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Cùng khắc sâu lời Bác dạy
Thời gian qua, báo chí, truyền thông cả nước đã giới thiệu trang trọng 

bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với nhan 
đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước 
bước vào một giai đoạn phát triển mới”. 

Bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng, chỉ đạo công tác 
chuẩn bị và tiến hành Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là nguồn sinh 
khí tiếp thêm động lực, niềm tin, khí thế thi đua trong toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta. Ở phần kết bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhắc nhớ 
mọi cán bộ, đảng viên và toàn thể đồng bào, chiến sĩ, kiều bào yêu nước 
khắp bốn biển, năm châu: “... Trong thời khắc quan trọng này, chúng ta 
hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đại hội Đảng rất quan hệ 
với tương lai cách mạng của Đảng ta và của Nhân dân ta. Đại hội sẽ làm 
cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động 
đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật 
tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát 
triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ 
đại và ước vọng của toàn dân tộc”.

Lời dạy của Bác trước thềm Đại hội III của Đảng (tháng 9/1960) là 
nhân tố quan trọng cấu thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng ta suốt hơn nửa thế kỷ qua. Trong thời khắc lịch sử quan 
trọng diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhắc 
lại lời dạy của Bác để khắc sâu hơn nữa tâm nguyện của Người, chính 
là cách để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh học 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 
sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước. Việc chuẩn bị Đại hội XIII 
của Đảng diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế, đời sống xã hội chịu tác 
động, ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Qua hoạn nạn, khó 
khăn, thách thức, càng chứng tỏ vai trò, bản lĩnh lãnh đạo của Đảng và 
tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của toàn dân. Dù phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thử thách và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, 
phản động, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những thành 
tựu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được. Nhất định chúng ta 
sẽ vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, chuẩn bị thật tốt về mọi mặt, 
đưa Đại hội XIII của Đảng trở thành ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân; tất cả cùng chung sức chung lòng góp phần để đại hội 
thành công tốt đẹp, tạo cột mốc lịch sử quan trọng, đưa đất nước bước 
vào giai đoạn phát triển mới.

Lời dạy của Bác Hồ kính yêu được người lãnh đạo cao nhất của Đảng 
và Nhà nước ta tâm đắc, nhấn mạnh, gửi gắm niềm tin, thông điệp đến 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đó là sự khẳng định chân lý trước 
sau như một, dân tộc ta, Nhân dân ta có Bác Hồ và di sản văn hóa tinh 
thần Người để lại, chính là hồng phúc của đồng bào. Mỗi dịp đến kỳ đại 
hội đảng hay các sự kiện trọng đại của đất nước, chúng ta có bổn phận 
phải nhắc nhớ, khắc sâu lời dạy của Bác. Học tập và làm theo lời dạy 
của Người giúp chúng ta trau dồi phẩm chất đạo đức, mài sắc ý chí, bản 
lĩnh để sống, lao động, học tập và cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng cao 
cả. Mỗi lần được nhắc nhớ, khắc sâu tâm nguyện của Bác là thêm một 
lần chúng ta bồi đắp cho khát vọng của cả dân tộc, vun cho gốc rễ sâu 
bền, cành lá cây đời xanh tươi mãi mãi.

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu, quán triệt quan điểm chỉ đạo 
của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mỗi cán bộ, đảng 
viên hãy cùng thấm nhuần và lan tỏa tinh thần đoàn kết nhất trí, ý chí 
quyết tâm, chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ cấp mình, đồng thời tích 
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cực tham gia chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để góp phần tổ chức thành 
công Đại hội XIII của Đảng. Hướng tới ngày hội lớn - Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII, các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, hãy đưa vào 
nghị quyết, chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước những 
nội dung, biện pháp, việc làm thiết thực để góp thêm những “viên gạch 
hồng” xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, vững vàng 
lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc trong thời kỳ mới.

Ngày 5/9/2020, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị 
(nhóm 2) với đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa để 
cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa tham dự buổi làm việc có các 
đồng chí: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn 
Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy…

Phần lớn chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt và vượt
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Định báo cáo Bộ Chính 

trị công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025; trọng tâm là dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm 

BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 
VỀ CHUẨN BỊ NỘI DUNG, NHÂN SỰ CHO ĐẠI HỘI 

ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, 
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
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điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình đại 
hội và công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội. Trong đó, dự thảo Báo 
cáo chính trị trình đại hội được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, được 
tiếp thu, chỉnh sửa nhiều lần, trước khi hoàn chỉnh trình Bộ Chính trị 
cho ý kiến. Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVII, có 16/20 chỉ tiêu đạt và vượt. So với khu vực và 
cả nước, Khánh Hòa đang từng bước trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế động lực và trung tâm du lịch lớn. Giai đoạn 2016 - 2020, 
quy mô GRDP của Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả 
nước, xếp thứ 4/14 tỉnh, thành phố thuộc vùng khu vực miền Trung, 
xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam Trung bộ; tiếp tục 
duy trì là 1 trong 16 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương. Công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai 
nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
tổ chức đảng, đảng viên.

Về các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, đồng chí Nguyễn Khắc Định 
nhấn mạnh, dự thảo Báo cáo chính trị xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu của 
nhiệm kỳ tới trên cơ sở bám sát dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các chỉ tiêu của Khánh Hòa cao hơn bình 
quân chung của cả nước và cao hơn nhiệm kỳ trước. 

Tập trung phát triển kinh tế biển, quan tâm đầu tư cho miền núi 
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân 
dân Khánh Hòa đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng, khá 
toàn diện; phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm và phát huy hiệu quả 4 
chương trình kinh tế - xã hội; đã triển khai thực hiện Kết luận số 53 của 
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Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030. Khu vực dịch vụ - du lịch tiếp tục phát triển. 
Công nghiệp hướng tới phát triển theo chiều sâu, ngành nông nghiệp 
được cơ cấu lại theo hướng tăng giá trị gia tăng; tập trung xây dựng kết 
cấu hạ tầng đồng bộ, mạng lưới đô thị mở rộng và phát triển nhanh. Công 
tác an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, các chính sách xã hội, chính 
sách giảm nghèo thực hiện khá tốt. Tỉnh đã tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo hoạt động của hệ thống chính trị với phương châm “Tỉnh sát 
xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”…

