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THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 - XUÂN NHÂM DẦN 
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 năm mới 2022 - Xuân Nhâm Dần, Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa thân ái gửi đến toàn thể 
đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các Bà 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, con em Khánh Hòa đang 
học tập, công tác và sinh sống ở nước ngoài những tình cảm và lời chúc 
mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần 
thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2026) của 
tỉnh, cùng với cả nước, tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây 
là năm có ý nghĩa rất quan trọng khởi đầu một giai đoạn phát triển mới 
với nhiều yếu tố thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách 
thức, nhất là tác động nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 đợt thứ 4 
đã gây hậu quả nặng nề đến đời sống, sản xuất, kinh doanh toàn xã hội. 
Song với sự nỗ lực, đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, của 
toàn dân và các doanh nghiệp, đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, khống chế. Tỉnh đã và đang 
triển khai thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
có hiệu quả dịch COVID-19”, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã 
hội, ổn định đời sống Nhân dân trong trạng thái bình thường mới. Các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt được một số 
kết quả tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an 
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ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả đạt 
được trong năm 2021 đã thể hiện ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn của 
toàn Đảng bộ, toàn dân; góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân 
dân đối với Đảng, Nhà nước; là cơ sở, động lực để tỉnh tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Bước sang năm 2022, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, dự báo sẽ có 
nhiều yếu tố bất lợi, khó lường ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh, vì vậy Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh 
Khánh Hòa kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, kiều bào và 
cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà phát huy cao độ tinh thần yêu nước, 
ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết, khát vọng vươn lên, 
phấn đấu xây dựng quê hương Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững 
và toàn diện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị trực 
thuộc Trung ương.

Mừng Xuân mới, kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, mọi 
người, mọi nhà một năm mới có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và 
an khang thịnh vượng.

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

Nhớ Bác Hồ trong mùa Xuân thành lập Đảng 
Đón Xuân Nhâm Dần 2022, mỗi chúng ta bồi hồi tưởng nhớ, thành 

kính biết ơn vô hạn lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Bằng sự sáng tạo, nhạy bén, kịp thời và vai trò to lớn, Nguyễn Ái Quốc 
đã tổ chức Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân 
Canh Ngọ 1930, cách đây tròn 92 năm. Từ mùa Xuân đó, lịch sử cách 
mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam bước sang trang mới.

Trước khi đến Hồng Kông dự Hội nghị thành lập Đảng, Nguyễn 
Ái Quốc đã trải qua cuộc hành trình cứu nước đầy gian khổ và Người 
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quyết định từ châu Âu trở về phương Đông. Đầu tháng 12/1929, tại một 
địa điểm ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan, một người Việt Nam làm liên lạc 
cho tổ chức tìm đến gặp Nguyễn Ái Quốc và nói rằng: Có hai nhà hoạt 
động cách mạng ở nước ngoài là Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu cử tôi 
đến gặp Người để báo cáo về tình hình bất hòa giữa các tổ chức cách 
mạng - cộng sản ở trong nước; đồng thời các đảng viên cộng sản ở trong 
nước muốn có một đảng cộng sản thống nhất để lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam. Người có đủ tư cách và uy tín để lập một đảng cộng sản thống nhất 
ở Việt Nam chỉ có thể là đồng chí Vương (Nguyễn Ái Quốc) - một nhà 
hoạt động chính trị quốc tế nổi tiếng.

Sau đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc quyết định sang Hương Cảng 
(Hồng Kông) để tổ chức hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản ở trong 
nước thành một đảng cộng sản ở Việt Nam. Từ ngày 03 đến 07/02/1930, 
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc quần đảo Hương Cảng (Hồng 
Kông) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, thay mặt Quốc tế 
Cộng sản. Đây là hội nghị hợp nhất giữa ba tổ chức cộng sản ở trong 
nước trước đó, gồm: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản 
Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Đại biểu chính thức dự hội nghị thành lập Đảng, gồm: Nguyễn Ái 
Quốc, thay mặt Quốc tế Cộng sản, chủ trì; Trịnh Đình Cửu và Nguyễn 
Đức Cảnh, thay mặt Đông Dương Cộng sản Đảng; Châu Văn Liêm và 
Nguyễn Thiệu, thay mặt An Nam Cộng sản Đảng. Đại biểu không chính 
thức, hoạt động tại nước ngoài lúc bấy giờ cũng tham dự hội nghị là Lê 
Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn mới thành 
lập (01/01/1930), lại nhận được giấy mời chậm, nên không kịp cử đại biểu 
đi dự. Ngày 24/02/1930, đồng chí Ngô Gia Tự đại diện cho Ban Chấp hành 
Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam, ký quyết định công nhận 
Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
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Hội nghị thành lập Đảng nhất trí “Đặt tên Đảng mới là Đảng Cộng 
sản Việt Nam”; thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng do 
Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, gồm: Chánh cương vắt tắt, Sách lược vắn 
tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Báo cáo tóm tắt hội nghị và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công 
nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp 
bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng.

Hệ thống tổ chức của Đảng gồm chi bộ (tổ chức cơ sở đảng); huyện 
bộ, thị bộ, hay khu bộ (đơn vị tương đương với cấp quận, huyện hiện 
nay); tỉnh bộ, thành bộ, hay đặc biệt bộ; Trung ương. Trách nhiệm của 
đảng viên là tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và cổ động quần chúng 
theo Đảng; tham gia mọi sự tranh đấu của công nông, đòi quyền lợi về 
chính trị và kinh tế; phải thực hành cho được chính sách và nghị quyết 
của Đảng và Quốc tế Cộng sản; điều tra các việc; kiểm tra và huấn luyện 
đảng viên mới…

Hội nghị thành lập Đảng cũng đưa ra giải pháp đối với các đảng 
phái, theo đó Đảng tổ chức cuộc họp với tất cả các đảng phái, như: Tân 
Việt, Thanh niên, Quốc dân Đảng,… để thành lập mặt trận phản đế. 
Sau khi tổ chức thành công hội nghị thành lập Đảng, ngày 13/02/1930, 
Nguyễn Ái Quốc rời Hồng Kông, tiếp tục cuộc hành trình cách mạng 
cứu nước.

