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

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức “Đảng là đạo đức, 
là văn minh”

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức lãnh đạo Nhân dân ta chống 
lại ách thống trị của thực dân và ách áp bức của phong kiến, đấu tranh 
đòi quyền lợi cho dân nghèo, làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, 
thực hiện quyền tự quyết, quyền độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam, 
đó là quyền bình đẳng tối thiểu của các dân tộc, các quốc gia trên thế 
giới. Trong Bản Tuyên ngôn độc lập, Người viết: “Tất cả mọi người 
đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không 
ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, 
quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Chính vì thế, Người luôn 
quan tâm giải quyết quyền dân tộc cơ bản của Nhân dân Việt Nam một 
cách khoa học. Dưới ánh sáng của học thuyết Mác - Lênin, trực tiếp 
là tư tưởng vĩ đại của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh hiểu rằng, quyền tự do, 
bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc là những quyền thiêng liêng, không ai 
được phép xâm phạm; trong một đất nước, quyền lợi của mỗi cá nhân 
bao giờ cũng gắn liền với quyền lợi của cả dân tộc, đất nước. Nước mất 
thì nhà tan, nước độc lập thì dân tộc mới độc lập, con người mới được 
giải phóng và có tự do đích thực. Đó là một trong những lý do để Người 
trở thành chiến sĩ cộng sản đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc ở Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Đó là 
đạo đức, là văn minh.

Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Ngay từ khi Đảng Cộng 
sản Việt Nam ra đời, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chỉ rõ: là một Đảng chân chính cách mạng, Đảng trung thành tuyệt 
đối với lợi ích của giai cấp công nhân, của toàn thể dân tộc và Nhân dân 
Việt Nam. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhân 
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dân ta giành được chính quyền, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, 
là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi 
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc, với 
mục đích duy nhất là giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc, giải phóng 
Nhân dân khỏi mọi áp bức, bóc lột, xây dựng cuộc sống mới ấm no, 
hạnh phúc. Chính vì vậy, tại Đại hội sản xuất tỉnh Hà Đông (cũ), ngày 
07/6/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: “Đảng ta là một 
đảng cách mạng, ngoài lợi ích của công nhân và nông dân, Đảng ta 
không có lợi ích nào khác”. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam không 
có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động. Lý do tồn tại của Đảng là ở đó, đạo đức và văn minh của Đảng 
cũng là ở đó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở Chính phủ chăm lo mọi mặt 
cho đời sống Nhân dân, với tinh thần Nhân dân chỉ cảm nhận được 
quyền của mình trong một nước độc lập khi ai cũng có cơm ăn, ai cũng 
có áo mặc, mọi người được học hành. Người ước nguyện: “Tôi chỉ có 
một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn 
toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm 
ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Với Người, giải phóng con người, 
trước hết là giải phóng họ khỏi cái đói, cái rét, cái dốt để giải phóng dân 
tộc, chỉ có thoát khỏi thân phận nô lệ, mỗi con người mới lấy lại được 
phẩm giá làm người; chỉ giải phóng dân tộc mới góp phần giải phóng 
của toàn nhân loại. Chính vì thế, Người đã thức tỉnh ý thức đạo đức dân 
tộc và nối liền với đạo đức thời đại mới - đưa chủ nghĩa yêu nước Việt 
Nam thành một bộ phận của tinh thần quốc tế. Giá trị văn hóa đạo đức 
đó đã xác lập chủ nghĩa yêu nước chân chính, tiếp biến với các giá trị 
đạo đức tiến bộ của loài người, gạt bỏ các mặt đạo đức lạc hậu để phát 
triển giá trị đạo đức mới. Giá trị đạo đức mới chi phối tư tưởng, ý thức 
đạo đức, các quan hệ ứng xử, các hành vi đạo đức trong Nhân dân. Từ 
giải quyết quyền con người, quyền dân tộc cơ bản, Người đã xác lập 
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các giá trị đạo đức một nền đạo đức mới Việt Nam. Việc kết hợp các 
giá trị đạo đức dân tộc với các giá trị đạo đức của thời đại đã tạo ra là 
nền tảng quan trọng của sự tiến bộ xã hội ở Việt Nam. Đó là đạo đức, 
là văn minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng đạo đức của đội 
ngũ cán bộ. Người rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức có trình độ văn hóa, am hiểu pháp luật, thành thạo nghiệp vụ và 
nhất là phải có đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tận tâm, 
tận lực, trung với nước, hiếu với dân suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục 
vụ Nhân dân. Người cho rằng, đạo đức cách mạng sẽ tạo nội lực quan 
trọng cho quá trình cách mạng, đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của 
người cách mạng, coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước. 
Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn 
thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách 
mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không 
lãnh đạo được Nhân dân”. Đồng thời, Người quan niệm đạo đức cách 
mạng của người cán bộ tạo ra sức mạnh, nhân tố quyết định sự thắng lợi 
của mọi công việc: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ 
tốt hay kém”. Quan niệm ấy không có nghĩa là tuyệt đối hóa mặt đức, 
coi nhẹ mặt tài. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô 
dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Cho nên, 
đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau. Người cách mạng 
phải cần, kiệm, cẩn thận, nhẫn nại, không hiếu danh, không kiêu ngạo, 
nói phải làm. Chính vì lẽ đó, Người rất quan tâm đến việc tu dưỡng đạo 
đức người cách mạng và cảnh báo tình trạng cán bộ “dùng của công làm 
việc tư... Không sợ mất thanh danh của Đảng, không sợ mất danh giá 
của mình”, quên cả thanh liêm đạo đức cần phải phê phán mạnh mẽ và 
loại bỏ - những công việc đó là đạo đức, là văn minh của Đảng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu thương con người. Đồng thời, 
Người luôn coi trọng tình nhân ái, khoan dung. Lòng yêu thương mênh 
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mông, sâu sắc đối với con người không chỉ ở phần tốt đẹp, phần thiện 
trong mỗi con người, mà còn ở những con người nhất thời họ có lầm 
lạc, còn nhỏ nhen, thấp kém. Người nhắc nhở: “Mỗi con người đều có 
thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con 
người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái 
độ của người cách mạng”. Đối với những người lầm đường, lạc lối, 
người có thói hư, tật xấu… ta phải dùng tình thân ái mà cảm hóa họ. 
Người chỉ rõ: “Đối với những người có thói hư tật xấu, trừ hạng người 
phản lại Tổ quốc và Nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách 
làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác, chứ 
không phải đập cho tơi bời. Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày 
giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, 
xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống 
mới”. Chính điều đó đã làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ của kẻ thù, đã 
cảm hóa được nhiều nhân sĩ, trí thức, kể cả các quan lại cao cấp của chế 
độ cũ, một lòng một dạ đi theo cách mạng không quản ngại gian khổ, 
hy sinh. Đó là đạo đức, là văn minh của Đảng ta.