 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản nhất trí với chủ đề, bố 
cục, kết cấu, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị. Về chủ đề, đồng chí 
Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Khánh Hòa cần xác định tầm nhìn và 
mục tiêu phát triển rõ hơn để có thể khai thác tiềm năng, lợi thế đặc 
trưng riêng của tỉnh. Đồng chí lưu ý, Báo cáo chính trị cần làm rõ hơn 
nữa tiềm năng, nguồn lực và việc quản lý, sử dụng, phát huy tiềm năng, 
nguồn lực của địa phương trong quá trình phát triển. Đồng thời, bổ 
sung thêm đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh trong vùng và 
các liên kết vùng. Nhất trí với sự đánh giá thẳng thắn của tỉnh về những 
tồn tại, hạn chế, trong đó, 4 chỉ tiêu chưa đạt gồm: thu ngân sách nhà 
nước, kim ngạch xuất khẩu, GRDP và tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 
những chỉ tiêu phản ánh “sức khỏe” của nền kinh tế, tác động lớn đến 
kết quả thực hiện Nghị quyết; việc triển khai thực hiện Kết luận số 
53 của Bộ Chính trị còn có một số mặt hạn chế, khó thực hiện. Tỷ lệ 
hộ nghèo ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh còn cao nên 
tỉnh cần đánh giá sự chênh lệch khá lớn giữa khu vực phía đông - tây 
Khánh Hòa để có giải pháp mạnh hơn trong nhiệm kỳ tới. Ngoài ra, 
công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, môi trường còn 
nhiều bất cập, thậm chí có sai phạm… 

Cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 
tới, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
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hoan nghênh quyết tâm cao của Khánh Hòa khi xây dựng các chỉ tiêu 
chủ yếu nhiệm kỳ tới cao hơn nhiệm kỳ trước và cao hơn mức bình 
quân chung của cả nước nhưng lưu ý cân nhắc một số chỉ tiêu bảo đảm 
tính khả thi. Về nhiệm vụ, giải pháp, Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ lập 
quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, phù hợp 
với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng; xác định rõ vị trí, vai 
trò của tỉnh trong liên kết vùng miền Trung - Tây Nguyên và hành lang 
kinh tế Đông - Tây. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các bộ, ban, 
ngành Trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện Kết luận 53 của Bộ 
Chính trị để xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, địa 
phương. Trong thực hiện định hướng phát triển du lịch trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn phải đi đôi đầu tư với bảo vệ môi trường, đa dạng hóa 
thị trường khách quốc tế, hướng tới phân khúc chất lượng cao, chú ý thu 
hút đầu tư các sản phẩm du lịch đẳng cấp. Tỉnh cũng cần chú trọng phát 
triển kinh tế biển và công nghiệp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động khai thác 
xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đây là nhiệm vụ phát triển 
kinh tế gắn với quốc phòng rất quan trọng của Khánh Hòa. Tập trung 
phát triển các ngành công nghiệp phục vụ kinh tế biển, phát triển cảng 
biển nước sâu trung chuyển quốc tế, cảng biển chuyên dùng, ưu tiên các 
ngành có lợi thế cao; thúc đẩy hình thành các cụm liên kết ngành công 
nghiệp theo từng lĩnh vực và các sản phẩm ưu tiên. Đồng thời, thúc đẩy 
quá trình đô thị hóa và hình thành các đô thị vệ tinh để kết nối với thành 
phố Nha trang là đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân. Tập trung thực hiện 
các khâu đột phá và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đầu 
tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là hạ tầng giao thông; 
có giải pháp tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
thu hút các dự án có chọn lọc.

Đảng bộ tỉnh cần quan tâm phát triển văn hóa tương xứng với tăng 
trưởng kinh tế; coi trọng chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao để phục vụ kinh tế; thực hiện tốt hơn nữa công 
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tác an sinh xã hội, các chính sách trợ giúp cho người nghèo; quan tâm 2 
huyện miền núi, những vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc 
thiểu số, huy động các nguồn lực thực hiện chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, 
tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, dự báo nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, 
phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không để 
phát sinh điểm nóng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, 
củng cố đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của các tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, quan tâm 
công tác phát triển đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, dự thảo Báo cáo 
kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình đại hội đã 
thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, 
khách quan, trung thực; đã kiểm điểm đầy đủ, ưu điểm, khuyết điểm, 
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm nhưng cần ngắn gọn hơn; phương 
án nhân sự chuẩn bị bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính 
trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng nhưng cơ cấu tỷ lệ trẻ tham gia cấp ủy còn ít.

(1) Về chính trị: Trong những tháng đầu năm 2020, quan hệ Việt 
Nam - Trung Quốc tuy có bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và vấn đề 
Biển Đông nhưng về tổng thể vẫn duy trì xu thế phát triển ổn định. Các 
chuyến thăm cấp cao chưa được diễn ra nhưng tiếp xúc cấp cao vẫn 
được duy trì. Giao lưu, hợp tác kênh Đảng, giữa các bộ, ngành và các 
địa phương hai nước được triển khai hiệu quả. Hai bên đã tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Trung 
Quốc (18/01/1950 - 18/01/2020).

TÌNH HÌNH QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC 
THỜI GIAN GẦN ĐÂY
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(2) Về hợp tác thương mại: Trung Quốc là đối tác thương mại, thị 
trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt 
Nam sau Mỹ, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của 
Trung Quốc trong ASEAN (từ 2018 vượt Ma-lai-xi-a). Năm 2019, tổng 
kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 116,9 tỷ USD, tăng 9,3% so 
với cùng kỳ năm 2018; 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch thương mại 
Việt - Trung đạt 35,08 tỷ USD, tăng 5,78% so với cùng kỳ năm 2019. 
Hiện nay, dịch Covid-19 ảnh hưởng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 
giữa Việt Nam và Trung Quốc, một số mặt hàng bị tác động trực tiếp là 
ngành nông sản, trái cây, các chuỗi sản phẩm cung cấp, may mặc, linh 
kiện điện tử… 

(3) Về hợp tác đầu tư: Năm 2019, FDI Trung Quốc vào Việt Nam 
tăng đột biến, có 683 dự án mới với tổng số vốn đăng ký mới 2,37 tỷ 
USD, đứng thứ 5/132 quốc gia và vùng lãnh thổ, gấp đôi so với năm 
2018 (1,22 tỷ USD) và chiếm tới 15,5% tổng lượng FDI đăng ký mới 
tại Việt Nam cùng kỳ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong 3 tháng 
đầu năm 2020 giảm cả số lượng và tổng vốn đăng ký dự án đầu tư vào 
Việt Nam.

(4) Về hợp tác du lịch: Trung Quốc nhiều năm dẫn đầu về lượng 
khách đến Việt Nam (chiếm 1/3). Năm 2019, đạt 5,8 triệu lượt, tăng 
11,6% so với năm 2018, ở chiều ngược lại, mỗi năm có hơn 3 triệu lượt 
khách Việt Nam đi Trung Quốc. Nếu bao gồm du khách qua lại biên 
giới trên bộ, lượng người qua lại hai bên mỗi năm đạt 12 triệu lượt. Do 
dịch Covid-19, trong tháng 3/2020, lượt khách Trung Quốc đến Việt 
Nam giảm 91,5% so với cùng kỳ năm 2019; 3 tháng đầu năm 2020 đạt 
871.819 lượt, giảm 31,9%.

