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

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ 
chức và hoạt động của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng: “Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư 
tưởng, chính trị và tổ chức” - “đó là đường lối xây dựng Đảng”. Cùng 
với ba mặt đó, Người rất coi trọng xây dựng Đảng về mặt đạo đức. 
Trong hệ quan điểm về xây dựng Đảng, Người nhấn mạnh việc thực 
hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, trong đó có nguyên 
tắc tập trung dân chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng: “Toàn thể 
đảng viên, toàn thể các cấp, tổ chức thống nhất lại theo một nguyên tắc 
nhất định. Nguyên tắc ấy tức là dân chủ tập trung”. Theo Người, “Tập 
trung trên nền tảng dân chủ” và “Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung”. 
“Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể 
lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ tập trung. Làm việc mà 
không theo đúng cách đó, tức là làm trái dân chủ tập trung”. Giữa tập 
thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách có mối quan hệ chặt chẽ và không 
đối lập nhau. Trong công tác tổ chức và hoạt động của Đảng, khi thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Người lưu ý, mọi đảng viên phải 
tuân theo kỷ luật của Đảng, cá nhân phải phục tùng tổ chức, bộ phận 
phải phục tùng toàn thể, số ít phục tùng số nhiều, cấp dưới phục tùng 
cấp trên, địa phương phục tùng Trung ương, tất cả đảng viên phải phục 
tùng vô điều kiện nghị quyết của Đảng.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trí tuệ của Đảng phải là trí tuệ tập 
thể, khi bàn bạc, thảo luận, thành nghị quyết, phải có một người hoặc 
nhóm người phụ trách thì công việc mới chạy. Vì thế, theo Người, “Để 
làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ (thật thà tự phê bình 
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và phê bình), thực hành lãnh đạo tập trung, nâng cao tính tổ chức và 
tính kỷ luật”, để bảo đảm dù Đảng nhiều người nhưng khi tiến đánh 
chỉ như một người; đồng thời, phải chú ý chống lại căn bệnh độc đoán 
chuyên quyền; hay ngược lại, dựa dẫm vào tập thể, không dám quyết 
đoán, không dám chịu trách nhiệm. Người chỉ rõ, lãnh đạo không tập 
thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng 
việc. Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đi đến cái tệ bừa bãi, lộn xộn, 
vô chính phủ, dẫn tới kết quả cũng là hỏng việc. Tập thể lãnh đạo và 
cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của từng tổ chức chính trị đều 
gắn với mục đích của một giai cấp nhất định. Không có tổ chức chính 
trị nào lại không có lý tưởng, tư tưởng chỉ đạo và không có nguyên 
tắc tổ chức nhất định, nếu tổ chức ấy muốn thực hiện thắng lợi mục 
tiêu, lý tưởng của mình. Vì vậy, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 
một tổ chức chính trị cũng chính là phương thức tồn tại, vận động và 
bảo đảm cho việc thực hiện mục đích, lý tưởng của tổ chức chính trị 
đó. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Đảng không phải 
là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. 
Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên 
phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung 
thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của 
dân tộc, để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang trước Nhân dân và dân tộc.

 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay

Trong điều kiện mới, nhiều vấn đề quan trọng và mới mẻ, phức 
tạp, thậm chí chưa có tiền lệ đang đặt ra, đòi hỏi phải xử lý. Mọi quyết 
định chủ quan, độc đoán, duy ý chí đều không tránh khỏi sai lầm, đặc 
biệt là trong những bước ngoặt của cách mạng vốn đòi hỏi sự tỉnh táo, 
thận trọng. Để đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn, việc thực hiện 
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nguyên tắc tập trung dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi hỏi các 
chủ trương quan trọng đều phải được bàn bạc và quyết định tập thể. 
Người lãnh đạo phải bình tĩnh, lắng nghe những ý kiến của cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân. Những ý kiến khác nhau phải được nói hết, 
nói thẳng và cần trải qua thảo luận dân chủ để đi đến chân lý. Nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan 
điểm của Đảng ta còn được biểu hiện ở việc thiểu số phục tùng đa số, 
nhưng cho phép bảo lưu ý kiến. Thực tế sinh hoạt đảng cho thấy, trong 
quá trình thảo luận (ở tất cả các cấp), không phải lúc nào, trong mọi 
vấn đề các thành viên đều có ý kiến giống nhau. Những ý kiến khác 
nhau trong thảo luận, tranh luận là điều bình thường và chính quá trình 
đó mới giúp chúng ta tiệm cận chân lý, làm sâu sắc hơn nhận thức về 
chân lý - đây cũng là một biểu hiện của chế độ tập trung dân chủ. Tuy 
nhiên, khi đã thành nghị quyết trên cơ sở ý kiến đồng thuận của đa số 
(theo quy định của Điều lệ Đảng), thì thiểu số phải phục tùng và chấp 
hành nghiêm chỉnh nghị quyết đó, tuy rằng thiểu số có quyền bảo lưu 
ý kiến của mình. Bảo lưu ý kiến trong Đảng không có nghĩa là người 
có ý kiến bảo lưu được phép tuyên truyền và hành động theo ý kiến 
bảo lưu, mà phải nói và làm theo nghị quyết mà đa số đã thông qua. 
Trong vấn đề bảo lưu ý kiến, tổ chức không được mặc cảm, thành kiến 
với người có ý kiến bảo lưu; phải coi có ý kiến bảo lưu là việc bình 
thường, phù hợp với Điều lệ Đảng. Do vậy, trong hoạt động lãnh đạo 
của Đảng, cần định kỳ xem xét lại ý kiến bảo lưu và coi đây là việc 
làm thường xuyên để bảo đảm tính đúng đắn của quá trình thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc xem xét ý kiến bảo lưu góp phần 
làm cho tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc thêm, giảm thiểu 
những sai sót, lệch lạc, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và 
hành động của tổ chức đảng và đảng viên.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng 
Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay là nhiệm vụ then chốt. 
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Trong điều kiện mới, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng càng phải 
gắn với yêu cầu thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, theo 
đúng quy định của Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng đã ban 
hành. Chỉ có tập thể lãnh đạo mới khơi dậy được tinh thần dân chủ 
trong Đảng, mới huy động được toàn bộ trí tuệ đội tiên phong chiến 
đấu của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và toàn dân tộc. Cá 
nhân phải gắn liền, ở trong tập thể, luôn có ý thức chịu trách nhiệm 
trước Đảng và trước Nhân dân. Điều đó không cho phép cá nhân cán 
bộ, đảng viên vin cớ “trách nhiệm cá nhân” để phớt lờ tổ chức và vi 
phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ 
để lấn át tập thể, chuyên quyền, độc đoán, đi ngược lại lợi ích chung 
của tập thể, của Nhân dân.

