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

Chủ tịch Hồ chí minh nói về công tác đại hội Đảng 
Đại hội Đảng rất quan hệ đến 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. Cho 
nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp 
ý kiến dồi dào, để đảm bảo Đại hội thành công thật tốt đẹp.

Trong dịp chuẩn bị Đại hội Đảng, các đảng viên và chi bộ cần phải 
kết hợp chặt chẽ với công tác khác của mình.

Thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng là một dịp học tập tiến bộ.
Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ cần căn cứ vào những văn kiện đó, liên 

hệ với công tác thực tế của mình, để nâng cao tư tưởng, ý thức tổ chức 
và kỷ luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tiến bộ hơn nữa.

Trước khi thảo luận, mỗi một đồng chí phải nghiên cứu thật kỹ bản 
dự thảo Điều lệ Đảng. Khi thảo luận ở chi bộ thì mỗi một đồng chí phải 
liên hệ đúng đắn Điều lệ Đảng với công tác của chi bộ và của mình để 
góp đầy đủ ý kiến với Đại hội Đảng.

Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến 
của mình; phải gom góp ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương 
chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt.

Các địa phương phải khéo phân công cán bộ đi dự Đại hội Đảng 
và lãnh đạo sản xuất. Nếu vụ mùa làm không tốt, thì Đại hội sẽ không 
phấn khởi. Vì vậy, phải biết phân công, cử ai đi dự Đại hội, ai lo lãnh 
đạo sản xuất. Có thực mới vực được đạo.

Với niềm phấn khởi của toàn Đảng và toàn dân, chúng ta quyết 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ba năm và chuẩn bị tốt để 
tiến sang kế hoạch năm năm mà Đại hội Đảng đã đề ra. 

Trong phong trào thi đua để mừng Đại hội Đảng thắng lợi, các xí 
nghiệp đã thu được nhiều kết quả vẻ vang.
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GÓP PHẦN BẢO ĐẢM THÀNH CÔNG  
ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 
13, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Hội 
nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, 
đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào Báo cáo về tình hình kinh 
tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp 
tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng; công tác 
nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII và một số vấn đề 
quan trọng khác.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Trung ương dành 
thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình 
kinh tế - xã hội nước ta, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những 
hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Hội 
nghị thống nhất nhận định, trong chín tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 
khiến kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nặng nề, tăng trưởng âm; ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đã hội nhập sâu rộng của nước ta. 
Nhờ có sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Ðảng, toàn 
dân, toàn quân, Việt Nam vẫn được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được coi 
là điểm sáng của thế giới về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh 
tế - xã hội; niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và chế độ xã 
hội chủ nghĩa không ngừng được củng cố, nâng cao. Kinh tế nước ta vẫn 
tăng trưởng dương, đạt hơn 2% trong chín tháng đầu năm, dự kiến từ 2% 
đến 3% trong năm 2020 (được đánh giá là một trong số 16 nền kinh tế mới 
nổi thành công nhất trong bối cảnh đại dịch). Kinh tế vĩ mô ổn định, các 
cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Văn hóa, xã hội tiếp tục 
có tiến bộ, đời sống nhân dân được bảo đảm. Công tác đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tiếp tục được tập trung 
chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế 
trong bối cảnh đại dịch, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao 
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uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Quốc phòng, an ninh 
được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng, tự hào đã đạt 
được, Trung ương cũng cho rằng kinh tế - xã hội nước ta vẫn đang phải đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Kinh tế tăng trưởng chậm lại, ở 
mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Sản xuất, kinh doanh bị suy giảm; 
việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng lớn; việc bảo đảm các 
cân đối lớn của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần phải rà soát, 
đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện và có phương án điều 
chỉnh phù hợp, bảo đảm phát triển cao nhất kinh tế - xã hội những tháng 
cuối năm và những năm tiếp theo.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Hội nghị nhất trí 
cho rằng, đất nước ta bước vào năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức 
mới nặng nề hơn do tác động của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế 
toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta đã sớm chủ động, nhận diện, kịp thời đề ra 
và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, 
chính sách, biện pháp ứng phó phù hợp, có hiệu quả, rút ra được nhiều 
kinh nghiệm quý báu cho thời gian tới. Trước mắt, cần tăng cường công 
tác phân tích, dự báo tình hình, rà soát thật kỹ, xác định đúng các chỉ tiêu 
chủ yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng phát triển một số 
ngành, lĩnh vực quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp 
có tính đột phá, khả thi cao. Trên cơ sở những kết quả, thành tích và bài 
học kinh nghiệm của năm 2020, Hội nghị đã quyết định các chỉ tiêu chủ 
yếu, các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đồng bộ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi, sâu sắc, có nhiều ý kiến đóng 
góp cụ thể, xác đáng và thống nhất về các nội dung cần bổ sung, sửa đổi 
dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng. Trung ương ghi nhận, 
biểu dương các Tiểu ban của Ðại hội và các cơ quan liên quan đã khẩn 
trương, nghiêm túc cập nhật tình hình, tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý 
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kiến hợp lý, hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện trình Trung 
ương tại Hội nghị lần này. Trung ương cho rằng, các dự thảo mới được 
chuẩn bị rất công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt sâu 
sắc nguyên tắc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi 
mới, giữa kế thừa và phát triển. Dự thảo các văn kiện lần này đã kế thừa, 
bổ sung, phát triển đúng đắn đường lối đổi mới của Ðảng trong 35 năm 
qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng về nhận thức, 
về tầm nhìn, về mục tiêu tổng quát, về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, về 
phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, về các đột phá chiến lược… Ban 
Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban và các cơ 
quan có liên quan khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương 
hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện để xin ý kiến của các đại 
biểu Quốc hội khóa XIV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính 
trị - xã hội và nhân dân theo đúng tiến độ đã đề ra.