Như vậy, đạo đức cách mạng của Đảng ta được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khái quát đã trở thành chuẩn mực đạo đức chung, nền tảng của 
Đảng và Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” 
trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở: “Đảng ta là một đảng 
cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức 
cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày 
tớ thật trung thành của Nhân dân”. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp 
tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của Nhân dân. Đưa 
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việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân, 
đơn vị với nhiều nội dung phong phú và thiết thực, gắn với chức trách, 
nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Đổi mới phong cách làm việc, 
nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng 
viên không được làm. Động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân 
tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
và hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí để mỗi tổ chức đảng thực sự 
là đạo đức, là văn minh.

Cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ 
gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật của tổ chức nơi công 
tác. Cấp ủy, tổ chức đảng phải kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên 
và kiểm tra, giám sát định kỳ. Chủ động phát hiện kiểm tra đảng viên, tổ 
chức đảng. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia công 
tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Xem xét, xử lý công minh, 
chính xác, kịp thời và kiên quyết những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ 
luật, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ 
LẦN THỨ 7, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 

KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
Một số kết quả nổi bật: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, nước ta 

đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trong cơ cấu nông nghiệp, 
xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện rõ rệt đời sống nông dân và 
người dân nông thôn. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2020 đã 
đạt và vượt như: Thu nhập của người dân nông thôn tăng gấp 4,5 lần so 
với năm 2008 (chỉ tiêu là 2,5 lần), số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 
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62,4% (chỉ tiêu là khoảng 50%), tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn 
giảm bình quân 1,21%/năm (chỉ tiêu là giảm từ 1-1,5%). Nông nghiệp 
được cơ cấu theo hướng hiện đại, duy trì và phát triển theo hướng toàn 
diện cả về quy mô và trình độ sản xuất, chất lượng tăng trưởng, bảo 
đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia; quy mô xuất khẩu nông 
sản tăng mạnh; công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh; cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu nông thôn chuyển đổi tích cực; nông thôn đổi mới, 
khang trang, văn minh hơn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, điều kiện 
sinh sống của phần lớn người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt; thu 
nhập, đời sống vật chất, tinh thần, năng lực làm chủ của người dân được 
nâng cao; tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn 
tiếp tục đổi mới, phù hợp với kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và tiến 
trình hội nhập quốc tế; hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng 
khoa học công nghệ được triển khai hiệu quả hơn; cơ chế, chính sách, 
pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng được hoàn 
thiện; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp được 
nâng cao, công tác lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới…

Hạn chế, yếu kém: Nông nghiệp chưa phát triển bền vững, tốc độ 
tăng trưởng có xu hướng giảm, sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ 
nhỏ; chất lượng, hiệu quả, năng xuất lao động chưa cao; xây dựng nông 
thôn mới còn nặng về đầu tư cơ sở hạ tầng, chưa chú ý đúng mức đến 
phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm cho người dân; thu nhập phần 
lớn nông dân còn thấp, chênh lệch giữa thành thị với các vùng, miền 
còn lớn; một số chỉ tiêu không đạt, như: tốc độ tăng trưởng trung bình 
của ngành nông nghiệp giai đoạn 2008 - 2020 đạt 3,01%/năm (chỉ tiêu 
là 3,5 - 4%/năm); tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 44,5% (chỉ 
tiêu là trên 50%); lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội là 
33,1% (chỉ tiêu là 30%)…

Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới: Nâng cao vai trò, vị thế làm chủ, 
cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và người 
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dân nông thôn; phát huy dân chủ, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp 
pháp của nông dân và người dân nông thôn; phát triển nền nông nghiệp 
hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công 
nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; đổi mới mạnh mẽ, 
đột phá trong tổ chức sản xuất; phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; 
xây dụng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa, bảo đảm 
thực chất, đi vào chiều sâu, vì lợi ích của người dân; hoàn thiện thể chế, 
chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bảo đảm sự đồng bộ, 
thống nhất, tạo điều kiện thu hút mọi nguồn lực xã hội, nhất là về đất 
đai, đầu tư, tín dụng, khoa học - công nghệ; tạo đột phá trong ứng dụng 
khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nguồn 
nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn; tăng cường quản lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi 
khí hậu, phòng chống thiên tai; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở 
rộng thị trường, thu hút nguồn lực và khoa học - công nghệ; tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 
phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội nông dân 
và các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp ở nông thôn… 