Nguyên tắc tập trung dân chủ đã trở thành một nguyên tắc tổ 
chức và hoạt động cơ bản của Đảng và của cả hệ thống chính trị. Do 
vậy, tuân thủ, bảo vệ nguyên tắc tập trung dân chủ theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh và quan điểm của Đảng ta, kiên quyết, kiên trì đấu tranh 
không khoan nhượng chống mọi biểu hiện xa rời, buông lỏng, xem 
nhẹ nguyên tắc ấy là biểu hiện rõ ràng nhất tính đảng, phẩm chất đạo 
đức cách mạng của mọi tổ chức đảng và của mỗi người cán bộ, đảng 
viên. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng là di huấn quý báu, là ngọn 
đèn pha soi đường, trở thành nền tảng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo 
cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay.

VỀ CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC CỦA TỔNG BÍ THƯ 
NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
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Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao 
Việt Nam đã thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ 
ngày 30/10 - 01/11/2022.  Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình; nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay 
mặt Đảng, Chính phủ Trung Quốc trao tặng; hội kiến với Thủ tướng 
Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ 
Nhân đại toàn quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc 
Uông Dương.

Chuyến thăm là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam 
và Trung Quốc, là hoạt động đối ngoại chính thức trực tiếp đầu tiên 
giữa Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nước sau khi đại dịch 
COVID-19 bùng phát, là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cao nhất nước 
ngoài đầu tiên mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng 
Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau 
Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm có ý nghĩa 
quan trọng, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp 
tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới; 
củng cố tin cậy, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc và thúc 
đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; tăng cường tình cảm hữu nghị 
giữa Nhân dân hai nước. Chuyến thăm cũng nhằm thực hiện đường 
lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động 
và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên 
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã 
chứng kiến lễ ký 13 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực và cùng nhau 
đưa ra Tuyên bố chung mạnh mẽ, khẳng định mức độ cao trong sự 
phát triển của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. 
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“Tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn 
nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung 
Quốc” gồm 13 điểm, bao gồm những nội dung mang tính chiến lược 
định hướng cho phát triển quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực 
trong thời gian tới; nhất trí tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối 
tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo phương 
châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu 
dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè 
tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Đồng thời, hai bên cũng đạt được nhất 
trí trong nhiều nội dung hợp tác thực chất, như thúc đẩy kết nối giữa 
Khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với Sáng kiến “Vành đai 
và Con đường”, thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường cho một số mặt 
hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, mở các văn phòng thương 
mại Việt Nam tại Trung Quốc. Hai bên sẵn sàng tạo điều kiện thuận 
lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, kinh tế - 
thương mại, hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng không, đường bộ và 
đường sắt. Ngoài ra, hai bên thể hiện quyết tâm trong việc nỗ lực 
nhằm giảm bớt vấn đề mất cân bằng thương mại giữa hai nước, tìm 
kiếm các biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc tại các cửa 
khẩu biên giới, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa duy trì 
thông quan thuận lợi. Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí cho rằng 
kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông 
là vô cùng quan trọng, đồng ý tiếp tục thúc đẩy thực hiện toàn diện, 
hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), trên 
cơ sở hiệp thương, nhất trí, sớm đạt được “Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển 
Đông” (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, 
trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 
1982); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức 
tạp tình hình và mở rộng tranh chấp.

Lãnh đạo cấp cao hai Đảng nhất trí phát huy tốt vai trò chỉ đạo, 
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điều phối tổng thể của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai Đảng và vai trò 
điều phối, thúc đẩy của cơ quan đối ngoại hai Đảng, tiếp tục thực 
hiện tốt “Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc”, “Kế hoạch hợp tác 
đào tạo cán bộ giai đoạn 2021 - 2025 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam 
và Đảng Cộng sản Trung Quốc”, tổ chức tốt Hội thảo lý luận giữa 
hai Đảng, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan tương ứng 
của hai Đảng ở Trung ương và tổ chức Đảng các địa phương, nhất là 
các tỉnh/khu biên giới, tiếp tục triển khai giao lưu, học hỏi lẫn nhau 
về lý luận và kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý đất nước, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực khuyến khích giao lưu, hợp tác 
hữu nghị giữa Chính phủ, Quốc hội Việt Nam với Chính phủ, Nhân 
đại toàn quốc Trung Quốc và giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, góp phần tích cực trong 
việc phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung 
Quốc, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến 
lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới, thúc đẩy 
hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. 

HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 13

Ngày 07/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ 
chức Hội nghị lần thứ 13. Hội nghị thông qua đánh giá công tác xây 
dựng Đảng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; thông qua 
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2022 và kế hoạch năm 2023; thố ng nhấ t chủ  trương về  Đề  á n sơ bộ  
phá t hà nh trá i phiế u chí nh quyề n đị a phương; thông qua Chương trình 
công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và một số nội dung quan trọng 
khác. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
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ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Hội nghị thống nhất đánh giá trong năm 2022, tình hình kinh tế 