(5) Về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc: Tình hình 
biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cơ bản ổn định, được hai 
bên tiến hành quản lý tốt theo 03 văn kiện pháp lý. Đường biên giới và 
hệ thống mốc quốc giới được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội khu vực 
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biên giới được đảm bảo. Giao lưu hữu nghị giữa nhân dân, địa phương 
hai bên được tổ chức định kỳ, đạt các nội dung hiệu quả, thực chất. Do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc giao thương qua biên giới tại 
một số cửa khẩu biên giới và đường qua lại giữa Việt Nam - Trung Quốc 
xuất hiện hiện tượng ùn tắc hàng hóa, nhưng cũng đã được hai bên tích 
cực phối hợp tháo gỡ. Các bộ, ngành hữu quan tích cực hỗ trợ địa phương 
trong công tác mở, nâng cấp cửa khẩu, lối thông quan, lối mở/đường qua 
lại và kết nối giao thông qua biên giới. 

(6) Tình hình Biển Đông: Trung Quốc tiếp tục duy trì lập trường 
cứng rắn về Biển Đông; triển khai toàn diện, đồng bộ các chính sách 
nhằm nâng cao năng lực quốc phòng, thúc đẩy hoạt động kinh tế biển; 
khuếch trương “tình hình Biển Đông đang ổn định, đi vào đàm phán 
COC” để tạo hình ảnh “thiện chí hợp tác”, tích cực tranh thủ lôi kéo các 
nước ASEAN nhằm phân hóa, chia rẽ, ngăn cản sự can dự của Mỹ và 
đồng minh vào vấn đề Biển Đông; phản ứng mạnh trước các hoạt động 
của Mỹ và các nước ở khu vực Biển Đông trên các kênh ngoại giao, pháp 
lý, tuyên truyền và thực địa.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông, từ đầu năm 2020 
đến nay, Việt Nam đã đồng bộ triển khai trên các kênh ngoại giao, pháp 
lý, tuyên truyền và thực địa. Các hoạt động của Việt Nam đã góp phần 
giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích chính 
đáng và hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam. Lãnh đạo các 
bộ: Ngoại giao, Quốc phòng đã có nhiều cuộc trao đổi song phương, đa 
phương, với Lãnh đạo các nước về vấn đề Biển Đông, khẳng định Việt 
Nam kiên quyết, kiên trì giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp 
hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, cùng 
nhau xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác 
và phát triển; sẵn sàng phối hợp với các nước về các vấn đề khu vực và 
quốc tế, trong đó có hợp tác duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển 
Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. 
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Trong thời gian tới, tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục có những diễn 
biến phức tạp, không loại trừ khả năng nảy sinh vụ việc phức tạp, tác 
động không nhỏ tới tình hình tư tưởng của đông đảo cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân, ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng, trật tự an 
toàn xã hội. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức 
chính trị - xã hội cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Tiếp tục tuyên truyền 
khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về mong muốn thúc đẩy 
hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; 
duy trì cục diện quan hệ với Trung Quốc; thực hiện nghiêm túc “Thỏa 
thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển 
Việt Nam - Trung Quốc” và tuân thủ nhận thức chung quan trọng mà 
lãnh đạo hai Đảng, Chính phủ hai nước đã đạt được.

Hai là, về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc: Tuyên truyền 
nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh 
thổ quốc gia; tăng cường thông tin chính thống để người dân Việt Nam 
ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu đầy đủ, chính xác, khách quan về 
quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
ta về vấn đề biên giới, lãnh thổ.

Ba là, về tình hình Biển Đông: (i) Tiếp tục quán triệt mục tiêu, yêu 
cầu: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực 
giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện 
pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; giữ gìn môi trường hòa 
bình, ổn định và hợp tác để phát triển. (ii) Tuyên truyền, động viên 
để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản theo đúng 
quy định của pháp luật; đẩy mạnh thông tin tích cực, giới thiệu những 
tấm gương điển hình trong phát triển bền vững kinh tế biển của các 
ngành, địa phương. (iii) Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm 
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sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị liên quan 
đến công tác đối ngoại, vấn đề Biển Đông, biên giới lãnh thổ. Tiếp 
tục tập trung tuyên truyền tới đông đảo người dân (nhất là ở khu vực 
tập trung nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư, liên doanh, liên kết với 
nước ngoài, vùng sâu, vùng xa, vùng tập trung đồng bào có đạo...) 
cảnh giác trước những thông tin sai sự thật, kích động tư tưởng “bài 
Hoa”, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những “bàn tay đen” hòng khuấy đảo luật pháp Việt Nam 
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào 

rạng sáng 9/01/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 
7/9/2020. Do tính chất phức tạp của vụ án nên ban đầu, tòa dự kiến tiến 
hành xét xử trong 10 ngày. Nhưng mới bước sang ngày thứ 4 thì toàn 
bộ các bị cáo đã nhận tội và xin được sự khoan hồng của pháp luật. 
Nhiều bị cáo đã nói rõ trước tòa, điển hình là bị cáo Lê Đình Doanh: 
“Trong thời gian nằm trong trại tạm giam đã nghĩ về hành động của 
mình và nhận ra lỗi lầm mà mình đã gây nên, do đó bị cáo thành tâm 
sám hối. Đề nghị các luật sư thôi không bào chữa cho bị cáo nữa...”. 
Đây là chuyện rất bình thường trong các vụ án, bởi sau những đêm 
nằm ngẫm nghĩ và khi được tòa phân tích thì các bị cáo đã nhận ra tội 
lỗi của mình, mong muốn sửa chữa, chuộc lại lỗi lầm, bỏ con đường 
tối, tìm về đường sáng.

Những thủ đoạn lợi dụng các vụ án để xuyên tạc hệ thống pháp 
luật của Việt Nam

Theo dõi vụ việc và vụ án này, chúng tôi nhận thấy, trong suốt thời 
gian diễn ra vụ việc cho đến khi vụ án xảy ra, một số cơ quan báo chí 
nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam và một số trang mạng xã hội 

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
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được điều hành bởi một số người cơ hội chính trị, mang danh “đấu tranh 
cho dân chủ” đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc về tính chất vụ việc và 
vụ án. Họ cho rằng sự việc xảy ra rạng sáng 9/01/2020 là sự “đàn áp” 
của chính quyền đối với những người gọi là “nông dân”, rồi từ đó kêu 
gọi các tổ chức quốc tế tham gia điều tra, can thiệp, tác động... hòng 
chính trị hóa vụ án hình sự này nói riêng và các vụ án hình sự ở nước ta 
nói chung. Họ hy vọng với sự tham gia, can thiệp, tác động của một số 
tổ chức quốc tế tới chính quyền của một số nước thì có thể sẽ làm thay 
đổi hệ thống pháp luật và nền tư pháp, dẫn tới sự thay đổi về thể chế 
chính trị của Việt Nam.

