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

Xây dựng phong cách người đứng đầu theo tư tưởng của  
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, 
trong đó có phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, góp phần xây 
dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm 
gương sáng về phong cách lãnh đạo sâu sát. Chỉ tính trong 10 năm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1955 - 1965), mặc dù tuổi đã 
cao, công việc bộn bề, nhưng Bác Hồ đã đi thăm trên 700 địa điểm 
ở các địa phương, nông trường, xí nghiệp, đơn vị bộ đội, hợp tác xã 
nông nghiệp… từ miền núi đến hải đảo xa để thăm hỏi đồng bào, 
chiến sỹ, xem xét tình hình, kiểm tra công việc. 

Phong cách lãnh đạo của người đứng đầu bao gồm tổng hợp 
các biện pháp, phương pháp, cách thức riêng, tiêu biểu mà người 
đứng đầu sử dụng hàng ngày để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của 
mình. Phong cách được quy định bởi chức năng, nhiệm vụ, phẩm 
chất, tri thức, điều kiện chính trị, điều kiện sống của người đứng 
đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, nhắc nhở về phong cách của 
người đứng đầu là: Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán; lãnh đạo 
sát sao, quyết đoán, khéo dùng người, trọng dụng người tài; cách 
mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Các nội dung này được thể 
hiện cụ thể như sau:

Một là, phong cách dân chủ nhưng quyết đoán: Chủ tịch Hồ Chí Minh 
yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức phải: “Gom góp mọi ý 
kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi phân tích nó, nghiên cứu nó, sắp xếp 
nó thành những ý kiến có tính hệ thống. Rồi đem nó tuyên truyền, giải thích 
cho quần chúng, làm nó thành ý kiến của quần chúng, và làm cho quần 
chúng giữ vững và thực hành ý kiến đó”.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: Một người dù có tài giỏi đến 
đâu, cũng không thể nắm được hết mọi mặt của một vấn đề, cũng 
không thể biết hết được mọi việc trong đơn vị cũng như đời sống của 
xã hội. Do đó, cần có cách làm việc tập thể để phát huy trí tuệ của 
tập thể, trí tuệ của đông đảo quần chúng nhân dân nhằm hoàn thành 
nhiệm vụ của một tập thể, một địa phương, mà nếu chỉ riêng người 
cán bộ lãnh đạo, quản lý thì không làm nổi. Tập thể lãnh đạo là dân 
chủ. Cá nhân phụ trách là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, 
người quản lý; có ý thức tập thể cao, tạo ra bầu không khí làm việc 
dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy trí tuệ tập 
thể, nhưng không có tính quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm 
cá nhân trước tập thể thì không có những kịp thời, đáp ứng yêu cầu 
và công việc không thể tiến triển được. Hàng ngày Bác Hồ đọc báo, 
đọc thư của đồng bào gửi đến, thấy những ý kiến hay, cần tiếp thu, 
những việc cần giải quyết Người đều dùng bút đỏ đóng khung lại, 
chuyển đến cơ quan có trách nhiệm yêu cầu nghiên cứu giải quyết.

Lãnh đạo sâu sát sẽ nâng cao tính khách quan, minh bạch, tăng 
cường được công tác kiểm tra, giám sát, từ đó kiểm soát tốt hơn việc 
thực thi quyền lực, kiểm tra, giám sát chặt chẽ sử dụng tài sản của 
Nhà nước, của Nhân dân, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí có hiệu quả. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu dựa vào quần chúng 
nhân dân để giám sát, kiểm tra, nhằm loại trừ các hành vi trục lợi, 
tham ô, biến của công thành của riêng…

Hai là, phong cách khéo dụng người, trọng dụng người tài: 
Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: Việc dùng người phải hợp lý, đúng 
năng lực và sở trường của họ, đúng người, đúng việc, chớ “dùng 
thợ mộc làm nghề thợ rèn” và phải cho họ hiểu rõ mọi mặt các công 
việc họ phải phụ trách. Dùng người mà không đúng công việc sẽ 
không chạy, không được việc, làm thui chột nhân tài, có hại cho 
Đảng và cũng thể hiện sự yếu kém trong công tác cán bộ của Đảng.
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Ba là, phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo: 
Theo Bác Hồ, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải là người vừa “hồng” vừa 
“chuyên”, có đạo đức cách mạng, có tinh thần anh dũng, gương mẫu, 
chịu đựng gian khổ, hy sinh và có năng lực thực thi nhiệm vụ được 
giao. Để có tri thức khoa học, người đứng đầu phải chịu khó học tập, 
nghiên cứu để nâng cao trình độ về chính trị, văn hóa, nghiệp vụ. Nếu 
chủ quan, tự mãn, ít nghiên cứu lý luận và thực tiễn nên gặp thuận lợi 
dễ lạc quan, gặp thành công sớm phải căn bệnh kiêu ngạo, khi gặp khó 
khăn thì dễ lúng túng, bị động, dẫn đến bi quan, dao động, lập trường 
cách mạng không vững. Bác Hồ nhắc nhở: “Học hỏi là việc phải tiếp 
tục, suốt đời. Suốt đời phải gắn lý luận với công tác thực tế. Không ai 
có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày thay 
đổi mới, Nhân dân càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và 
hành để tiến bộ kịp Nhân dân”.

Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng phong cách lãnh đạo của 
người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần truyền cảm hứng, tạo 
niềm tin và động lực cho cán bộ, đảng viên tích cực tham gia, nêu cao 
trách nhiệm trong công tác và cuộc sống, tạo sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân. Để xây dựng phong cách 
người đứng đầu, trong điều kiện mới, chúng ta cần tập trung thực hiện 
các giải pháp cơ bản, như tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng 
phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, khơi dậy ý thức tự giác, tinh 
thần học hỏi thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 
đầu các cấp, các ngành; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể 
lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng 
viên; xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, 
phong cách lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

 Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu 
phải gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng 
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thời thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của 
Ban Chấp hành Trung ương 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; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 
25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 14-
KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích 
và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 
41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ 
chức đối với cán bộ.

KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,  
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2022)

Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, chấm 
dứt 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy Sài 
Gòn. Để đi đến thắng lợi cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã phải đối phó lần lượt với 
các kế hoạch, chiến lược của đế quốc Mỹ, chính quyền ngụy Sài Gòn 
và trải qua 5 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ tháng 7/1954 đến hết năm 
1960, ta tập trung đấu tranh giữ gìn lực lượng, chuyển dần sang thế 
tiến công, làm thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa thực dân 
mới của Mỹ. Giai đoạn 2: Từ đầu năm 1961 đến giữa năm 1965, 
ta giữ vững và phát triển thế tiến công, đánh bại chiến lược “Chiến 
tranh đặc biệt” của Mỹ. Giai đoạn 3: Từ giữa năm 1965 đến hết năm 
1968, Đảng phát động toàn dân chống Mỹ cứu nước, đánh bại chiến 
lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, đánh thắng chiến tranh phá 
hoại bằng không quân, hải quân lần thứ nhất ở miền Bắc. Giai đoạn 
4: Từ năm 1969 đến năm 1973, quân và dân ta phát huy sức mạnh 
đoàn kết, chiến đấu của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, làm 
thất bại một bước chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, đánh bại 
chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ hai ở miền 
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Bắc, tạo thế mạnh trong đàm phán. Giai đoạn 5: Từ cuối năm 1973 
đến ngày 30/4/1975 là giai đoạn tạo thế và lực mới, tạo thời cơ, kiên 
quyết tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, 
kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của Nhân dân 
ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có ý nghĩa rất quan 
trọng, là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải 
phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang 
sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy 
nghìn năm lịch sử của dân tộc; đánh dấu bước ngoặt quyết định, đưa 
đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước vững bước 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách 
mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân 
dân thế giới vì mục tiêu độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; 
cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng 
dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa 
thực dân mới trên toàn thế giới.

Nguyên nhân của thắng lợi vĩ đại này, trước hết là nhờ sự lãnh đạo 
đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định 
hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hai là, Nhân dân 
và các lực lượng vũ trang đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, chiến đấu 
dũng cảm, ngoan cường, bền bỉ; lao động quên mình vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Ba là, cả 
nước đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trên dưới một lòng, triệu 
người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Bốn là, kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh 
tổng hợp, đánh Mỹ và thắng Mỹ. Năm là, phát huy tinh thần đoàn kết; 
tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước phe xã hội chủ nghĩa, của 
nhân dân tiến bộ trên thế giới.
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Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giúp toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta rút ra những kinh nghiệm quý báu: (1) 
Xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc 
điểm của cách mạng Việt Nam. (2) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. (3) Vận 
dụng một cách sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách mạng, 
phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự 
chiến tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách 
mạng, chiến tranh nhân dân Việt Nam. (4) Chủ động, nhạy bén, linh 
hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mạng và nghệ thuật tạo, 
nắm thời cơ giành những thắng lợi quyết định. (5) Phải luôn luôn chú 
trọng xây dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh, nâng cao sức chiến đấu và 
phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng.

Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chung sức, 
đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19, chúng ta ôn lại những trang 
sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường chiến đấu, xây dựng và 
phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài 
học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân 
tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm. Cho đến nay, mặc dù số ca 
mắc COVID-19 tăng cao, nhưng nhờ độ bao phủ vaccine tốt nên tỷ lệ 
tử vong thấp, dịch cơ bản đã được kiểm soát; kinh tế, xã hội từng bước 
được phục hồi, phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để góp phần phát huy giá trị truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày 
Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, công tác tuyên truyền cần 
chú trọng một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là 
thế hệ trẻ, nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về Ngày Giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước; trong đó cần nhấn mạnh ý nghĩa lịch 
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sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm... Từ đó, tiếp tục bồi 
đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho đông đảo quần chúng 
nhân dân.

Hai là, tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt 
của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng nước ta 
trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt là đấu tranh đánh đuổi đế 
quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 
nước, thu non sông về một mối.

Ba là, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước phải bảo đảm đúng định hướng, hiệu 
quả, an toàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với các 
hoạt động thiết thực, cụ thể, các nội dung tuyên truyền cần cổ vũ, 
động viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với 
đất nước.

CÔNG TÁC BẢO HỘ CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ  
HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI UKRAINE

Từ ngày 24/02/2022, tình hình ở Ukraine diễn biến phức tạp, 
xung đột vũ trang nhanh chóng lan rộng trên lãnh thổ Ukraine, đe dọa 
trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp, 
trong đó có cộng đồng người Việt Nam đang cư trú, học tập và làm 
việc tại Ukraine. 

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, các 
cuộc giao tranh căng thẳng giữa quân đội Nga và Ukraine đã khiến số 
người tị nạn chạy khỏi các vùng chiến sự của Ukraine gia tăng, vượt 
mức 1,5 triệu người. Các cơ quan chức năng của Liên hợp quốc dự 
báo, dòng người lánh nạn sẽ ngày càng tăng trong những ngày tới, có 
thể lên tới 4 triệu người. Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Ukraine có 
khoảng 7.000 người, sống tập trung tại một số thành phố lớn như Kiev 
(khoảng 800 người), Kharkov (khoảng 3.000 người), Odessa (khoảng 
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3.000 người) và một số thành phố nhỏ khác như Kherson, Donetsk… 
Trước các diễn biến căng thẳng của tình hình Ukraine, Việt Nam 

đã nhiều lần nêu lên quan điểm của mình về vấn đề nhân đạo và nhân 
quyền. Phát biểu tại Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp 
quốc (ngày 02/3/2022), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn 
thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, lập trường nhất 
quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện 
pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương 
Liên hợp quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội 
bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và mong muốn có 
thêm các nỗ lực để tăng cường viện trợ nhân đạo cho dân thường, bao 
gồm cả người tị nạn, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện sơ tán cho tất 
cả công dân nước ngoài sinh sống tại Ukraine. 

Với mong muốn hòa bình, ổn định và cuộc sống bình thường sẽ 
sớm trở lại tại Ukraine, một trong những quan tâm hàng đầu của Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là bảo đảm an 
ninh và an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine và các nơi có 
liên quan. Ngày 26/02/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
đã có chỉ đạo tại Công điện số 201 về bảo hộ công dân, pháp nhân Việt 
Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine. Ngày 
06/3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo trực tiếp 
liên quan tới công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào tại Ukraine. 
Trong đó, nhấn mạnh truyền thống tương thân tương ái của dân tộc 
Việt Nam, “tinh thần nhân đạo, trách nhiệm là việc rất cấp thiết hiện 
nay”, không được để người dân Việt Nam trong vùng chiến sự bị thiệt 
mạng, bị thương, không được để người dân trong quá trình di tản bị 
đói, lạnh và đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành 
hữu quan thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; 
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thực hiện tốt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính 
trị; dành ưu tiên cao nhất cho công tác này; có phương án triển khai 
cụ thể, quan trọng nhất là đưa kiều bào ra khỏi vùng chiến sự an toàn. 