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Hội nghị 
đánh giá cao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự đã bám sát Phương hướng 
công tác nhân sự Ðại hội XIII được Trung ương thông qua, chuẩn bị một 
cách công phu, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự. Trung ương đã 
thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến 
danh sách nhân sự, bỏ phiếu biểu quyết danh sách nhân sự tham gia Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và 
dự khuyết) và danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng khẳng định và yêu cầu “… tổ chức thực hiện tốt Nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương lần này sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 gắn với 
phòng, chống dịch bệnh, xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Ðại 
hội XIII của Ðảng; làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XIII, góp phần bảo đảm thành công Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng”.
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KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA  
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 
XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 
2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 
2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020, Đại hội khẳng định:
Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các 
ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đến 
làm việc với Khánh Hòa, tỉnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ đề ra, đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Mục tiêu 
xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã đạt được những kết quả tích cực. 
So với khu vực và cả nước, Khánh Hòa đang từng bước trở thành 
một trong những trung tâm kinh tế 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 (trong đó, quy mô ngành dịch vụ xếp 
thứ 12/63), xếp thứ 4/14 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung 
(quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 4/14), xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố 
khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 
2/8, sau thành phố Đà Nẵng); GRDP bình quân đầu người xếp trong 
khoảng từ 14 - 17/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 3/14 tỉnh, thành phố 
thuộc khu vực miền Trung và 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. Hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh 
từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại; cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông 
nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp; phát triển các ngành 
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dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao; thu nhập bình quân 
đầu người tăng và không ngừng chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho nhân dân; chất lượng giáo dục - đào tạo tăng 
lên, khoa học - công nghệ được quan tâm; công tác bảo tồn và phát 
huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử được tăng cường; triển khai 
tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng 
thủ tỉnh, bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế đi đôi với củng cố, tăng 
cường quốc phòng, an ninh; Khánh Hòa được các bộ, ngành Trung 
ương, các tổ chức trong và ngoài nước thường xuyên lựa chọn để 
tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, hội nghị, hội thảo khoa học 
mang tầm quốc gia và quốc tế.

Công tác chăm lo 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 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 đã được triển khai bài bản, thường xuyên, qua đó 
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, 
đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn 
vị trong tỉnh và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là thành quả của 
sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ 
quan ở Trung ương; sự kiên quyết trong lãnh đạo của cấp ủy, sự nỗ 
lực trong điều hành của chính quyền các cấp, cùng sự đoàn kết, thống 
nhất, cố gắng vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 
có 4/20 chỉ tiêu không đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa 
tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có. Công tác quản lý nhà 
nước trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, kinh doanh, thông 
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tin, báo chí,... còn nhiều bất cập, hạn chế. Chất lượng cuộc sống của 
nhân dân đã được cải thiện, song tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là ở hai 
huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số 
mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Những sai phạm nghiêm 
trọng của tỉnh đã ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cấp ủy, chính 
quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội. Nhận thức và ý thức trách 
nhiệm của số ít cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất 
là người đứng đầu chưa thật đầy đủ, sâu sắc, toàn diện; năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp; công tác quản lý, 
giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm thường 
xuyên; công tác vận động quần chúng và hoạt động của cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa 
phương thiếu chủ động, chưa linh hoạt.

Đại hội đã phân tích, chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách 
quan, rút ra những bài học kinh nghiệm và giao Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh khóa XVIII có trách nhiệm tiếp thu, ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết, đề ra lộ trình sớm khắc phục, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 
2020 - 2025

2.1. Phương hướng, mục tiêu chung: Xây dựng Đảng bộ và hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lãng phí; phát huy sức mạnh toàn dân, 
củng cố lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân; làm tốt nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập 
quốc tế. Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trên cơ sở đẩy 
mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành 
dịch vụ, du lịch, công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tập 
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trung xây dựng ngành nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế. Thực hiện có 
hiệu quả các nghị quyết và chương trình về phát triển kinh tế - xã hội; 
phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ. Tăng cường 
quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến 
đổi khí hậu; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã 
hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân 
dân. Tập trung xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, trở thành 
trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên 
và của cả nước.  

2.2. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025: Khánh Hòa trở thành trung 
tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Đến năm 
2030: Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô 
thị trực thuộc Trung ương. Đến năm 2045: Khánh Hòa trở thành địa 
phương phát triển hiện đại; thu nhập bình quân của người dân Khánh 
Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

2.3. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025
- Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng 

năm đạt 7,5% trở lên. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.685 
USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiếp tục tăng tỷ trọng các 
ngành dịch vụ (chiếm 52,6%), công nghiệp, xây dựng (chiếm 31,1%) 
và giảm tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản (chiếm 7,8%). Kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2025 đạt 2 tỷ USD. Thu ngân sách nội 
địa năm 2025 gấp 2,2 lần so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư phát triển 
toàn xã hội 5 năm 2021 - 2025 đạt trên 360 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng 
bình quân hàng năm trên 12%. Tỷ lệ huy động vốn đầu tư phát triển 
toàn xã hội/GRDP hàng năm đạt 55-60%. Tỷ trọng đóng góp của năng 
suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong GRDP bình quân hàng năm đạt 
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40%. Tốc độ tăng năng suất lao động (giá so sánh) bình quân giai đoạn 
2021 - 2025 đạt 6,8%.