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19-NQ/TW 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai 
trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến 
năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại. Các quan điểm và định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất 
đai đưa ra trong Nghị quyết cơ bản đã được thể chế hóa tại Hiến pháp 
năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, các luật liên quan và các văn bản quy 
định chi tiết thi hành. Kết quả thể chế hóa Nghị quyết đã từng bước tạo 
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hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và 
hiệu quả hơn. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được thực hiện theo 
hướng tiếp cận tổng hợp, liên ngành và trở thành công cụ quan trọng 
để Nhà nước thống nhất quản lý, phân bổ và sử dụng đất đai. Chính 
sách giao đất, cho thuê đất đã từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; góp phần giải quyết các 
vấn đề xã hội, tạo sự bình đẳng hơn giữa các chủ thể sử dụng đất; bước 
đầu khắc phục được tình trạng giao đất, cho thuê đất tràn lan. Việc giải 
quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc được quan tâm. Lợi ích 
của các bên liên quan trong chính sách thu hồi đất, bồi thường, tái định 
cư từng bước được hài hòa hơn. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia 
đình và cá nhân sử dụng đất được bảo đảm và phát huy, nhất là trong sử 
dụng đất nông nghiệp. Cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai được 
coi trọng. Chính sách tài chính về đất đai từng bước được hoàn thiện, 
góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; giải 
quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai 
có nhiều chuyển biến tích cực. Quản lý nhà nước về đất đai được phân 
cấp. Nguồn lực đất đai được sử dụng có hiệu quả hơn cho phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: Trong một số trường hợp, 
chính sách, pháp luật về đất đai chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng 
của thực tiễn. Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 
có sử dụng đất chưa bảo đảm tính tổng thể, hệ thống và đồng bộ. Chất 
lượng quy hoạch chưa cao, chưa có tầm nhìn dài hạn, chưa đáp ứng nhu 
cầu phát triển. Công tác giao đất, cho thuê đất ở một số nơi còn nhiều 
bất cập, sai phạm. Chưa có cơ chế hữu hiệu để xử lý các dự án chậm 
hoặc không đưa đất vào sử dụng. Thị trường bất động sản, trong đó có 
thị trường quyền sử dụng đất phát triển chưa ổn định, thiếu minh bạch, 
chưa bền vững; thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp chậm phát 
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triển. Hệ thống tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước về đất đai chưa đồng 
bộ, thiếu thống nhất, thiếu ổn định và chưa được đầu tư tăng cường; 
năng lực quản lý nhà nước về đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu. Đất 
đai vẫn chưa được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững…

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công 
cuộc đổi mới, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, cần 
tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế; chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý và sử dụng đất đai; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức 
về quản lý và sử dụng đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; tập trung giải quyết về cơ bản những tồn tại, vướng 
mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG 
THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Tình hình Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, 
khó lường. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn đang diễn ra 
ngày càng gay gắt, toàn diện và dự báo sẽ ngày càng quyết liệt ở châu 
Á - Thái Bình Dương, thời gian gần đây, Trung Quốc tiếp tục có những 
động thái khẳng định chủ quyền, gây quan ngại cho các nước trong khu 
vực.

Trung Quốc tiếp tục tăng cường hiện diện thông qua tập trận quân 
sự và một số hoạt động khác trên thực địa. Riêng trong tháng 3/2022, 
Trung Quốc đã tiến hành 03 cuộc tập trận tại Biển Đông. Sau hàng loạt 
động thái tăng cường sức mạnh không quân ở Biển Đông, Trung Quốc 
tiếp tục thêm bước mới khi điều động chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình 
J-20 tới khu vực biển này. Giám đốc chương trình AMTI - Trung tâm 
nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) Greg Poling đánh giá việc 
điều chiến đấu cơ J-20 tham gia huấn luyện và tuần tra trên Biển Đông 
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từ các căn cứ ở miền Nam Trung Quốc là một diễn biến quan trọng. J-20 
là chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình nên về nguyên tắc thì chiếm ưu thế 
hơn các dòng chiến đấu cơ thế hệ 4 mà các nước khác ở khu vực Biển 
Đông đang sử dụng.

Trung Quốc cũng thúc đẩy quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp ở 
Biển Đông nhằm phục vụ chiến thuật vùng xám, tăng kiểm soát mà 
không cần dùng vũ lực. Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ Tư lệnh 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ nhận định, Trung Quốc đã 
“hoàn tất quân sự hóa” ít nhất ba thực thể trên Biển Đông, gồm đá Vành 
Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ 
quyền của Việt Nam). Ngày 07/4/2022, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại 
giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng 
chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đồng thời, yêu cầu Trung 
Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt việc quân sự hóa, 
không có hành động gây căng thẳng ở khu vực, duy trì điều kiện thuận 
lợi, tiếp tục nỗ lực cùng ASEAN thúc đẩy đàm phán, sớm hoàn thành 
Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp 
với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Gần đây nhất, các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Hải Nam, 
Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc lần lượt ban hành lệnh cấm 
đánh bắt cá trong hơn 3 tháng tại Biển Đông, trong đó có vùng biển 
của Việt Nam. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam (29/4) nêu 
rõ, lập trường nhất quán của Việt Nam, theo đó một phần phạm vi của 
lệnh cấm đánh bắt cá đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần 
đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được 
xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, 
Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký 
năm 2000. Đây được coi là một trong những hoạt động nhằm triển khai 
Chiến thuật vùng xám phục vụ mục tiêu của Trung Quốc là gia tăng 



Sinh hoaït chi boä

12

kiểm soát tại Biển Đông mà không phải dùng lực lượng quân sự chính 
quy, nhưng đồng thời không để tình hình vượt ngưỡng thành xung đột 
vũ trang mất kiểm soát. 

Trước các động thái trên của Trung Quốc, lãnh đạo các nước và 
cộng đồng quốc tế đã gia tăng các cam kết nhằm duy trì hòa bình và 
ổn định ở khu vực Biển Đông; chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc. 
Trong các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản với Thủ tướng Đức 
(28/4) và Tổng thống Indonesia (30/4), các bên phản đối bất kỳ nỗ lực 
đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông và biển Hoa Đông 
trái luật pháp quốc tế; cam kết hợp tác hiện thực hóa khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên luật lệ; ủng hộ 
xây dựng một COC toàn diện và có tính ràng buộc. Thủ tướng Ấn Độ 
và Thủ tướng Đức (02/5) nhấn mạnh, tầm quan trọng của thương mại 
không bị cản trở và tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế ở tất 
cả các vùng biển, bao gồm cả Biển Đông và Ấn Độ Dương; cam kết 
hợp tác thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng 
mở và thống nhất; ủng hộ vai trò của ASEAN trong cấu trúc an ninh 
khu vực. 

Trong bối cảnh đó, thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú 
trọng một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, 
quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ vững chắc chủ quyền 
biển, đảo; kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện 
pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước 
của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu 
quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), cùng các 
nước ASEAN thúc đẩy tiến trình xây dựng “Bộ Quy tắc về ứng xử của 
các bên ở Biển Đông” (COC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không 
có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình, ổn 
định ở Biển Đông.
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Hai là, tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa việc ngăn chặn, đấu 
tranh với âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, lợi dụng tình hình để kích động, 
làm phương hại tới quan hệ đối ngoại song phương của Việt Nam với 
các nước và nỗ lực trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Cảnh giác với âm mưu, luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam
Chống phá cách mạng Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt của các 

thế lực thù địch, phản động; trong đó, trọng tâm hàng đầu là phủ nhận 
vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng. Điều này 
được thể hiện thông qua những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm 
đòi hỏi mỗi người cần đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh.

