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THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 - XUÂN TÂN SỬU  
CỦA TỈNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN 
- ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA 

Thưa toàn thể đồng bào, cán bộ và chiến sĩ thân mến!
Nhân dịp Xuân mới Tân Sửu 2021, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa 
thân ái gửi đến toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các Mẹ Việt Nam 
anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các cựu 
chiến binh, cán bộ hưu trí, chức sắc, tín đồ các tôn giáo và kiều bào 
Khánh Hòa những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2020 là một năm đầy thách thức, khó khăn do dịch bệnh 
Covid-19 bùng phát và lây lan trên diện rộng, cùng với các tác động của 
thiên tai, bão lũ ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã 
hội của cả nước nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Tuy nhiên, 
với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đoàn kết, bền bỉ 
vượt qua thử thách của toàn dân, toàn quân tỉnh nhà, công tác phòng, 
chống dịch bệnh, khắc phục các ảnh hưởng của thiên tai đã đạt nhiều 
kết quả tốt, tỉnh đã hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội đề ra; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh 
quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại, 
thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài có tín hiệu khởi sắc; an sinh xã 
hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị tiếp tục được quan tâm; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Các kết quả 
đạt được trong năm 2020 này có ý nghĩa chính trị, xã hội rất quan trọng, 
góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội 
và là cơ sở, tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 
2020 - 2025, năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, có ý 



Sinh hoaït chi boä

3

nghĩa rất quan trọng trong khởi đầu một giai đoạn phát triển mới. Trên 
cơ sở phát huy, kế thừa các thành tựu đạt được và tiếp tục khắc phục các 
tồn tại yếu kém trước đây, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể đồng bào 
và chiến sĩ tỉnh nhà phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng 
động, sáng tạo, bền bỉ vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, chung sức chung lòng, từng bước 
vững chắc xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững, toàn 
diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn 
của cả nước.

Kính chúc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và kiều bào Khánh Hòa ở 
nước ngoài năm mới sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Chào thân ái và quyết thắng!

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

Đảng, Bác Hồ và mùa Xuân dân tộc
Hằng năm cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, khi cả dân tộc đón mùa 

xuân mới cũng là lúc Đảng ta, nhân dân ta kỷ niệm ngày thành lập 
Đảng. Xuân Tân Sửu 2021 này, Đảng ta tròn 91 tuổi. Suốt 91 năm kể từ 
ngày có Đảng, Đảng luôn đồng hành cùng dân tộc, chèo lái con thuyền 
cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên 
những mùa Xuân rực rỡ Việt Nam. Sự ra đời và trưởng thành của Đảng 
luôn gắn liền với sự sáng lập và rèn luyện của Bác Hồ kính yêu.

Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối 
cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước 
theo lối cũ thì năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm 
đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đã đi qua 3 đại dương, 
4 châu lục, gần 30 quốc gia và đã phát hiện ra chân lý: Chủ nghĩa tư bản, 
chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và 
nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các thuộc địa.
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Những năm hoạt động ở nước ngoài, Người đã tìm đến chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tháng 02/1920, Người tham gia thành lập Đảng Cộng sản 
Pháp, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Đó là một sự kiện 
lịch sử trọng đại, không chỉ là việc Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu 
nước đến với lý luận cách mạng của thời đại là chủ nghĩa Mác-Lênin, mà 
còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của con đường giải phóng dân tộc 
Việt Nam: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường 
nào khác con đường cách mạng vô sản. Từ đây, cùng với việc thực hiện 
nhiệm vụ đối với phong trào cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc truyền 
bá chủ nghĩa Mác-Lênin, vạch phương hướng chiến lược cách mạng 
Việt Nam và chuẩn bị điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá 
chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước 
Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Người nhấn mạnh: Cách mạng muốn thành công phải có đảng 
cách mạng chân chính lãnh đạo; đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến, cách 
mạng và khoa học dẫn đường, đó là hệ tư tưởng Mác-Lênin.

Người đã viết nhiều bài báo, nhiều tham luận tại các đại hội, hội 
nghị quốc tế, viết tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và tổ chức 
ra các tờ báo Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong, 
nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. Năm 1927, Bộ 
Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tác phẩm 
“Đường cách mệnh” (tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở lớp 
huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên). Đó là sự 
chuẩn bị về đường lối chính trị tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Người khẳng định, muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một 
đảng lãnh đạo, đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như 
người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy.

Cũng trong thời gian này, Người tập trung cho việc chuẩn bị về 
tổ chức và cán bộ. Người lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
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(1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) 
và gửi đi học tại trường Đại học Phương Đông (ở Liên Xô cũ) và trường 
Lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc) nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng 
Việt Nam. Nhờ hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối mà những điều kiện thành lập 
Đảng ngày càng chín muồi.

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ 
chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập 
một đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào 
cộng sản ở Việt Nam. Mùa xuân năm Canh Ngọ 1930, Nguyễn Ái Quốc 
đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng 
(Trung Quốc). Hội nghị đã quyết định hợp nhất 3 tổ chức Đảng (Đông 
Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng 
sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và 
thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương 
trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản. Những văn kiện đó 
do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất Đảng thông qua, 
là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của 
cách mạng Việt Nam. Hội nghị thông qua lời kêu gọi của Nguyễn Ái 
Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến 
đồng bào, đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra 
đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách 
mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính 
là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ 
lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng 
khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng 
diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển 
mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho 
sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng 
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chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành 
những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định 
phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 
91 năm qua.