Trong bài viết cho Tạp chí Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa 
xã hội (số ra tháng 02/1960), nhan đề: “Ba mươi năm hoạt động của 
Đảng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Việc thành lập Đảng ta là 
một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 
Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo 
cách mạng”. Cũng trong bài viết này, Người tổng kết: “Chủ nghĩa Mác-
Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn 
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đến việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930”.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, do những 

điều kiện trong nước và điều kiện quốc tế khi đó quyết định, đồng thời là 
kết quả của một quá trình hoạt động đầy khó khăn, thử thách của Nguyễn 
Ái Quốc - hiện thân của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Sự ra 
đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, với Cương lĩnh chính trị đầu tiên mở 
ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của 
dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của 
phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giải phóng 
dân tộc, giành chính quyền với ba cao trào cách mạng có ý nghĩa to lớn, 
dẫn đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam). Tiếp đó, Đảng lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành thắng 
lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, 
thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội; bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Campuchia; thắng lợi của công cuộc đổi 
mới. Những thắng lợi vĩ đại trong 92 năm qua kể từ khi có Đảng lãnh 
đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng 
tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng, chúng ta tự hào vì đất nước 
có một Đảng Cộng sản chân chính, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và 
rèn luyện; luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm 
nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đồng thời đóng góp xứng 
đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến 
bộ của nhân loại. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị 
thế, uy tín quốc tế như ngày nay.
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   TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022
Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm 

mới 2022 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an 
toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác, 
lao động, sản xuất, học tập của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân 
dân toàn tỉnh ngay từ đầu năm; thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 
08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm 
Dần năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/
TW, ngày 23/12/2021 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ tỉnh đến 
cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm 
vụ trọng tâm sau: 

1- Tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch 
COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chủ động 
dự báo, đánh giá nguy cơ dịch COVID-19, nhất là biến chủng Omicron 
xâm nhập vào địa bàn tỉnh và từng địa phương để xây dựng và thực 
hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các phương án, kịch bản phòng, 
chống dịch bệnh, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đề 
cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, 
chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong toàn tỉnh và tại cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, địa phương mình phụ trách, nhằm bảo đảm vừa phòng, 
chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu đạt mức cao 
nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. 

Bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố phải 
chủ động bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội hóa để 
thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tổ chức mua 
kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-COV-2 và các sinh 
phẩm cần thiết khác phục vụ công tác xét nghiệm; chủ động thực hiện 
xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên và định kỳ trên địa bàn, ưu tiên những 
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khu vực, nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh như: trường học, bệnh 
viện, chợ, cơ sở sản xuất có nhiều lao động, trung tâm thương mại, 
điểm sinh hoạt tôn giáo..., nhằm kịp thời sàng lọc, phát hiện, bóc tách 
và thực hiện điều trị F0, thực hiện cách ly F1 theo quy định, không để 
dịch bệnh xâm nhập, lan rộng trong cộng đồng; tổ chức tốt việc tiêm 
vắc-xin phòng COVID-19, bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng 
đối tượng theo kế hoạch phân bổ của tỉnh.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có kế hoạch cụ thể, 
bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, kịp thời xử 
lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, không để 
ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân 
dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong 
dịp nghỉ Tết. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất 
là vào dịp Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 
theo Thông báo số 347/TB-VPCP, ngày 22/12/2021 của Văn phòng 
Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, 
tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống 
dịch COVID-19. Sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải 
bắt tay ngay vào công việc, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành 
chính.

2- Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương 
ái”, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo quy định 
của Trung ương và các chính sách đặc thù của tỉnh, có kế hoạch cụ thể 
để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết; 
nhất là đối với các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, 
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hộ nghèo, công nhân, người lao 
động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đồng thời, 
chú ý chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ 
mất do dịch COVID-19..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui 
xuân, đón Tết an lành, hạnh phúc. 
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Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia 
đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ 
Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo 
tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng đang ở tuyến đầu 
chống dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất 
là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, khu cách ly, điều trị tập trung, 
địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

3- Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng tinh 
thần Chỉ thị số 41 của Ban Bí thư khoá XI và các quy định, hướng dẫn 
về công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm các hoạt động lễ 
hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, Tết 
trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn 
minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp 
của từng địa phương. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh 
căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, cân nhắc thận 
trọng trong việc quyết định tổ chức bắn pháo hoa (không dùng ngân 
sách nhà nước) chào mừng năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần, bảo đảm tiết kiệm, an toàn. 

4- Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; 
không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các 
huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; nghiêm cấm biếu, 
tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các 
lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt 
động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, 
tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... Tiếp tục 
thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí 
thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 37-QĐ/
TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
về những điều đảng viên không được làm. 
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5- Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh 
thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường 
công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối 
cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, các mặt hàng thiết yếu đáp ứng kịp thời 
nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trước, trong và sau Tết, đặc biệt là 
cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân trong các khu vực bị 
cách ly, phong tỏa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian 
lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, 
đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất 
chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển 
hàng hóa và phục vụ Nhân dân đi lại an toàn trong dịp Tết; tổ chức các 
chuyến xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn 
về quê đón Tết... 

6- Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, có phương án xử 
lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phòng ngừa, 
phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình 
huống phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp 
phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, hành vi vi 
phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các 
vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo vệ 
tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính 
trị, đối ngoại, văn hóa - xã hội của địa phương và các cơ quan, 4 đơn 
vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuần tra, 
kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. 
Thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 
của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; kiên quyết xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm... Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

7- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các 
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tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở hoàn thành tổng kết công 
tác năm 2021 trước ngày 10/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho 
Nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; nghiêm túc quán triệt 
và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, góp phần thực 
hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra. 

8- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị 
liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của địa phương và đất nước 
đạt được trong năm 2021, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt 
động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh; nâng cao 
ý thức tự giác của người dân trên địa bàn tỉnh trong phòng, chống dịch 
COVID-19, chấp hành nghiêm nguyên tắc “5K”, các quy định về an 
toàn giao thông, pháo và vật liệu cháy nổ; chủ động đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu 
phá hoại của các thế lực thù địch. 

MỘT SỐ NÉT NỔI BẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI 
Kinh tế thế giới vẫn duy trì xu hướng phục hồi trong tháng 11/2021, 

tuy nhiên, một làn sóng COVID-19 mới đang hình thành trên quy mô 
toàn cầu. Tỷ lệ tử vong có chiều hướng giảm nhưng số ca mắc vẫn không 
ngừng gia tăng. Đối mặt với vấn đề biến chủng mới, lạm phát tăng cao, 
khủng hoảng năng lượng, kinh tế toàn cầu có những dấu hiệu hồi phục 
tích cực. Chỉ số PMI tăng dần trong những tháng gần đây (PMI đã đạt 
54,5 vào tháng 10/2021), cho thấy sự phục hồi đã dần quay trở lại. Các tổ 
chức quốc tế dự báo, kinh tế thế giới tăng trưởng 5,7 - 5,9% năm 2021 và 
4,5 - 5% năm 2022; giảm nhẹ 0,1 - 0,2 điểm % so với các dự báo trước 
đó. Lạm phát toàn cầu năm 2021 tăng khá mạnh, lên mức 3,2% trước khi 
hạ nhiệt vào năm 2022 (khoảng 3%) và 2,5% trong 3 năm sau đó.
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Nền kinh tế nước Mỹ, quý IV/2021 được dự báo sẽ tăng trưởng 
khoảng 5% so với quý trước, cả năm 2021 dự kiến đạt 5,5%. Tuy nhiên, 
bên cạnh các dấu hiệu lạc quan của nền kinh tế, Chính phủ Mỹ đang 
phải đối mặt với nợ công và lạm phát. Kinh tế Trung Quốc tiếp tục xu 
hướng phục hồi ổn định. Chỉ số PMI tháng 10 đạt 51,5 điểm, tăng nhẹ 
so với tháng trước, cho thấy các hoạt động kinh tế của nước này đang 
tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, các chính sách siết chặt quản lý khu 
vực bất động sản, chính sách zero-Covid nghiêm ngặt trước xu hướng 
tăng các ổ dịch mới, nguy cơ thiếu hụt năng lượng… đã gây sức ép lên 
lạm phát và tiêu dùng, tiếp tục là những thách thức cho tăng trường kinh 
tế Trung Quốc thời gian tới. Kinh tế châu Âu mặc dù đang đối mặt với 
nhiều khó khăn như giá năng lượng tăng cao, tình trạng tắc nghẽn chuỗi 
cung ứng và làn sóng dịch bệnh mới, song vẫn được nhận định sẽ phục 
hồi mạnh mẽ. Ngày 11/11/2021, EU đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế 
của khối này trong năm 2021 từ mức 4,8% lên 5%. Kinh tế Nhật Bản 
tiếp tục suy giảm, tăng trưởng GDP giảm 3% trong quý III - là lần thứ 5 
trong các quý gần nhất, Nhật Bản có tăng trưởng quý âm. 

Khu vực ASEAN, tình hình sản xuất tăng trưởng trở lại khi những 
biện pháp hạn chế do COVID-19 được nới lỏng. Chỉ số PMI tăng từ 50 
điểm trong tháng 9 lên 53,6 điểm trong tháng 10, cho thấy lần cải thiện 
đầu tiên của các điều kiện sản xuất ở ASEAN kể từ tháng 5. Indonesia 
đứng đầu với PMI đạt 57,2 (tăng từ 52,2 điểm trong tháng 9), Singapore 
có PMI đạt 54,5 - là mức tăng vững chắc tháng thứ hai liên tiếp. Thương 
mại toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh gián đoạn sản 
xuất cùng với sự sụt giảm của nguồn cung và nhu cầu nhập khẩu. Theo 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chỉ số thương mại hàng hóa 
trong tháng 11 đã giảm xuống còn 99,5 điểm (gần mức điểm cơ sở 100) 
sau khi ghi nhận mức kỷ lục 110,4 trong tháng 8/2021. 

Tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu diễn ra trầm trọng từ 
tháng 8/2021 đã gây lạm phát trên thị trường năng lượng quốc tế, tạo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
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phản ứng dây chuyền với những nhân tố bất ổn, khó lường cho kinh tế 
thế giới. Giá dầu thô tháng 11 giảm nhẹ xuống còn 79 USD/thùng so 
với mức trung bình 81 USD/thùng vào tháng 10. Giá dầu Brent tháng 
11 dao động ở mức 81 - 82 USD/thùng so với mức dưới 85 USD/thùng 
trong tháng 10. Giá thép, giá quặng sắt giảm trong nhiều phiên giao dịch 
trong tháng 11. Cuộc khủng hoảng năng lượng được nhận định sẽ là mối 
quan tâm lớn trong thời gian tới. Trong khi đó, những quan ngại về lạm 
phát và khả năng các nước siết chặt chính sách tiền tệ sẽ là một trong số 
rất nhiều “cơn gió ngược” mà nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt.

Nhìn chung, có thể thấy kinh tế thế giới hiện tại vẫn còn phải 
đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cũng như 
những yếu tố bất ổn đến từ thị trường năng lượng, song đang dần hồi 
phục trong tình trạng sống chung với dịch bệnh COVID-19. Mặc dù 
tăng trưởng kinh tế còn khác nhau ở các khu vực, nhưng những đối tác 
thương mại và đầu tư lớn của Việt Nam hiện đang ở trạng thái phục hồi, 
có thể mang lại những cơ hội thuận lợi đối với thương mại và đầu tư 
cho Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến lạm phát và giá cả hiện đang là yếu 
tố đáng lo ngại. Giá dầu tăng tuy cũng có thể ảnh hưởng tích cực đến 
nguồn thu ngân sách từ dầu thô, nhưng có thể gây khó khăn cho đầu vào 
doanh nghiệp và đẩy giá nhiều mặt hàng thiết yếu khác. 