Tính đến hết ngày 02/3/2022 (theo giờ Việt Nam), phần lớn bà 
con ở Kiev và Odessa và hàng trăm người ở Kharkov đã được sơ tán 
ra khỏi vùng chiến sự và được bố trí sang lánh nạn các nước lân cận.  
Đến ngày 19/3/2022, Việt Nam đã tổ chức thành công 06 chuyến bay 
giải cứu đưa 1.700 bà con từ Ukraine về nước an toàn.

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 10
Ngày 04/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ 

chức Hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Cụ thể, Tỉnh ủy đã 
cho ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050; Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha 
Trang đến năm 2040; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội quý I/2022 và nhiệm vụ trọng tâm quý II. Đối với dự 
thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách 
đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về 
chủ trương đối với các chính sách đặc thù trong dự thảo Nghị quyết. 
Đối với các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy 
đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp 
luật; xem xét, cho ý kiến Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và 
phê bình năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Ninh nhấn 
mạnh, quý I, toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả phương châm “thích ứng 
an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, tình 
hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, tỉnh 
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đã cùng với Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành hoàn thành việc 
tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị về xây dựng, 
phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đề 
xuất và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng, phát 
triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là 
Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị); phối hợp với các cơ quan liên quan 
trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 
21/3/2022).

Trong quý II, Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự 
Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt 
các nhiệm vụ trọng tâm như: Khẩn trương ban hành kế hoạch cụ thể để 
triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Chương 
trình hành động số 30 của Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các 
chỉ đạo, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống 
dịch COVID-19; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền 
phê duyệt 3 quy hoạch quan trọng của tỉnh gồm: Quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung 
thành phố Nha Trang đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây 
dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 
(ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 451/
QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây 
dựng Khu Kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn 
đến năm 2050). Đồng thời, theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự 
án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ; triển 
khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi 
số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai đồng bộ, 
hiệu quả các giải pháp để kích cầu du lịch sát với tình hình thực tế…

Đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang 
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đến năm 2040, Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu 
ý kiến của Tỉnh ủy, ban hành thông báo kết luận riêng; đồng thời giao 
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn 
chỉnh dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh, gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của 
cộng đồng Nhân dân, các bộ, ngành Trung ương, đơn vị liên quan, trên 
cơ sở đó hoàn thiện nội dung báo cáo, hồ sơ để trình cấp thẩm quyền 
phê duyệt.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ 
chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn 
Hải Ninh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND 
tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành 
Trung ương để hoàn chỉnh dự thảo, thành phần hồ sơ bảo đảm tiến độ, 
chất lượng, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại 
kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Công lý, đối thoại và ngoại giao
Trước bối cảnh sự leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine quan 

điểm của Nhà nước Việt Nam luôn đứng về công lý và đề xuất biện pháp 
đối thoại, ngoại giao để giải quyết các vấn đề hiện nay. Tuy nhiên thời 
gian qua, trên các diễn đàn, mạng xã hội xuất hiện một số bài viết với lối 
suy diễn ác ý, xuyên tạc về quan điểm của Việt Nam đối với tình hình 
tại Ukraine hòng nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và làm xấu 
hình ảnh của Việt Nam với cộng đồng quốc tế khiến dư luận rất bất bình.

Ngày 24/02/2022, Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại 
Ukraine với cơ sở đưa ra là quyền tự vệ theo Điều 51 Hiến chương Liên 
hợp quốc năm 1945 và nhằm chấm dứt hành vi bị cho là “diệt chủng” 
của Ukraine tại vùng Donetsk và Luhansk. Chiến tranh khiến hàng triệu 
người dân Ukraine cần viện trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế. Cộng 
đồng quốc tế mong muốn Nga và Ukraine sớm tìm ra giải pháp hòa bình 
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và chấm dứt cuộc chiến này. Ngày 27/02, Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc thông qua Nghị quyết 2623 (2022), quyết định triệu tập phiên họp 
đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc liên quan tình hình 
tại Ukraine. Đây là cơ hội để 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc lên 
tiếng và thúc đẩy các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình. 

Phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên hợp quốc 
được khai mạc vào ngày 28/02, các thành viên đã thông qua Nghị quyết 
A/RES/ES-11/1 vào ngày 02/3, trong đó thể hiện sự lo ngại lớn với  báo 
cáo về các vụ việc tấn công cơ sở dân sự, kêu gọi cần có biện pháp khẩn 
cấp để cứu người dân tại Ukraine khỏi khói lửa chiến tranh và yêu cầu 
Nga “rút ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện tất cả các lực lượng 
quân sự của mình khỏi lãnh thổ Ukraine trong các đường biên giới được 
quốc tế công nhận”. Một cuộc bỏ phiếu thông qua Nghị quyết với tỷ 
lệ 141 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 35 phiếu trắng (trong đó có Việt 
Nam, Cuba, Trung Quốc, Nam Phi, Ấn Độ…). Tại phiên họp, các quốc 
gia cũng bày tỏ quan điểm của mình thông qua người đại diện. Nội dung 
các phát biểu này cũng thể hiện lập trường của các quốc gia. 

Ngày 01/3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn Thường 
trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu và khẳng định lập trường, 
quan điểm của Việt Nam rằng, một khi chiến tranh nổ ra chỉ gây đau khổ 
vô tận cho người dân. Đại sứ nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, “mọi 
tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, 
dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương 
Liên hợp quốc, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, độc 
lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực”. Đại sứ cũng bày 
tỏ Việt Nam hết sức lo ngại về tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine, 
và kêu gọi các bên có giải pháp giảm leo thang căng thẳng, giải pháp 
được đề xuất là “nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh, 
nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích và quan ngại của tất 
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cả các bên, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Các giải pháp như vậy 
sẽ chấm dứt những khổ đau và đóng góp lớn cho hòa bình, an ninh và 
phát triển ở châu Âu và thế giới nói chung”.