Đón chào xuân mới Tân Sửu 2021, cũng là sinh nhật Đảng ta tròn 
91 tuổi. Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, nhằm đề ra quyết sách mới đưa đất nước ngày càng phát 
triển; năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, có ý nghĩa 
rất quan trọng trong khởi đầu một giai đoạn phát triển mới. Mừng Đảng, 
đón xuân, trong thời khắc giao thoa của đất trời, mỗi người Việt Nam 
đều luôn tự hào, biết ơn Đảng, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính yêu, nguyện đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã 
chọn; cùng toàn Đảng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
và hội nhập quốc tế, vươn đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

VỮNG VÀNG QUA THỬ THÁCH
Thế giới vừa đi qua năm 2020 đầy biến động. Nổi lên là đại dịch 

Covid-19 đã làm thế giới chìm ngập trong nỗi âu lo và nỗi âu lo đó chưa 
dừng lại. Tính đến 08 giờ sáng ngày 10/01/2021, thế giới ghi nhận hơn 
90 triệu người mắc, hơn 1,9 triệu người chết; thiệt hại ước tính 9.000 
tỷ USD, kinh tế thế giới rơi vào suy thoái nặng nề, tăng trưởng âm gần 
4%, đại dịch Covid-19 đã làm biến đổi sâu sắc các mối quan hệ về chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn thế giới. Thêm nữa, các cuộc xung 
đột sắc tộc, xu hướng bảo hộ mậu dịch, cuộc chiến thương mại giữa các 
nước lớn... cũng tác động mạnh đến hầu hết các nước.

Với một nền kinh tế có độ mở lớn và hội nhập sâu rộng như nước 
ta, bối cảnh thế giới như vậy khiến chúng ta gặp vô vàn khó khăn, thách 
thức. Ðại dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi, thiên tai, hạn hán, bão lũ, 
sạt lở đất... liên tiếp xảy ra, nhất là ở miền Trung làm cho khó khăn càng 
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chồng chất. Nhìn lại một năm qua, chúng ta có quyền tự hào rằng dưới 
sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, sự đồng tâm nhất trí và nỗ lực của toàn 
dân, sự điều hành quyết liệt của hệ thống chính trị cùng với sự ưu việt 
của chế độ, đất nước nhỏ bé của chúng ta đã làm được những điều phi 
thường, được quốc tế thán phục.

Nước ta đã vững vàng vượt qua thử thách, hoàn thành khá toàn 
diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới và dấu ấn nổi 
bật. Việt Nam được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân 
dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế bằng nhiều 
hình thức linh hoạt phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid-19. Công tác 
xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều 
kết quả nổi bật, ấn tượng, có sự chuyển biến rất tích cực, nâng cao rõ rệt 
về chất.

Chính sự thành công trong phòng, chống đại dịch Covid-19 đã tạo 
điều kiện cho phục hồi kinh tế - xã hội. Với mức tăng trưởng dương 
đạt 2,91%, nước ta được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế 
giới có tốc độ tăng trưởng cao nhất, một trong 16 nền kinh tế mới nổi 
thành công nhất năm 2020. Chúng ta đã đảm nhiệm thành công vai trò 
Chủ tịch ASEAN 2020, AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc. Ðại hội đảng bộ các cấp thành công là tiền đề 
để chúng ta tiến hành Ðại hội XIII của Ðảng thành công tốt đẹp. Ðó là 
những dấu ấn nổi bật của năm 2020, góp phần làm cho “Ðất nước ta 
chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày 
nay” - như lời của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  Nguyễn Phú 
Trọng từng khẳng định.

Đảng ta, nhân dân ta, đất nước ta, đã vững vàng vượt qua một 
năm đầy khó khăn thách thức với những thành quả to lớn, đáng tự hào 
biết mấy!
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KẾ HOẠCH LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN 

CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về 

lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (viết tắt là Chỉ thị 
45), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 08-KH/TU, ngày 
30/12/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa 
bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào 
ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất 
nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Cuộc bầu cử diễn ra trong 
thời điểm toàn tỉnh đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

2- Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, 
an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; coi đây là nhiệm 
vụ trọng tâm của từng cấp, từng ngành từ nay đến hết tháng 5 năm 
2021. Đảm bảo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội của đơn vị bầu cử 
tỉnh Khánh Hòa và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đảm bảo điều 
kiện thuận lợi nhất để nhân dân nhận thức và thực hiện đầy đủ quyền 
và nghĩa vụ của công dân trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu những 
đại biểu tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức tốt cuộc bầu cử là dịp để 
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tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1- Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo toàn 

diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa 
phương; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá 
trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2020.

2- Lãnh đạo, chỉ đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội được cơ 
quan Trung ương phân bổ cho tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp, đặc biệt chú trọng về chất lượng đại biểu. Phải bảo đảm cơ cấu 
hợp lý về số đại biểu là người đang công tác trong cơ quan Đảng, Nhà 
nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; giảm hợp 
lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu 
chuyên trách, bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là nữ, người dân tộc thiểu 
số theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân; có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, các nhà khoa học, trí 
thức, văn nghệ sĩ, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu xuất thân từ 
công nhân, nông dân, doanh nhân đại diện các hiệp hội về các lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh.

3- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân 
chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán 
bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán 
bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu 
về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị 
vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực 
hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, 
không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, 
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tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây 
mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước để ứng cử 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

4- Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải bảo đảm theo đúng quy trình luật 
định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Các cấp ủy đảng 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp 
thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác 
bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy 
đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

5- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu 
cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; 
về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng 
bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, 
nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải 
gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động gia đình và 
nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

6- Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi 
được phân công chủ trì, phối hợp chặt chẽ khi phụ trách tổ chức bầu cử; 
quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội 
do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tuyên truyền, vận động bầu 
cử; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong giải quyết khiếu nại, 
tố cáo liên quan đến bầu cử nhất là công tác nhân sự; tránh tình trạng 
vận động bầu cử không lành mạnh; khắc phục hiệu quả những hạn chế, 
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khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các khóa gần đây.

7- Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an 
ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi 
dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh 
chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu 
cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó 
với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian 
tiến hành bầu cử.