Cần phải khẳng định rằng, trong quá trình điều tra vụ án đặc biệt 
nghiêm trọng xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, các nghi can không 
hề bị “ép cung”, hay “mớm cung” như một số hãng tin, cơ quan báo 
chí nước ngoài và một số trang mạng thiếu thiện chí với Việt Nam đã 
rêu rao. Bởi trước khi phiên tòa chính thức diễn ra, trong buổi cung cấp 
thông tin cho báo chí, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công 
an thành phố Hà Nội đã nêu rõ: “Trong quá trình điều tra, khi thẩm vấn 
các nghi can, các điều tra viên đã làm đúng quy định của pháp luật. Các 
cuộc thẩm vấn đều được ghi âm, ghi hình, có sự tham gia trực tiếp của 
đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Viện 
Kiểm sát), luật sư bào chữa do các nghi can mời và luật sư do cơ quan 
chức năng chỉ định theo quy định của pháp luật...”. Thực tế khi ra tòa, 
cũng có một số bị cáo đã khai một số nội dung khác với bản luận tội 
của Viện Kiểm sát. Nhưng ngay buổi xét xử sau đó, chính họ đã tự đính 
chính lời khai của mình, thống nhất với bản luận tội của Viện Kiểm sát, 
bởi chính họ nhận ra việc khai khác đi là dối trá, không có cơ sở và hoàn 
toàn trái với thực tế, trái lương tâm.

Vậy thì tại sao một số cơ quan báo chí nước ngoài như RFA, RFI, 
BBC... và một số trang mạng vẫn cố tình xiên xẹo tính chất và bản chất 
vụ án? Nhưng theo dõi kỹ sẽ thấy rõ, trong số các bài viết về tình hình 
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thực thi dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam mà các cơ quan báo chí này 
đăng tải thì hầu hết là các bài viết có tính chất tiêu cực, võ đoán, phản 
ánh sai (hoặc cố tình hướng lái, cố tình phản ánh sai) sự thật tại Việt 
Nam. Sở dĩ nói thế là vì, các bài viết đều theo thiên hướng lấy một vài 
sự việc cá biệt để diễn giải, quy chụp nhằm ngụy tạo hệ thống, từ đó 
phủ nhận những thành quả mà Việt Nam đã và đang đạt được. Chẳng 
hạn trong lĩnh vực tư pháp và duy trì pháp luật ở Việt Nam, họ thường 
chỉ đăng tải bài viết của một số người được cho là đang “đấu tranh cho 
dân chủ ở Việt Nam”. Hầu hết bài viết của các tác giả này tập trung vào 
phân tích các vụ án có một vài sai sót trong quá trình điều tra, xét xử, rồi 
từ đó quy chụp, cho rằng hệ thống pháp luật của chúng ta “có vấn đề”, 
cho rằng nền tư pháp của chúng ta “chưa minh bạch”. Họ cố tình không 
hiểu rằng, trong số hàng chục nghìn vụ án do các cấp tòa xét xử mỗi 
năm, khó có thể “mười phân vẹn mười”. Nguyên nhân bắt nguồn cả từ 
sự khách quan và chủ quan. Về khách quan, có những vụ án thiếu nhân 
chứng cụ thể, hiện trường bị xáo trộn, phía bị hại hợp tác chưa đầy đủ... 
Về chủ quan, diễn biến vụ án nào cũng phức tạp, kẻ phạm pháp cơ bản 
là ngoan cố, quanh co, chối tội, vì vậy tạo ra lực cản cho công tác điều 
tra, truy tố, xét xử. Thế nên, đã có một số vụ án xét xử chưa đúng với 
diễn biến và tính chất vụ án, gây ra thiệt hại cho một số công dân như 
chúng ta đã thấy trong thực tế. Tuy nhiên các vụ án này đã được khắc 
phục, người bị oan đã được minh oan, các cá nhân gây nên sự việc đã 
bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn lại, hàng vạn vụ án đã 
được xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, công minh, công bằng, góp 
phần tích cực vào việc trấn áp tội phạm, duy trì an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống an toàn và lợi ích chính đáng của 
nhân dân, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa thượng tôn pháp luật, bảo 
đảm cho Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, thân thiện. Đó là những 
thành tựu không thể phủ nhận của hệ thống pháp luật và nền tư pháp xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta.
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Mưu mô đằng sau vỏ bọc “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”
Việc góp ý với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong thực 

thi dân chủ, nhân quyền là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người dân. Vấn 
đề này đã được xác định trong Hiến pháp năm 2013 (thể hiện cụ thể từ 
Điều 14 đến Điều 49 của Hiến pháp) và trong Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
cùng nhiều bộ luật khác. Trong thực tế, các quyền chính đáng của Nhân 
dân như: Tự do ngôn luận, tự do hội họp, lập hội, quyền được biết, được 
bàn... đều có thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, hầu hết người dân Việt Nam, không phân biệt giới tính, lứa 
tuổi, tôn giáo... đều được tham gia trong các hội, hiệp hội, các tổ chức chính 
trị xã hội, tôn giáo... mà mình thấy phù hợp. Họ được phát biểu chính kiến 
và bảo lưu chính kiến thông qua người/tổ chức đại diện của mình và các 
cơ quan chức năng, để ý kiến của mình được chuyển tới nơi cần đến. Còn 
đối với vụ án xảy ra ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, ông Lê Đình Lưỡng, Bí 
thư Chi bộ thôn Hoành, khi trả lời các nhà báo cũng đã nói rõ: “Từ ngày 
những người gây rối bị cơ quan chức năng bắt giữ, thôn Hoành đã có cuộc 
sống yên bình trở lại. Không như trước đây, cuộc sống của bà con lúc nào 
cũng nơm nớp vì bị một số người trong “tổ đồng thuận” đe dọa...”. Như 
vậy, không thể nói “Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền” để đến nỗi 
một số người mang danh “hoạt động vì dân chủ” kêu gọi các tổ chức quốc 
tế vào cuộc hòng “cải cách nền tư pháp” của Việt Nam.