Quan điểm của Việt Nam về cuộc chiến của Nga tại Ukraine, bà Lê 
Thị Thu Hằng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã khẳng định khi trả lời 
báo chí về việc bỏ phiếu của Việt Nam trong phiên họp khẩn cấp của Hội 
đồng Bảo an, “Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại về 
tình hình Ukraine” và cho rằng “ưu tiên hiện nay là cần kiềm chế tối đa, 
chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn 
thất đối với dân thường, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các 
kênh nhằm đạt được các giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích chính đáng 
của tất cả các bên trên cơ sở phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và 
các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”. Điều này phù hợp tinh thần 
được quy định tại Điều 12 Hiến pháp 2013 của Việt Nam - đạo luật có giá 
trị cao nhất, rằng “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện 
nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác 
và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực 
hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, 
cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. 

Như vậy, Việt Nam luôn nhất quán từ văn bản pháp lý đến tuyên 
bố, phát ngôn khi đưa ra quan điểm của quốc gia về cuộc chiến tại 
Ukraine là kêu gọi chấm dứt hành vi sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc 
tế, về giải pháp đối thoại và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bên để 
kiềm chế leo thang hoạt động vũ trang. Việt Nam không thiên vị bên nào 
mà đứng về lẽ phải và công lý. Bởi đây cũng là thông điệp rõ ràng của 
Đại hội đồng Liên hợp quốc: Hãy mở rộng cánh cửa đối thoại và ngoại 
giao ngay từ bây giờ.
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Cộng đồng quốc tế đã thể hiện trách nhiệm của mình bằng việc 
ngày 24/3 Liên hợp quốc ra Nghị quyết thứ 2 là A/RES/ES-11/2 với 
tên gọi “Hậu quả nhân đạo và hành động xâm lược Ukraine” với 140 
phiếu thuận, 5 phiếu chống và 38 phiếu trắng. Liên hợp quốc kêu gọi 
Nga chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và kêu gọi cộng 
đồng quốc tế viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Trong phiên họp ngày 
23/3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tiếp tục khẳng định mọi tranh chấp 
quốc tế phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Đại sứ nhấn 
mạnh nhu cầu quan trọng hiện nay là phải chấm dứt các hành động 
thù địch và tìm ra giải pháp lâu dài. Kết quả bỏ phiếu thông qua hai 
nghị quyết nêu trên của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã cho thấy mối 
quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực kêu gọi Liên 
bang Nga ngừng các hoạt động leo thang xung đột và tìm kiếm giải 
pháp để ngừng tiếng súng cũng như giải quyết các vấn đề nhân đạo 
tại Ukraine. Các nghị quyết này cũng thúc giục giải quyết hòa bình 
ngay lập tức xung đột giữa Nga và Ukraine thông qua đối thoại chính 
trị, đàm phán và các biện pháp hòa bình khác theo quy định pháp luật 
quốc tế. 

Mặc dù các nghị quyết này không có giá trị ràng buộc pháp lý 
với 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, nhưng việc các nghị quyết 
của Đại hội đồng Liên hợp quốc được thông qua sẽ giúp người dân 
Ukraine có thêm lý do tin tưởng vào Liên hợp quốc. Bởi người dân 
Ukraine rất cần hòa bình, và mọi người trên thế giới cũng mong muốn 
điều này. Bất chấp thực tế đó, thời gian qua, tại một số diễn đàn đã 
xuất hiện những bình luận cho rằng quan điểm này của Việt Nam là 
“mơ hồ, không rõ ràng”. Chúng ta cần nhận biết rằng, Việt Nam là 
quốc gia đã trải qua nhiều cuộc chiến, hiểu rõ sự tàn phá và những 
thương đau của chiến tranh và như vậy càng hiểu rõ, quý trọng cái giá 
của hòa bình, khát vọng hòa bình. Những bình luận kích động đã lộ rõ 
ý đồ nhằm tạo ra những căng thẳng, xung đột trong nội bộ, gây chia rẽ 
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mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn.
Không dừng ở đó, còn có các bài viết với nội dung nhằm kích 

động người dân khi đưa ra thăm dò ý kiến người đọc để tìm kiếm cái 
được gọi là bằng chứng “người dân ủng hộ đa số”, quan điểm của Nhà 
nước Việt Nam “chỉ là thiểu số”. 

Ngoài ra, một số bài trên các trang báo nước ngoài còn tỏ ra nghi 
vấn về thái độ của Nhà nước, quy chụp rằng Việt Nam quay lưng với 
hòa bình. Hành động này đã lộ rõ âm mưu đằng sau là hạ thấp uy tín 
của Nhà nước đối với người dân, từ đó hướng lái đến vai trò lãnh đạo 
của Đảng, Nhà nước. Với cách phỏng vấn một số cá nhân có nhận thức 
phiến diện được cho là “chuyên gia”, nhưng thực chất nội dung trao 
đổi lộ rõ động cơ chống phá Đảng, Nhà nước và làm xấu đi hình ảnh 
của Việt Nam trong quan hệ quốc tế từ vấn đề của Ukraine. 

Thực tiễn đã chứng minh, Nga và Ukraine đều là các đối tác quan 
trọng của Việt Nam. Tình hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam và Nga, 
Việt Nam và Ukraine luôn bền vững trong thời gian qua và mở rộng 
trên tất cả lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại, văn hóa - xã hội, 
khoa học - công nghệ… Việc Việt Nam kêu gọi các bên tìm kiếm giải 
pháp lâu dài trên cơ sở tính đến lợi ích và quan ngại của các bên; tôn 
trọng pháp luật quốc tế; chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc 
gia; quan tâm đến an toàn của cư dân đang sinh sống tại Ukraine cũng 
như các hoạt động cứu trợ nhân đạo, là phù hợp tình hình hiện nay. 

Sự lựa chọn này sẽ không làm phức tạp thêm tình trạng căng 
thẳng, không làm sâu sắc hơn cuộc xung đột và không tạo ra các làn 
sóng biểu tình ủng hộ một bên ngay trong lòng quốc gia mình. Đây 
cũng là sự lựa chọn của rất nhiều quốc gia trên thế giới khi bỏ phiếu 
trắng khi thông qua hai Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc. 
Bởi quan hệ ngoại giao nhất quán của Việt Nam là chọn chính nghĩa.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp Ban Chỉ đạo 

quy hoạch tỉnh cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 
- 2030, tầm nhìn đến 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố 
Nha Trang đến năm 2040; đặc biệt đã chuẩn bị tốt các buổi làm việc 
của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Đoàn công tác 
của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Khánh Hòa, đi khảo sát tại Khu kinh 
tế Vân Phong, huyện Cam Lâm và làm việc với các cơ quan của Trung 
ương về đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

- 29/3: Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
đã chủ trì buổi làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, Đảng đoàn Quốc hội đã nghe Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy báo cáo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/
TW của Bộ Chính trị và tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc 
hội về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; các đại biểu phát biểu, đóng 
góp các giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa, nhất là 
việc xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù theo định hướng tại Nghị 
quyết số 09 của Bộ Chính trị.