DẤU ẤN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM TRÊN CƯƠNG VỊ 
CHỦ TỊCH ASEAN NĂM 2020

Từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã nỗ lực, bền 
bỉ cùng ASEAN trải qua nhiều sóng gió. Đặc biệt, Việt Nam đã có 
nhiều đóng góp và dấu ấn thành công khi chính thức trở thành Chủ tịch 
ASEAN 2020 từ ngày 01/01/2020. Để chuẩn bị cho trọng trách quan 
trọng này, từ cuối năm 2018, Việt Nam đã tích cực thực hiện công tác 
chuẩn bị. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 diễn ra bất ngờ và lan rộng trên 
toàn thế giới đã làm thay đổi mọi kế hoạch, chương trình mà Việt Nam 
đã chuẩn bị trong hai năm 2018 và 2019. Việt Nam đã tìm mọi cách 
thích ứng, nhanh chóng, kịp thời chuyển chương trình trọng tâm của 
ASEAN trong năm 2020 sang chống dịch Covid-19 và đã được các 
nước hưởng ứng. Cùng với ưu tiên chống dịch, Việt Nam tiếp tục thúc 
đẩy các hoạt động xây dựng Cộng đồng ASEAN thông qua việc đưa 
ra các sáng kiến với hình thức, cách làm phù hợp. Lần đầu tiên trong 
lịch sử 53 năm của ASEAN, phần lớn các hội nghị các cấp của ASEAN 
được tổ chức với hình thức trực tuyến, kể cả Hội nghị Cấp cao ASEAN 
lần thứ 36 (tháng 6/2020), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần 
thứ 53 (tháng 8/2020) và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 (tháng 
11/2020). Đây là hình thức hoàn toàn mới với Việt Nam cũng như các 
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thành viên ASEAN và các đối tác phát triển khác. Tuy nhiên, các nước 
thành viên và nhiều nhà quan sát chính trị quốc tế cùng dư luận truyền 
thông đều đánh giá rằng, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
mình từ công tác chuẩn bị, đến chương trình nghị sự và lựa chọn chủ đề. 
Việt Nam cũng đã lựa chọn chủ đề cho Năm ASEAN 2020 là “Gắn kết 
và chủ động thích ứng”, với mong muốn khẳng định đoàn kết có ý nghĩa 
quyết định với sự vững bền của ASEAN. Một Cộng đồng ASEAN gắn 
kết và phát triển mới có thể thích ứng hiệu quả với các yếu tố tác động 
bên ngoài và ngược lại, chủ động thích ứng sẽ giúp ASEAN gắn kết 
chặt chẽ, nhờ đó tăng cường sức mạnh tổng thể.

Tại Hội nghị Tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt 
Nam ngày 11/12/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, 
nhiều sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam đã trở thành tài sản chung của 
ASEAN. Nhìn tổng thể, Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã thành công 
toàn diện, trọn vẹn và thực chất, thể hiện: Chất lượng nội dung, số 
lượng kỷ lục các văn kiện được thông qua, nhiều sáng kiến, ưu tiên của 
Việt Nam đã trở thành tài sản chung của ASEAN; Bảo đảm an ninh, an 
toàn, trọng thị về lễ tân; hình ảnh Cộng đồng ASEAN và Việt Nam hòa 
bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong tâm thức của bạn bè quốc tế.

Từ thành công trong Năm Chủ tịch ASEAN có thể rút ra một số 
bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: (1) Bài học về sự chỉ đạo tổng 
thể, thống nhất và theo dõi sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 
Chính phủ đối với các hoạt động đối ngoại quốc gia, nhất là Năm Chủ 
tịch ASEAN 2020. (2) Bài học về phát huy sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị, các cơ quan, bộ, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và 
người dân đóng góp cho thành công Năm Chủ tịch ASEAN. (3) Bài 
học về phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam và “trường phái ngoại 
giao” Hồ Chí Minh. Đó là luôn giữ vững bản lĩnh, kiên trì, kiên định 
mục tiêu, nguyên tắc, song linh hoạt về sách lược - “dĩ bất biến, ứng 
vạn biến”, biến “nguy” thành “cơ” thông qua cách làm sáng tạo, cùng 
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với sự chân thành, thực tâm, chính trực, luôn vì lợi ích và trách nhiệm 
chung. (4) Bài học về việc chủ động, tích cực và sớm bắt tay chuẩn bị 
toàn diện, chuyên nghiệp, chu đáo cả về nội dung, lễ tân - hậu cần, an 
ninh, truyền thông… cho các hoạt động đối ngoại lớn. (5) Bài học về 
tầm quan trọng của ngoại giao đa phương nói chung, cũng như vai trò 
của ASEAN nói riêng, trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. (6) 
Bài học về sự kết hợp hài hòa giữa đối nội và đối ngoại.

Để lan tỏa những kết quả nổi bật của Việt Nam trong Năm Chủ 
tịch ASEAN 2020, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú 
trọng một số nội dung sau: Một là, tuyên truyền những thành tựu nổi 
bật của ASEAN năm 2020 gắn với tuyên truyền vai trò, dấu ấn nổi bật 
của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020. Hai là, tuyên 
truyền những bài học kinh nghiệm của Cộng đồng ASEAN và Việt 
Nam sau 01 năm có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nêu bật và 
khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết, gắn bó cộng đồng là nhân 
tố then chốt bảo đảm ASEAN hòa bình, ổn định, độc lập, tự chủ trong 
môi trường bất ổn, biến động, nhiều thách thức của khu vực và thế giới. 
Ba là, tuyên truyền quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa các nước 
ASEAN với nhau và giữa các nước ASEAN với các đối tác trong và 
ngoài khu vực.