- xã hội tỉnh nhà đã phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tốt. 20/22 chỉ 
tiêu kinh tế , xã hội, môi trường đạt và  vượ t mục tiêu kế hoạch đề ra 
(5/5 chỉ tiêu kinh tế , 11/12 chỉ  tiêu xã  hộ i, 4/5 chỉ  tiêu môi trườ ng 
đạt và vượt kế hoạch), tạo cơ sở, nền tảng để kinh tế - xã hội tiếp tục 
phát triển trong năm 2023 và những năm tiếp theo, hướng đến mục 
tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 
theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Cụ thể như: Tổng sản phẩm 
trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 20,7% so với năm 2021 (mức tăng 
trưởng cao nhất cả nước); GRDP bình quân đầu người ước đạt 76,9 
triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước đạt 16.016 tỷ đồng, bằng 
133,3% dự toán và tăng 13,8% so với năm 2021; tổng kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa ước đạt 1.600 triệu USD;  tổng vốn đầu tư phát triển 
xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 61.978 tỷ đồng, tăng 15%; doanh thu du 
lịch đạt 13.500 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần so với năm 2021… Công 
tác xây dựng Đảng được chú trọng, nhất là công tác phát triển đảng 
viên mới. Tính đến ngày 30/11, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.707 đảng 
viên mới, đạt 100,4% so với chỉ tiêu bình quân hàng năm (1.700 đảng 
viên mới), tỷ lệ kết nạp đảng viên trong độ tuổi thanh niên đạt 60,4%.

Đồng thời, Tỉnh ủy thông qua các nội dung: Điều chỉnh kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 
2023; thông qua các báo cáo tài chính về quyết toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 
nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Thố ng 
nhấ t chủ  trương về  Đề  á n sơ bộ  phá t hà nh trá i phiế u chí nh quyề n đị a 
phương. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và sửa 
đổi, bổ sung chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của 
Tỉnh ủy; Chương trình công tác năm 2023 của Tỉnh ủy.
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Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 là rất lớn và rất quan trọng. Tỉnh 
ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương và từng đồng chí Tỉnh ủy viên 
nêu cao tinh thần đoàn kết, đặt quyết tâm cao nhất trong hành động 
để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của 
Trung ương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của năm 2023 và những 
năm tiếp theo, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân vào sự phát triển 
nhanh, bền vững của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới. Trong đó, 
quan tâm một số nhóm công việc sau:

1. Về kinh tế - xã hội
Thứ nhất, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân 

chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, đúng thẩm quyền, 
đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi 
mới mạnh mẽ, thực chất phương thức lãnh đạo của cấp ủy, cách thức 
điều hành của các cấp chính quyền, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, 
phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu lã nh đạ o thự c 
hiệ n nhiệ m vụ  chí nh trị  đượ c giao; một việc phải có một người, một cơ 
quan chủ trì và chịu trách nhiệm; chú trọng công tác quản lý và thanh 
tra công vụ, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhất là 
ở những lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến giải quyết thủ tục của người 
dân, doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng phiền hà, sách nhiễu, 
tham nhũng vặt; thự c hiệ n hiệ u quả  cá c nhiệ m vụ  trọ ng tâm đã  đăng ký  
trong năm 2023 theo Quy định số 622-QĐ/TU, ngày 24/9/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy để  thú c đẩ y sự  phá t triể n củ a tỉ nh. Chú trọng công 
tác tạo nguồn để phát triển đảng viên mới, xác định công tác phát triển 
đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.

 Thứ hai, tổ  chứ c triể n khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và 
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quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị. Hoàn 
thành và tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch quan trọng 
củ a tỉnh sau khi đượ c cấ p thẩ m quyề n phê duyệ t như: 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; Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm; Điều chỉnh 
Quy hoạch chung thành phố Cam Ranh đến năm 2035 và các quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tập trung bố trí vốn ngân sách và huy 
động xã hội hóa theo quy định để thực hiện quy hoạch các phân khu 
tạo cơ sở thu hút đầu tư. Khẩ n trương xây dự ng Đề án phân loạ i đô 
thị  tỉ nh Khánh Hòa đạ t tiêu chí  đô thị  loạ i I. Thực hiện rà soát, điều 
chỉnh và từ ng bướ c tiến tới phủ kín quy hoạch phân khu xây dựng, 
quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 
theo lộ  trì nh. Phê duyệt điều chỉnh và  triể n khai thự c hiệ n hiệ u quả  
Chương trình phát triển đô thị tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố 
phù hợp vớ i Đề án phân loạ i đô thị  tỉ nh đạ t tiêu chí  đô thị  loạ i I và  
các quy hoạch đã  được phê duyệt.. 

 Thứ ba, xây dự ng kế  hoạ ch cụ  thể  để  triể n khai đầ u tư cá c dự  á n 
đầ u tư công trọ ng điể m giai đoạ n 2022 - 2025, định hướng đến năm 
2030 đã  đượ c Tỉ nh ủ y đị nh hướ ng thông qua tạ i Nghị  quyế t số  25-NQ/
TU, ngà y 30/9/2022; nghiên cứ u thà nh lậ p Ban chỉ  đạ o để  đôn đố c đẩ y 
nhanh tiế n độ  triể n khai thự c hiệ n dự  á n đầ u tư công trọ ng điể m theo 
kế  hoạ ch đề  ra. Khẩ n trương ban hà nh danh mục các dự án trọng điểm 
kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, 
định hướng đến năm 2030, nhấ t là  danh mục các dự án ưu tiên thu hút 
đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2022 - 2025. 

Ưu tiên bố  trí  vố n cho cá c dự  á n đầ u tư công trọ ng điể m củ a tỉ nh; 
tập trung chỉ đạo đôn đốc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án 
trọng điểm của quốc gia, của tỉnh bảo đảm chất lượng và tiến độ quy 
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định, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công dự án 
đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Buôn Ma Thuột - Khánh 
Hòa, Khu Kinh tế Vân Phong và  Khu đô thị  mớ i Cam Lâm; đặ c biệ t 
chú  trọ ng quan tâm vấ n đề  giả i quyế t sinh kế, tái định cư cho người 
dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh. 
Có biện pháp quyết liệt, hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn 
đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công đề ra năm 2023, không 
để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực. 