Theo cứ liệu của cơ quan chức năng, trong vụ án xảy ra ở xã Đồng 
Tâm đã thấy rõ dấu hiệu trục lợi trái pháp luật của một số người trong “tổ 
đồng thuận”. Nghĩa là họ cứ nghĩ rằng, nếu “đấu tranh” chiếm được đất 
quốc phòng ở Đồng Sênh thì có thể tự chia nhau để hưởng. Và họ đã cố 
tình hành động theo suy nghĩ ấy. Từ lời khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ 
thẩm xét xử vụ án xảy ra tại thôn Hoành, lại thấy thêm một số người khác 
muốn lợi dụng những người trong “tổ đồng thuận” để chiếm một phần lợi 
ích. Việc hứa “chia đất” của đối tượng Lê Đình Kình cho những người trong 
“tổ đồng thuận” và một số người khác, một phần dựa vào những cam kết 
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có tính hậu thuẫn của một số người được cho là có hiểu biết nhất định về 
pháp luật. Vì thế, khi vụ án xảy ra, sự thật đã rõ mười mươi, nhưng một 
số đối tượng thuộc loại “cố đấm ăn xôi” vẫn cứ cố tình tập hợp những cứ 
liệu rời rạc, rồi chắp ghép, ngụy tạo ra những bản tin lòng vòng để đánh 
lừa dư luận. Tất cả những cuộc “phỏng vấn” của BBC, RFA, RFI... đối 
với một số người về vụ việc và vụ án xảy ra ở thôn Hoành, đã được, đăng/
phát trên các trang của họ, đều thiếu tính thuyết phục. Bởi những nhân 
vật phỏng vấn và trả lời phỏng vấn thậm chí còn không biết thôn Hoành ở 
đâu và chưa từng “thực mục sở thị” những gì đã diễn ra tại thôn Hoành cả 
trước, trong và sau sự việc diễn ra ngày 9/01/2020. Sự suy diễn và “đoán 
mò” của họ chỉ có thể lừa trong chốc lát đối với những người thiếu thông 
tin, thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu khả năng phân tích, nhận định về 
những tiến bộ, đổi mới đang diễn ra ở Việt Nam.

Từ những hành vi và mưu mô của một số người được cho là đang 
“đấu tranh cho dân chủ” ở Việt Nam, có thể thấy, họ chỉ là những kẻ lợi 
dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của số ít người dân để kích động họ 
vướng vào vòng lao lý. Chúng ta đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam là 
một quốc gia độc lập, có chủ quyền, trong đó điều cơ bản và đầu tiên 
là toàn quyền xử lý các vấn đề có tính nội bộ của mình, thông qua hệ 
thống pháp luật đã được toàn dân thừa nhận và phù hợp với luật pháp, 
thông lệ quốc tế. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thiết lập 
quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Uy tín, vị thế của Việt Nam đối với các nước trong khu vực và thế giới 
ngày càng được củng cố, nâng cao bằng các hoạt động có trách nhiệm 
đối với các tổ chức, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Như 
vậy có thể thấy, Việt Nam xây nên và khẳng định vị thế, uy tín đối với 
thế giới bằng thực lực của chính mình. Do đó, mọi hành vi xuyên tạc 
của thế lực thù địch và cơ hội chính trị, hòng làm chuyển hóa hệ thống 
pháp luật, nền tư pháp và thể chế chính trị ở Việt Nam, đều là những 
hành động hão huyền, phi thực tế và không thể lừa được ai.
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- Hội nghị Cán bộ chủ chốt, Hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy chuẩn bị nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 - Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh 
Hòa, huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh, huyện Khánh Vĩnh; Đảng 
bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh; Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa; Đảng bộ Trường 
Đại học Nha Trang; dự khánh thành dự án Nhà ở xã hội NƠXH-01 
công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nghe 
Tổ Công tác 680 báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện việc khắc phục 
theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đi thăm và trao tặng 
Huy hiệu Đảng nhân Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc 
khánh 02/9.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ 
tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 
8 năm 2020 về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; 
nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo trường hợp tiếp công dân tháng 
8/2020; tiếp công dân thường kỳ tháng 8/2020; thăm và tặng quà cho các 
em học sinh nghèo tại xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn; thăm và tặng 
quà một số gia đình đồng chí Lão thành cách mạng nhân dịp Kỷ niệm 
75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban 
tháng 8/2020; thăm và trao tặng Huy hiệu Đảng nhân Kỷ niệm 75 năm 
Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9; nghe Văn phòng Tỉnh ủy báo 
cáo công tác chuẩn bị tài liệu, kịch bản đại hội và công tác phục vụ hậu 
cần Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm và trao tặng Huy hiệu Đảng 
nhân Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9; chủ trì 
họp Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh.

TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG



18

Thoâng tin tö lieäu

- 03/9: UBND tỉnh họp thường kỳ nhận định: 8 tháng năm 2020, 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh 
tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chỉ số sản xuất 
công nghiệp (IIP) tăng 0,28% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 43.127 tỷ đồng, giảm 32,5%; 
doanh thu du lịch hơn 4.204 tỷ đồng, giảm 76,8%; kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa được 900,06 triệu USD, giảm 15,4%; thu ngân sách đạt hơn 
9.046 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán và giảm 27,9% so với cùng kỳ; 
toàn tỉnh thu hút 12 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư 
khoảng 7.009,6 tỷ đồng. Ước 9 tháng năm 2020, tổng sản phẩm trên 
địa bàn tỉnh (GRDP) giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản 
xuất công nghiệp của tỉnh tăng 0,78%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ giảm 16,98%; doanh thu du lịch giảm 79,3%; thu 
nội địa bằng 51,84% dự toán… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn 
mạnh nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới là xây dựng các 
kịch bản để phòng, chống thiên tai và các loại dịch bệnh, nhất là dịch 
bệnh ở người; khẩn trương triển khai lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung khôi phục 
các ngành kinh tế, nhất là lĩnh vực du lịch, nông nghiệp; đẩy nhanh 
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

- 05/9: Hơn 286.000 học sinh của hơn 540 trường học trên địa bàn 
tỉnh đã tham dự lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Trong bối cảnh 
cả nước nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng đang thực hiện mục tiêu 
kép là vừa sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh 
phát triển kinh tế - xã hội, lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 được các 
trường trên địa bàn tỉnh tổ chức đảm bảo an toàn, trang nghiêm, triển 
khai tốt những biện pháp phòng, chống dịch. Để chuẩn bị cho năm học 
2020 - 2021, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đầu tư gần 639,9 
tỷ đồng để thự c hiệ n cá c đề  á n, sửa chữa giá o dụ c, mua sắm phương 
tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học…
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- Sau hơn 2 năm triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính, đến nay tỉnh Khánh Hòa có 1.840 thủ 
tục thực hiện theo cơ chế này. Trong đó, 1.840 thủ tục cho phép thực hiện 
qua dịch vụ bưu chính công ích; 799 trong tổng số 1.840 thủ tục được 
nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; 463 thủ tục được thực hiện thanh toán 
trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính. Theo kết quả thống kê từ năm 
2017 đến ngày 15/6/2020, Khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận hơn 1,9 triệu hồ sơ; giải 
quyết sớm và đúng hạn hơn 1,8 triệu hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,58%. Trong đó, 
các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết hơn 261.500 hồ sơ trực 
tuyến, chiếm tỷ lệ 14,16%; giải quyết 2.547 hồ sơ thanh toán trực tuyến 
thành công với tổng phí, lệ phí thu được là trên 139 triệu đồng. Điểm 
đột phá trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp 
dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh là đưa vào vận hành Trung 
tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh kể từ ngày 31/8/2018. Đến 
nay, đã kết nối và đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tất cả các thủ tục 
trực tuyến được kích hoạt trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện 
đồng bộ trạng thái của 92.755 hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia sau 
gần 5 tháng hoàn thành kết nối (Khánh Hòa nằm trong nhóm 10 tỉnh có 
số lượng hồ sơ được đồng bộ trạng thái nhiều nhất).