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Phòng, chống “diễn biến hòa bình” - mệnh lệnh của cuộc sống
Âm mưu “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch thực hiện là 

nhằm xóa bỏ đảng cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và phong 
trào cộng sản quốc tế trên phạm vi toàn thế giới, đưa các nước này vào 
quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Hiện nay, mục tiêu của chúng là làm thay đổi 
tính chất quốc gia - dân tộc, chế độ chính trị - xã hội của các nước theo 
hướng có lợi cho chúng, làm cho các nước đang phát triển bị lệ thuộc vào 
chúng về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và quân sự….  
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So với trước đây, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa 
bình” của các thế lực thù địch có một số điểm mới: chuyển trọng tâm 
từ bên ngoài vào bên trong nội địa, chĩa mũi nhọn vào trong nội bộ và 
tại chỗ, lấy thúc đẩy “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, 
Nhà nước và Nhân dân ta làm thủ đoạn chính. Gây sức ép về kinh tế, 
tài chính và tấn công mạng thông tin; triệt để sử dụng mạng xã hội, 
Internet và các tổ chức phi chính phủ (NGO) để gieo mầm, thúc đẩy 
hình thành “xã hội dân sự”, kích động các phần tử bất mãn chống đối, 
gây bạo loạn, lật đổ chế độ do Đảng ta lãnh đạo. 

Kịch bản “diễn biến hòa bình” của chúng đang áp dụng trên thế 
giới và ở nước ta có một số điểm mới đáng chú ý: hình thành lực lượng 
đối lập sẵn sàng cho một cuộc bầu cử; đẩy mạnh truyền thông kích 
động trong các cuộc bầu cử; tổ chức cho các đám đông với tên gọi là 
“người dân” xuống đường đấu tranh, cộng hưởng bởi các phương tiện 
truyền thông gây ra bạo lực đường phố”; sử dụng công cụ thông tin và 
ngoại giao gây sức ép với chính quyền mới được bầu và ép họ từ chức, 
giải tán hoặc quốc hội buộc tuyên bố bãi bỏ kết quả bầu cử; tuyên bố 
thắng lợi và công khai ủng hộ, công nhận chính phủ mới thân họ.

Giữa “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có 
điểm thống nhất và khác biệt, đó là: “Diễn biến hòa bình” là âm mưu, 
thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch trong chống phá chủ nghĩa 
xã hội, nền độc lập dân tộc của các quốc gia có chủ quyền; là nhân tố 
bên ngoài làm chuyển hóa chế độ chính trị của các quốc gia theo quỹ 
đạo của phương Tây. Trong khi đó, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
là nguy cơ nội tại, diễn ra bên trong hệ thống chính trị phản ánh mức 
độ suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên, là nhân tố bên trong đe dọa sinh mệnh của Đảng, Nhà nước, sự 
tồn vong của chế độ.

Thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vừa là mục 
tiêu, vừa là thủ đoạn, âm mưu, hoạt động của “diễn biến hòa bình” mà 
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các thế lực thù địch tiến hành đối với một nước nhằm hiện thực hóa âm 
mưu lật đổ chế độ chính trị hiện hành. Ngược lại, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ vừa là sự tiếp nhận tự giác của đối tượng bị 
tác động, vừa là hệ quả của hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế 
lực thù địch nhằm làm thay đổi chế độ chính trị.

Âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm vào nội bộ, nếu 
không ngăn chặn kịp thời sẽ làm nảy sinh những mầm mống tư tưởng, 
nuôi dưỡng, kích hoạt các yếu tố tiêu cực, làm gia tăng yếu tố “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. “Tự diễn biến”, nếu không được 
ngăn chặn sẽ dẫn đến “tự chuyển hóa”, dẫn tới mối nguy hiểm thật sự 
đối với sự tồn vong của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là 
khi đã xuất hiện lực lượng chính trị đối lập. Đây chính là thời điểm, 
đồng thời là điều kiện tốt nhất để các thế lực thù địch ra đòn quyết định 
lật đổ chế độ chính trị và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ 
thống chính trị.

Tuy nhiên, tính chất và phương thức đấu tranh phòng, chống “diễn 
biến hòa bình” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có 
những điểm khác biệt: đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” là 
cuộc đấu tranh giai cấp chống các thế lực thù địch, phản động; trong 
khi đó, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là các biện pháp 
phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các nhân tố tiêu cực bên trong nội bộ tổ 
chức, từng con người là chính.