Trong hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn đồng 
hành cùng dân tộc, gắn bó với Nhân dân, phấn đấu đem lại cuộc sống 
ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Thông qua việc đề ra đường 
lối đúng đắn, sáng suốt, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam lập nên 
những chiến công lẫy lừng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, với tinh thần sáng tạo, Đảng đã khởi 
xướng công cuộc đổi mới và tiếp tục lãnh đạo Nhân dân giành được 
những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc 
bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã có những bước phát 
triển mạnh mẽ, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt; vị thế, uy tín 
của của Việt Nam không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, với định kiến chính trị và góc nhìn phiến diện, các thế 
lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo 
của Đảng nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đưa nước 
ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Thủ đoạn mà các thế lực thường 
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sử dụng đó là xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, phủ nhận cơ sở 
lý luận về vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Chúng ra sức tuyên truyền cho luận điệu “chủ nghĩa Mác - Lênin 
đã lỗi thời”; “chủ nghĩa Mác - Lênin là lý thuyết suông về chủ nghĩa xã 
hội không tưởng, không có thực”,… Chúng đồng nhất sự sụp đổ của 
chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô với bản chất cách mạng, khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ đó cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin 
không còn phù hợp với thế kỷ XXI, không phù hợp với hoàn cảnh Việt 
Nam hiện nay và cần loại bỏ khỏi đời sống tư tưởng chính trị xã hội. 
Chúng cũng tầm thường hóa tư tưởng Hồ Chí Minh,… Mục đích sâu xa 
là phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với vai trò 
là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Không khó để nhận ra tính phi lý của các luận điệu nêu trên. Bởi 
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn 
của lịch sử dân tộc. Đảng ra đời không chỉ chấm dứt cuộc khủng hoảng 
thiếu về lực lượng lãnh đạo, mà còn trở thành hạt nhân đoàn kết, thống 
nhất. Từ đó, tập hợp các lực lượng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, 
đưa toàn dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thực tiễn cũng 
chứng minh, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô chỉ là 
sụp đổ của một mô hình cụ thể chứ không phải sự sụp đổ của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, cũng không phải sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực. 
Bằng chứng là dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta đã thu được những thành tựu to lớn. Tính chất ưu 
việt, vì Nhân dân của chế độ chủ nghĩa xã hội được thể hiện ngày càng 
rõ nét trong thực tiễn công tác an sinh xã hội trên phạm vi cả nước, nhất 
là qua công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hơn hai năm qua.

Không dừng lại ở việc xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, phủ 
nhận cơ sở lý luận về vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của Đảng, 
các thế lực thù địch, phản động còn ra sức lợi dụng những tiêu cực nảy 
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sinh trong đời sống xã hội, nhất là tình trạng tham nhũng,… để gây 
“nhiễu” dư luận, xuyên tạc bản chất của chế độ; coi những tiêu cực đó 
có nguyên nhân là do sự lãnh đạo của Đảng. Nguy hiểm hơn, chúng đưa 
ra luận điệu “tham nhũng là hệ quả tất yếu của chế độ độc đảng”; “việc 
phòng, chống tham nhũng thực chất là đấu đá trong nội bộ Đảng”. Từ 
đó, các thế lực này lớn tiếng hô hào đòi “thay đổi chế độ”, thực hiện “đa 
nguyên, đa đảng”.

Cần nhận thấy, tham nhũng là hiện tượng xã hội tồn tại trong mọi 
chế độ chính trị khác nhau, gắn liền với nhà nước và quyền lực. Bản 
chất của tham nhũng gắn liền với quyền lực chính trị và quyền lực kinh 
tế. Do đó, dù chế độ chính trị nào, chủ nghĩa xã hội hay tư bản chủ 
nghĩa, chế độ một đảng cầm quyền hay đa đảng thay nhau cầm quyền 
thì vẫn có nạn tham nhũng. Trong bối cảnh hiện nay, tham nhũng đang 
là “vấn nạn” đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, luận điệu cho 
rằng tham nhũng là “hệ quả tất yếu của chế độ độc đảng” đã cho thấy 
động cơ chính trị đen tối của các thế lực thù địch, phản động. Các thế 
lực này đang cố tình bỏ qua bản chất, tính xã hội của hiện tượng tham 
nhũng để chống phá cách mạng Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương 
Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công cuộc phòng, 
chống tham nhũng đã được thực hiện thường xuyên, liên tục, mạnh 
mẽ với quan điểm “không có vùng cấm” và đã đạt nhiều kết quả quan 
trọng, toàn diện, rõ rệt. Từ năm 2013 đến 2020, cả nước đã có hơn 1.900 
vụ án tham nhũng bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; 131.000 đảng 
viên, trong đó có hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (có 
27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy 
viên Bộ Chính trị, 30 sĩ quan cấp tướng thuộc lực lượng vũ trang) bị xử 
lý kỷ luật. Chỉ tính riêng năm 2021, cơ quan có thẩm quyền đã kỷ luật 
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618 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái pháp luật (tăng 132 trường 
hợp so với năm 2020), trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư quản lý. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cơ quan tố tụng 
cả nước đã khởi tố, điều tra 1.264 vụ/2.038 bị can, truy tố 742 vụ/1.594 
bị can, xét xử sơ thẩm 737 vụ/1.567 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh 
tế, chức vụ. Trong đó, đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, đặc biệt 
nghiêm trọng, phức tạp; đã khởi tố 8 cán bộ diện Trung ương quản lý. 
Những kết quả nói trên không chỉ khẳng định quyết tâm của Đảng và 
Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà còn cho thấy 
rõ tính chất quyết liệt, “không có ngoại lệ”; “không có vùng cấm” của 
cuộc đấu tranh này. Thành quả đó đã để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích 
cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên, Nhân 
dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận. Đồng thời, là 
minh chứng rõ ràng, đập tan âm mưu lợi dụng vấn đề tham nhũng để 
chống phá cách mạng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Việt Nam.

Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đánh giá: “Đất 
nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển 
mạnh mẽ, toàn diện”; “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm 
lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu trên có 
được trước hết là do Đảng ta có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, 
phù hợp lợi ích và nguyện vọng của Nhân dân; tạo được niềm tin và 
động viên Nhân dân quyết tâm thực hiện con đường độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”.

Do đó, mọi âm mưu, luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng 
đều là biểu hiện của động cơ chính trị đen tối, mưu đồ chống phá Đảng, 
Nhà nước ta. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần đề cao cảnh 
giác; tích cực vạch trần và kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, luận 
điệu nói trên để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo vệ sự nghiệp 
cách mạng của Nhân dân.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các 

đoàn công tác của Trung ương như: Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đoàn công tác 
của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông báo 680/TB-
UBKTTW;  Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương về Kế hoạch 
tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị 
khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh 
vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010; làm việc 
với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh; tổ chức các hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức 
như: Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045; Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh 
giá việc triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; dự Lễ dâng hương, dâng 
hoa tại Tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (tại TP. Cam Ranh); Hội nghị thông báo nhanh kết quả 
Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. 

- 08/6: UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5/2022. Theo báo cáo, 
5 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì 
tốc độ phát triển, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ 
năm trước. Cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,52%; tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 32.989 
tỷ đồng, tăng 16%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa được 640,1 triệu 
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USD, tăng 31,4%; thu ngân sách hơn 7.612 tỷ đồng, bằng 63,4% dự 
toán và bằng 116,9% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch hơn 
3.836 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước... Tại cuộc 
họp, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu, thời gian tới, các cấp, các 
ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm 
vụ để đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022. Trong đó, tập trung 
thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án giao 
thông trọng điểm, đảm bảo ổn định đời sống của người dân tái định 
cư; chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 
2022…

- 21/5: Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đối thoại với hơn 400 cán bộ đoàn, 
đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại buổi 
đối thoại, lãnh đạo tỉnh đã trao đổi, giải đáp các câu hỏi, vấn đề mà 
đoàn viên, thanh niên quan tâm như: thực hiện hỗ trợ đoàn viên, thanh 
niên tiếp cận nguồn vốn, trang bị kiến thức kỹ năng khởi nghiệp; định 
hướng phát triển phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thời gian 
tới; kế hoạch, định hướng giáo dục, vun đắp lý tưởng, khát vọng, hoài 
bão cho thanh niên; chính sách, việc làm cụ thể để sử dụng, phát huy 
tài năng trẻ; giải pháp giúp cho thanh niên tiếp cận, chọn lọc chia sẻ 
các thông tin đúng đắn trên mạng xã hội; kế hoạch, đề án, phương án 
giải quyết vấn đề rác thải ở bãi biển; chủ trương, chính sách của tỉnh 
để bố trí cũng như thu hút lực lượng lao động có tay nghề trong tình 
hình hiện nay; thông tin về việc nghiên cứu, thử nghiệm, mức độ khả 
thi của vắc xin COVID-19 dạng xịt mũi, kế hoạch tiêm chủng vắc xin 
COVID-19; cơ chế, chính sách liên quan đến kinh tế biển, chuyển đổi 
số, thành phố thông minh, công nghệ cao...

- 02/6: UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 
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2021 - 2025. Theo thỏa thuận ký kết, VNPT phối hợp với UBND tỉnh 
và các cơ quan chuyên môn khảo sát, tư vấn đề án, quy hoạch tổng thể 
về chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; đề xuất phương án, 
giải pháp xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, đảm bảo an 
toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 
viễn thông, công nghệ thông tin. Rà soát, nâng cấp, đầu tư và hoàn 
thiện hạ tầng viễn thông của Tập đoàn tại tỉnh nhằm đảm bảo thông 
tin liên lạc, phục vụ thiết lập hạ tầng số và chuyển đổi số trên địa bàn 
tỉnh; khảo sát, đánh giá và xúc tiến triển khai phủ sóng 5G, phát triển 
hạ tầng mạng cáp quang trong khả năng và điều kiện cho phép; nâng 
cao chất lượng dịch vụ truy nhập băng rộng đáp ứng nhu cầu chuyển 
đổi số và phát triển đô thị thông minh. Giới thiệu, tư vấn, hợp tác, 
chuyển giao công nghệ và triển khai chuyển đổi số cho các doanh 
nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số; triển khai cung cấp các giải pháp 
thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử. Phối 
hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia về viễn 
thông - công nghệ thông tin…

- 23/5: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4546/KH-UBND, triển 
khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 
theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Theo Kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa triển 
khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 
động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có 
đăng ký kinh doanh thuộc Khu công nghiệp Suối Dầu tại xã Suối Tân, 
huyện Cam Lâm; Khu công nghiệp Ninh Thủy (phường Ninh Thủy, 
thị xã Ninh Hòa); Khu kinh tế Vân Phong bao gồm các xã, phường: 
Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Đa, Ninh Hiệp, Ninh Giang, 
Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Phước (thuộc thị xã Ninh Hòa) và các xã, 
thị trấn: Vạn Giã, Đại Lãnh, Vạn Thọ, Vạn Thạnh, Vạn Phước, Vạn 
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Long, Vạn Khánh, Vạn Thắng, Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Lương, Vạn 
Hưng (thuộc huyện Vạn Ninh). Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất 
đến ngày 15/8/2022; đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ, hồ sơ đề nghị 
hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg.

- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1467/QĐ-UBND, ngày 
20/5/2022 thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên 
địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, năm 2022, toàn tỉnh sẽ có 62 sản 
phẩm tham gia Chương trình OCOP. Trong đó, huyện Vạn Ninh có 
18 sản phẩm (chả cá hấp, chả cá chiên, nước uống đóng chai, nhang 
trầm hương, quả dừa xiêm, tỏi sẽ, hàu sữa sống, nấm linh chi…); thị 
xã Ninh Hòa có 12 sản phẩm (nước mắm cá cơm, hoa cúc, thảo mộc 
gội đầu túi lọc Babilon, thịt bồ câu, khoai sáp ruột vàng…); huyện 
Diên Khánh có 2 sản phẩm (gạo, nước uống đóng chai); thành phố 
Nha Trang có 9 sản phẩm (các sản phẩm chế biến từ rong biển, tổ 
yến, sữa non tổ yến); huyện Cam Lâm có 4 sản phẩm (xoài úc của các 
công ty, hợp tác xã trên địa bàn); thành phố Cam Ranh có 5 sản phẩm 
(tôm hùm, thịt dê thương phẩm, xoài sấy dẻo, táo, nước sốt); huyện 
Khánh Vĩnh có 2 sản phẩm (bưởi da xanh của các hộ kinh doanh trên 
địa bàn); huyện Khánh Sơn có 10 sản phẩm (trà vối túi lọc, măng khô, 
chuối sấy dẻo, trái sầu riêng tươi, sầu riêng cấp đông, trái chuối tươi, 
mật chuối…).

- 31/5: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với 
Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 
2022. Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, 
chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm 
nay gồm nhiều hoạt động như: Truyền thông tăng cường nhận thức, 
kỹ năng cho trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, 
thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động 
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trẻ em; các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em 
kịp thời, hiệu quả; truyền thông về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo 
vệ trẻ em (số 111), các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo tố giác 
hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, 
an sinh xã hội tại địa phương. Trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ 
năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng, chống bạo lực, xâm hại, 
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tổ chức các hoạt động sinh 
hoạt hè, văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham 
quan, giao lưu với nội dung bổ ích, phù hợp với điều kiện, đặc thù tại 
địa phương...

Nhân sự mới
- 26/5: Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Trung - 
Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha 
Trang giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy, kể từ ngày 
01/6/2022.

- 01/6: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
trao Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Hồ Tấn 
Quang - Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh, 
giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh, kể từ ngày 
01/6/2022. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

- 24/5: Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố 
và trao quyết định của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam về công nhận chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa 
XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, đồng chí Lê Quốc Toàn, Giám 
đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp, Hội Nông 
dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm 
kỳ 2018 - 2023.
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PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, LỰC LƯỢNG 
CẢNH SÁT NHÂN DÂN LUÔN XỨNG ĐÁNG VỚI  

NIỀM TIN YÊU CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN
Trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực 

lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) không ngừng lớn mạnh, ngày càng 
khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt, xung 
kích trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, 
an toàn xã hội (TTATXH). Là một bộ phận quan trọng trong hệ thống 
tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, ra đời trong thời điểm ác liệt 
của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với tiền thân là đội “Tự vệ đỏ”, 
lực lượng CSND luôn được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo 
xây dựng, giáo dục rèn luyện, được Nhân dân tin yêu, đùm bọc đã từng 
bước trưởng thành. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng CSND đã bảo đảm thực hiện 
tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm 
TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; điển hình như: 
đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chỉ 
thị, nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, chương 
trình quốc gia tạo cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và toàn dân trong xây dựng “Phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc” với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Trong công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng CSND đã không ngừng đổi 
mới, nâng cao chất lượng các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, trọng 
tâm là công tác nghiệp vụ cơ bản; thường xuyên mở các đợt cao điểm 
tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung trấn áp, triệt phá các loại tội phạm 
hình sự hoạt động có tổ chức, các băng, ổ, nhóm tội phạm; triệt phá các 
đường dây vận chuyển, mua bán ma túy quy mô lớn, xuyên quốc gia; 
khẩn trương điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; 
tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;... 
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Trên các lĩnh vực công tác bảo đảm TTATXH, lực lượng CSND đã phát 
huy vai trò nòng cốt, chủ động, tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông 
cả 03 tiêu chí; tăng cường phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn các 
mục tiêu chính trị - kinh tế; chủ động phương án xử lý các tình huống 
bạo loạn, biểu tình, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt công tác 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, đặc biệt đã triển khai đưa vào hoạt 
động 02 dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước tới nay là dự án 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn 
cước công dân với nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần đổi mới phương thức 
quản lý dân cư từ thủ công sang quản lý điện tử, tạo nền tảng để phát 
triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam 
trong thời gian tới. 

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, lực 
lượng CSND đã chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, 
phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, 
tuyến đầu, thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 
từng trường hợp” để truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch..., góp 
phần quan trọng cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Những thành tích, chiến công hiển hách nhưng cũng đầy hy sinh, 
gian khổ của lực lượng CSND được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi 
nhận, tin tưởng và đánh giá cao. Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều 
phần thưởng, danh hiệu cao quý cho lực lượng CSND. Đặc biệt, trong 
dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (20/7/1962 - 20/7/1992), lực 
lượng CSND đã vinh dự được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí 
Công tặng bức trướng 16 chữ vàng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng 
cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, đây là sự ghi nhận to lớn về 
truyền thống vẻ vang đầy tự hào cũng như là kim chỉ nam trong mọi 
hoạt động của lực lượng CSND.
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Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn 
biến phức tạp, khó lường, tác động ngày càng sâu sắc đến nước ta. Các 
vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là sự gia tăng của tội phạm xuyên 
quốc gia sẽ tác động đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Các thế lực 
thù địch và bọn phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phá hoại và 
“diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn tinh vi nhằm gây mất ổn định 
chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Trong nước, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; tình trạng tranh chấp, khiếu kiện 
kéo dài chậm được khắc phục sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp 
về ANTT. Tình hình hoạt động của các loại tội phạm, TTATXH, tai nạn 
giao thông, cháy, nổ, vi phạm pháp luật về môi trường… còn tiềm ẩn 
nhiều phức tạp. Cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, 
sự tác động của kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các 
loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài sẽ tiếp tục 
gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm và phức tạp 
hơn. Những khó khăn về kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 sẽ tạo 
áp lực gia tăng tội phạm “hậu COVID-19”, nhất là những nhóm tội có 
nguyên nhân từ các mâu thuẫn xã hội, chiếm đoạt tài sản...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH THAM DỰ 
HỘI NGHỊ CẤP CAO ĐẶC BIỆT ASEAN - HOA KỲ,  

THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ VÀ LIÊN HỢP QUỐC
Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph 