Thứ tư, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng 
đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Khẩ n trương hoà n thà nh việ c thành lập và  
đưa và o hoạ t độ ng Trung tâm Phục vụ hành chính công và  Trung tâm 
xú c tiế n đầ u tư củ a tỉnh theo chủ  trương củ a Ban Thườ ng vụ  Tỉ nh ủ y. 
Tập trung đẩ y mạ nh cả i cá ch hà nh chí nh thự c chấ t, nâng cao các chỉ 
số PAR INDEX, PCI, PAPI để thúc đẩy thu hút đầu tư mạnh mẽ và 
hiệu quả hơn; coi đây là  nhiệ m vụ  chí nh trị  quan trọ ng củ a năm 2023, 
quyế t tâm nâng cao thứ  hạ ng cá c chỉ  số  nêu trên. 

Tập trung kêu gọi các dự án FDI quy mô lớn và các ngành công 
nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện môi trường. Tích cực 
mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy các khu, cụm công nghiệp 
hiện có và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các khu, cụm 
công nghiệp theo quy hoạch. Có  chí nh sá ch và  hành độ ng cụ  thể  để  
thu hú t xã  hộ i hó a cá c lĩ nh vự c y tế , giá o dụ c, văn hó a, thể  thao, môi 
trườ ng; ban hà nh quy trì nh tiế p nhậ n, giả i quyế t đề  xuấ t đầ u tư củ a 
cá c dự  á n đầ u tư ngoà i ngân sá ch; đồ ng thờ i tăng cường công tác đối 
thoại với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối 
với các dự án ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực, thú c đẩ y 
phát triển kinh tế - xã hội củ a tỉ nh.

Thứ năm, đẩ y mạ nh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền 
kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất 
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lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và 
sức chố ng chịu của nền kinh tế; thúc đẩy đổ i mớ i sá ng tạ o, chuyển 
đổi số toàn diện, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Chú  
trọng phát triển toàn diện, đồng bộ và  hài hoà giữa phát triển kinh tế 
với văn hóa, xã hội; nâng cao đời số ng Nhân dân, bảo đảm an sinh 
xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường 
trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính 
trị - xã hội các cấp trong thực thiện Đề án giảm nghèo bền vững 2 
huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Quyết tâm xóa nghèo đối với người 
có công trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Tổ chức tốt, ý nghĩa các 
hoạt động văn hóa - thể thao, nhấ t là  các hoạt động kỷ niệm 370 hình 
thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) kết hợp với hoạt 
động kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 
- 02/4/2023), Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023; nâng 
cao chấ t lượ ng giá o dụ c - đà o tạ o, dịch vụ y tế, bảo vệ, chăm sóc tốt 
sức khỏe Nhân dân; tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ sáu, tiếp tục tập trung khắc phục các sai phạm theo kết luận 
của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, giải quyết 
dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền của tỉnh. Nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quả n lý  nhà  nướ c trên tất cả cá c 
lĩ nh vự c. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng 
môi trường đổi mới sáng tạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, 
thực hiện tốt văn hoá công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai 
phạm. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác tiếp 
công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết 
dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân 
dân, tuyệ t đố i không để  xả y ra “điể m nó ng”, khiế u kiệ n đông ngườ i, 
gây mấ t an ninh, trậ t tự . Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; 
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nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận củ a Nhân dân, xã 
hội, nhất là thông tin về các dự án lớn có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thông qua các 
Chương trình của Tỉnh ủy về: (1) Công tác kiểm tra, giám sát năm 
2023 và sửa đổi, bổ sung Chương trình công tác kiểm tra, giám sát 
toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (2) Công tác năm 2023 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Báo cáo công tác xây 
dựng Đảng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; cho ý kiến 
vào Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 đến 
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Nhận diện và đấu tranh với một số thủ đoạn “diễn biến hòa 
bình” trên lĩnh vực kinh tế ở nước ta thời gian qua 

1. Nhận diện một số thủ đoạn chủ yếu của các thế lực thù địch 
chống phá nước ta 

Một là, các thế lực thù địch tìm cách xuyên tạc và xóa bỏ học 
thuyết giá trị thặng dư của C. Mác, cho rằng, dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa (XHCN), sản xuất hàng hóa cũng bóc lột giá trị thặng dư; qua 
đó nhằm xuyên tạc bản chất nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 
mà ta đang xây dựng và phát triển. Đặc biệt, khi Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 
03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan 
trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; các thế lực thù 
địch xuyên tạc rằng, nước ta thừa nhận kinh tế thị trường là đang mở 
đường cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển; “phát triển 
kinh tế tư nhân là quay lại đúng quỹ đạo để phát triển theo tư bản 
chủ nghĩa, mở đường cho “tư nhân hóa”,“tự do hóa” về kinh tế”...
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Hai là, lợi dụng chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, 
thông qua các hoạt động hợp tác, đầu tư… các thế lực thù địch tìm 
cách từng bước làm biến đổi cơ sở kinh tế, xã hội của CNXH ở nước 
ta, gây áp lực đòi Việt Nam phải “tư nhân hóa” nền kinh tế. Chúng 
còn cho rằng, Việt Nam cần tự do hóa các nguồn vốn ngoại tệ, khuyến 
khích tăng giá đồng nội tệ, nới lỏng chuyển đổi tự do giữa đồng nội 
tệ và các ngoại tệ (nhất là với đồng đôla Mỹ); thực hiện đồng bộ các 
giải pháp để tự do hóa thị trường tài chính, xây dựng ngân hàng trung 
ương thực sự độc lập. 

Ba là, thông qua các hoạt động đầu tư, thương mại, viện trợ kinh 
tế… các thế lực thù địch tìm cách tạo ra sự phát triển chênh lệch giữa 
các vùng, miền, giữa các ngành kinh tế, từ đó dẫn đến sự mất cân đối 
của nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt, thông qua các hoạt động hợp tác, 
đầu tư…, các thế lực thù địch tìm cách gây sức ép về chính trị, đặt 
ra những điều kiện ràng buộc trong quan hệ ngoại giao với nước ta, 
từ đó hòng can thiệp vào nội bộ của các cơ quan chức năng trong hệ 
thống chính trị nước ta. 