- Từ ngày 12 - 13/3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 
đến thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể: Thủ tướng và đoàn 
công tác đã trực tiếp khảo sát thực địa một số khu vực trọng điểm, công 
trình, dự án, đơn vị, địa phương trong tỉnh, như: khảo sát vịnh Vân 
Phong; nghe báo cáo về quy hoạch và phương án phát triển Khu kinh tế 
Vân Phong; thăm và kiểm tra tình hình hoạt động, triển khai một số dự 
án, công trình trọng điểm tại Khu kinh tế Vân Phong (Nhà máy Đóng 
tàu Hyundai Việt Nam, Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1); khảo 
sát và nghe báo cáo về Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê 
Thuột; khảo sát và nghe báo cáo về quy hoạch và phương án phát triển 
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đô thị mới tại huyện Cam Lâm; dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến 
sĩ Gạc Ma; thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 
Tàu ngầm 189 và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân; chủ trì buổi làm việc 
với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Ngày 05/4/2022, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 
số 97/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Những kết luận 
của Thủ tướng Chính phủ vừa mang tính toàn diện, vừa có trọng tâm, 
trọng điểm với định hướng cho tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII, đặc biệt là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, nhằm khai thác 
tiềm năng, thế mạnh, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội 
thời gian tới.

- 07/4: HĐND tỉnh khóa VII tổ chức kỳ họp thứ 5. Tại kỳ họp, 
HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 30 nghị quyết quan trọng, có tính chất 
cấp bách về kinh tế - xã hội của địa phương như: chế độ, chính sách đối 
với công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự; chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng; chính 
sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 tại cơ 
sở y tế; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; danh mục các công 
trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích lợi ích 
quốc gia, công cộng; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích 
sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích 
khác; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 
Dự án hồ chứa nước Sơn Trung; phê duyệt tổng số lượng người làm 
việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022 
và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa và thể thao, 
sự nghiệp khác và tổ chức hội năm 2022…
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- 15/3: UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, 
khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. 
Năm 2021, các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh đã tích cực hưởng ứng 
các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Thủ tướng Chính phủ và 
tỉnh phát động; tập trung hướng về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo. 
Nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả và ngày càng nhân rộng, 
huy động được tiềm năng, sức sáng tạo và sự tham gia hưởng ứng tích 
cực của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, góp phần quan 
trọng giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo sự 
đồng thuận trong Nhân dân... Công tác khen thưởng được thực hiện kịp 
thời, đúng quy định. Đặc biệt, số lượng người lao động trực tiếp được 
khen thưởng tăng 5,23% so với năm trước. Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng 
chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh đề nghị, thời gian tới, các phong trào thi đua cần gắn kết chặt với 
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu của cơ quan, đơn vị, địa 
phương mà nhiệm vụ quan trọng là triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ 
Chính trị; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá công tác thi đua; đổi 
mới công tác khen thưởng...

- 06/4: UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3/2022 nhận định: Tình 
hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I năm 2022 có nhiều khởi sắc. 
Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước như: 
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8%; chỉ số công nghiệp 
tăng 12,46%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
đạt hơn 18.650 tỷ đồng, tăng 7,1%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
được 340,7 triệu USD, tăng 13,3%; thu ngân sách hơn 4.806 tỷ đồng, 
bằng 40% dự toán và bằng 113,8% so với cùng kỳ năm trước, doanh 
thu du lịch hơn 1.330 tỷ đồng, tăng 55,3%; thu hút được 02 dự án đầu 
tư ngoài ngân sách với vốn đăng ký là 299,7 tỷ đồng.

- 30/3: Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
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Nam thành phố Nha Trang tổ chức Kỷ niệm 45 năm ngày thị xã Nha 
Trang được nâng cấp lên thành phố (30/3/1977 - 30/3/2022) và phát 
động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ 
Chính trị. Chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân thành phố đã năng động, sáng tạo huy động các 
nguồn lực để đầu tư, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Giai 
đoạn 2015 - 2020, thành phố đã đầu tư và đưa vào sử dụng 454 công 
trình với tổng vốn hơn 1.002 tỷ đồng; thành phố Nha Trang đã hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tăng bình quân 16,16%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng du lịch, thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông 
nghiệp; hơn 800 cơ sở lưu trú với sức chứa hơn 36.000 phòng, có nhiều 
khu du lịch lớn (Vinpearl Land, Hòn Tằm, Diamond Bay…); thời điểm 
trước khi có dịch COVID-19, thành phố đón 6,5 triệu lượt khách du 
lịch/năm; doanh thu du lịch gần 24.259 tỷ đồng; các lĩnh vực văn hóa 
- xã hội, y tế, giáo dục luôn được quan tâm; đời sống vật chất và tinh 
thần của người dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh được tăng 
cường… Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân 
dân thành phố Nha Trang bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền 
thống anh hùng cách mạng, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng 
thành phố giàu mạnh, hiện đại, văn minh, xứng tầm là đô thị hạt nhân 
của tỉnh Khánh Hòa”. 

Nhân sự mới:
- 14/3: 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 đồng chí Trương Tấn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn 
giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 
- 2023, kể từ ngày 15/3/2022. 

- 04/4: Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
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tịch UBND tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Thanh Tú - 
Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 (Thanh tra tỉnh) 
giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 
05/4/2022.

- 04/4: Lãnh đạo UBND tỉnh đã trao các quyết định của Chủ tịch 
UBND tỉnh về công tác cán bộ: quyết định tiếp nhận, điều động và 
bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Mạnh Thắng - Phó Trưởng ban Tổ chức 
Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn 5 năm, kể từ 
ngày 12/4/2022; quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Châu Ngô 
Anh Nhân - Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh giữ chức vụ 
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 
05/4/2022.

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 21-NQ/TW VỀ 
TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH  ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI  

CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ  
GIAI ĐOẠN 2012 - 2021

Giai đoạn 2012 - 2021, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội 
(BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), các cấp ủy đảng, chính quyền từ 
Trung ương đến địa phương đã quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ 
trương, chính sách BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức phù hợp với 
từng đối tượng; các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu, đề xuất 
với các cấp lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng thể; 
đồng thời lồng ghép việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT với các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội, với chính sách an sinh xã hội… 
Nhờ đó, chính sách BHXH, BHYT từng bước khẳng định và phát huy 
vai trò là một trong những trụ cột của các chính sách an sinh xã hội. 