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhiệm vụ trước hết của 

đảng viên
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng 

công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong 
công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung cốt lõi của công tác 
xây dựng Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương 
lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, 
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dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để 
phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan 
điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu 
độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo 
của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân…

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết từng 
cán bộ, đảng viên, từng người dân phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những 
nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội; kiên định, tin tưởng 
vào con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, xây dựng và 
bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, những tác động mặt trái của cơ 
chế thị trường, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đã ảnh hưởng 
tiêu cực tới nhiều mặt đời sống xã hội, tư tưởng, tình cảm của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các thế lực thù địch không từ bỏ âm 
mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến” “tự 
chuyển hóa”, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và 
phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai 
trò lãnh đạo của Đảng.

Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhận thức 
sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính 
trị; lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ 
trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách 
nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Đây là những kẽ hở cho 
các thế lực thù địch có cơ hội xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
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Trong bối cảnh đó, Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4, 
khóa XI (năm 2012), nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (năm 2016) 
nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với việc chủ động phòng 
ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ, những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô 
trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống 
trong cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, 
sự đồng thuận trong xã hội, Đảng ta xác định kiên quyết đấu tranh 
làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các 
thế lực thù địch. Nhìn lại nhiệm kỳ khóa XII, công tác bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch được quan tâm triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp từ 
công nghệ, kỹ thuật, pháp lý, đến tuyên truyền, giáo dục… từ đó từng 
bước nâng cao hiệu quả, dần khắc phục được sự lúng túng, bị động 
trước đây, đạt kết quả rõ rệt trong việc làm sạch môi trường Internet, 
mạng xã hội…

Đặc biệt, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn 
bị tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên không gian 
mạng, các thế lực phản động, thù địch gia tăng hoạt động chống phá 
Đảng, Nhà nước và chế độ. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, 
80% trong tổng số thông tin xấu độc tập trung chủ yếu vào việc xuyên 
tạc, bôi nhọ công tác cán bộ. Đáng lo ngại hơn cả là những thông tin 
bịa đặt, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín cá nhân các đồng 
chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các 
đồng chí Trung ương và cả các đồng chí quy hoạch Trung ương.

Theo Bộ Thông tin - Truyền thông, từ đầu năm 2020 đến nay, 
qua rà quét, giám sát, Bộ đã gỡ bỏ gần 400 trang giả mạo tên các 
đồng chí Trung ương, 4.500 tin bài xấu độc trên Facebook và 30.000 
video xấu độc trên Youtube. Trung tâm giám sát xử lý an toàn thông 

https://www.vietnamplus.vn/tags/T%e1%bb%b1-di%e1%bb%85n-bi%e1%ba%bfn.vnp
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tin mạng quốc gia có thể rà soát, phân tích, xử lý khoảng 300 triệu tin 
giả, tin xấu độc mỗi ngày; tỷ lệ tháo gỡ các video xấu, độc trên kênh 
Youtube hiện nay đã lên đến 90%; mỗi tháng gỡ bỏ hàng ngàn video 
xấu độc. Bộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hàng trăm 
trường hợp tin sai, tin giả.

Cùng với biện pháp kỹ thuật, công tác đấu tranh thông tin, phản 
bác quan điểm sai trái trên không gian mạng được chú trọng, số tin, 
bài phản bác tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng; đồng thời 
những thông tin tích cực được chia sẻ, lan tỏa sâu rộng, góp phần 
nâng cao tinh thần cảnh giác, sức đề kháng, nâng cao nhận thức của 
nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, đấu tranh với luận điệu 
xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các phần tử cơ hội chính trị, phản 
động.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá các thông 
tin sai sự thật, xấu độc, xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối 
của Đảng, chống phá công tác nhân sự Đại hội, xuyên tạc, bôi nhọ các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước kỳ này so với trước là giảm hẳn. 
Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, việc giảm này là do có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Năm 2021, ngành Tuyên giáo 
tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53-KL/TW, ngày 
04/6/2019 của Ban Bí thư; tập trung lực lượng đấu tranh, gỡ bỏ, vô 
hiệu hóa các trang thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế 
độ; phản bác các thông tin sai trái; đa dạng hóa các hình thức truyền 
thông, lan tỏa thông tin tích cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

https://www.vietnamplus.vn/tags/T%e1%bb%b1-chuy%e1%bb%83n-h%c3%b3a.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/T%e1%bb%b1-chuy%e1%bb%83n-h%c3%b3a.vnp
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 03 chuyên đề về kinh tế - xã hội, thông 

qua các Nghị quyết về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh.

- Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt 
sĩ Hòn Dung và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện 
thờ Tháp Trầm Hương nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam 22/12; dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm việc với lãnh đạo Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; làm việc với đoàn 
công tác của tỉnh Đắk Lắk.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự các hội nghị: Hội nghị lần thứ 14 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (từ ngày 14/12 đến ngày 
20/12/2020, tại Hà Nội); Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa 
phương năm 2020 (từ ngày 28 đến ngày 29/12/2020); Hội nghị Đảng 
ủy Quân khu 5 tại Đà Nẵng; Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác 
phòng, chống tham nhũng tại điểm cầu Trung ương; Hội nghị phổ 
biến, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hà Nội; 
Hội nghị quy hoạch Trầm Hương tỉnh Khánh Hòa; Hội nghị đối thoại 
doanh nghiệp lần II năm 2020; dự gặp mặt các đồng chí cán bộ cao cấp 
quân đội đã nghỉ hưu và đi thăm các đơn vị quân đội đóng quân trên 
địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Việt Nam 22/12; dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên 
và tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; dự 
kỳ họp lần thứ 13, HĐND tỉnh khóa VI; Đại hội Thi đua yêu nước toàn 
quốc lần thứ X năm 2020 tại Hà Nội; đi thăm và chúc mừng Tòa Giám 
mục Giáo phận Nha Trang và Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang nhân dịp 
Lễ Giáng sinh năm 2020.

 - Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự các hội nghị: Hội 
nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (từ ngày 



18

Thông tin tư liệu

14/12 đến ngày 20/12/2020, tại Hà Nội); Hội nghị toàn quốc tổng kết 
công tác phòng, chống tham nhũng tại điểm cầu Trung ương; dự Hội 
nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hà 
Nội; Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh 
giá kết quả công tác quý IV/2020 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến 
Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác 
dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết Năm dân vận khéo 
2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị cán bộ, công chức 
và người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 
2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; dự khai mạc Hội nghị lần thứ 3 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội nghị trù bị tổng 
kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 của Khối thi 
đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy; chủ trì các cuộc họp: Hội đồng 
kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức; Ban Chỉ đạo Công tác 
Thông tin đối ngoại tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; dự 
Lễ kỷ niệm 10 năm Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa tách ra hoạt động 
độc lập 2010 - 2020.

- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm 
thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án nâng cao vai 
trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt 
Nam giai đoạn 2010 - 2020; làm việc với Báo Khánh Hòa và Đài phát 
thanh - Truyền hình Khánh Hòa; họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 
“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tổng kết 
công tác năm 2020; dự họp Tổ công tác thực hiện Thông báo số 680-
TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thông báo kết 
luận thanh tra số 1919/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ; dự Lễ khai 
mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học 
năm học 2020 - 2021; dự Đại hội đại biểu toàn quốc liên minh Hợp 
tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hà Nội; dự Lễ 
khánh thành và bàn giao nhà cho người nghèo tại huyện Vạn Ninh; 
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trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Hòa; dự các hội nghị: 
Hội nghị Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng 
năm 2021; Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 
và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác 
thông tin đối ngoại - tuyên truyền biển, đảo - phân giới, cắm mốc, quản 
lý biên giới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị báo 
chí toàn quốc tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (tại 
tỉnh Quảng Ninh); Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống 
tham nhũng tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa; Hội nghị kiểm điểm tập thể, 
cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm năm 2020; Hội nghị tổng 
kết năm 2020 và biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công 
giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, giai đoạn 2015 - 2020. 

- 08/01: UBND tỉnh họp thường kỳ nhận định: Năm 2020, do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của 
tỉnh không đạt kế hoạch đề ra. Tỉnh Khánh Hòa có 9/16 chỉ tiêu không 
đạt kế hoạch, cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giảm 
10,5% so với năm 2019; GRDP bình quân đầu người chỉ đạt 64,6 triệu 
đồng/người (chỉ tiêu đề ra là 75 triệu đồng/người); chỉ số sản xuất công 
nghiệp tăng 0,5% (chỉ tiêu đề ra là tăng 7%); tổng thu ngân sách nhà 
nước được hơn 13.839 tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán và bằng 72,6% 
so với năm trước; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.360 triệu 
USD (chỉ tiêu là 1.530 triệu USD)… Còn lại 7/16 chỉ tiêu đạt kế hoạch 
là: Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,97%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
80%; tỷ lệ che phủ rừng 47,5%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 
91,2%... Điểm sáng của kinh tế - xã hội tỉnh trong năm 2020 là khu 
vực công nghiệp - xây dựng, mặc dù ngành công nghiệp chịu tác động 
khá lớn từ dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn giữ mức ổn định, với mức 
tăng trưởng dương là 0,53% so cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,1 điểm 
phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế 
và ngành xây dựng tăng 14,91%.

- 31/12: Sở Tài chính tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo nhanh tình 
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hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 
2020. Năm 2020, thu NSNN toàn tỉnh được 13.768 tỷ đồng, đạt 80% 
so với dự toán và bằng 72% so với năm 2019. Trong đó, thu thuế xuất 
- nhập khẩu được 2.119 tỷ đồng (vượt 63% dự toán, bằng 63% so với 
năm 2019); thu nội địa được 11.649 tỷ đồng (đạt 73% so với dự toán và 
bằng 74% so với năm 2019). Có 3 địa phương thu NSNN đạt và vượt 
dự toán (huyện Vạn Ninh vượt 11,3%; tiếp đến là thị xã Ninh Hòa vượt 
2,8%; huyện Khánh Sơn đạt 100%).

Nhân sự mới: 
- 05/01: Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
trao quyết định luân chuyển, chỉ định đồng chí Võ Nam Thắng - Tỉnh 
ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham 
gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy 
Diên Khánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- 04/01: Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí 
Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa dự và trao 
quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Đinh Hồng 
Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

- 05/01: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tiếp nhận, điều động, bổ 
nhiệm đồng chí Lê Thị Nguyệt - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, thời hạn 5 
năm, kể từ ngày 01/01/2021.

- 31/12: Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành 
lần thứ 7, khóa X. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động 
tỉnh đã bầu đồng chí Bùi Thanh Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động tỉnh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 
- 2023.
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MỘT SỐ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  CỦA NƯỚC TA 
NĂM 2020; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2020, bối cảnh khu vực và thế giới có những yếu tố thuận 
lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt, đại dịch Covid-19 chưa từng có 
trong nhiều thập kỷ xảy ra trên toàn cầu đã ảnh hưởng rất nghiêm 
trọng đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, 
nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng 
doanh nghiệp, vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đã vượt qua khó 
khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn 
diện trên hầu hết các lĩnh vực, cụ thể: Kinh tế tăng trưởng từng bước 
vững chắc và ngày càng được cải thiện, quy mô kinh tế ngày càng mở 
rộng, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. An sinh xã hội và 
các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế… đều được quan tâm 
thực hiện đồng bộ. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 
có nhiều chuyển biến rõ rệt, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, 
tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân 
dân đồng tình, đánh giá cao, các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tiềm lực 
quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng cao, an ninh, chính trị 
được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ 
động đẩy mạnh, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trên, kinh tế - xã hội nước 
ta năm 2020 phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức như: Dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và ảnh hưởng lớn đến 
sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân nước ta. Các ngành, 
lĩnh vực và hoạt động xuất khẩu tuy tiếp tục tăng trưởng nhưng vẫn 
ở mức thấp. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động vẫn ở mức cao. Thiên 
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tai, bão lũ, sạt lở đất xảy ra liên tiếp gây thiệt hại lớn về người và tài 
sản…