Bốn là, lợi dụng những tồn tại, hạn chế nảy sinh trong quá trình 
xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 
nước ta, nhất là lợi dụng việc thời gian gần đây, nước ta xử lý nhiều 
đối tượng tham nhũng, tiêu cực trong đó có những người nguyên là 
lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước để xuyên tạc, từ đó phủ nhận 
đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý hoài nghi 
trong xã hội; kích động, cổ súy, làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân 
dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước... 

Cần xác định rằng, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà 
nước ta đang xây dựng là “một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch 
sử phát triển của kinh tế thị trường”; là sự vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện, hoàn cảnh 
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cụ thể của Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. 
Bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta 
được xác định là dựa trên chế độ sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất 
chủ yếu, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần song kinh tế nhà 
nước vẫn giữ vai trò chủ đạo. Nước ta thừa nhận vai trò quan trọng 
của kinh tế tư nhân với phương diện là con đường để huy động vốn, 
phát triển khoa học, công nghệ, giải quyết việc làm, nâng cao đời 
sống Nhân dân chứ không phải là mục tiêu của nhiệm vụ xây dựng 
quan hệ sản xuất mới. Để đảm bảo yếu tố định hướng XHCN, nền 
kinh tế thị trường ở nước ta không phải là hoàn toàn tự do mà đặt 
trong “khuôn khổ”, đó là đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, 
sự quản lý của Nhà nước.  

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh trong thời gian tới
Thứ nhất, tiếp tục chủ động đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực 

tiễn, phát triển lý luận, khẳng định vị thế, vai trò của chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối xây dựng 
và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Đảng; đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi về thành tựu nước ta đã đạt được 
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sau gần 40 năm đổi 
mới, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế;… Qua đó, nhằm cung cấp luận 
cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù 
địch chống phá nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho 
Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu cao vai trò tiên phong, 
gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp 
ủy, đơn vị, địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong 
công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” gắn với ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính chủ động, tính 
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thuyết phục, hiệu quả của công tác tuyên truyền và lý luận nhằm làm 
cho cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ bản chất của thông tin 
xuyên tạc; từ đó có khả năng nhận diện và “miễn dịch” trước những 
luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về nền kinh tế nước ta.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an 
sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt 
các chính sách xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân, nhất 
là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo; gắn tăng trưởng kinh tế cao với thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội; không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc 
tế; tiếp tục phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; tiếp tục tăng 
cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế quốc 
dân, giữ vững định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường 
ở Việt Nam.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần: “không có vùng cấm, không 
có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế kiểm 
soát chặt chẽ quyền lực trong Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị 
theo hướng đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục sự lạm quyền, lộng 
quyền và lợi dụng quyền lực của cán bộ, đảng viên có chức vụ. Đẩy 
mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng một cách thường 
xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm. 

Những năm tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta tiếp tục hội 
nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó 
có hợp tác kinh tế quốc tế. Do vậy, cần tiếp tục vượt qua khó khăn, 
thách thức, tận dụng triệt để những thời cơ, thuận lợi do hội nhập quốc 
tế mang lại để xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN ở nước ta; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động  
“diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế của các thế lực thù địch.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự buổi làm 
việc của Đoàn Kiểm tra Bộ Chính trị để thông qua kết luận kiểm tra việc 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng; tổ chức, tham dự các hội nghị quan trọng: Hội nghị cho ý kiến 
về tiến độ xây dựng đô thị mới Cam Lâm; phương án thiết kế quy hoạch 
đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, thành phố 
Nha Trang; phương án xây dựng trụ sở các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh, Mặt trận, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã 
hội; Hội nghị Ban Chỉ đạo phát triển Khu kinh tế Vân Phong nghe báo 
cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/01/2021 của 
Tỉnh ủy; Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, 
ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh; Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Ngày 
hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; Hội thảo “Giải pháp 
nâng cao chất lượng thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước và ngân 
sách địa phương”; Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 
69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức 
đảng, đảng viên vi phạm; Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện 
Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm 
quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Trong các ngày: 15/11, 02/12, 08 - 09/12, HĐND tỉnh đã tổ chức 
03 kỳ họp quan trọng (kỳ họp thứ 7, 8 và 01 kỳ họp chuyên đề). Tại 
các kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết, 
báo cáo quan trọng, cụ thể:

+ Kỳ họp thứ 7 (15/11): HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông 
qua 46 nghị quyết, nổi bật như: Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
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dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phí thẩm định 
cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh, phí 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh; mức 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa 
Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng; một số chế độ đối 
với cán bộ tỉnh và một số đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh; 
một số nội dung và mức chi hỗ trợ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; một 
số nội dung và mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; một số nội 
dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; danh mục 
dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 
hỗ trợ học phí đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập 
và học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023 
trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; xây dựng Trung tâm giám sát điều 
hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”; đầu tư bổ sung hạ tầng 
công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ 
liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 
gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. 
Đặc biệt, kỳ họp lần này đã thông qua 2 nghị quyết triển khai Nghị quyết 
số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ 
chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, gồm: Cho phép các 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, 
thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, Khánh 
Sơn năm 2023; trình tự, thủ tục thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại Khu 
kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm. 

+ Kỳ họp chuyên đề (02/12): HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết 
thông qua các nghị quyết quan trọng về: Quy định giá sản phẩm, dịch 
vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước 
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trên địa bàn tỉnh; quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký 
thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh; 
sáp nhập, đặt tên một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND, ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh 
về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; danh mục dự án 
cần thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị ven 
vịnh Cam Ranh, TP. Cam Ranh; thống nhất chủ trương thực hiện và 
cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện 
Dự án Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, 
từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh DT.709, 
xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 

+ Kỳ họp thứ 8 (từ ngày 08 - 09/12): Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống 
nhất thông qua 25 báo cáo công tác, 02 báo cáo kết quả giám sát chuyên 
đề; 27 nghị quyết (nổi bật như: Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, 
trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn 
đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 
thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2023; phê duyệt Đề án sơ bộ phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2023; 06 nghị quyết 
liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách; 2 nghị quyết về đầu tư công; 
danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung 
địa điểm thực hiện đối với 2 dự án giao thông tại huyện Diên Khánh và 
quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án quan trọng khác…); nghe Thông 
báo về mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát 
năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thực hiện công tác nhân 
sự theo thẩm quyền và công tác thi đua khen thưởng. 