Tính đến ngày 31/12/2021, số người tham gia BHXH đạt 16,578 
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triệu người (tăng 414 nghìn người (2,56%) so với năm 2020); đặc biệt 
BHXH tự nguyện là 1,338 triệu người, đạt 2,6% lực lượng lao động 
trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức (vượt 
1,6% chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 28-NQ/TW); số người tham gia 
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 13,537 triệu người (tăng 213 nghìn 
người (1,6%) so với năm 2020); 88,827 triệu người tham gia BHYT 
(tăng 849 nghìn người (tăng 0,97%) so với năm 2020), đạt tỷ lệ bao 
phủ 91,01 % dân số (hoàn thành chỉ tiêu được Chính phủ giao). Chi 
trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH hàng tháng với gần 15 nghìn điểm chi trả đến cấp xã; trên 
8,2 triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần, thất nghiệp, ốm đau thai 
sản; trên 118 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT. Trong năm 2021, toàn 
Ngành BHXH đã thanh tra, kiểm tra tại 15.836 đơn vị. Kết quả, phát 
hiện 37.656 trường hợp sai phạm về đối tượng, mức đóng, với số tiền 
phải truy thu là 117,4 tỷ đồng; đã thu hồi 1.531,3 tỷ đồng trên tổng số 
nợ của các đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 1.955,5 tỷ đồng (đạt 
78,3%)... 

Đặc biệt, trong năm 2021, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh triển 
khai ứng dụng VssID - BHXH số (người dùng có thể quản lý, kiểm 
soát quá trình tham gia, thụ hưởng; thực hiện các dịch vụ trên ứng 
dụng), đến nay đã có gần 30 triệu người cài đặt, sử dụng ứng dụng 
VssID. Ngành BHXH Việt Nam đã cải cách thủ tục hành chính, ứng 
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, giao dịch điện tử; xây dựng 141 
tiêu chí rủi ro trong quản lý điều hành; kiểm soát chặt chẽ, phòng chống 
lạm dụng, trục lợi quỹ qua hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của Ngành.

Tổng số dư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 12/2021 
đạt 1.074.845 tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2020 (được sử dụng 
trên 85% mua trái phiếu Chính phủ, còn lại gửi tại các Ngân hàng 
thương mại Nhà nước xếp loại tốt). BHXH Việt Nam hiện là nhà đầu 
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tư lớn nhất thị trường trái phiếu Chính phủ (chiếm gần 40% tổng giá trị 
thị trường), giúp Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô, huy động nguồn 
vốn lãi suất thấp, phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội quốc gia…

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị 
quyết 21-NQ/TW, ngành BHXH vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 
Phát triển đối tượng tham gia BHXH chưa đạt được theo mục tiêu của 
Nghị quyết; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT còn xảy ra ở 
nhiều địa phương; số doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT còn nhiều, 
số tiền nợ đọng còn cao; tình trạng lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT 
vẫn còn xảy ra; công tác thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh 
BHYT còn chậm; chất lượng phục vụ của dịch vụ khám chữa bệnh 
BHYT còn nhiều bất cập; tỷ lệ người dân được ngân sách nhà nước 
đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT vẫn ở mức cao…

Để góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, 
trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội 
dung sau: Một là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp 
nhân dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của 
Nhà nước đối với vấn đề BHXH, BHYT, đặc biệt là Nghị quyết số 
21-NQ/TW. Hai là, tiếp tục tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, 
chính quyền các cấp trong việc giải quyết những khó khăn, hạn chế 
trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đặc 
biệt trong giai đoạn đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
COVID-19, từ đó ổn định tâm trạng của người lao động, yên tâm tham 
gia BHXH, BHYT. Ba là, tăng cường việc theo dõi, nắm bắt tình hình 
tư tưởng, diễn biến tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, nhất là người 
lao động trong các doanh nghiệp để kịp thời cung cấp thông tin, định 
hướng nhận thức đúng đắn về việc tham gia BHXH, BHYT, hạn chế 
những rủi ro đối với người lao động khi nhận BHXH một lần.
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MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ THẾ GIỚI 
NĂM 2022

Cuối năm 2021, nhiều chuyên gia, tổ chức quốc tế đưa ra các kịch 
bản, đánh giá đối với thị trường dầu mỏ. Nhìn chung, đa phần đều dự 
đoán triển vọng tích cực đối với giá dầu trong năm 2022. Mặc dù đã 
được dự đoán sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2022, nhưng giá dầu vẫn làm 
cộng đồng thế giới bất ngờ khi liên tiếp xác lập những đỉnh giá mới 
trong thời gian gần đây. 

Sau hơn hai năm đối phó với đại dịch COVID-19, năm 2021, nền 
kinh tế thế giới bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi khi nhiều quốc gia 
đã dỡ bỏ các lệnh phong tỏa và mở cửa trở lại. Tuy nhiên, nguồn cung 
toàn cầu vẫn bị thắt chặt trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu ở Hoa Kỳ 
và một số quốc gia không ngừng tăng sau khi nền kinh tế hoạt động trở 
lại là nguyên nhân đẩy giá dầu tăng cao kỷ lục trong năm 2021. Kết 
thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2021, giá dầu thô đạt mức 76,56 USD/
thùng.  

Bước sang năm 2022, sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 
với sự xuất hiện của biến thể Omicron được cho là sẽ tác động mạnh 
mẽ đến nhu cầu dầu mỏ thế giới. Nhiều tổ chức tư vấn dự báo, nhu cầu 
dầu mỏ trong quý I sẽ tạm thời suy giảm và phục hồi trở lại vào quý II. 
Theo quan điểm của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ảnh 
hưởng của biến thể Omicron chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Cơ quan năng 
lượng quốc tế (IEA) nhận định, do dịch COVID-19 xuất hiện diễn biến 
mới nên sự phục hồi về nhu cầu sẽ tạm thời chậm lại.

Tuy nhiên, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến 
dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine được coi là diễn biến khởi đầu, nghiêm 
trọng và tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Nga là nước 
sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới và chủ yếu bán dầu thô cho các công 
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ty lọc dầu châu Âu. Nga cũng là nhà cung cấp khí tự nhiên lớn nhất cho 
khu vực này, chiếm khoảng 35% nguồn cung khí đốt. Tình hình căng 
thẳng Nga - Ukraine được cho là nguyên nhân mạnh mẽ nhất khiến giá 
dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong quý I năm 2022. Cùng với việc 
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố cấm nhập khẩu dầu và năng 
lượng khác của Nga như một biện pháp trừng phạt, ngày 08/3/2022, giá 
dầu đã tăng hơn 30% kể từ ngày 24/02/2022. 