- Về văn hóa - xã hội: Số hộ nghèo năm 2025 giảm 1/2 so với năm 
đầu nhiệm kỳ (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025). Huyện Khánh 
Sơn, huyện Khánh Vĩnh phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 4 - 5%/
năm. Số người lao động có việc làm tăng thêm bình quân hàng năm trên 
11,5 nghìn người; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực 
thành thị năm 2025 dưới 3,8%. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia ở 
4 cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) 
đến năm 2025 đạt 65,57%. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo 
đạt 85%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31%. Đến năm 2025, 
đạt 12,5 bác sĩ (10 bác sĩ công lập) trên 10.000 dân và 37,5 giường bệnh 
(33,5 giường công lập) trên 10.000 dân (không kể trạm y tế xã). Tỷ lệ 
suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2025 dưới 
8,5%. Đến năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; 
tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 45%. Tỷ 
lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 65%. Đến năm 2025, có ít nhất 80% số 
xã đạt chuẩn nông thôn mới, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 
15 tiêu chí; các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm đạt chuẩn 
huyện nông thôn mới; thành phố Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới.

- Về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững: Tỷ lệ che 
phủ rừng năm 2025 đạt trên 46,5%. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước 
sạch đến năm 2025 đạt 70%, nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước 
thải tập trung đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường năm 2025 
đạt 100%; Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị năm 2025 đạt 100%; Tỷ 
lệ xử lý chất thải y tế (nước thải, chất thải rắn) đạt Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường năm 2025 đạt 90%.
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- Về xây dựng Đảng: Phấn đấu hàng năm có trên 60% số tổ chức 
cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và từ 15% đến 20% tổ 
chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ so với tổng số 
tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ (tương ứng tỷ lệ 
từ 9% - 12%). Phấn đấu phát triển đảng viên bình quân hàng năm đạt từ 
1.700 đồng chí trở lên, trong đó có 55% trở lên trong độ tuổi thanh niên. 
Phấn đấu 50% đơn vị kinh tế tư nhân (có đủ các điều kiện cơ bản) đã 
có tổ chức đoàn thanh niên và công đoàn cơ sở, thành lập tổ chức đảng.

2.4. Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu sau:

(1) Thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội, phát triển 3 vùng 
động lực, đẩy mạnh kinh tế biển là nhiệm vụ ưu tiên chiến lược, mang 
tính đột phá; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của 
nền kinh tế, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

(2) Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành 
kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh 
tranh và chủ động hội nhập quốc tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chú trọng phát triển khu vực kinh 
tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước.

(3) Phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, khoa học - 
công nghệ; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng 
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

(4) Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại; xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị xã hội 
trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.

(5) Hoàn thiện bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh 
thực hiện cải cách hành chính.

(6) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.
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(7) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; 
nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; phát huy dân chủ, thực hành tiết 
kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

(8) Thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng, 
phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 
trình Bộ Chính trị ban hành chủ trương phát triển tỉnh Khánh Hòa đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2.5. Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Các nhiệm vụ trọng tâm
(1) Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh 
đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đủ phẩm 
chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quyết tâm khắc phục các 
hạn chế, khuyết điểm và sửa chữa các sai phạm để củng cố niềm tin và 
sự đồng thuận của nhân dân.

(2) Đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là thúc đẩy 
phát triển công nghiệp, phát triển du lịch chất lượng cao, phát triển kinh 
tế biển và đẩy mạnh thực hiện 3 vùng động lực phát triển và 4 chương 
trình kinh tế - xã hội.

(3) Làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, biển, đảo, nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển 
toàn diện trên các lĩnh vực.

(4) Thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển 
biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công 
bằng xã hội; tập trung công tác giảm nghèo, nhất là đồng bào dân tộc 
thiểu số và khu vực miền núi.

- Các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025
(1) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tỉnh; tập 
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trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, 
công khai, minh bạch, bình đẳng để thu hút đầu tư xã hội.

(2) Tập trung phát triển khu vực Bắc Vân Phong, tạo động lực phát 
triển mới.

(3) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; 
thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.

(4) Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu tỉnh Khánh Hòa trở thành đô 
thị trực thuộc Trung ương, có chất lượng môi trường sống tốt và là trung 
tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 
XVIII tiếp tục phát huy ưu điểm, quyết tâm khắc phục, sửa chữa khuyết 
điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
công tác trong nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của tổ chức đảng 
các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự 
Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII 
tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, 
báo cáo Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí, bầu Đoàn đại 
biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu 
dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII hoàn thành 
hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng và các cơ quan đảng Trung ương liên quan để quyết định 
chuẩn y theo quy định.
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V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu 
dự Đại hội đối với các văn kiện; hoàn chỉnh, ban hành Chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII và triển khai thực hiện.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân 
trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần 
quyết tâm, tính năng động và sáng tạo; phát huy tốt lợi thế, 
khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề 
ra, xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, trở thành trung tâm 
kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII, 50 đồng 
chí gồm (xếp theo thứ tự a,b,c):

1- Đồng chí Nguyễn Anh - Chánh án Tòa án tỉnh;
2- Đồng chí Bùi Thanh Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;
3- Đồng chí Trần Nam Bình - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh;
4- Đồng chí Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Khánh Sơn;
5- Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Vạn Ninh;
6- Đồng Chí Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
7- Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;
8- Đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc phụ trách 

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh;



Sinh hoaït chi boä

15

9- Đồng chí Nguyễn Văn Ghi - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy;

10- Đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy;
11- Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh;
12- Đồng chí Lê Thu Hải - Giám đốc Sở Công thương tỉnh;
13- Đồng chí Lương Đức Hải - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

thành phố Cam Ranh;
14- Đồng chí Lữ Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, 

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
15- Đồng chí Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh;
16- Đồng chí Nguyễn Hữu Hảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện Cam Lâm;
17- Đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
18- Đồng chí Phạm Thị Khánh Hương - Phó Trưởng ban Tổ chức 