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt 
Nam, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các 
cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Tuy nhiên, tình 
hình thế giới năm 2021 dự báo còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách 
thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó 
kiểm soát, có khả năng tác động lâu dài đến nền kinh tế thế giới và 
Việt Nam. Vì vậy, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú 
trọng một số nội dung sau:

Một là, tuyên truyền kết quả đạt được của nền kinh tế Việt Nam 
trong năm 2020 đặt trong sự so sánh với các nền kinh tế khác trong 
khu vực và trên thế giới, để từ đó thấy được mức tăng trưởng 2,4% 
mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo là một thành công lớn gắn với sự nỗ 
lực cao của mỗi một người dân, doanh nghiệp và sự điều hành linh 
hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Chính phủ.

Hai là, từ việc thông tin kết quả kinh tế năm 2020, cần tuyên 
truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bên cạnh sự 
lạc quan về các thành tựu đất nước đã đạt được, đặc biệt là thắng lợi 
trong việc thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh 
vừa phát triển kinh tế, cần xác định tâm lý tuyệt đối không được chủ 
quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng 
cao ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức nội tại của 
đất nước để từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm, tạo nên quyết 
tâm chính trị cao trong toàn Đảng và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn 
dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước 
năm 2021.
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Ba là, tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2021 theo Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội, trong đó 
chú trọng các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, một số nhiệm 
vụ, giải pháp đề ra cho năm 2021.

Bốn là, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh 
tuyên truyền việc thực hiện cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển 
đổi số trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân 
dân, tạo đồng thuận xã hội.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  
GIAI ĐOẠN 2013 - 2020; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ 
Đại hội XII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng được 
chỉ đạo quyết liệt, có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả 
quan trọng, toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ 
trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, 
ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng 
bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần giữ vững ổn định chính 
trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong giai đoạn 2013 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước được tăng cường, phát 
hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương trong Đảng, bộ máy nhà nước. Công tác điều tra, truy tố, 
xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành kiên quyết, 
không khoan nhượng, không làm oan, không bỏ lọt tội phạm, 
nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình. Nhiều bộ, ngành, địa 
phương đã quan tâm hơn đến công tác kiểm tra, thanh tra, phát 
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hiện, xử lý tham nhũng, từng bước khắc phục tình trạng “trên 
nóng, dưới lạnh”, đã chú ý ngăn chặn, xử lý tệ “tham nhũng vặt”; 
công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách 
nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực; công tác xây dựng, 
hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống 
tham nhũng được đẩy mạnh. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống 
tham nhũng được tăng cường và có nhiều đổi mới; sự giám sát của 
các cơ quan dân cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và báo 
chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng được phát huy 
tốt hơn. Hợp tác quốc tế được tăng cường; hoạt động phòng, chống 
tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước từng bước được mở rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống 
tham nhũng ở nước ta vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tự 
kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, 
địa phương còn yếu; nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của người 
đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một 
số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; một số biện pháp phòng 
ngừa tham nhũng hiệu quả còn thấp…

Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận 
thức của các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham 
nhũng, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một 
số vấn đề sau:

 Một là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo 
dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, trong đó 
cần khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống 
tham nhũng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, của cán 



25

Thông tin tư liệu

bộ, đảng viên, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi 
mọi nhiệm vụ.

 Hai là, tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp, công khai 
thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, 
nhất là chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán 
bộ, đảng viên vi phạm. Chú trọng thông tin tuyên truyền gương 
“người tốt, việc tốt”, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, 
thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang 
hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử.

 Ba là, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng cần 
lan tỏa những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham 
nhũng của Đảng và Nhà nước ta; đấu tranh với các luận điệu xuyên 
tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để 
chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự 
thật, các hành vi vu cáo, bịa đặt. 

 Bốn là, tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành, thực hiện 
nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc 
ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, đấu tranh 
với các hành vi tham nhũng, lãng phí.

MỘT SỐ NÉT CHÍNH  
VỀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI, KHU VỰC NĂM 2020

Kinh tế thế giới năm 2020 tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP toàn 
cầu năm 2020 giảm 5,2%. Các nền kinh tế phát triển chịu tác động 
nghiêm trọng (dự kiến GDP Mỹ giảm 6,1%, Liên minh châu Âu 
giảm 9,1% và Nhật Bản giảm 6,1% trong năm 2020); thiệt hại ước 
tính cho nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 11 nghìn tỷ USD 
trong giai đoạn 2020 - 2021 tới 28 nghìn tỷ USD trong giai đoạn 
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2020 - 2025. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, tình trạng nghèo 
cùng cực trên thế giới sẽ gia tăng lần đầu tiên sau hai thập kỷ; ít nhất 
90 triệu người sẽ rơi vào cảnh nghèo cùng cực chỉ trong năm nay. 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết, thương mại hàng 
hóa toàn cầu quý II/2020 giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2019, 
song đã có dấu hiệu phục hồi trong quý III. Hợp tác, liên kết kinh tế 
quốc tế tiếp tục có tiến triển. Lần đầu tiên IMF ghi nhận Trung Quốc 
vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

1. Về tình hình và quan hệ các nước lớn 
Mỹ: Chính trường Mỹ diễn biến phức tạp với việc hai đảng 

Cộng hòa và Dân chủ cạnh tranh gay gắt trong bầu cử Tổng thống 
và bầu cử Thượng viện, Hạ viện. Về đối ngoại, Mỹ tập trung thúc 
đẩy quan hệ đối ngoại với nhiều đối tác khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương; tích cực gia tăng ảnh hưởng quốc tế thông qua 
phát triển vai trò hòa giải trong quan hệ giữa Xu-đăng và I-xra-
en, xung đột giữa Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian; duy trì áp lực với 
I-ran và Cu-ba.