Để bảo vệ thành quả cách mạng và thực hiện thắng lợi đường lối 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta phải đề cao cảnh giác, luôn chủ động, tích cực đấu tranh phòng, 
chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch 
hiện nay - Đây là một trong bốn nguy cơ mà Đảng ta đã xác định. Đó là 
sử dụng tổng hợp các biện pháp chính trị, kinh tế, pháp luật, ngoại giao, 
nghiệp vụ của cả hệ thống chính trị để phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu 
hóa âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch 
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trên các lĩnh vực nhằm bảo vệ vững chắc chế độ chính trị, bảo vệ chủ 
quyền, lợi ích quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Âm mưu, thủ đoạn và hoạt động “diễn biến hòa bình” diễn ra trên 
tất cả các mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, phòng, chống âm mưu, hoạt 
động “diễn biến hòa bình” cũng phải tiến hành tổng lực trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống. Do đó, 
trong thời gian tới, chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ 
yếu  sau: (1) tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống 
âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của 
các thế địch; (2) chủ động nghiên cứu, dự báo chiến lực, định hướng và 
cung cấp thông tin kịp thời, không để bị động, bất ngờ; thực hiện bảo 
vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; (3) phát huy vai trò của báo chí trong đấu 
tranh công khai, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên Internet, mạng 
xã hội; tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát Internet, mạng xã 
hội; (4) quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; kịp thời nắm, đánh 
giá tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và 
Nhân dân; (5) phát huy sức mạnh tổng hợp, chỉ đạo đồng bộ, thống 
nhất; xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định; phối hợp chặt chẽ với 
các tổ chức, các lực lượng trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” 
trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; (6) tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của Ban Chỉ đạo 35, cơ quan giúp việc cấp ủy đảng các cấp, các 
lực lượng nòng cốt chuyên sâu, nhóm chuyên gia, cộng tác viên. Trong 
đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, có nhận thức đúng 
vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng, chống âm mưu, hoạt 
động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng 
trong tình hình mới. Đó là niềm vinh dự, tự hào và là trách nhiệm cao 
cả của chúng ta.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- 25/12: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Phát biểu 
kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những 
nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong việc thực hiện công tác xây dựng 
Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, đồng 
chí ủng hộ về chủ trương những đề xuất, kiến nghị của  tỉnh Khánh 
Hòa trong đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW 
của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, hướng đến sự phát triển bền vững 
cho tỉnh. Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh 
Khánh Hòa cần tiếp tục quan tâm đến huyện Trường Sa, đây là vinh 
dự đồng thời cũng là trách nhiệm của tỉnh Khánh Hòa. 

- Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 9 cho ý kiến đối với các dự 
thảo văn bản tổng kết Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về 
xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030; phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Xây 
dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045” tại Hà Nội (trực tiếp và trực tuyến).

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán 
triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng (trực tuyến).

- Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo 
công tác lập Quy hoạch tỉnh nghe báo cáo Điều chỉnh quy hoạch 
chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; dự Lễ đặt vòng hoa 
viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung, dâng hương tưởng niệm các 
Anh hùng liệt sĩ tại Điện thờ Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và Tháp 
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Trầm hương; Hội nghị đối ngoại toàn quốc (trực tuyến) triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang; dự Hội nghị Đảng ủy 
Quân khu 5; thăm, tặng quà các đơn vị quân đội nhân kỷ niệm 77 
năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; thăm Nhà thờ 
Chánh tòa Nha Trang nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021; làm việc 
với Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn 
bị tổng kết Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 
huyện Diên Khánh; dự họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch Tỉnh ủy 
tiếp nhận vào làm công chức tại cơ quan Ban Dân vận Thành ủy 
Cam Ranh; dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện công tác 
nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc tiếp tục tăng cường, nâng 
cao chất lượng nghiên cứu biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử 
Đảng”; Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, 
trật tự trong tình hình mới; dự Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VII; 
Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND 
tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trao quà cho công nhân lao động 
có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại Nhà máy 
thuốc lá Khatoco.

- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc 
hội tỉnh làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh thông qua Báo 
cáo của Đoàn Kiểm tra số 252; kiểm tra công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; dự Hội nghị tổng kết 
công tác biên phòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác biên 
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phòng năm 2022; tham dự Chương trình gặp mặt các đồng chí cán 
bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác; dự Hội nghị kiểm điểm Ban 
Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm năm 2021; thăm, tặng quà các đơn 
vị quân đội nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam.

- 07/01: UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2021, nhận định: năm 
2021, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Khánh Hòa đạt và vượt 
so với kế hoạch như: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
đạt 14.109,2 tỷ đồng, vượt 2,6% so với dự toán, vượt 2,1% so với 
năm 2020; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,4% (vượt 0,07% so với 
kế hoạch); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 81%; số giường 
bệnh công lập đạt 32 giường/1 vạn dân; số bác sĩ công lập đạt 8,5 
bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 
5 tuổi đạt 8,53% (tăng 0,37%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y 
tế đạt 93,69% (tăng 1,69%); tỷ lệ đô thị hóa đạt 61%; có 66,3% 
số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19 nên tỉnh có 4/5 chỉ tiêu kinh tế và 3/11 chỉ tiêu xã hội 
không đạt kế hoạch.

- 31/12: UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đánh giá tình 
hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) 
năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, thu NSNN 
toàn tỉnh được 14.109,2 tỷ đồng, vượt 2,6% so với dự toán, vượt 
2,1% so với năm 2020. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 
được 2.070 tỷ đồng (đạt 92% dự toán, bằng 97,2% so với năm 2020); 
thu nội địa được 11.982 tỷ đồng (vượt 4,1% so với dự toán và vượt 
2,5% so với năm 2020). Có 5 địa phương thu NSNN vượt dự toán: 
Cam Ranh, Khánh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh. Huyện 
Diên Khánh có số thu thấp nhất, tiếp đến là huyện Cam Lâm, thành 
phố Nha Trang. Tổng chi ngân sách địa phương trong năm là 11.045 
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tỷ đồng (vượt 0,8% dự toán); trong đó, chi đầu tư phát triển 3.975 
tỷ đồng, chi thường xuyên 7.045 tỷ đồng…

- 14/12: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức 
Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Giai đoạn 2016 
- 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã thực hiện 
tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức của 
tỉnh, tập hợp, huy động, đoàn kết, phát huy vai trò của lực lượng trí 
thức khoa học - công nghệ tham gia xây dựng xây dựng Khánh Hòa 
ngày càng phát triển, đã tư vấn, phản biện 39 dự án quan trọng về 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 
53 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đắc 
Tài - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội.