- 09/12: huyện Trường Sa tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền 
thống (09/12/1982 - 09/12/2022) và đón nhận Huân chương Lao động 
hạng Nhất. Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, huyện đảo Trường 
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Sa đã phát triển về mọi mặt. Cơ sở hạ tầng, kinh tế được chú trọng đầu 
tư, huyện Trường Sa đã có các âu tàu, làng chài, trung tâm dịch vụ hậu 
cần nghề cá, trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật ở các đảo; các âu 
tàu ở Trường Sa có thể tiếp nhận sửa chữa tàu công suất 2.000DWT, 
đủ sức cho các tàu có trọng tải từ 1.000 đến 2.000 tấn ra vào, neo đậu, 
tránh bão, tại đây cũng cung cấp đầy đủ các dịch vụ để ngư dân vươn 
khơi, bám biển. Các công trình tâm linh, văn hóa, phục vụ dân sinh 
cũng đã được đầu tư bài bản tại các đảo. Tại thị trấn Trường Sa, xã Song 
Tử Tây, xã Sinh Tồn, các trường tiểu học đảm nhiệm dạy học cho các 
học sinh, thiếu nhi từ mẫu giáo đến lớp 5, chất lượng giáo dục được 
duy trì toàn diện. Các bệnh xá, trung tâm y tế của huyện được đầu tư, 
trang bị máy móc hiện đại, góp phần đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho 
quân và dân của huyện cũng như ngư dân... Công tác quốc phòng - an 
ninh của huyện được chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện. Tại lễ kỷ 
niệm, quân và dân huyện Trường Sa vinh dự đón nhận Huân chương 
Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng thưởng.

- 17/11: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức hội nghị 
triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 
Theo dự thảo báo cáo của Hội đồng NVQS tỉnh, năm 2023, Khánh Hòa 
được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.151 thanh niên nhập ngũ. Trong 
đó, 1.850 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân đội và 301 thanh niên thực 
hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh đã tổ chức đăng 
ký NVQS cho 8.451 nam công dân đủ 17 tuổi; rà soát thực lực công 
dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (từ 18 - 25 và đến hết 27 tuổi) có 
trình độ cao đẳng, đại học được 51.187 công dân. Các địa phương đã 
tổ chức sơ tuyển sức khỏe NVQS đối với 11.528 công dân theo đúng 
quy trình. Trong đó, 8.462 công dân đủ điều kiện tiêu chuẩn sức khỏe. 
Hội đồng NVQS các cấp đã đưa vào xét duyệt chính trị - chính sách 
51.187 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Dự kiến thời gian tổ chức lễ 
giao, nhận quân năm 2023 vào ngày 06/02/2023.
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- 20/11: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao 
thông tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Dự án Đường Tỉnh lộ 3. Theo đó, 
Dự án Đường Tỉnh lộ 3 bao gồm 2 nhánh, được khởi công từ tháng 
10/2020. Trong đó, nhánh 1 bắt đầu tại ngã 3 UBND xã Phước Đồng 
(thành phố Nha Trang) đến đường dẫn nối lên đường cao tốc Bắc - 
Nam tại xã Suối Tân (huyện Cam Lâm) có chiều dài 12,68km, nền 
đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa 
(riêng đoạn từ Nghĩa trang Phước Đồng đến đường dẫn nối lên đường 
cao tốc Bắc - Nam dài 9,25km được giải phóng mặt bằng theo chỉ giới 
quy hoạch 42m). Nhánh 2 nối Khu dân cư Đất Lành đến ngã tư Nghĩa 
trang Phước Đồng với chiều dài 0,898km được xây dựng hoàn chỉnh 
theo quy hoạch chỉ giới đường đỏ; nền đường rộng 22,5m (mặt đường 
14,5m, vỉa hè mỗi bên 4m); kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Dự án có 
tổng mức đầu tư 340,75 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Sau 25 
tháng thi công dự án đủ điều kiện thông xe kỹ thuật đoạn tuyến chính 
(nhánh 1). Đối với nhánh 2, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh 
tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước Tết 
Nguyên đán 2023.

Nhân sự mới:
- 02/12: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao nghị quyết, 

quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, công nhận kết quả bầu Trưởng 
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa khoá 7, nhiệm kỳ 2021 
- 2026 đối với đồng chí Bùi Thanh Bình; Quyết định của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam về công nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên 
Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với đồng chí 
Bùi Hoài Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027; 
Quyết định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
công nhận đồng chí Trần Anh Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn, khoá 
XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
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- 15/11: Đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó 
Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cho đồng chí 
Trần Ngọc Thành - Trưởng phòng Tổ chức hành chính thuộc Sở Y tế, 
thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/11/2022.

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN VIỆC 
THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH AN SINH 

XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

An sinh xã hội hướng tới các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, 
trợ giúp họ có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản về 
khám chữa bệnh, học hành, nhà ở, điện, nước sinh hoạt, văn hóa, thông 
tin và truyền thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, đi lại… Chỉ khi nhu 
cầu cuộc sống thiết yếu của họ được đảm bảo thì họ mới có được nhận 
thức về các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Xa hơn nữa, khi 
con người đã có cuộc sống đầy đủ hơn thì nhận thức vấn đề môi trường 
sẽ được nâng lên một tầm cao mới. 