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, ngân hàng 
Goldman Sachs (Hoa Kỳ) nhận định, giá dầu có thể đạt mức 175 USD/
thùng trong năm 2022 nếu 2/3 lượng dầu xuất khẩu từ đường biển của 
Nga bị cắt giảm. Các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ đẩy nền kinh 
tế toàn cầu đối mặt với một trong những “cú sốc” năng lượng lớn nhất 
từ trước đến nay. Bản đồ năng lượng toàn cầu có thể sẽ được định hình 
lại. Do đó, tình hình căng thẳng ở Ukraine và những hệ lụy đi kèm sẽ 
tiếp tục hỗ trợ giá dầu một cách mạnh mẽ trong ngắn hạn. Điều này 
đồng nghĩa với việc tiến trình phục hồi “hậu COVID-19” có thể sẽ bị 
chậm lại.

Mặc dù vậy, vẫn có những nhận định lạc quan cho rằng giá dầu 
sẽ dần hạ nhiệt. OPEC+, gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu 
mỏ (OPEC) và một số nước sản xuất dầu, đã nâng sản lượng dầu thêm 
400.000 thùng/ngày. Mặt khác, giá dầu tăng cũng khuyến khích hoạt 
động khai thác dầu mỏ và khí đốt trên toàn cầu. Điều này sẽ góp phần 
giải tỏa sự khan hiếm nguồn cung năng lượng. Bên cạnh đó, chuyển đổi 
năng lượng toàn cầu đã trở thành xu hướng lớn. Năng lượng tái tạo có 
hy vọng được củng cố và tạo điều kiện cho tăng trưởng xanh. Nếu giá 
các loại hàng hóa chiến lược thế giới luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt là 
giá dầu mỏ và khí đốt tự nhiên thì sẽ có tác động lớn đến việc phát triển, 
sử dụng và phổ biến các loại năng lượng sạch như điện gió và điện mặt 
trời… Điều này đã từng diễn ra vào những năm 2008, khi giá dầu tiến 
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tới ngưỡng 150 USD/thùng, người tiêu dùng bắt đầu sử dụng xe điện và 
các nguồn năng lượng sạch.

Trước tình hình giá xăng, dầu thế giới đã xác lập mức đỉnh lịch sử, 
các chuyên gia dự báo, giá xăng dầu trong nước trước đợt điều chỉnh 
giá sắp tới cũng sẽ tăng cao. Giá xăng, dầu tăng cao không chỉ khiến 
người dân, các doanh nghiệp ảnh hưởng mà bản thân các nhà phân phối 
xăng dầu cũng chịu tác động lớn. Để hạ nhiệt giá xăng dầu, bình ổn 
thị trường, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tính lại chi phí kinh 
doanh định mức, lợi nhuận định mức đã áp dụng từ 2014, phí đưa xăng 
dầu từ nước ngoài về Việt Nam cũng như các loại thuế trong giá cơ 
sở, nhất là thuế bảo vệ môi trường. Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế 
bảo vệ môi trường ở mức 1.000 đồng/lít xăng, 500 đồng/lít với dầu, áp 
dụng từ ngày 01/4 đến hết năm 2022 (ngày 23/3/2022 Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức 
thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn)... 

Để góp phần ổn định tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân trước sự biến động của thị trường dầu mỏ thế giới 
và trong nước thời gian gần đây, công tác tuyên truyền cần thực hiện tốt 
một số nội dung sau: Một là, thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời, 
thường xuyên tình hình dầu mỏ trên thị trường thế giới, những tác động 
của việc giá dầu tăng cao đến đời sống người dân cũng như doanh nghiệp, 
sự phát triển kinh tế của các nước. Hai là, thông tin, tuyên truyền về giá 
dầu và tình hình cung ứng xăng dầu trên thị trường cả nước, trong đó 
nhấn mạnh, Chính phủ, các ngành chức năng đã và đang thực hiện quyết 
liệt các giải pháp liên quan đến giá cả, cung - cầu thị trường, cân đối cung 
- cầu và các phương án điều hành bình ổn giá của Chính phủ. Ba là, các 
cơ quan báo chí cần tăng cường phát hiện, phản ánh kịp thời các hành vi 
kinh doanh không lành mạnh của doanh nghiệp xăng dầu, nhất là việc 
găm hàng đợi tăng giá, tạo sự khan hiếm giả hàng hóa trên thị trường.
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MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý  
THỜI GIAN GẦN ĐÂY

1. Tình hình Bán đảo Triều Tiên. Hãng Thông tấn Trung ương 
Triều Tiên (KCNA) ngày 06/3/2022 đưa tin, nước này đã tiến hành 
“cuộc thử nghiệm quan trọng” để phát triển vệ tinh do thám, một ngày 
sau khi có tin Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo thứ hai chỉ trong một 
tuần. Đây là vụ thử nghiệm vũ khí thứ 9 kể từ đầu năm đến nay của 
Triều Tiên. Tên lửa được phóng từ khu vực Sunan, bay khoảng 270km 
ở độ cao 560km. Ngay sau đó, ngày 07/3/2022, Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc đã triệu tập cuộc họp kín về động thái mới nhất của Triều 
Tiên. Đây là cuộc họp thứ hai của Hội đồng Bảo an trong khoảng một 
tuần về vụ phóng này. Tại cuộc họp, Tuyên bố chung của 11 quốc gia, 
bao gồm cả những nước không thuộc Hội đồng Bảo an cho rằng, Triều 
Tiên đã “phóng tên lửa đạn đạo” và đây là hành động vi phạm nhiều 
nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Ngày 08/3/2022, Bộ Thống nhất Hàn 
Quốc đã kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các thỏa thuận phi hạt nhân hóa 
Bán đảo Triều Tiên đã đạt được với cộng đồng quốc tế và Hàn Quốc. 
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), nhóm giám sát 
của cơ quan này đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy, có các hoạt động 
tại lò phản ứng 5 megawatt ở khu phức hợp phía Bắc Triều Tiên. Cơ 
quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho rằng, Triều Tiên dường 
như đang xây dựng một khu phụ trợ cho một cơ sở làm giàu urani bằng 
máy ly tâm tại Yongbyon, mặc dù mục đích của hoạt động này vẫn chưa 
được xác định. 