Tỉnh ủy;
19- Đồng chí Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh;
20- Đồng chí Trần Thị Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh;
21- Đồng chí Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh;
22- Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh;
23- Đồng chí Hồ Văn Mừng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
24- Đồng chí Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn;
25- Đồng chí Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
26- Đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh;
27- Đồng chí Mấu Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh;
28- Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh;
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29- Đồng chí Tạ Hồng Quang - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;
30- Đồng chí Trần Ngọc Sanh - Phó Chủ nhiệm Thường trực 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
31- Đồng chí Trần Hải Sơn - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh;
32- Đồng chí Trần Ngọc Thanh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
33- Đồng chí Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh;
34- Đồng chí Võ Nam Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh;
35- Đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
36- Đồng chí Đinh Văn Thiệu - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Diên Khánh;
37- Đồng chí Lê Hữu Thọ - Bí thư Thành ủy Nha Trang;
38- Đồng chí Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh; 
39- Đồng chí Nguyễn Lê Đình Thống - Hiệu trưởng Trường 

Chính trị tỉnh; 
40- Đồng chí Nguyễn Thị Trung Thu - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh;
41- Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;
42- Đồng chí Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Biên phòng tỉnh; 
43- Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Giám đốc Sở Lao động, 

thương binh và xã hội tỉnh;
44- Đồng chí Tống Trân - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND 

thị xã Ninh Hòa;
45- Đồng chí Lê Hữu Trí - Chánh Thanh tra tỉnh;
46- Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy;
47- Đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;
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48- Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh;

49- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 
UBND thành phố Nha Trang;

50- Đồng chí Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí:
Ngày 13/10/2020, tại thành phố Nha Trang diễn ra Hội nghị lần 

thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 
2025. Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí 
thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh 
ủy được bầu với số phiếu 100%. Kết quả bầu cử như sau:

1- Đồng chí Nguyễn Khắc Định 9- Đồng chí Trần Ngọc Thanh

2- Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn 10- Đồng chí Trần Mạnh Dũng

3- Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân 11- Đồng chí Lê Hữu Hoàng

4- Đồng chí Hà Quốc Trị 12- Đồng chí Lê Hữu Thọ

5- Đồng chí Hồ Văn Mừng 13- Đồng chí Nguyễn Khắc Hà

6- Đồng chí Nguyễn Văn Ghi 14- Đồng chí Võ Hoàn Hải

7- Đồng chí Đào Xuân Lân 15- Đồng chí Lương Đức Hải

8- Đồng chí Bùi Đại Thắng 16- Đồng chí Lữ Thanh Hải

* Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Nguyễn Khắc Định.
* Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các đồng chí:
1- Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn
2- Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân 
3- Đồng chí Hà Quốc Trị
* Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn 

Văn Ghi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
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Danh sách đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng

* Đại biểu đương nhiên:
1- Đồng chí Nguyễn Khắc Định
2- Đồng chí Lê Thanh Quang
3- Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn
* Đại biểu chính thức:

4- Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân 13- Đồng chí Lê Hữu Thọ
5- Đồng chí Hà Quốc Trị 14- Đồng chí Nguyễn Khắc Hà
6- Đồng chí Trần Ngọc Thanh 15- Đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga
7- Đồng chí Trần Mạnh Dũng 16- Đồng chí Lương Đức Hải
8- Đồng chí Hồ Văn Mừng 17- Đồng chí Mấu Thái Cư
9- Đồng chí Nguyễn Văn Ghi 18- Đồng chí Võ Hoàn Hải
10- Đồng chí Đào Xuân Lân 19- Đồng chí Tạ Hồng Quang
11- Đồng chí Bùi Đại Thắng 20- Đồng chí Nguyễn Trọng Trung
12- Đồng chí Lê Hữu Hoàng

* Đại biểu dự khuyết:
1- Đồng chí Bùi Hoài Nam 2- Đồng chí Trang Sĩ Trung

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Xử lý nghiêm chiêu trò tiếp tay “truyền thông đen” phá hoại 

đại hội Đảng
Càng gần đến ngày diễn ra đại hội đảng ở các cơ quan Trung 

ương và địa phương, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, sự chống 
phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị càng quyết 
liệt với nhiều chiêu trò tinh vi, thâm hiểm. Chúng triệt để sử dụng 
“truyền thông đen”, mạng xã hội và các KOL (người nổi tiếng trên 
mạng xã hội) để phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động... 
Đáng cảnh báo là đã xuất hiện hiện tượng tiếp tay, “nối giáo” cho 
“truyền thông đen” phá hoại đại hội đảng các cấp.
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Chiêu trò nguy hiểm
Những ngày gần đây, trước và sau khi 14 đảng bộ cấp tỉnh tổ chức 

đại hội trước, một nhóm KOL bao gồm vài cựu nhà báo, phóng viên tự 
lập ra trang fanpage tuyên bố là “truyền thông sạch”, “báo trung lập”, 
“nhà báo công dân” liên tục viết bài xuyên tạc, kích động.

Chuyện xảy ra ở tỉnh Bình Thuận là một ví dụ. Tại cuộc họp báo 
về Đại hội Đảng bộ tỉnh này, người phát ngôn Tỉnh ủy đã nêu thực tế 
có nhiều thông tin trên diễn đàn mạng xã hội, thậm chí có cả một số cơ 
quan báo chí nêu không đúng, mang tính võ đoán, không có căn cứ về 
công tác nhân sự ở địa phương trước thềm đại hội. Thậm chí, đã có một 
tổng biên tập đến địa phương xin lỗi vì đưa tin chưa đúng nhưng không 
ít người vẫn dựa vào thông tin sai lệch đó để tán phát, gây hoang mang 
dư luận.