Nhân sự mới:
- 27/8: Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Quyết định điều động và chỉ định 
đồng chí Lữ Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia Ban Chấp hành 
Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các 
cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 01/9. Đồng chí Lữ Thanh 
Hải tiếp tục đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh (kiêm nhiệm) đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
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- 31/8: đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và bổ nhiệm đồng chí Cao Cường - Tỉnh 
ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch 
HĐND huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Phó Trưởng 
ban Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 01/9/2020.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về 
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; trong điều kiện 
hết sức đặc biệt, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải tập trung phòng, 
chống đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đã chủ động, sáng tạo chỉ đạo tổ chức 
thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số kết quả chủ yếu: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
Trung ương đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 
35, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và sớm ban hành các văn 
bản cụ thể hóa các nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng 
bộ mình. Cấp ủy cấp trên đã tập trung chỉ đạo đại hội điểm và tổ chức 
rút kinh nghiệm để thực hiện thống nhất, có hiệu quả trong toàn đảng bộ. 
Các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên và tổ công tác của cấp 
ủy cấp trên đã bám sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc việc chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung 
và các nguyên tắc, thủ tục, quy định. Một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy 
trực thuộc Trung ương có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa 
đến thành công của đại hội.

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành về cơ bản 
được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi; dự thảo 
chương trình hành động là nội dung mới nhưng được chuẩn bị nghiêm 

MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ  
ĐẠI HỘI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
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túc. Chất lượng tham luận được nâng lên, không khí thảo luận ở nhiều 
đại hội sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, có tính chiến đấu, tập hợp được trí 
tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên; tạo được sự phấn khởi, tin tưởng, 
đoàn kết.

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng 
quy trình và được các cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp ủy cấp trên 
trực tiếp phê duyệt, đồng ý giới thiệu. Nhân sự được giới thiệu cơ bản 
bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước, 
số dư hợp lý nên nhận được sự đồng tình cao của đại hội. Quy chế bầu 
cử trong Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, việc kiểm phiếu 
được thực hiện khách quan, chính xác; đa số các đại hội chỉ bầu một lần 
đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự 
đại hội đảng bộ cấp trên. Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, 
cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt 
hoặc vượt mục tiêu đề ra; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cấp 
ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước. Nhiều nơi thực hiện tốt chủ trương thí 
điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, các đồng chí bí thư trúng cử 
với tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí đạt tỷ lệ 100%. Ở các đảng bộ 
xã, phường, thị trấn mới sáp nhập, việc bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, 
bí thư, phó bí thư đạt kết quả tốt. 

Việc điều hành của đoàn chủ tịch đại hội nhìn chung đúng nội dung, 
chương trình đề ra, linh hoạt và giữ vững nguyên tắc trong việc xử lý 
các tình huống phát sinh. Ban kiểm phiếu thực hiện đúng nhiệm vụ, cơ 
bản bảo đảm yêu cầu, đúng quy chế bầu cử. Công tác tuyên truyền trước, 
trong và sau đại hội được thực hiện chu đáo, tạo không khí thi đua, phấn 
khởi và tin tưởng đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hạn chế, khuyết điểm: Báo cáo chính trị của một số đại hội chưa 
được chuẩn bị chu đáo; nội dung còn dàn trải, mang tính liệt kê, đánh giá 
chưa toàn diện, thiếu tính khái quát, chưa chỉ rõ những hạn chế, khuyết 
điểm gắn với đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm 
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kỳ; chưa chỉ rõ nguyên nhân; bài học kinh nghiệm chưa sâu sắc; các mục 
tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới còn chưa cụ thể, chưa sát với thực 
tiễn, thiếu những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng, 
lợi thế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm của một số 
cấp ủy có nội dung còn trùng lặp với báo cáo chính trị, chưa thẳng thắn 
tự phê bình và phê bình. Thời gian dành cho thảo luận và số lượt ý kiến 
thảo luận tại một số đại hội còn ít, nội dung nặng về báo cáo thành tích, 
chưa tạo được không khí tranh luận, phản biện tại đại hội. Tiêu chuẩn cấp 
ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025 
ở nhiều nơi chưa được cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
và tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng thiếu tính liên tục, chủ yếu dừng lại ở việc tuyên truyền 
trước và trong đại hội.

Bài học kinh nghiệm: Một là, các cấp ủy đảngcần quán triệt sâu 
sắc, đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, nhất là những 
nội dung mới để tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng 
viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt; tổ chức cụ thể hóa các văn 
bản cấp trên phù hợp với đặc điểm, tình hình của cấp mình. Trong tình 
huống phòng, chống đại dịch Covid-19 càng phải linh hoạt, sáng tạo, tập 
trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. Hai 
là, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng; đẩy 
mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phát huy vai trò, 
đề cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, các tiểu 
ban, tổ giúp việc. Đây là những yếu tố quyết định, bảo đảm cho thành 
công của đại hội ở các tổ chức đảng. Ba là, cấp ủy đương nhiệm phải 
bám sát thực tiễn, thực sự cầu thị, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê 
bình, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; chủ động, đổi mới cách 
làm, giữ vững nguyên tắc trong chuẩn bị và tổ chức đại hội. Những vấn 
đề khó, phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều ý kiến khác nhau phải được giải 
quyết theo quy định, thực hiện nhất quán, mở rộng dân chủ, phát huy trí 
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tuệ tập thể và quyết định theo đa số. Bốn là, làm tốt công tác chính trị, 
tư tưởng; kịp thời nắm bắt thông tin, chú trọng chỉ đạo giải quyết những 
vấn đề bức xúc, đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, nhất là những vấn 
đề liên quan đến nhân sự cấp ủy. Đề cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, 
phát huy cao nhất trí tuệ của đại biểu dự đại hội. Năm là, làm tốt công 
tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội bảo đảm an toàn, 
trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi 
đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả để đại hội đảng bộ các cấp thực sự là 
đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân.

Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực 
hiện tốt một số nội dung sau: (1) Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội 
dung, yêu cầu Chỉ thị 35, tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ và bài 
viết về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp để kịp thời rút 
kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nâng 
cao chất lượng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. 
(2) Tập trung xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng; 
bám sát những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm rõ ưu 
điểm, hạn chế, khuyết điểm; dự báo sát, đúng tình hình, xác định đúng 
tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt để đề ra phương 
hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. (3) Báo 
cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần 
tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng. 
Căn cứ các nhiệm vụ của cấp ủy đã được nêu trong các quy định của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với báo 
cáo chính trị. (4) Công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành theo phương 
châm “Làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh 
từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến 
đó”. Trong công tác nhân sự phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất 
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quán, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, công tâm, khách quan, 
công bằng, công khai, minh bạch và quyết định theo đa số. (5) Tập trung 
cao cho công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện 10 nhiệm vụ về xây 
dựng Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Đồng 
thời, đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 
qua, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 
tới, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực để thực hiện thắng lợi 
nghị quyết ngay sau khi kết thúc đại hội.

1. Kết quả đạt được: Các chính sách, dự án thuộc Chương trình đã 
được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức triển khai tốt, tác động trực 
tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát 
triển kinh tế, ổn định đời sống. Tỷ lệ giảm hộ nghèo luôn đạt vượt chỉ 
tiêu Chính phủ, Quốc hội giao, tính bền vững trong công tác giảm nghèo 
được cải thiện. Thu nhập bình quân hộ nghèo đến cuối năm 2018 tăng 
khoảng 1,4 lần so với cuối năm 2015, dự kiến đến cuối năm 2020 thu 
nhập hộ nghèo tăng 1,6 lần, vượt chỉ tiêu đề ra là 1,5 lần. 

Hệ thống văn bản, chỉ đạo thực hiện Chương trình được ban hành đầy 
đủ, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành Chương trình thường xuyên, thống 
nhất từ Trung ương đến địa phương từ xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ 
chức kiểm tra, đánh giá đến sơ kết 6 tháng, hàng năm. Đẩy mạnh phân 
cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở, phát huy vai trò tham gia, giám 
sát của cộng đồng, người dân.

Chương trình được thực hiện công khai, minh bạch từ việc xác định 
đối tượng hỗ trợ (hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo) đến việc phân bổ vốn 
và kiểm tra giám sát của các cơ quan Trung ương, địa phương, cộng đồng, 
người dân, đặc biệt là sự giám sát, phản biện của Quốc hội, Hội đồng nhân 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
GIẢM  NGHÈO  BỀN VỮNG  GIAI  ĐOẠN  2016 - 2020
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dân và Mặt trận tổ quốc các cấp. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung 
tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tất cả 63 tỉnh trên cả 
nước đã ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù của địa phương (ngoài 
nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu) để hỗ trợ cho địa bàn 
nghèo, cho đối tượng hộ nghèo/cận nghèo/thoát nghèo và người khó khăn.

Công tác truyền thông, thông tin về giảm nghèo được quan tâm, tổ 
chức dưới nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, cao điểm là cuộc thi các 
tác phẩm báo chí về giảm nghèo được tổ chức và trao giải hàng năm, 
tạo điều kiện cho các nhà báo đồng hành cùng Chương trình, góp phần 
thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

2. Một số khó khăn, hạn chế: Kết quả giảm nghèo tuy đạt mục tiêu 
Quốc hội giao, nhưng chưa thực sự mang tính bền vững. Chênh lệch 
giàu - nghèo, chênh lệch về tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị 
trường, việc làm giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất 
là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Mức bố trí vốn cho các 
công trình cơ sở hạ tầng, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 
sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo còn thấp. Công tác chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương một số nơi chưa được 
quan tâm thường xuyên, liên tục. Đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường, thị 
trấn không ổn định, thường xuyên thay đổi đã ảnh hưởng đến công tác 
chỉ đạo điều hành trong thực hiện giảm nghèo ở địa phương cơ sở. Một 
số địa phương chưa triển khai các biện pháp truyền thông phù hợp, hiệu 
quả để nhân rộng các mô hình, thực hành tốt trong giảm nghèo, truyền 
thông về giảm định kiến với người nghèo, tôn trọng bản sắc và sự khác 
biệt của người dân tộc thiểu số.

 3. Một số bài học kinh nghiệm: Cần tiến tới xây dựng Chương 
trình mụ c tiêu quố c gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 tách 
bạch, rõ ràng các nội dung của các dự án thành phần và giao cho đầu 
mối các bộ, ngành quản lý, tránh sự trùng chéo và gây khó khăn cho địa 
phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Bổ sung các dự án có tính 
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chất tác động đến đối tượng trung tâm là người thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và hộ mới thoát nghèo nhằm tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu 
nhập cho người nghèo, hộ nghèo nói chung để họ tự lực vươn lên thoát 
nghèo một cách bền vững.

Các chính sách giảm nghèo cần được xây dựng mang tính hệ thống, 
gắn với mục tiêu phát triển nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội; tạo 
điều kiện cho người nghèo nâng cao năng lực thị trường và  cơ hộ i tiếp cận 
các nguồn lực kinh tế (đất đai, vốn, khoa học-kỹ thuật, thị trường...); cân 
đối giữa chính sách hỗ trợ có hoàn lại với chính sách hỗ trợ cho không; 
mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách đối với hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo nhằm đảm bảo thoát nghèo bền vững.

4. Một số giải pháp về công tác tuyên truyền trong thời gian tới: 
(1) Tập trung tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính 
quyền đối với việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 
nước về công tác giảm nghèo, làm cho mọi người, mọi cấp, mọi ngành 
nhận thức đầy đủ về công tác này. (2) Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu 
giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người 
nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy 
ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu 
quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát 
nghèo bền vững.  (3) Tuyên truyền về các nhân tố điển hình trong việc tổ 
chức thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án thành phần thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo 
chung như tín dụng ưu đãi, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ về giáo dục và 
đào tạo, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về nhà ở, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ người nghèo 
hưởng thụ văn hóa, thông tin và các chính sách an sinh xã hội khác...(4) 
Tuyên truyền, vận động sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tiếp tục hỗ 
trợ có hiệu quả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm thoát nghèo bền vững, 
tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản…
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Ngày 08/8/2020, nhân dịp Kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN, 
các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về việc duy trì hòa bình 
và ổn định ở Đông Nam Á, tái khẳng định cam kết mạnh mẽ bảo đảm 
thực hiện hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và duy trì đà tiến 
triển trong xây dựng Cộng đồng ASEAN sau 2025. Trong đó có một số 
nội dung chủ yếu sau: 

(1) Nhấn mạnh cam kết duy trì Đông Nam Á là khu vực hòa bình, an 
ninh, trung lập và ổn định, và tăng cường các giá trị hướng tới hòa bình 
trong khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế.

(2) Tái khẳng định ASEAN cần duy trì đoàn kết, gắn kết và tự cường 
trong thúc đẩy các mục tiêu, nguyên tắc và lợi ích chung được nêu trong 
Hiến chương ASEAN.