Vụ thử tên lửa đã nối lại chiến dịch thử nghiệm vũ khí dồn dập 
của Triều Tiên sau một tháng diễn ra Thế vận hội mùa Đông tại Thủ đô 
Bắc Kinh, Trung Quốc, trong bối cảnh cả thế giới đang tập trung sự chú 
ý vào Ukraine. Điều này đã làm dấy lên các lo ngại về vấn đề an ninh 

https://www.vietnamplus.vn/tags/V%e1%bb%87-tinh-do-th%c3%a1m.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/T%c3%aan-l%e1%bb%ada-%c4%91%e1%ba%a1n-%c4%91%e1%ba%a1o.vnp
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tại khu vực Đông Á. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, mục đích vụ 
thử tên lửa của Triều Tiên là để kiểm tra, cải tiến công nghệ vũ khí và 
giành được đòn bẩy ngoại giao với Mỹ sau 03 năm không có tiến triển 
nào trong đàm phán.

2. Phiên họp cấp cao Khóa họp thường kỳ lần thứ 49 của Hội 
đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Ngày 02/3/2022, trong khuôn khổ 
Phiên họp cấp cao Khóa họp thường kỳ lần thứ 49 của Hội đồng Nhân 
quyền Liên hợp quốc diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng đoàn Việt Nam đã có thông điệp trực 
tuyến quan trọng tại Phiên họp. Phiên họp có sự tham dự của nhiều lãnh 
đạo cấp cao thế giới với hơn 140 nguyên thủ, thủ tướng, bộ trưởng các 
nước, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp 
quốc, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, 
các tổ chức khu vực và các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva. 
Nội dung đề cập đến những vấn đề thời sự, cấp thiết hiện nay và những 
ưu tiên của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con 
người trên toàn thế giới. Phát biểu tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, thế giới hiện đang trong thời điểm 
quan trọng, tương lai của nhân loại đang được định hình bởi những vấn 
đề toàn cầu có tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống. Đó là đại dịch 
COVID-19, tình trạng bạo lực và xung đột, biến đổi khí hậu và suy 
thoái môi trường. Bộ trưởng nhấn mạnh, tiến bộ công nghệ và đổi mới 
sáng tạo sẽ giúp nhân loại tăng cường kết nối với nhau, tăng cường hiểu 
biết, đối thoại và hợp tác để giải quyết các vấn đề chung. Tại sự kiện 
quan trọng và ở cấp cao nhất của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 
trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tái khẳng 
định mong muốn đóng góp của Việt Nam thông qua việc ứng cử làm 
thành viên nhiệm kỳ 2023 - 2025 với thông điệp: “Tôn trọng lẫn nhau. 
Đối thoại và Hợp tác. Bảo đảm quyền con người cho tất cả mọi người”.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4/2022

1. Người lao động được làm thêm tối đa 60 giờ mỗi tháng
Theo Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm 

trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh 
phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã 
hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 23/3/2022, từ 
ngày 01/4/2022, người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng 
ý của người lao động thì làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 
giờ một tháng. Trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và 
được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động 
làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong một năm…

2. Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu 
Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị 

quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối 
với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi 
trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, 
mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa, cụ 
thể: xăng (trừ etanol) giảm 2.000 đồng/lít (từ 4.000 đồng/lít xuống 
2.000 đồng/lít); dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 1.000 đồng/lít 
(từ 2.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít); mỡ nhờn giảm 1.000 đồng/
kg (từ 2.000 đồng/kg xuống 1.000 đồng/kg); dầu hỏa giảm 700 đồng/
lít (từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít). Thời gian áp dụng 
từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Từ ngày 01/01/2023, 
mức thuế này về mức cũ theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14.
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3. Chế độ, chính sách đối với công nhân và viên chức quốc phòng 
thôi việc

Nghị định số 19/2022/NĐ-CP, ngày 15/4/2022 của Chính phủ quy 
định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và 
viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, có hiệu lực từ ngày 15/4/2022. 
Trong đó: (1) Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác (nếu 
có). (2) Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp 
bằng 1 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi thôi việc. (3) Trường 
hợp công nhân, viên chức quốc phòng đã thôi việc về địa phương trong 
thời gian không quá 1 năm kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực thì 
giải quyết quyền lợi như sau: (a) Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các 
cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Được thực hiện chế 
độ chuyển ngành; hoàn trả khoản trợ cấp một lần và trợ cấp bảo hiểm xã 
hội một lần (đã nhận). (b) Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh 
nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà có nguyện 
vọng được bảo lưu thời gian đóng BHXH: Hoàn trả khoản trợ cấp BHXH 
một lần (đã nhận).

4. Lao động ngành du lịch được hỗ trợ học nghề 1,5 triệu đồng/tháng
Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2022/TT-

BTC hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện 
nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ 
phát triển du lịch, có hiệu lực từ ngày 09/4/2022. Theo đó, doanh nghiệp, tổ 
chức về du lịch sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ kỹ năng nghề: (1) Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề 
đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề 
nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/
người/khóa đào tạo. (2) Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 
tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề 
thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng và thời gian hỗ 
trợ tối đa không quá 6 tháng.
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Hỏi: Theo Quy định số 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 trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong 
chống chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy 
quyền như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 12, Quy định 205, trách nhiệm của tổ chức, 
cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy 
chức, chạy quyền được quy định cụ thể như sau:

1. Cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa 
phương, cơ quan, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
có trách nhiệm:

a) Phát hiện, tiếp nhận thông tin liên quan hành vi chạy chức, chạy 
quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền và xử lý theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

b) Cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, xử lý hành vi chạy chức, chạy 
quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền ở cơ quan, đơn vị 
mình.

c) Bảo vệ và khen thưởng kịp thời những cá nhân phát hiện, phản 
ánh, tố cáo đúng các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay 
cho chạy chức, chạy quyền; đồng thời, xử lý nghiêm những người tố 
cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín người khác.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các 
cơ quan dân cử thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, 
nếu phát hiện hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay chạy 
chức, chạy quyền thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm 
tra và xử lý, đồng thời giám sát việc thực hiện kiến nghị theo quy định.

3. Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm phát hiện và lắng nghe ý kiến 
của Nhân dân để phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin cho các cơ quan 
có thẩm quyền về hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho 
chạy chức, chạy quyền.
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