- 24/12: Sở Công thương tỉnh tổ chức lễ tôn vinh sản phẩm 
công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh lần thứ 5 - năm 2021. 
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp tỉnh năm 2021 cho 32 sản phẩm, bộ sản phẩm của 32 cơ 
sở sản xuất. Đây là 32 sản phẩm, bộ sản phẩm được lựa chọn từ 59 
sản phẩm của 32 cơ sở CNNT đã được cấp huyện công nhận. Từ 32 
sản phẩm, bộ sản phẩm này, UBND tỉnh chọn 10 sản phẩm, bộ sản 
phẩm tiêu biểu nhất để đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 gồm: Cà phê rang xay OCEAN 
BLUE (của Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang); Bộ sản phẩm dụng 
cụ thể thao “Trụ cầu lông; Xà đơn xếp; Khung tập bụng và Squast; 
Cột bóng rổ” (Công ty TNHH Việt Pháp); Chả cá Thuận (hộ kinh 
doanh Phạm Thị Thuận, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh); Thực phẩm 
Bảo vệ sức khỏe Lacimul (Công ty Cổ phần Công nghệ sinh phẩm 
Nam Việt); Bộ sản phẩm từ Rong nho (Công ty TNHH Sản xuất - 
Thương mại - Xuất nhập khẩu D&T); Bộ sản phẩm “Đồ bảo hộ lao 
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động và Đồng phục công nhân (Công ty TNHH May và Tư vấn Châu 
Thương); Bộ sản phẩm “Tỏi đen lên men, Gừng đen lên men, Hắc 
đẳng sâm” (Hợp tác xã Thảo dược Việt Nam, TP. Nha Trang); Bộ 
sản phẩm Chả cá KAMABOKO (Công ty Cổ phần Thực phẩm Cam 
Ranh); Bộ sản phẩm “Nấm hương, Nấm linh chi thái lát và Đông 
trùng hạ thảo” (Hợp tác xã Nấm Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang); Bộ 
sản phẩm Yến sào Fly (Công ty TNHH Yến Sào FLY).

- 25/12: tại Quân cảng Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân tổ chức 
tiễn đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết quân và dân huyện 
Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022. Đoàn công tác đi trên 4 chuyến tàu, mang theo hàng trăm tấn 
hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà Tết gửi tặng cán bộ, chiến sĩ, Nhân 
dân huyện Trường Sa và các tàu trực trên biển. Tất cả hàng hóa, nhu 
yếu phẩm đều được chuẩn bị rất chu đáo, mang đầy đủ hương vị Tết 
quê hương để quân và dân huyện đảo vui xuân, đón Tết cổ truyền 
của dân tộc. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm rất lớn 
của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và 
Nhân dân cả nước đối với biển đảo nói chung và huyện Trường Sa 
nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhân sự mới
- 07/12: Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lý Nguyễn 
Nguyên Vũ - Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, phụ trách 
Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm, 
kể từ ngày 06/12/2021.

- 14/12: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ 
nhiệm đồng chí Phan Gia Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và HĐND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng  Đoàn đại biểu 
Quốc hội và HĐND tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/12/2021. 
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- 16/12: tại Công an tỉnh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết 
định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, điều 
động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Bá Thành, Trưởng phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về kinh tế, môi trường (Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an) giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời trao quyết định bổ nhiệm 
chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối 
với Đại tá Nguyễn Bá Thành.

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NƯỚC TA NĂM 2021; 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

- Một số kết quả nổi bật: năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện 
trọng đại của đất nước; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng, 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. Trong điều kiện không thực hiện giãn cách xã hội diện 
rộng và đóng cửa khu vực sản xuất như trong quý III; các khu công 
nghiệp, các tỉnh; các thành phố trọng điểm tiếp tục sản xuất trở lại 
trong trạng thái “bình thường mới”, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 
2021 có thể ước đạt khoảng 2,0%. Với mức tăng giá và diễn biến 
tình hình kinh tế hiện tại, ước chỉ số giá trung bình năm 2021 ở mức 
thấp, khoảng dưới 2%. Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, 
thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư ở 
nhiều địa phương, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã phải áp 
dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 chưa có tiền lệ, 
mạnh mẽ, quyết liệt để thực hiện mục tiêu ưu tiên trước hết, trên hết 
là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư; sự kịp thời ban hành những quyết sách đặc thù phục vụ phòng, 
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chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và 
giám sát hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự 
chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các 
địa phương và sự đồng tình, ủng hộ tham gia tích cực của các tầng 
lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội nước ta đã 
đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Kinh 
tế được cải thiện, quy mô kinh tế mở rộng, các cân đối lớn của nền 
kinh tế cơ bản được bảo đảm. An sinh xã hội và các hoạt động văn 
hóa, thể thao, giáo dục, y tế… thường xuyên được quan tâm. Các gói 
hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn do 
dịch COVID-19 tiếp tục được thực hiện nên đời sống của người dân 
nhìn chung ổn định. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo 
hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được Nhân 
dân đồng tình, ủng hộ, các đối tác, tổ chức quốc tế ghi nhận. Tiềm 
lực quốc phòng ngày càng được nâng cao, an ninh, chính trị được 
giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục đẩy mạnh, 
nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế… 

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả trên, kinh tế - xã hội nước 
ta trong năm 2021 phải đối mặt với nhiều thách thức: dịch bệnh 
COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca mắc, số người 
tử vong tăng cao; các hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, các 
chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy, đời sống của Nhân dân gặp 
nhiều khó khăn; các ngành, lĩnh vực và hoạt động xuất khẩu ở mức 
thấp; số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể vẫn ở mức cao…

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: Năm 2022, năm có ý 
nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình quốc 
tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức 
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đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch COVID-19 vẫn 
diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của những biến chủng 
mới. Tăng trưởng kinh tế thế giới không đều, chưa vững chắc và dự 
báo thấp hơn năm 2021, tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi đó, 
dù kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh COVID-19 
của Việt Nam tiếp tục được nâng lên, nhưng nguồn lực của Nhà 
nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút. Nguy cơ chậm phục hồi 
kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh chưa 
được kiểm soát tốt để mở cửa trở lại nền kinh tế; rủi ro lạm phát gia 
tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn. Trong bối 
cảnh tình hình đó, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong 
năm 2022 cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức 
khỏe, tính mạng của Nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. 
Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội trên cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì 
các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Kiên trì giữ vững ổn định 
kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng 
của nền kinh tế. 

Tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển và nâng 
cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, 
an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, 
hiện đại, nhất là một số công trình trọng điểm quốc gia; nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo 
đảm an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống của Nhân 
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dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ 
môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải 
cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi 
thông, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát 
triển đất nước. 

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng 
cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội. Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối 
ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát 
triển đất nước và củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên 
trường quốc tế.

CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2022
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là 

tuyển quân) năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 
bùng phát đợt 3 (từ ngày 27/01/2021) hết sức phức tạp; một số địa 
phương, đơn vị phải lùi thời gian giao nhận quân so với kế hoạch 
chung. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện quyết liệt, chặt chẽ, đề cao dân chủ, công khai, công bằng, 
minh bạch, đúng pháp luật của các cấp ủy, chính quyền nên đến nay 
đã đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao, bảo đảm quân số huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. 

Để triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 69/QĐ-TTg, ngày 
13/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ 
năm 2022, các địa phương và đơn vị thực hiện tốt nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ 
quân sự (NVQS) năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP, ngày 
04/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và 
gọi công dân nhập ngũ; Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, ngày 
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30/6/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám 
sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; Thông tư số 50/2016/TTLT-
BQP-BCA, ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Công 
an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ 
trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 98/CT-BQP, ngày 
26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện 
pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong tình hình mới 
và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan 
Bộ Quốc phòng.

Thứ hai, đối với các địa phương giao quân: (1) tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai 
trò của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, sự giám 
sát của Nhân dân đối với công tác tuyển quân. Triển khai tổ chức 
thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, đúng 
pháp luật; bảo đảm chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu được giao. (2) 
Kiện toàn hội đồng NVQS các cấp, tổ chức hội đồng khám sức khỏe 
NVQS cấp huyện đủ số lượng, đúng thành phần quy định. (3) Ưu 
tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có 
ngành nghề chuyên môn kỹ thuật phù hợp với nhu cầu bố trí, sử 
dụng của Quân đội; con em đồng bào dân tộc ít người để tạo nguồn 
cán bộ cơ sở cho địa phương; bảo đảm 100% địa phương cấp xã có 
công dân gọi nhập ngũ. (4) Các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển 
quân “Tròn khâu” với phương châm “Tuyển người nào chắc người 
đó”, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao nhận quân. (5) Chú 
trọng nâng cao chất lượng lập và quản lý chặt chẽ hồ sơ, lý lịch công 
dân nhập ngũ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính trong tuyển quân. (6) Chuẩn bị tốt mọi mặt, 
chủ trì, phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức Hội nghị hiệp 
đồng tuyển quân ở cấp tỉnh và huyện bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tạo 
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điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện; tổ chức Lễ giao nhận 
quân trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn phòng, chống dịch... 
(7) Quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với công dân và thân 
nhân của công dân nhập ngũ…

THÔNG ĐIỆP DUY TRÌ ĐỐI THOẠI TRONG QUAN HỆ NGA - MỸ
Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ trở nên căng thẳng kể từ sau 

Chiến tranh Lạnh do liên quan đến một số vấn đề, như: an ninh 
mạng, Syria, Ukraine, dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy 
phương Bắc 2”. Sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden 
còn thực thi một số chính sách khá cứng rắn trong quan hệ với Nga. 

Đánh giá về những căng thẳng giữa Nga và Mỹ sau khi ông 
Biden nhậm chức, giới chuyên gia cho rằng, mặc dù tiếp tục chính 
sách trừng phạt và kiềm chế Nga, chính quyền của Tổng thống Biden 
vẫn tìm cách đối thoại với Nga, đặc biệt là trong những vấn đề khó 
có thể giải quyết nếu như không có sự tham gia của Nga. Về phía 
Nga, Tổng thống Nga V.Putin vẫn ủng hộ chính sách xây dựng quan 
hệ tốt đẹp với Mỹ trong những lĩnh vực Nga có lợi ích. Bên cạnh 
đó, duy trì đối thoại với Nga có thể tạo ra được những đột phá trong 
việc giải quyết nhiều vấn đề an ninh cấp bách trên thế giới.

Hai bên đã thể hiện thiện chí hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh 
trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức 
diễn ra hồi tháng 6/2021 ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Joe 
Biden và Tổng thống Nga Putin đã nhất trí khởi động đối thoại ổn 
định chiến lược với sự tham gia của các nhà ngoại giao và chuyên 
gia quân sự hai nước, nhằm tạo cơ sở cho các biện pháp kiểm soát 
vũ khí và giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Kết quả cuộc gặp thượng 
đỉnh này được dư luận đánh giá là bước khởi đầu đáng ghi nhận cho 
quá trình “phá băng” trong quan hệ song phương giữa hai nước. 
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Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực, quan hệ Nga - Mỹ bị “đổ 
thêm dầu vào lửa” do vấn đề mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc 
Đại Tây Dương (NATO) và sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho 
Ukraine. Cuối tháng 11/2021, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov 
cho biết, Mỹ đã thông báo trục xuất 27 nhà ngoại giao Nga cùng gia 
đình và họ phải về nước muộn nhất vào ngày 30/01/2022. Đáp trả 
động thái này, một tuần sau đó, Nga yêu cầu các nhân viên ngoại 
giao Mỹ đã ở Nga hơn 3 năm phải về nước trước ngày 31/01/2022.

Trong bối cảnh quan hệ hai bên vẫn còn căng thẳng, ngày 
08/12/2021, Hội nghị trực tuyến giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng 
thống Mỹ Joe Biden đã diễn ra. Sau hội nghị, hai nhà lãnh đạo đã 
thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, bao 
gồm việc hạn chế công tác của các nhà ngoại giao, các vấn đề nóng, 
trong đó nổi bật là tình hình Ukraine, quan điểm về việc thực hiện 
các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tháng 
6/2021. Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan ngại sâu sắc của Mỹ 
và các đồng minh châu Âu về vấn đề Ukraine, tái khẳng định sự ủng 
hộ của ông đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, 
đồng thời kêu gọi giảm leo thang và nhấn mạnh tới các biện pháp 
ngoại giao. Theo Chính phủ Mỹ cho biết, hai nhà lãnh đạo đã giao 
nhiệm vụ cho nhóm công tác của hai nước tiếp tục làm việc và Mỹ 
sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác.