“Tát nước theo mưa”, nhân chuyện báo chí, dư luận phê phán một 
số địa phương mua quà tặng tốn kém cho đại biểu dự đại hội, mặc dù 
Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ tặng mỗi đại biểu một chiếc cặp 
trị giá hơn 200 nghìn đồng, kẻ xấu vẫn xuyên tạc. Riêng nhóm “truyền 
thông sạch” thì cố tình bóp méo thông tin, chúng suy diễn nhiều địa 
phương mua quà tặng xuất xứ nước ngoài, kích động suy nghĩ cực đoan, 
không đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, trước thềm đại hội Đảng bộ tỉnh Đắc Lắc, nhóm “Báo 
sạch” liên tục viết bài với nội dung suy diễn, xuyên tạc việc cơ quan 
chức năng địa phương này khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với hai đối 
tượng liên quan đến một vụ án hình sự nghiêm trọng. Theo thông tin 
từ người phát ngôn Bộ Công an và cơ quan chức năng thì từ đầu năm 
2020, một nhóm đối tượng tạo lập các trang web để gửi và tán phát các 
tài liệu nói xấu đến hàng trăm cán bộ lãnh đạo, đảng viên ở Trung ương 
và địa phương. Thậm chí, cơ quan chức năng cho biết, chúng còn dùng 
tiền, vật chất mua chuộc để lôi kéo một giáo viên đứng đơn tố cáo sai 
sự thật kéo dài. Khi người này dừng việc tố cáo thì chúng lôi kéo, mua 
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chuộc trang mạng xã hội, công ty truyền thông và một vài tạp chí điện 
tử thông tin tán phát thông tin xuyên tạc.

Thật đáng buồn, theo cơ quan chức năng, việc tán phát thông tin, 
đơn, thư xuyên tạc lại bắt nguồn từ một tiến sĩ, giảng viên đại học ở 
thành phố Hồ Chí Minh kích động và xúi giục. Chính từ những thông 
tin đó, nhóm “Báo sạch” bao gồm những đối tượng thường xuyên viết 
bài với nội dung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đả phá chế độ 
XHCN, đòi đa nguyên, đa đảng... đã mở một chiến dịch thông tin, liên 
tục bóp méo, nói xấu Đảng, Nhà nước, xuyên tạc ngành giáo dục và đại 
hội đảng các cấp. Hầu hết những bài viết từ nhóm này tung ra đều được 
các đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, các trang 
của tổ chức Việt Tân, trang điện tử BBC, RFA, VOA tiếng Việt dẫn lại, 
suy diễn, xuyên tạc vụ việc, cho rằng có sự “đấu đá, triệt hạ” trước đại 
hội Đảng... Ngay cả một vị nguyên là lãnh đạo trường đại học, từng là 
bí thư đảng ủy nhà trường cũng gửi email, chia sẻ thông tin cho nhóm 
“truyền thông đen” để chúng nhào nặn, xuyên tạc.

Tại tỉnh Bắc Giang, một số đối tượng đã thực hiện bài viết xuyên 
tạc, nói xấu lãnh đạo tỉnh trên mạng xã hội Facebook “Việt Tân”. Có 19 
tài khoản Facebook cá nhân tại tỉnh Bắc Giang chia sẻ lại những bài viết 
đó, ảnh hưởng xấu tới dư luận, kích động xuống đường biểu tình…, gây 
phức tạp dư luận trước thềm đại hội đảng các cấp. Cơ quan chức năng 
đã làm việc với 19 chủ Facebook và sau đó họ đều nhận thức ra sai lầm 
khi tiếp tay cho thông tin xấu, đã gỡ bỏ nội dung chia sẻ. 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh 
mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an): 
“Tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII thì những hoạt động này diễn biến 
hết sức phức tạp. Có đến hàng nghìn trang ở trên mạng xã hội và các 
kênh youtube. Đặc biệt, như Việt Tân có đến hơn 1.000 clip liên quan 
đến hoạt động tiến hành đại hội đảng các cấp để xuyên tạc, tuyên truyền 
thông tin sai sự thật.
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Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 13 khai mạc, các trang của tổ 
chức Việt Tân đã đăng tải các bài viết, clip dạng như “Tiết lộ danh sách 
ứng viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ đưa ra tại Hội nghị 13” và  đăng/
phát nhiều tin, bài hòng bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. 
Họ rêu rao rằng, Hội nghị Trung ương 13 sẽ “đấu đá khốc liệt”, khó mà 
hoàn thiện công tác nhân sự. Đó là những thông tin bịa đặt nhưng vẫn 
có người do tò mò, hiếu kỳ đã chia sẻ, tán phát các thông tin không đúng 
sự thật này.

Sự thật không như “truyền thông đen” rêu rao. Bế mạc Hội nghị 
Trung ương lần thứ 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
khẳng định: Trung ương đánh giá cao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân 
sự, kể từ sau hội nghị Trung ương 12 (tháng 5/2020) đã bám sát phương 
hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, chuẩn bị một cách công phu, khoa 
học, bài bản, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành 
Trung ương khóa mới... Kết quả rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách 
nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị”.

Một biểu hiện suy thoái
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn:“Trong Đảng 

thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình 
và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và 
thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Thật không thể chấp nhận những người đứng trong tổ chức, trước 
khuyết điểm, sai phạm của người khác chẳng những không phê bình 
chân thành và đấu tranh thẳng thắn, làm rõ vi phạm, khuyết điểm của 
đồng chí mình theo đúng kỷ luật, pháp luật, thông qua các tổ chức đảng, 
chính quyền, đoàn thể mà lại “ném đá giấu tay”, tiếp tay cho “truyền 
thông đen”, thậm chí cho các thế lực thù địch.

Đây cũng chính là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng ta đã chỉ ra: 
“... Lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, hoặc vu khống, bôi 
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nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong 
sáng”. Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về 
“Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” đã nêu cụ thể một số hành vi vi phạm 
kỷ luật liên quan đến mạng xã hội. Đó là: “Lợi dụng và sử dụng các 
phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, 
hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng”.

Chúng ta từng chứng kiến những bài học đau xót khi những cán 
bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, “chơi dao đứt tay” và phải trả giá rất 
đắt vì tiếp tay cho “truyền thông đen”. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung 
ương 4, khóa XII vào năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (nay là 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) đã nhắc đến trường hợp Trịnh Xuân Thanh 
và cảnh báo: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn 
tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất 
ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với 
các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và dân tộc”.

