớn, ý nghĩa nhân văn của việc thực hiện tốt chính sách đối với 
NCC với cách mạng ở nước ta. 
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Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức nhiều 
chương trình, hoạt động tri ân tình nghĩa, thiết thực; tăng cường hơn 
nữa sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần đối với các 
gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thương binh, 
bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng để ổn định đời sống, 
phát triển sản xuất kinh doanh.  

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ ĐẶC BIỆT  
CÁC BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN - TRUNG QUỐC

Ngày 07/6/2021, tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, đã diễn 
ra Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc nhân 
Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác (1991 - 2021).

Tại Hội nghị, các nước đều đề cao và khẳng định tầm quan trọng 
chiến lược của quan hệ ASEAN - Trung Quốc đối với khu vực cũng 
như sự đóng góp của quan hệ này đối với sự phát triển của từng nước; 
đồng thời, cam kết nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN 
- Trung Quốc ngày càng phát triển, trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng và 
hiểu biết lẫn nhau, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh 
vượng ở khu vực và trên thế giới.

Các bộ trưởng chia sẻ nhiều định hướng phát triển quan trọng 
cho quan hệ hai bên trong thời gian tới. Theo đó, hai bên nhất trí 
dành ưu tiên cao tăng cường hợp tác kiểm soát Covid-19 và thúc đẩy 
phục hồi. Trung Quốc khẳng định tiếp tục hỗ trợ các nước ASEAN 
nâng cao năng lực y tế ứng phó dịch bệnh, nghiên cứu, phát triển, 
sản xuất và phân phối vắc-xin, đồng thời đẩy mạnh cung cấp vắc-xin 
cho các nước ASEAN. Trung Quốc sẽ tích cực hợp tác với ASEAN 
thúc đẩy phục hồi toàn diện và bền vững thông qua hỗ trợ triển khai 
Khung phục hồi tổng thể ASEAN, thuận lợi hóa thương mại - đầu 
tư thông qua tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do ASEAN 
- Trung Quốc (ACFTA) và sớm đưa Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
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diện khu vực (RCEP) có hiệu lực. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh 
tăng cường hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến tăng 
trưởng xanh, phục hồi bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng và bảo 
vệ môi trường.... 

Hội nghị khẳng định duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định 
ở khu vực, trong đó có ở Biển Đông là quan tâm và lợi ích chung của 
cả ASEAN và Trung Quốc. Các bộ trưởng hoan nghênh Cuộc họp các 
quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc về triển khai Tuyên bố về ứng 
xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 19 diễn ra trước đó, cam 
kết tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, nối lại tiến trình đàm 
phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực 
chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 
1982). Kết thúc Hội nghị, nước điều phối Philippines và Trung Quốc 
đã ra Tuyên bố Đồng Chủ tịch thông báo kết quả Hội nghị đặc biệt Bộ 
trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh 
Sơn khẳng định những thành quả đạt được trong 30 năm qua, đồng 
thời nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tích cực cùng các nước ASEAN và Trung 
Quốc tăng cường đối thoại chính trị, nâng cao hiểu biết, tin cậy và tôn 
trọng lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, đưa quan hệ hai bên trở 
thành hình mẫu của quan hệ đối tác ổn định và bền vững giữa các nước 
láng giềng. Về tình hình thế giới và khu vực, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn 
đề cao tầm quan trọng của nỗ lực giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm 
duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, thượng tôn pháp luật ở 
khu vực, thông qua hành động có trách nhiệm và hợp tác thiện chí, kiềm 
chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp, khác biệt. Bộ trưởng khẳng 
định, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN và Trung Quốc triển 
khai đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố DOC và xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử 
ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế 
và UNCLOS 1982…
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THẾ GIỚI NỖ LỰC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), năm 2020, 

nồng độ khí thải gây hiệu ứng nhà kính như CO2, methane và NO2 tiếp 
tục tăng dù lượng khí thải đã giảm. Trong khi đó, theo dự báo của Cơ 
quan Năng lượng quốc tế (IEA), lượng khí thải CO2 trong năm 2021 sẽ 
tăng 5% lên mức 33 tỷ tấn, nhu cầu tiêu thụ than đá sẽ tăng 4,5%, cao 
nhất kể từ năm 2014, khiến trái đất tiếp tục ấm lên trong nhiều năm tới. 
IEA cảnh báo, nếu chính phủ các nước không nhanh chóng có hành 
động quyết liệt để cắt giảm lượng khí thải các-bon theo tinh thần của 
Hiệp định Paris thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.

Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu 
toàn cầu 2030 (P4G) năm 2021 với chủ đề “Phục hồi xanh bao trùm 
hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon” do Hàn Quốc chủ trì là một 
trong những nỗ lực đó. Hội nghị đã diễn ra từ ngày 30 - 31/5/2021 theo 
hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Tổng thống Hàn Quốc Moon 
Jae-in. Tham dự có lãnh đạo các nước, như: Đan Mạch, Colombia, Việt 
Nam, Hà Lan, Mỹ, Thái Lan, Campuchia, Áo, Costa Rica, Peru…, đại 
diện EU, IMF và một số tổ chức quốc tế khác.

Hội nghị nhất trí thông qua Tuyên bố Seoul gồm 14 điểm, khẳng 
định cam kết chính trị mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo P4G và các đối 
tác, đồng thời đưa ra những định hướng, giải pháp lớn nhằm phục 
hồi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, bao trùm, 
hướng tới mục tiêu trung hòa khí các-bon. Trong số các biện pháp cụ 
thể được trích dẫn trong Tuyên bố Seoul có việc loại bỏ dần các nhà 
máy nhiệt điện than hiện có, ngừng tài trợ xây dựng các nhà máy này 
ở nước ngoài, thúc đẩy việc sử dụng hydro sạch… Các nước dự Hội 
nghị nhất trí tăng cường hợp tác thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi 
khí hậu, tái khẳng định mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất 
dưới 2 độ C, hướng tới mục tiêu tăng trong phạm vi 1,5 độ C so với 
mức tiền công nghiệp.
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Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao với tư cách thành viên sáng 
lập, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã nêu lên 06 
giải pháp quan trọng trong ứng phó với biến đổi khí hậu: 

Thứ nhất, phục hồi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cần được 
triển khai quyết liệt ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu, trong đó 
khuôn khổ chung là các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên 
Hợp quốc và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. 

Thứ hai, chuyển đổi xanh cần có lộ trình phù hợp, tính đến điều 
kiện và năng lực khác nhau của các quốc gia. Các nước phát triển cần 
tiếp tục tiên phong thực hiện cam kết về giảm phát thải, đồng thời hỗ trợ 
về tài chính, công nghệ và thể chế cho các nước đang phát triển và các 
nước bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. 

Thứ ba, quan tâm xây dựng thể chế để khuyến khích sự hưởng ứng 
và tham gia của tất cả các chủ thể trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và 
người dân, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các dự án công - tư trong tăng 
trưởng xanh. 

Thứ tư, nâng cao năng lực chủ động thích ứng của những nơi chịu 
ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong 
quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới, góp phần bảo 
đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước của khu vực và thế giới. 

Thứ năm, ngăn chặn, đẩy lùi và giải quyết cơ bản đại dịch Covid-19, 
tăng cường hỗ trợ cung cấp các nguồn vắc-xin, hợp tác đi lại và duy trì 
ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy thương mại - đầu tư quốc tế. 

Thứ sáu, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tôn trọng vì lợi 
ích chung của toàn nhân loại, bảo đảm môi trường quốc tế hòa bình, ổn 
định, hợp tác và phát triển.

 Các nước tham dự Hội nghị đánh giá cao phát biểu của Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính với thông điệp rõ ràng, nhất quán, khẳng 
định chủ trương xuyên suốt của Việt Nam trong phát triển bền vững, 
ứng phó biến đổi khí hậu.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2021

1. Các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2021
Luật cư trú 2020; Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020; Luật 
Thỏa thuận quốc tế 2020; Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 
sửa đổi 2020.

Nổi bật, theo Nghị định số 62/2021/NĐ-CP, ngày 29/6/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú, có hiệu lực từ 
01/7/2021, công dân khi đăng ký cư trú cần chứng minh chỗ ở hợp pháp 
bằng một trong các loại giấy tờ, tài liệu sau: Giấy tờ, tài liệu chứng nhận 
về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất 
do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong đó có thông tin về nhà ở); giấy 
phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường 
hợp công trình phải cấp giấy phép xây dựng và đã xây dựng xong); hợp 
đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá, 
thanh lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước...

2. Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi với người có công
Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 được Quốc hội ban hành ngày 

09/12/2020 về ưu đãi về người có công, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, 
thay thế cho Pháp lệnh năm 2005. Theo đó, thương binh, bệnh binh và 
người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được Nhà nước hỗ 
trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang thiết 
bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế 
đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây là một chế độ mới mà trước 
đây chưa quy định cho các đối tượng người có công này. Với Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng, mức trợ cấp hằng tháng cũng được tăng từ ngày 
01/7/2021, cụ thể là bằng 3 lần mức chuẩn (tức 4.872.000 đồng/tháng), 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-68-2020-QH14-cu-tru-435315.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-71-2020-QH14-Phong-chong-nhiem-vi-rut-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-HIV-AIDS-sua-doi-366792.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-71-2020-QH14-Phong-chong-nhiem-vi-rut-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-o-nguoi-HIV-AIDS-sua-doi-366792.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-70-2020-QH14-Thoa-thuan-quoc-te-376557.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-70-2020-QH14-Thoa-thuan-quoc-te-376557.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Phong-chong-thien-tai-Luat-De-dieu-sua-doi-2020-so-60-2020-QH14-373522.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Phong-chong-thien-tai-Luat-De-dieu-sua-doi-2020-so-60-2020-QH14-373522.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203460
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202243
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thay vì 01 lần mức chuẩn như quy định trước đây. Riêng với vợ hoặc 
chồng liệt sĩ đã tái giá nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành 
hoặc chăm sóc cha, mẹ đẻ của liệt sĩ khi còn sống, sẽ được hưởng trợ 
cấp tuất hằng tháng và được hỗ trợ về Bảo hiểm y tế.

3. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về 
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do dịch Covid-19. 

Theo Nghị quyết, có 12 chính sách hỗ trợ, gồm: (1) Chính sách 
giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; (2) Chính 
sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; (3) Chính sách hỗ trợ 
đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; (4) Chính sách hỗ trợ 
người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 
lương; (5) Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; (6) Chính sách 
hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; (7) Chính sách hỗ 
trợ bổ sung và trẻ em; (8) Hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị 
mắc Covid-19 (F0); người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (9) Hỗ trợ một lần đối với 
đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 
IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn 
(không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng 
hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19; Hỗ trợ 
một lần đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng 
dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; (10) Chính sách hỗ trợ 
hộ kinh doanh; (11) Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương 
phục hồi sản xuất; (12) Đối với lao động không có giao kết hợp đồng 
lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

https://nld.com.vn/chinh-sach-ho-tro.html
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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 thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ, công vụ, trường hợp nào thì kỷ luật bằng các hình thức: 
cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ?

Trả lời: Theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 30, Quy định 102 quy 
định:

- Trường hợp vi phạm 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) Được giao quản lý nhưng có hành vi 
chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ của Nhà nước, cơ 
quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trái quy định. b) Lạm 
quyền, giải quyết công việc không đúng thẩm quyền hoặc cửa quyền, 
hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân trong khi giải quyết công việc. c) Sử dụng trái phép thông tin, tài 
liệu, tài sản, phương tiện của cơ quan, tổ chức, đơn vị. d) Quản lý và 
sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân để vụ lợi. 
đ) Trốn tránh trách nhiệm về những hậu quả do mình gây ra trong thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn. e) Tạo vây cánh, bè phái, nhóm lợi ích, chia 
rẽ, lôi kéo, mất đoàn kết với đồng nghiệp trong tổ chức, cơ quan, đơn 
vị. g) Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin, tài 
liệu, phương tiện liên quan đến thực thi công vụ để vụ lợi hoặc làm tổn 
hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cơ quan, đơn vị.

- 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) Lợi dụng chức trách, nhiệm 
vụ được giao tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các 
nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chính sách, chế độ sai trái vì lợi ích 
nhóm hoặc lợi ích cục bộ. b) Lợi dụng danh nghĩa, phương tiện cơ 
quan, trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức mình công 
tác hoặc phụ trách để bao che, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, sản xuất 
hàng giả, buôn bán hàng cấm hoặc hoạt động có tính chất tệ nạn xã hội.
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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.
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