Robinette Biden Jr., Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng 
Lãnh đạo các nước ASEAN dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt (CCĐB) 
ASEAN - Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ và dẫn đầu 
Đoàn đại biểu Việt Nam thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc 
từ ngày 11 - 17/5/2022. 
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Đây là hoạt động đối ngoại đầu tiên của ASEAN diễn ra bên ngoài 
lãnh thổ ASEAN kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cũng là 
chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ kể 
từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị 
CCĐB ASEAN - Hoa Kỳ, Lãnh đạo Hoa Kỳ đã công bố nhiều đề xuất, 
sáng kiến hợp tác với ASEAN. Hoa Kỳ sẽ đầu tư 40 triệu USD tài trợ 
phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, dành 60 triệu USD tăng cường 
hợp tác biển, 150 triệu USD để triển khai sáng kiến Tương lai Y tế 
ASEAN - Hoa Kỳ, hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực ứng phó với biến 
đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng và 70 triệu USD cho các chương 
trình giáo dục, giao lưu nhân dân… Lãnh đạo ASEAN cảm ơn Hoa Kỳ 
đã hỗ trợ ứng phó COVID-19, giúp nâng cao năng lực ứng phó dịch 
bệnh, cung ứng vắc-xin và gần đây thành lập Văn phòng khu vực Đông 
Nam Á của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) 
tại Hà Nội. Các nước ASEAN mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ các 
sáng kiến phòng chống đại dịch của ASEAN.

ASEAN và Hoa Kỳ khẳng định phối hợp chặt chẽ đóng góp duy 
trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn và 
tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ 
lập trường của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh ASEAN thúc đẩy 
hợp tác, đối thoại và xây dựng lòng tin ở khu vực, nỗ lực xây dựng Bộ 
Quy tắc Ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc 
tế, UNCLOS 1982.

Về tình hình Myanmar, các nước kêu gọi kiềm chế, giảm căng 
thẳng, bạo lực, bảo đảm an toàn cho người dân, phát huy tinh thần trách 
nhiệm, thực hiện đầy đủ Đồng thuận 5 điểm của ASEAN, đồng thời 
hoan nghênh nỗ lực của Chủ tịch ASEAN hỗ trợ Myanmar sớm ổn định 
tình hình, tìm giải pháp bền vững cho các vấn đề hiện nay. Trao đổi 
về tình hình Ukraine, các bên kêu gọi kiềm chế, duy trì các nỗ lực đối 
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thoại tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và 
tính đến lợi ích chính đáng của các bên, đồng thời bảo đảm an toàn cho 
dân thường. Các nước nhấn mạnh tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của 
Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình 
bất đồng, tranh chấp.

Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo các nước thông qua Tuyên bố Tầm 
nhìn chung phản ánh những kết quả đạt được trong 45 năm qua và đề 
ra định hướng tương lai. Trong đó, các nước cam kết thiết lập Quan hệ 
Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ có ý nghĩa thực chất, 
hiệu quả và cùng có lợi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 
10 vào tháng 11/2022.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Liên hợp 
quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp 
xúc với lãnh đạo Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế cũng như có các 
hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ với Lãnh đạo Chính quyền, Quốc hội, bạn 
bè, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả Hoa Kỳ. Đặc biệt, phát biểu tại 
Viện nghiên cứu Chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) với tựa đề “Chân 
thành, lòng tin và trách nhiệm, vì một thế giới tốt đẹp hơn”, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính truyền đi thông điệp quan trọng về chủ trương, lập 
trường, quan điểm của Việt Nam về một thế giới tốt đẹp hơn được xây 
dựng trên nền tảng của “sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm”; nhấn 
mạnh “Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, 
công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến 
chương Liên hợp quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến 
thắng” trong quan hệ với các nước. Về vấn đề Ukraine, Thủ tướng nhấn 
mạnh Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia các nỗ lực và sáng kiến của 
cộng đồng quốc tế để tạo điều kiện cho đối thoại giữa các bên tìm ra giải 
pháp lâu dài và khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tôn 
trọng Hiến chương Liên hợp quốc, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
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thổ và giải quyết mọi tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình mà 
không sử dụng vũ lực hay đe dọa vũ lực. Thủ tướng nhấn mạnh nguyên 
tắc này cũng là quan điểm, lập trường của Việt Nam trong giải quyết các 
tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Thủ 
tướng đánh giá cao thành tựu hai nước đạt được trong 30 năm qua; xác 
định ba lĩnh vực phát triển song phương cần tăng cường trong tương lai 
gồm tăng trưởng xanh, chuyển đổi kỹ thuật số và đa dạng hóa nguồn 
cung. Đồng thời, bày tỏ “tin tưởng rằng quan hệ đối tác toàn diện Việt 
Nam - Hoa Kỳ lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian 
tới”.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại 
biểu Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Việt 
Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 
đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách 
nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân 
tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và 
luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. 

MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY
- Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và Văn phòng Khí tượng 

Vương quốc Anh công bố nghiên cứu (ngày 09/5/2022), dựa trên cơ 
sở phân tích khoảng 120 dự báo khí hậu khác nhau để tính toán khả 
năng mức tăng nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C và dự báo 
nhiệt độ toàn cầu có khả năng tăng trong giai đoạn từ 2022 - 2026. Các 
chuyên gia cảnh báo, năm 2026, có 48% khả năng nhiệt độ hằng năm 
của trái đất sẽ tăng vượt mức 1,5 độ C. Nguyên nhân là do lượng khí 
thải toàn cầu đang gia tăng cùng với các hoạt động phục hồi kinh tế sau 
đại dịch COVID-19. Lượng khí thải carbon năm 2021 đạt mức cao nhất 
từng được ghi nhận. Cuộc xung đột ở Ukraine cũng gây thêm trở ngại 
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cho các nỗ lực hợp tác khí hậu khi một số quốc gia có kế hoạch sử dụng 
nhiều than đá hơn để thay thế nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Điều 
này sẽ gây cản trở tới các mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về biến 
đổi khí hậu, nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C và 
tốt nhất dưới 1,5 độ C.