(3) Tái khẳng định hơn nữa tầm quan trọng của việc bảo đảm các 
mục tiêu và nguyên tắc trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông 
Nam Á (TAC) cũng như trong Tuyên bố về Khu vực Hòa bình, Tự do 
và Trung lập và Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) về các 
Nguyên tắc quan hệ cùng có lợi.

(4) Kêu gọi tất cả các nước kiềm chế, không tiến hành các hoạt động 
làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng tới hòa bình, ổn 
định, không sử dụng hay đe doạ sử dụng vũ lực, và giải quyết các khác 
biệt và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

(5) Kêu gọi tiếp tục xây dựng lòng tin chiến lược và tin cậy lẫn nhau 
giữa các quốc gia thông qua tiếp tục đối thoại, hợp tác cùng có lợi và các 
biện pháp xây dựng lòng tin thiết thực nhằm kiến tạo một môi trường 
hòa bình, thuận lợi cho tăng trưởng bền vững.

(6) Cam kết tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và khuyến 
khích các đối tác của ASEAN tham gia đóng góp xây dựng thông qua 

TUYÊN BỐ CỦA CÁC NƯỚC ASEAN VỀ VIỆC 
DUY TRÌ HÒA BÌNH VÀ ỔN ĐỊNH Ở ĐÔNG NAM Á
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các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), 
Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng 
ASEAN mở rộng (ADMM+), góp phần vào củng cố lòng tin và tin cậy 
lẫn nhau, cũng như xây dựng một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, dung 
nạp và dựa trên luật lệ.

(7) Tái khẳng định các mục tiêu và nguyên tắc nêu trong Tài liệu 
Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) 
và khuyến khích các đối tác hợp tác cùng ASEAN để thúc đẩy Tài liệu 
AOIP và tiến hành hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên nêu trong Tài liệu 
nhằm thúc đẩy lòng tin, tôn trọng và lợi ích chung thông qua các cơ chế 
do ASEAN dẫn dắt.

(8) Tái khẳng định cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên 
nền tảng các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp 
quốc tế, đồng thời đề cao cách tiếp cận đa phương trong ứng phó với các 
thách thức đang nổi lên và tích cực tham gia định hình một cấu trúc đa 
phương hiệu quả hơn dựa trên luật lệ, có khả năng giải quyết được các 
vấn đề cấp bách của khu vực và toàn cầu.

Với tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, là Chủ tịch ASEAN 
năm 2020, Việt Nam dành ưu tiên cao đẩy mạnh đoàn kết, thống nhất, 
phối hợp hành động hiệu quả trong ASEAN cũng như tăng cường quan 
hệ với các Đối tác để nâng cao năng lực tự cường và khả năng ứng phó 
hữu hiệu của ASEAN trước các thách thức chưa từng có, đó là dịch 
bệnh Covid-19 và những chuyển động, cạnh tranh mạnh mẽ, sâu sắc 
của môi trường địa chiến lược toàn cầu và khu vực, trong đó đề cao 
tinh thần thượng tôn pháp luật, bao gồm cả UNCLOS 1982. Việt Nam 
sẽ cùng các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục thúc đẩy thực hiện 
thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, định hướng phát triển 
của Cộng đồng ASEAN sau 2025, nâng cao vị thế và phát huy vai trò 
của ASEAN đóng góp cho hòa bình, an ninh và phát triển bền vững 
của khu vực và thế giới. 
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2020

1. Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp
Có hiệu lực từ ngày 15/9/2020, Nghị định số 88/2020/NĐ-CP, ngày 

28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa 
bệnh nghề nghiệp, cụ thể: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí 
để khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi người lao động 
có đủ các điều kiện sau đây: (1) Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính 
đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề 
nghiệp cho người lao động. (2) Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Về mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh 
nghề nghiệp, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính 
theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại 
thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo 
hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám. Số 
lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ 
được nhận hỗ trợ 1 lần.

2. Biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, 
công chức, viên chức

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết 
về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của 
người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 05/9/2020. Thông tư nêu rõ, bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo 
là cán bộ, công chức, viên chức là việc bảo vệ công việc gắn với chức 
danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức; công việc hoặc 
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nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý của viên 
chức trong quá trình giải quyết tố cáo. Người có thẩm quyền giải quyết 
tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán 
bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được người có thẩm quyền giải 
quyết tố cáo yêu cầu hoặc đề nghị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công 
tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp 
người tố cáo đó không thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm 
quyền giải quyết tố cáo

3. Giáo viên được nghỉ hè 8 tuần
Theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 
01/9/2020, thì thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên cơ sở giáo 
dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, 
bao gồm cả nghỉ phép hàng năm. Thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo 
viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng là 6 tuần, bao 
gồm cả nghỉ phép hằng năm. Còn đối với giảng viên cơ sở giáo dục 
đại học thì thời gian nghỉ hè thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt 
động của cơ sở giáo dục đại học. Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp, 
thời gian nghỉ hè của các đối tượng trên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định 
theo thẩm quyền.

4. Thống nhất sử dụng tên trạm thu phí đường bộ
Theo Thông tư 15/2020/TT-BGTVT, ngày 22/7/2020 của Bộ Giao 

thông Vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng 
đường bộ, có hiệu lực từ ngày 15/9, đặt tên cho nơi thu phí phương tiện 
tham gia giao thông đường bộ là trạm thu phí đường bộ, thay vì trạm thu 
giá theo quy định từ ba năm trước. Theo Thông tư này, trước khi thành 
lập trạm thu phí phải công khai vị trí đặt trạm. Trong suốt quá trình thu, 
đơn vị thu phải công khai các thông tin trên biển báo điện tử...
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Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm quy định về đất đai, nhà ở, 
trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ?

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 21, 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) Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, hủy hoại 
đất. b) Giả mạo, gian lận giấy tờ, làm sai lệch hồ sơ trong việc cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với nhà ở. c) Quyết 
định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp phép khai thác tài nguyên, 
khoáng sản trái quy định của pháp luật. d) Vì lợi ích cục bộ mà ban hành 
các văn bản hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất 
trái pháp luật.

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương, nếu đảng viên vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn 
bằng, chứng chỉ, trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách?

Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 22, 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) Kê khai không đúng và sử dụng 
văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp. b) Công chứng, chứng 
thực, xác nhận văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trái quy định của pháp 
luật. c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm cấp 
phát, chứng nhận bản sao hoặc xác nhận tính hợp pháp của văn bằng, 
chứng chỉ, chứng nhận đã cấp. d) Không lập hoặc lập không đầy đủ hồ 
sơ theo quy định làm căn cứ để cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ, 
chứng nhận. đ) Có trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ, nhưng 
thiếu trách nhiệm để người khác lợi dụng làm văn bằng, chứng chỉ giả. 
e) Không chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức vi phạm trong việc cấp, xác nhận, công chứng hoặc mua văn 
bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp thuộc thẩm quyền của mình.
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