Theo kết luận từ cơ quan chức năng, từ chỗ coi thường kỷ luật 
của Đảng, khi bị xử lý, Trịnh Xuân Thanh viết đơn xin ra khỏi Đảng, 
công khai tuyên bố không còn tin ở lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trốn đi 
nước ngoài và tiếp tay cho các đối tượng phản động để chúng xuyên 
tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Đây là một trường hợp vi phạm điển 
hình, một bài học đắt giá mà mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên 
cần suy ngẫm.

Chủ động ngăn ngừa, kiên quyết xử lý
Có một thực tế đáng lo ngại là trong một số đơn, thư tố cáo sai sự 

thật, một số thông tin tán phát trên mạng xã hội và gửi đài, báo nước 
ngoài... đã có sự nhúng tay, góp sức của một số cán bộ cơ hội, biến 
chất, kéo bè kết cánh, đứng sau giật dây, kích động, xúi giục, “ném đá 
giấu tay”; thậm chí đầu tư tài chính để mua chuộc, sử dụng “truyền 
thông đen”.
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Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2020, Ban Tiếp công dân Trung ương đã 
tiếp nhận hơn 9.100 đơn các loại, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 
2019, song có tới hơn 6.400 đơn không đủ điều kiện xử lý (trên 70%).

Dường như, chúng ta vẫn còn thiếu những quy định, chế tài, biện 
pháp mạnh để ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các đối tượng “ném đá 
giấu tay”, tiếp tay cho “truyền thông đen” và các thế lực thù địch, phản 
động, cơ hội chính trị. Trên thực tế, đã có một số trường hợp vi phạm bị 
xử lý nhưng có lẽ vẫn chưa đủ sức răn đe.

Vì vậy, để đấu tranh hiệu quả với thủ đoạn, chiêu trò thâm hiểm 
trên, đã đến lúc phải thực hiện kiên quyết, triệt để hơn các quy định 
của pháp luật về quản lý internet, mạng xã hội, xử lý các hành vi vu 
khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Trong đó, cần xử 
lý nghiêm minh, xét xử công khai và có hình phạt thích đáng để làm 
gương với những hành vi tội phạm có tổ chức, quy mô rộng, thời gian 
kéo dài như các vụ việc ở các địa phương; đặc biệt, phải tìm ra đối 
tượng chủ mưu, đứng đầu, nếu là cán bộ, đảng viên càng phải xử lý 
nghiêm minh theo đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với cấp ủy đảng các cấp, cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại 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 lần thứ XIII của Đảng: “Phải tỉnh táo, cảnh giác, 
chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả 
với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù 
địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn”.

Đối với những đối tượng lập ra các hội, nhóm “truyền thông đen”, 
nhân danh KOL để phát tán thông tin kích động, xuyên tạc, chống phá 
Đảng, Nhà nước và đại hội đảng các cấp, đề nghị các cơ quan pháp luật 
cần tăng cường quản lý, với các đối tượng không chuyển biến sau khi 
đã giáo dục thuyết phục, cần có biện pháp xử lý theo pháp luật, không 
để họ lũng đoạn mạng xã hội, coi thường kỷ cương phép nước, gây bức 
xúc trong xã hội!
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bộ Chính trị về việc phê 

duyệt văn kiện, đề án, phương án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, tại Hà Nội; gặp mặt các 
đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; dự 
Lễ ký kết biên bản nghi nhớ giữa UBND tỉnh và Tập đoàn IPPG; dự 
hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 
- 2025; Lễ khởi công Dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang; 
dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban và các cơ 
quan của Đảng năm 2020; Lễ đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang Liệt sĩ 
Hòn Dung và dâng hương tại Đền thờ Tháp Trầm Hương nhân dịp Kỷ 
niệm 75 năm Quốc khánh 02/9; nghe Tiểu ban Vật chất báo cáo công 
tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 
2020-2025; làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang; nghe 
báo cáo và kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị và phục vụ Đại hội; với 
Đoàn Kiểm tra số 1465 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

 - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu Đảng 
bộ Quân khu 5; chủ trì họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII; dự Lễ khởi công xây dựng nhà cho người nghèo 
tại huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn; làm việc với Ban Thường 
vụ Huyện ủy Khánh Sơn; tiếp xúc cử tri của huyện Vạn Ninh và thị 
xã Ninh Hòa; nghe báo cáo công tác chuẩn bị các tham luận tại Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; làm việc với Đảng ủy các xã Cam An Bắc 
và Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm; Đảng ủy các phường Cam Phúc 
Nam và Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị quán 
triệt Nghị quyết số 30- NQ/TU của Tỉnh ủy về bảo vệ an ninh quốc 
gia trên địa bàn tỉnh và một số chỉ thị, nghị quyết khác có liên quan; 
chủ trì hội nghị giao ban tháng 9/2020; dự Đêm hội trăng rằm năm 
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2020 tại Trường Tiểu học xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh; Lễ khánh 
thành Cụm công nghiệp Sông Cầu, động thổ công trình tổng kho; 
Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 157 năm ngày sinh bác sĩ Alexandre 
Yersin; các hoạt động công tác xã hội nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn 
trong năm 2020; dự họp Tiểu ban Vật chất Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII; 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; nghe báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công; 
làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Phương và Đảng ủy xã Vĩnh Trung, 
thành phố Nha Trang.

- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định điều động và 
bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; dự làm việc với Đoàn 
công tác của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; làm việc với 
Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn; dự Lễ khởi công xây dựng 
nhà cho người nghèo tại huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn; Lễ 
khánh thành công trình Măng non cấp tỉnh “Khu vui chơi miễn phí 
cho trẻ em miền núi” tại huyện Khánh Vĩnh; dự và phát biểu tại Lễ 
kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng huyện Khánh Vĩnh; dự Hội nghị 
trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng về tình hình, kết quả công 
tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020; Lễ 
khởi công xây dựng nhà cho người nghèo tại huyện Vạn Ninh; làm 
việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh về triển khai các công 
việc sau Đại hội và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; làm việc với 
Đảng ủy xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) và Đảng ủy phường Ninh 
Giang (thị xã Ninh Hòa).