Trung Quốc: Tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực (tăng 
trưởng quý III đạt 4,9%); tiếp tục chính sách kích thích thị trường 
nội địa thông qua thí điểm 03 khu vực tự do thương mại (FTZ). Về 
đối ngoại, Trung Quốc nỗ lực củng cố hình ảnh quốc gia, cải thiện 
ngoại giao láng giềng; ký thỏa thuận hoãn nợ cho 11 nước châu Phi; 
duy trì thái độ cứng rắn trong quan hệ với Úc và Đài Loan.

Nga: Chính quyền Tổng thống Pu-tin tập trung tổ chức bộ máy 
nội bộ theo hiến pháp mới, trình hạ viện xem xét dự thảo Luật Hội 
đồng Nhà nước; thúc đẩy nghiên cứu và đăng ký quốc tế cho vắc-
xin ngừa Covid-19. 

EU: Nhiều nước châu Âu áp dụng lại chính sách giãn cách xã 
hội đến hết năm 2020 do nguy cơ đại dịch Covid-19 bùng phát trở 
lại. Trong bối cảnh đàm phán hậu Brexit bế tắc, tăng trưởng kinh 



27

Thông tin tư liệu

tế của Anh và Khối đồng tiền chung châu Âu tiếp tục diễn biến tiêu 
cực. Pháp, Áo nâng cảnh báo khủng bố sau khi xảy ra các vụ sát hại 
vì xung đột tôn giáo. Tranh chấp biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp 
tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nhật Bản: Thủ tướng và nội các mới đạt tỷ lệ ủng hộ khả quan; 
thặng dư thương mại ghi nhận tháng thứ ba tăng liên tiếp, tạo thuận 
lợi cho giai đoạn đầu của chính quyền. Về đối ngoại, Nhật Bản duy 
trì chính sách hợp tác an ninh với Mỹ, thúc đẩy hợp tác trong khuôn 
khổ nhóm Bộ Tứ; thăm nước ngoài lần đầu tiên tới Đông Nam Á, 
thể hiện coi trọng hợp tác với ASEAN.

Quan hệ giữa các nước lớn: Quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục diễn 
biến phức tạp. Mỹ duy trì sức ép đối ngoại thông qua đẩy mạnh 
hợp tác của nhóm Bộ Tứ, đặc biệt là các hoạt động tập trận chung 
tại vùng biển và khu vực. Quan hệ Mỹ - Nga tiếp tục gặp nhiều khó 
khăn. Quan hệ Mỹ - Ấn tiếp tục gia tăng chiều sâu chiến lược thông 
qua Đối thoại 2+2 lần thứ ba. Quan hệ Trung - Nhật tiếp tục gặp khó 
khăn, trở ngại do tranh chấp chủ quyền tại Biển Hoa Đông...

2. Tình hình một số khu vực
Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Trung Quốc 

duy trì cường độ tập trận tại vùng biển quanh Đài Loan và cửa Vịnh 
Bắc Bộ; duy trì tàu khảo sát hoạt động tại Biển Đông. Các nước 
ASEAN ven Biển Đông thể hiện thái độ kiên quyết và rõ ràng hơn 
trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trên biển của mình. Mỹ 
và nhóm Bộ Tứ gia tăng sức ép chính trị - ngoại giao và thực địa 
(họp trực tiếp cấp Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ; thúc đẩy đối ngoại 
quân sự với các đối tác khu vực).

Tình hình Trung Đông có nhiều diễn biến mới, có lợi cho I-xra-
en trong quan hệ với thế giới Ả-rập. Chính trường nhiều nước Bắc 
và Trung Phi có xu hướng phức tạp hơn.
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3. Về khu vực Đông Nam Á
Các nước ASEAN tiếp tục chịu tác động sâu sắc của đại dịch 

Covid-19. Chính trường nhiều nước diễn biến phức tạp. Biểu tình 
phản đối chính phủ tại Thái Lan chuyển dần thành mâu thuẫn xã hội 
giữa lực lượng dân chủ và lực lượng ủng hộ Hoàng gia. Chính trường 
Mi-an-ma bước vào giai đoạn cuối trước thềm Tổng tuyển cử trong 
bối cảnh không đạt tiến triển về hòa giải dân tộc và tôn giáo. In-đô-nê-
xi-a bùng phát biểu tình phản đối Luật tạo việc làm mới. Chính phủ 
Ma-lai-xi-a chịu sức ép lớn do thủ lĩnh đối lập yêu cầu bỏ phiếu bất tín 
nhiệm. Cam-pu-chia chính thức ký FTA với Trung Quốc để đối trọng 
các hạn chế thương mại do Mỹ và châu Âu áp đặt. 

ASEAN nhất trí xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 
2025, đẩy nhanh quá trình hình thành kho dự trữ vật tư y tế khu vực 
và Quỹ ứng phó Covid-19, bắt đầu thảo luận kế hoạch hợp tác sau đại 
dịch. 

4. Tình hình các chính đảng
Đảng Cộng sản Trung Quốc họp Hội nghị Trung ương lần thứ 5, 

thảo luận Kế hoạch phát triển 5 năm tới; thông qua “Điều lệ công tác 
Ban Chấp hành Trungương Đảng” với trọng tâm tập trung thực hiện tốt 
“02 bảo vệ”; tiếp tục duy trì chống tham nhũng; triển khai giảng dạy 
bắt buộc môn Tư tưởng Tập Cận Bình tại 37 trường đại học toàn quốc. 
Đảng Cộng sản Cu-ba tích cực chỉ đạo Hội đồng Bộ trưởng triển khai 
các biện pháp kinh tế mới. Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) gặp 
thách thức lớn về trẻ hóa đội ngũ đảng viên và cải tổ đường lối. 