Theo các chuyên gia, việc hai tổng thống có thể đối thoại và 
nhất trí chỉ đạo các đại diện của hai nước tiến hành tham vấn thực 
chất về những vấn đề nhạy cảm đã phát đi tín hiệu tích cực đối với 
việc kiểm soát mối quan hệ giữa hai cường quốc. Trong cục diện 
cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa Nga và Mỹ, các cuộc đối thoại 
luôn hữu ích, có thể giúp hai bên kiểm soát được bất đồng, tránh 
được nguy cơ đẩy quan hệ hai bên trở nên căng thẳng.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2022

1. Từ 01/01/2022, 6 luật chính thức có hiệu lực thi hành
Từ 01/01/2022, 6 luật chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó 

nhiều luật có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống 
người dân gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Biên phòng Việt 
Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và 
Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

2. Tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
Nghị định số 108/2021/NĐ-CP, ngày 07/12/2021 của Chính phủ 

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, có 
hiệu lực từ ngày 20/01/2022, quy định: từ ngày 01/01/2022, mức lương 
hưu và mức trợ cấp của những đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ 
cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sẽ chính thức được tăng. Mức 
tăng sẽ là 7,4% so với mức lương hưu, mức trợ cấp bảo hiểm xã hội của 
tháng 12/2021.

Sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức tăng nêu trên, mà mức 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng vẫn thấp hơn 
2,5 triệu đồng/tháng, người nghỉ hưu trước năm 1995 còn được tăng 
thêm với mức như sau: (i) Tăng 200.000 đồng/người/tháng nếu có mức 
hưởng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống. (ii) Tăng lên bằng 2,5 
triệu đồng/người/tháng nếu có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng đến dưới 
2,5 triệu đồng/người/tháng. 

3. Bảo đảm công khai, minh bạch giá trang thiết bị y tế khi lưu 
hành trên thị trường

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ 
về quản lý trang thiết bị y tế, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Theo đó, 
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quản lý giá trang thiết bị y tế theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự 
định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết 
bị y tế theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch giá 
trang thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường.

Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế bằng đồng Việt 
Nam tại nơi giao dịch hoặc nơi bán trang thiết bị y tế của cơ sở kinh 
doanh trang thiết bị y tế; thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc 
bằng các hình thức khác.

Công khai giá trúng thầu trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công 
lập; không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và 
không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng Thông tin điện tử 
của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán. 

4. Tiếp tục giảm 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp
Thông tư số 120/2021/TT-BTC, ngày 24/12/2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo 
gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời 
gian thực hiện từ 01/01 - 30/6/2022. Theo đó, có 37 khoản phí, lệ 
phí được giảm với mức giảm từ 10 - 50% so với quy định hiện hành. 
Nhiều khoản phí, lệ phí được giảm đến 50% mức phí quy định trước 
đó, như: Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng; 
lệ phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân 
hàng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; phí thẩm định thiết kế cơ 
sở; phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí, lệ phí trong lĩnh 
vực chứng khoán (trừ 2 khoản phí, lệ phí quy định); lệ phí cấp giấy 
phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; lệ phí sở hữu công 
nghiệp; lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; lệ phí cấp 
chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ 
đại diện sở hữu công nghiệp...

http://baochinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2021_12_27/TT 120.docx
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Hỏi: Theo Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính 
trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy 
chức, chạy quyền, thì những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với thành 
viên cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, 
đơn vị?  

Trả lời: Theo Khoản 6, Điều 4, Quy định 205 nêu rõ: Nghiêm 
cấm các hành vi sau: (a) Cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ 
cán bộ, đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách 
nhiệm, nhất là những thông tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá 
trình thực hiện quy trình công tác cán bộ. (b) Xen ghép ý đồ cá nhân, đề 
ra tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, nhận xét, đánh giá mang tính áp đặt, 
không đúng bản chất, không đúng sự thật nhằm vụ lợi hoặc có lợi cho 
nhân sự trong quá trình tham mưu thực hiện quy trình công tác cán bộ. 
(c) Để người khác, nhất là vợ, chồng, bố, mẹ, con đẻ, con nuôi, con dâu, 
con rể, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để 
thao túng, can thiệp công tác cán bộ. (d) Gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với 
nhân sự trái quy định trong quá trình thực hiện công tác cán bộ. (đ) Các 
hành vi quy định tại Điều 10 và Điều 11 Quy định này.

Hỏi: Theo Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính 
trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy 
chức, chạy quyền, thì việc vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực 
trong công tác cán bộ sẽ xử lý như thế nào?  

Trả lời: Theo Điều 9, Quy định 205 nêu rõ: (1) Tập thể, cá nhân vi 
phạm các nội dung nêu tại Điều 3 và Điều 6 của Quy định này thì phải 
kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xử 
lý theo quy định. (2) Cán bộ, đảng viên (kể cả những người đã chuyển 
công tác hoặc nghỉ hưu) vi phạm các nội dung nêu tại các Điều 4, 5, 7, 
8 của Quy định này thì bị xử lý theo quy định hiện hành. Ngoài ra, nếu 
là cán bộ đang công tác còn bị áp dụng các biện pháp xử lý như sau: 
(a) Đình chỉ công tác, chức vụ, không bố trí làm công tác tham mưu, 
nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra. (b) Tạm dừng có thời 
hạn theo quy định của cấp có thẩm quyền việc quy hoạch, điều động, 
luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phong, thăng cấp bậc hàm, giới 
thiệu ứng cử chức vụ cao hơn hoặc tương đương, công nhận chức danh, 
phong tặng danh hiệu, khen thưởng. (c) Huỷ bỏ, thu hồi các quyết định 
không đúng về công tác cán bộ.
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