- 15/9: tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 
lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025. Trong 5 năm qua, tuy gặp rất nhiều 
khó khăn, thách thức, nhưng công tác thi đua của tỉnh tiếp tục cổ vũ 
động viên các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân thi đua khắc phục 
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khó khăn, đạt kết quả tích cực, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 91.541 
tỷ đồng. Khánh Hòa là 1 trong 5 tỉnh xuất khẩu thủy sản mạnh của cả 
nước. Thị trường xuất khẩu mở rộng đến 135 quốc gia, tăng 30 nước 
so với năm 2015. Quy mô tăng trưởng kinh tế của tỉnh xếp thứ 24/63 
tỉnh, thành phố và thứ 3/8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam 
Trung bộ. Từ đó các phong trào đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân 
trong tỉnh được phong tặng, truy tặng nhiều danh hiệu cao quý. Đại 
hội xác định phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 tập 
trung thực hiện các nội dung: Ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các 
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phong 
trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học 
- công nghệ trong các lĩnh vực, thành phần kinh tế gắn với tổ chức lại 
sản xuất, hợp lý hóa quy trình; thi đua thực hiện các nhiệm vụ quốc 
phòng - an ninh, gắn phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi 
đua quyết thắng và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ 
quốc. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng …

- 09/10: UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương 
trình cải cách hành chính (CCHC) tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Sau 10 
năm, hầu hết mục tiêu của chương trình đều đạt; nhiều chỉ tiêu vượt 
kế hoạch, hoàn thành sớm hạn như: Triển khai mô hình một cửa liên 
thông theo hướng hiện đại; hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC) 3 cấp; hoàn thiện cơ sở dữ liệu TTHC; tỷ lệ thủ 
tục được cắt giảm thời gian so với quy định; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, 
thanh toán trực tuyến; chỉ số mức độ hài lòng… Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ở 
3 cấp hành chính tỉnh và cơ quan ngành dọc giảm rất đáng kể; tỷ lệ hồ 
sơ sớm hạn tăng rất mạnh. Đặc biệt, việc đưa Trung tâm Dịch vụ hành 
chính công trực tuyến tỉnh vào hoạt động từ năm 2018 đã tạo chuyển 
biến mạnh trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nền tảng dịch vụ 
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công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh đã sẵn sàng 100%…
- Trong tháng 10/2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa lần thứ XVIII, trên địa bàn tỉnh tổ chức khởi công các 
công trình chào mừng Đại hội:

+ Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh tổ chức lễ khởi công Dự 
án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang tại phường Ngọc Hiệp, 
thành phố Nha Trang. Dự án do Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh 
làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 760 tỷ đồng. Đây là dự án đa 
mục tiêu nhằm ngăn chặn tình trạng nhiễm mặn sông Cái Nha Trang 
vào mùa khô, đảm bảo mặt cắt thoát lũ vào mùa mưa theo hiện trạng, 
đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 500.000 người dân thành 
phố Nha Trang, một phần huyện Diên Khánh và nước cho hoạt động 
du lịch; đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất gần 2.000ha đất 
nông nghiệp 2 bên bờ sông và nước sản xuất cho Nhà máy Sợi Nha 
Trang; kết hợp giao thông qua sông Cái theo đường Vành đai 2, cải 
thiện điều kiện giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho 
thành phố Nha Trang; giữ mực nước cải tạo môi trường sinh thái và 
phục vụ giao thông đường thủy, phát triển du lịch dọc sông Cái; điều 
tiết một phần dòng chảy sang phía sông Tắc, sông Quán Trường để cải 
tạo môi trường đô thị cho phía Tây và Nam thành phố Nha Trang. Dự 
kiến cuối năm 2022, Dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang sẽ 
hoàn thành và đưa vào sử dụng.

+ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh 
Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) tổ chức lễ khánh thành Cụm công 
nghiệp (CCN) Sông Cầu và động thổ công trình tổng kho (huyện 
Khánh Vĩnh). CCN Sông Cầu do Công ty Yến sào Khánh Hòa làm 
chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 242 tỷ đồng. CCN có quy mô 40,36ha 
(các nhà máy, xí nghiệp được xây dựng trên phần diện tích khoảng 
30ha với 27 lô) được thiết kế dành riêng cho các ngành công nghiệp 
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như: Chế biến nông - lâm sản, may mặc, sản xuất gỗ mỹ nghệ xuất 
khẩu, công nghiệp cơ khí chế tạo, sửa chữa máy móc, cơ khí xây 
dựng, sản xuất vật liệu xây dựng... Hiện nay, có 9 nhà đầu tư thứ cấp 
đăng ký thuê đất tại CCN (chiếm hơn 60% diện tích đất toàn khu)… 
Dự án công trình tổng kho, đây là công trình nằm trong CCN Sông 
Cầu với diện tích 16.841m² gồm các hạng mục: Kho nguyên liệu, kho 
thành phẩm và cảnh quan cây xanh với tổng mức đầu tư gần 44,9 tỷ 
đồng; dự kiến, công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào 
khoảng đầu năm 2022.

+ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công Dự án đường Tỉnh lộ 3. Dự án 
Đường Tỉnh lộ 3 có tổng chiều dài khoảng 13,6km với tổng vốn đầu 
tư 340,75 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh). Dự án gồm 2 
nhánh: Nhánh 1 bắt đầu tại ngã ba UBND xã Phước Đồng (thành phố 
Nha Trang) đến đường dẫn nối lên đường cao tốc Bắc - Nam tại xã 
Suối Tân (huyện Cam Lâm); nhánh 2 nối từ đường số 6 (Khu dân cư 
Đất Lành) đến ngã tư nghĩa trang Phước Đồng. Dự kiến, công trình sẽ 
hoàn thành và đưa vào sử dụng vào khoảng đầu năm 2022.

+ Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công Dự án Bệnh 
viện Đa khoa thành phố Nha Trang được xây dựng trên diện tích hơn 
15.300m² tại Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái với tổng kinh phí hơn 
355 tỷ đồng (gồm chi phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị y tế) từ 
nguồn vốn ngân sách nhà nước và từ khoản thu chuyển quyền sử dụng 
đất các cơ sở y tế của thành phố Nha Trang. Đây là công trình công 
cộng cấp III, cao từ 1 đến 6 tầng, thang máy, kết cấu khung sàn bê 
tông cốt thép chịu lực, mái bê tông cốt thép kết hợp mái lợp tôn cùng 
hệ thống thông gió, điều hòa không khí, hệ thống khí y tế, hệ thống 
nước tiệt trùng, hệ thống cấp điện… Dự kiến, công trình này sẽ hoàn 
thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2022.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI  
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2020

1. Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, ngày 14/8/2020 của Chính phủ 

quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có 
hiệu lực từ ngày 01/10/2020, quy định 8 biện pháp chống, ngăn 
chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác: (1) Xây dựng, triển 
khai các hệ thống chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, 
cuộc gọi rác; (2) Xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư 
điện tử rác, cuộc gọi rác; (3) Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, 
dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi 
rác; (4) Tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, 
cuộc gọi rác; (5) Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo 
qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại; (6) Ngăn chặn, thu hồi 
địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác; (7) 
Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về chống, ngăn chặn 
tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; (8) Tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 
Nghị định cũng bổ sung hình thức xử phạt đối với các hành vi vi 
phạm trong lĩnh vực này. Phạt tiền từ 05 - 100 triệu đồng tùy theo 
mức độ vi phạm trong việc nhắn tin, gọi điện, gửi thư điện tử rác; 
mức phạt đến 100 triệu đồng được áp dụng với hành vi gửi tin nhắn 
quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm 
trong danh sách không quảng cáo. Thu hồi số điện thoại thực hiện 
hành vi vi phạm. Đối với doanh nghiệp viễn thông, Internet, mức 
phạt tiền cao nhất lên tới 170 triệu đồng nếu không thực hiện các 
biện pháp để ngăn chặn tin nhắn, cuộc gọi rác, thư điện tử rác theo 
yêu cầu; không hỗ trợ người dùng ngăn chặn tình trạng trên…

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200773
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2. Vi phạm quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia bị phạt đến 100 
triệu đồng

Theo Nghị định số 96/2020/NĐ-CP, ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới 
quốc gia, có hiệu lực từ ngày 10/10/2020, quy định phạt tiền đối với một trong 
những hành vi sau: (1) Làm hư hại mốc giới, cọc dấu, dấu hiệu đường biên 
giới, vật đánh dấu đường biên giới, cột cờ, điểm cơ sở, bia chủ quyền trên các 
đảo; (2) Làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới hoặc làm ảnh hưởng đến 
đường biên giới quốc gia; (3) Xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30m 
tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc 
hoặc 100m tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - 
Lào, Việt Nam - Campuchia; (4) Xây dựng trái phép công trình trên sông, suối 
biên giới.

Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá 
nhân trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là 50 triệu đồng. Trường 
hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 
hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

3. Vi phạm kinh doanh đa cấp sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng
Ngày 26/08/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, 
buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, có hiệu 
lực từ ngày 15/10/2020. Trong đó quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm 
hành chính về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cụ thể, phạt tiền 
từ 80 - 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện một 
trong các hành vi: Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền 
nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; yêu cầu người khác 
phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán 
hàng đa cấp; cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh 
tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp 
mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó...

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200820
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200841
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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 về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ, trường hợp nào thì kỷ luật bằng các hình thức sau: cảnh cáo hoặc 
cách chức (nếu có chức vụ); khai trừ?

Trả lời: 
- Theo Khoản 2, Điều 22, Quy định 102 quy định: Trường hợp đã bị xử 

lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần 
đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): a) Sử 
dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi 
tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ, thi 
chuyển ngạch, nâng bậc để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử, phong tặng hoặc 
công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước. b) Thiếu trách nhiệm làm 
mất, hỏng nội dung hồ sơ mà mình có trách nhiệm quản lý để cấp văn bằng, 
chứng chỉ, chứng nhận. c) Can thiệp đến cá nhân, tổ chức để bản thân hoặc 
người khác được xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, 
không đúng đối tượng. d) Ký, cấp văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp cho 
người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện; ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm 
quyền ra quyết định cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trái phép. đ) Làm 
giả hoặc cố ý sửa chữa, bổ sung, xác nhận sai sự thật làm sai lệch hồ sơ để cấp 
có thẩm quyền cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người không đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn; sửa chữa, bổ sung làm sai lệch các nội dung trong văn bằng, chứng 
chỉ phục vụ cho hành vi trái pháp luật. e) Cho người khác sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ của mình để sử dụng trong việc tuyển dụng, đi học, thi nâng ngạch, 
bổ nhiệm, bầu cử hoặc các mục đích trái quy định.

- Theo Khoản 3, Điều 22, Quy định 102 quy định: Trường hợp vi phạm 
quy định tại Khoản 1 và 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) 
Làm công tác tuyển dụng, xét tuyển, đào tạo nhưng cố ý để người không đủ 
tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp 
pháp được dự thi tuyển, xét tuyển đi học, thi nâng ngạch. b) Lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn bao che cho cán bộ, công chức, đảng viên thuộc quyền quản lý 
sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp. c) Trực tiếp tham 
gia hoặc tiếp tay cho việc sản xuất, tiêu thụ hoặc môi giới tiêu thụ văn bằng, 
chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.
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