- Trung Quốc thông báo đã ký một hiệp ước an ninh với quần 
đảo Solomon (ngày 19/4/2022). Trung Quốc tuyên bố, mục đích của 
hợp tác an ninh là thúc đẩy ổn định xã hội, hòa bình và an ninh lâu 
dài ở quần đảo Solomon, phù hợp với lợi ích chung của quần đảo và 
khu vực Nam Thái Bình Dương và Hiệp ước an ninh Trung Quốc - 
Solomon không hướng vào bất kỳ bên thứ ba nào. Với vị trí chiến lược 
quan trọng, quần đảo Solomon nằm án ngữ giữa tuyến đường thủy từ 
Australia sang châu Mỹ và gần một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại đảo 
Guam ở Thái Bình Dương. Nhiều quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Australia, 
New Zealand bày tỏ lo ngại hiệp ước trên sẽ tạo điều kiện cho Trung 
Quốc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực Thái Bình Dương.

- Kết quả bầu cử Tổng thống Pháp: Đương kim Tổng thống 
Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 
Pháp vòng 2 với 58,6% số phiếu. Trong khi, đối thủ của ông, bà Marine 
le Pen (Đảng Tập hợp Quốc gia) chỉ giành được 41,4% số phiếu bầu. 
Ông Macron là Tổng thống Pháp đầu tiên tái đắc cử trong gần 2 thập kỷ 
qua. Ngay sau khi các kết quả trên được công bố, Tổng thống Macron 
đã có bài phát biểu dưới chân tháp Eiffel ở thủ đô Paris trước những 
người ủng hộ. Tổng thống Macron nhấn mạnh, ông không phải là ứng 
cử viên của một phe phái nào mà là “Tổng thống của tất cả người dân 
Pháp”, đồng thời khẳng định sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong nhiệm 
kỳ 5 năm tới của ông. Ông nói: “Cảm ơn các bạn đã tiếp cho tôi niềm tin 
để làm nên một nước Pháp độc lập hơn và một châu Âu mạnh mẽ hơn, 
thông qua việc đầu tư và những thay đổi sâu rộng… đưa nước Pháp trở 
thành một quốc gia sinh thái tuyệt vời”.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2022

1. Chính sách mới về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Ngày 09/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông 
nghiệp, có hiệu lực từ ngày 24/6/2022. Theo đó, cá nhân sản xuất nông 
nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định 
số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn 
nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 
thay thế (nếu có) được hỗ trợ tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 19 
Nghị định 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế 
(nếu có). Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa là 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận 
nghèo quy định nêu trên được hỗ trợ tối đa theo quy định tại khoản 2 
Điều 19 Nghị  định 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 
thay thế (nếu có). Theo đó, mức hỗ trợ tối đa là 20% phí bảo hiểm nông 
nghiệp.

2. Sử dụng hóa đơn giấy đến 30/6/2022
Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã 
thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử 
không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện 
tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước 
ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể 
từ 19/10/2020 đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa 
đơn theo quy định tại các nghị định của Chính phủ: số 51/2010/NĐ-CP, 
ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP, ngày 17/01/2014.

Trường hợp từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022, trường hợp 
cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa 
đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP hoặc Nghị 
định số 119/2018/NĐ-CP, ngày 12/9/2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa 
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đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng 
hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi 
dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục 
IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp 
tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của 
các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu 
hóa đơn.

3. Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh
Ngày 02/5/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 

01/2022/TT-VPCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 
phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 20/6/2022. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
cấp tỉnh; bộ máy tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của UBND, 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Văn phòng UBND cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND 
cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý và công bố 
các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh.

Văn phòng UBND cấp tỉnh là đầu mối cổng thông tin điện tử, kết 
nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; quản lý Công 
báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND cấp tỉnh; giúp Chủ tịch 
UBND và các Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng; 
tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 
ngoại vụ, dân tộc (đối với địa phương không tổ chức riêng Sở Ngoại vụ, 
Ban Dân tộc).



31

Chuyên mục Hỏi - Đáp

Hỏi: Theo Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ 
Chính trị quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, thì những 
tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật được quy định như thế 
nào?

Trả lời: Theo Điều 7, Quy định số 07-QĐi/TW nêu rõ: Những 
tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật như sau: 

1. Những tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật: a) Chủ động báo cáo 
vi phạm với tổ chức đảng cấp trên, tự giác nhận khuyết điểm, vi 
phạm trước khi bị phát hiện. b) Chủ động cung cấp thông tin, tài 
liệu, chứng cứ phản ánh đầy đủ, trung thực về những vi phạm. c) 
Chủ động chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả do tổ chức mình 
gây ra. d) Có tinh thần, thái độ kiểm điểm tự giác, nghiêm túc, giúp 
tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý chính xác, kịp 
thời các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

2. Những tình tiết tăng nặng mức kỷ luật: a) Đã được tổ chức 
đảng cấp trên phê bình, nhắc nhở, cảnh báo mà không tự giác khắc 
phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm. b) Không tự giác nhận khuyết 
điểm, vi phạm hoặc bao che, che giấu vi phạm. c) Trù dập, trả thù 
người đấu tranh, tố cáo, cung cấp chứng cứ vi phạm. đ) Cung cấp 
thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản không để người khác cung 
cấp chứng cứ, tài liệu; tiêu hủy tài liệu và chứng cứ vi phạm; lập hồ 
sơ, chứng cứ giả. đ) Đối phó, cản trở, gây khó khăn, trở ngại cho quá 
trình thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm. e) Lợi dụng 
tình trạng khẩn cấp, thiên tai, chính sách xã hội để vi phạm. g) Gây 
thiệt hại về vật chất mà không khắc phục hậu quả. h) Vi phạm nhiều 
lần, có tính hệ thống; tái phạm hoặc đã bị kỷ luật nhiều lần nhưng 
tiếp tục vi phạm. i) Ép buộc hoặc tạo điều kiện cho người khác lập 
hồ sơ, tài liệu, chứng cứ giả, che giấu, tiêu hủy hồ sơ, tài liệu, chứng 
cứ liên quan đến vi phạm. k) Cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian xem 
xét xử lý, khắc phục, làm cho tình hình tổ chức, cơ quan, đơn vị ngày 
càng phức tạp.
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