Lực lượng cánh tả khu vực Mỹ La-tinh có dấu hiệu tích cực. Ứng 
cử viên của Đảng Phong trào tiến lên Chủ nghĩa xã hội (MAS) đắc cử 
Tổng thống Bô-li-vi-a với số phiếu cách biệt (52% so với 32%). Nhiều 
đảng cánh tả, cộng sản khu vực tổ chức kỷ niệm ngày thành lập và sự 
kiện cách mạng lịch sử, góp phần duy trì không khí cách mạng tích 
cực tại khu vực.



29

Chính sách văn bản mới

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2021

1. 11 luật, bộ luật chính thức có hiệu lực thi hành
Kể từ ngày 01/01/2021, 11 luật, bộ luật chính thức có hiệu lực thi 

hành. Đây là những luật, bộ luật quan trọng, có tác động lớn đến đời 
sống xã hội của nước ta, gồm: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Đầu 
tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật 
Xây dựng (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật.

Trong đó, Bộ luật Lao động 2019 có nhiều nội dung nổi bật, 
như: Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động. Người lao động có quyền 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do. Người sử 
dụng lao động phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu 
trả lương qua ngân hàng… Liên quan tới quy định về lương, thưởng: 
Người sử dụng lao động không được ép người lao động dùng lương 
mua hàng hóa, dịch vụ của mình/đơn vị khác. Đồng thời, người sử 
dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động 
vào mỗi lần trả lương; người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc 
khánh 2/9 và hưởng nguyên lương; Lao động nữ làm công việc nặng 
nhọc khi mang thai có thể được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày 
và hưởng nguyên lương.

Bộ luật Lao động cũng quy định những quy định mới về vấn đề 
nghỉ hưu của người lao động. Điều 169 Bộ luật Lao động mới nêu 
rõ: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình 
thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/quoc-hoi-thong-qua-bo-luat-lao-dong-sua-doi-377462
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/quoc-hoi-thong-qua-luat-dau-tu-cam-kinh-doanh-dich-vu-doi-no-474899/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/quoc-hoi-thong-qua-luat-dau-tu-cam-kinh-doanh-dich-vu-doi-no-474899/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/bo-quy-dinh-ve-ho-kinh-doanh-khoi-luat-doanh-nghiep-474886/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ky-hop-thu-chin-quoc-hoi-khoa-xiv-thanh-cong-va-be-mac-475136/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ky-hop-thu-chin-quoc-hoi-khoa-xiv-thanh-cong-va-be-mac-475136/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/quoc-hoi-thong-qua-hai-luat-474960
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/som-thuc-thi-luat-xay-dung-sua-doi-de-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-sau-dich-covid-19-474898/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/som-thuc-thi-luat-xay-dung-sua-doi-de-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-sau-dich-covid-19-474898/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/quoc-hoi-thong-qua-hai-luat-474960
https://nhandan.com.vn/thoi-su-chinh-tri/nang-cao-hieu-qua-phuong-thuc-dau-tu-ppp-581035/
https://nhandan.com.vn/thoi-su-chinh-tri/nang-cao-hieu-qua-phuong-thuc-dau-tu-ppp-581035/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/quoc-hoi-thong-qua-ba-nghi-quyet-luat-sua-doi-461146/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/quoc-hoi-thong-qua-ba-nghi-quyet-luat-sua-doi-461146/
https://nhandan.com.vn/chungkhoan/chung-khoan-co-luat-moi-ap-dung-tu-nam-2021-378108/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thong-qua-53-noi-dung-sua-doi-bo-sung-cua-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-475036/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thong-qua-53-noi-dung-sua-doi-bo-sung-cua-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-475036/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thong-qua-53-noi-dung-sua-doi-bo-sung-cua-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-475036/
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lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào 
năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong 
điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 
55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng 
với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ.

2. Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất 
nông nghiệp

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2020/
NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP, 
ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Nghị quyết số 55/2010/QH12, ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, 
giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 
Theo đó, Nghị định nêu rõ: Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính 
thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025 (quy định cũ 
đến ngày 31/12/2020) trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực 
hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020. Trường hợp địa 
phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính 
thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy 
định đó đến hết ngày 31/12/2025.

3. Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 
20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị 
định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 
ngày 23/01/2021. Theo đó, Nghị định sửa đổi quy định về các trường 
hợp tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên 
chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202031
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202031
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=99556
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201882
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=177560
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=194669
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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 hôn nhân và gia 
đình, trường hợp nào thì kỷ luật bằng các hình thức sau: cảnh cáo hoặc 
cách chức; khai trừ?

Trả lời: 
- Theo Khoản 2, Điều 24, 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) Vi phạm trong việc sửa chữa, làm sai lệch nội dung hoặc 
giả mạo giấy tờ để đăng ký kết hôn. b) Thiếu trách nhiệm, xác nhận không 
đúng tình trạng hôn nhân dẫn đến việc đăng ký kết hôn bất hợp pháp. c) 
Cố ý khai gian dối hoặc có hành vi lừa dối khi đăng ký kết hôn hoặc cho, 
nhận nuôi con nuôi. 

- Theo Khoản 3, Điều 24, 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) Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn 
nhân một vợ, một chồng. b) Ép buộc vợ (hoặc chồng), con làm những việc 
trái đạo lý, trái pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 
c) Từ chối thực hiện, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ, nghĩa 
vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.

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 kết hôn với người 
nước ngoài, trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách?

- Theo Khoản 1, Điều 25, 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) Có con kết hôn với người nước ngoài hoặc người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo trung thực bằng văn 
bản với chi bộ, thường trực cấp ủy quản lý mình về lai lịch, thái độ chính 
trị của con dâu (hoặc con rể) và cha, mẹ ruột của họ. b) Biết nhưng để con 
kết hôn với người nước ngoài vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân 
và gia đình Việt Nam.
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