Ngược lại, môi trường cũng có tác động không nhỏ đến an sinh xã 
hội ở các khía cạnh: biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng cực đoan 
như hạn hán, lũ lụt, sóng thần… đã và đang tác động tiêu cực đến đời 
sống cũng như sức khỏe của con người. Hơn nữa, những tác động này 
có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và làm giảm tốc 
độ tăng trưởng kinh tế của nhiều ngành, làm gia tăng tình trạng đói 
nghèo, dịch bệnh, di dân, tị nạn… Điều đó kéo theo các chính sách an 
sinh xã hội khó được đảm bảo khi việc chi trả vượt quá nguồn lực cho 
phép. Thêm vào đó, biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
các nguồn tài nguyên như: nước, không khí, lương thực… gây ra các 
vấn đề bất bình đẳng xã hội trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên 
này. Điều đáng chú ý là, một trong những nguyên nhân chính gây ra 
các hiện tượng biến đổi khí hậu là do các hoạt động của con người. 
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Hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên một cách bừa bãi đã làm gia tăng phát thải carbon gây nên sự 
nóng lên toàn cầu. Do vậy, con người là mấu chốt của mọi vấn đề trong 
mối quan hệ giữa an sinh xã hội và môi trường. Chỉ khi giải quyết được 
bài toán đảm bảo đời sống của con người thông qua các chính sách an 
sinh xã hội thì các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, môi trường 
mới được cải thiện và quan tâm.

Mặc dù chính sách an sinh xã hội ở nước ta thời gian qua đã đạt 
được nhiều thành tựu đáng kể song so với nhu cầu đáp ứng các điều 
kiện cơ bản của người dân, thì vẫn chưa được thực hiện toàn diện. Điều 
đó xuất phát từ những thách thức triển khai công tác an sinh xã hội 
trong bối cảnh kinh tế và môi trường nước ta hiện nay. Có thể kể đến 
một số thách thức từ môi trường điển hình trong việc thực hiện chính 
sách an sinh xã hội như:

Hiện nay, biến đối khí hậu là vấn đề toàn cầu đã tạo ra thách thức 
nghiêm trọng nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Việt Nam là một 
trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu. Tác 
động của biến đổi khí hậu đối với nước ta rất nghiêm trọng và đang là 
nguy cơ gây ra áp lực cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và thực hiện 
các mục tiêu về phát triển bền vững. Theo Ủy ban Liên chính phủ về 
biến đổi khí hậu, khi nước biển dâng cao 1m, ước tính khoảng 5,3% 
diện tích tự nhiên, 10,8% dân số, 10,2% GDP, 10,9% vùng đô thị, 7,2% 
diện tích nông nghiệp và 28,9% vùng đất thấp sẽ bị ảnh hưởng. Dưới 
tác động của biến đổi khí hậu, chỉ trong 10 năm gần đây, các loại thiên 
tai như: bão, lũ, sạt lở đất, úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn… đã 
gây thiệt hại đáng kể, làm chết và mất tích hơn 9.500 người, thiệt hại 
về tài sản ước tính 1,5% GDP/năm. Thêm vào đó, là một nước nông 
nghiệp với tỷ lệ đóng góp của nông nghiệp vào GDP là 20% và phần 
đông người nghèo sống dựa vào nông nghiệp và đánh bắt thủy sản, nên 
Việt Nam dễ bị tổn thương nhất do quá trình biến đổi khí hậu. Điều 
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đó đồng nghĩa với việc số người yếu thế bị tác động bởi biến đổi khí 
hậu cần được trợ giúp xã hội ngày càng gia tăng và tạo lên áp lực cho 
chính sách an sinh xã hội vốn đã eo hẹp.

Để tăng cường hiệu quả chính sách an sinh xã hội trong điều kiện 
môi trường nước ta hiện nay cần hướng tới phát triển bền vững môi 
trường thông qua việc khuyến khích các hành vi tiêu dùng, sản xuất 
xanh, như: sử dụng các sản phẩm, công nghệ tiên tiến thân thiện với 
môi trường. Thêm vào đó, cần xây dựng một nền kinh tế carbon thấp, 
phấn đấu đến năm 2030 giảm được 25% phát thải khí nhà kính. Chỉ 
khi nào đạt được sự bền vững về môi trường thì khi đó mới tạo ra môi 
trường sống để con người có thể tồn tại, phát triển và có cơ hội tiếp cận 
với các chính sách an sinh xã hội tốt hơn…

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XX ĐẢNG CỘNG 
SẢN TRUNG QUỐC

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(Đại hội XX) đã diễn ra trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô 
Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 16 - 22/10/2022. Đại hội có sự tham 
dự của 2.296 đại biểu, đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên và hơn 4,9 
triệu tổ chức đảng cấp cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là 
sự kiện trọng đại của đất nước Trung Quốc và đã thu hút sự quan tâm 
rất lớn của dư luận quốc tế. 

Các đại biểu tham dự Đại hội đã thông qua: Báo cáo chính trị do 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX đệ trình, báo cáo công tác của 
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX, dự thảo sửa đổi Điều 
lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XX. Đại hội nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng 
tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo Nhân dân các dân tộc 
Trung Quốc cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu “100 năm” thứ hai xây 
dựng Trung Quốc thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, 
dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.
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Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc khóa XX, đồng chí Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí 
thư nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp kể từ Đại hội lần thứ XVIII Đảng Cộng 
sản Trung Quốc năm 2012. Ban Chấp hành Trung ương khóa XX gồm 
205 Ủy viên chính thức và 171 Ủy viên dự khuyết, cùng 133 Ủy viên 
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX. Khẳng định ý nghĩa 
của Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư 
Tập Cận Bình cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải luôn nỗ lực 
tự cải cách trên chặng đường phía trước; các đảng viên phải luôn trong 
tâm thế sẵn sàng, thận trọng để đối mặt với những thách thức và khó 
khăn. Đồng thời, khẳng định, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn “hành 
động vì nhân dân và dựa vào nhân dân” và “sẽ tiếp tục nỗ lực để hiện 
thực hóa khát vọng của nhân dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Tổng 
Bí thư Tập Cận Bình coi xóa đói giảm nghèo là một trong ba “sự kiện 
lớn” của thập kỷ qua, bên cạnh kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 
chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. 

Trong vấn đề kinh tế, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung 
Quốc phải phát triển nền kinh tế chất lượng cao, bao gồm an toàn lao 
động, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và chiến lược kinh tế “lưu 
thông kép”, tập trung vào việc mở rộng nhu cầu trong nước để tự chủ 
hơn. Trung Quốc sẽ tiến hành cải cách sâu rộng và mở cửa hơn nữa với 
thế giới, “Trung Quốc không thể phát triển nếu tách rời thế giới và thế 
giới cần Trung Quốc để phát triển”. Trung Quốc sẽ “hợp tác với các dân 
tộc khác trên thế giới để đấu tranh cho các giá trị chung của nhân loại 
về hòa bình, phát triển, công bằng, công lý, dân chủ và tự do”; kiên định 
theo đuổi chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập, tự chủ, thúc đẩy xây 
dựng quan hệ quốc tế kiểu mới và bảo vệ lợi ích chung của các nước đang 
phát triển,  “đề cao việc tuân thủ các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ 
quốc tế”; đồng thời, “Trung Quốc tích cực tham gia cải cách và xây dựng 
hệ thống quản trị toàn cầu, kiên trì chủ nghĩa đa phương chân chính”.
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Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho rằng, giáo dục, công 
nghệ và nhân tài là cơ sở cho sự phát triển để trở thành quốc gia hùng 
cường; đồng thời nhấn mạnh “công nghệ là lực lượng sản xuất chính, 
nhân tài là nguồn lực chính và đổi mới là động lực chính” và Trung 
Quốc cần tự lực về công nghệ. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng nêu 
bật tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn hóa “xã hội chủ nghĩa” 
vững mạnh và sự cần thiết của quảng bá nền văn hóa ra thế giới. Đồng 
thời, đánh giá cao sự phát triển khoa học của Trung Quốc, từ thám 
hiểm vũ trụ và công nghệ hạt nhân đến thành quả đột phá trong lĩnh 
vực dược phẩm.

Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện quyết tâm bảo vệ toàn vẹn 
lãnh thổ quốc gia. Đặc biệt, trong vấn đề Đài Loan, Tổng Bí thư Tập 
Cận Bình bày tỏ ủng hộ quá trình thống nhất bằng con đường hòa bình, 
song cũng không loại trừ phương án sử dụng vũ lực. Đại hội khẳng 
định công tác ưu tiên của ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc 
là đưa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) lên vị trí là một 
trong những đội quân hùng mạnh nhất thế giới vào năm 2027. Sau 
Đại hội XX, các học giả quốc tế nhận định rằng, Tổng Bí thư Tập Cận 
Bình đã định hình và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng ở tất cả các 
cấp độ xã hội và sự thành công của kinh tế 10 năm qua, đồng thời loại 
bỏ các nguy cơ và thách thức đối với sự cầm quyền của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc.

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 40, 41

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 và các hội nghị cấp cao 
liên quan diễn ra từ ngày 10 - 13/11/2022 đã thành công tốt đẹp, đạt 
nhiều kết quả quan trọng, cả trong hợp tác của ASEAN cũng như giữa 
ASEAN với các đối tác.

Thứ nhất, sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN được thể 
hiện rõ nét trong các hội nghị lần này. Trong bối cảnh phức tạp và 
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bất ổn hiện nay, các nước đều khẳng định ASEAN đã và đang nỗ lực 
vượt qua khó khăn, duy trì đà hợp tác, thúc đẩy phục hồi bền vững 
một cách hiệu quả. Trong đó, việc nối lại giao thương, mở cửa kinh 
tế, triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do là những ưu tiên 
của các nước trong nỗ lực chung về phục hồi sau đại dịch COVID-19. 
Đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN được phát huy mạnh mẽ 
trong các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh, ổn định. Đặc biệt 
là trong vấn đề Myanmar. Bên cạnh đó, Lãnh đạo các nước ASEAN 
thông qua Tuyên bố về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN, trong 
đó đồng ý về nguyên tắc việc kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 
11 của ASEAN, trao quy chế quan sát viên và xây dựng lộ trình cho 
việc gia nhập của nước này.

Thứ hai, tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN tiếp tục là ưu tiên 
của các nước, nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của các đối tác. Các nước 
nhất trí dành ưu tiên xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 
- văn kiện chiến lược bao trùm để định hướng cho ASEAN trong thập 
kỷ tới. Các đối tác cũng cam kết sẽ ủng hộ và hỗ trợ ASEAN xây dựng 
Cộng đồng.

Thứ ba, quan hệ với các đối tác cũng ghi nhận những tiến triển cụ 
thể, thực chất. Đáng chú ý, Lãnh đạo các nước đã thông qua Tuyên 
bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ và 
ASEAN - Ấn Độ, đồng ý về nguyên tắc nâng cấp quan hệ đối tác chiến 
lược với Canada, ghi nhận đề nghị của Hàn Quốc và Nhật Bản nâng 
cấp quan hệ với ASEAN.

Kết thúc các hội nghị, lãnh đạo các nước đã thông qua và ghi nhận 
hơn 100 văn kiện về nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý 
là Tuyên bố kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN; Tuyên bố Tầm nhìn 
ASEAN “Cùng ứng phó thách thức”; phê duyệt khung khổ hợp tác với 
một số đối tác đối thoại; Tuyên bố kỷ niệm 20 năm Tuyên bố về ứng 
xử của các bên liên quan ở Biển Đông (DOC)…
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2022

1. Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp

Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2022/NĐ-CP 
về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp, có hiệu lực từ ngày 12/12/2022. Theo đó, mức phạt tiền cụ 
thể như sau: (1) Từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các 
hành vi sau: Không tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào 
tạo, thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, sổ giáo án; không tổ chức giảng 
dạy đúng cấu trúc thời gian đào tạo lý thuyết, thời gian đào tạo thực hành 
của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. (2) Từ 30 triệu 
đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cho người học bảo vệ 
khóa luận tốt nghiệp không đủ điều kiện theo quy định. (3) Từ 2 triệu 
đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp 
thí sinh làm bài. (4) Từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi 
xét công nhận tốt nghiệp cho người học khi chưa đủ điều kiện tốt nghiệp 
theo quy định. (5) Từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong 
các hành vi sau: Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác hoặc cho 
người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình; sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung. Ngoài ra, đối với 
hành vi bố trí số lượng người học vượt quá quy mô lớp học bị phạt tiền 
như sau: Khi vượt quá quy mô lớp học từ 30% đến dưới 50% bị phạt từ 
3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Khi vượt quá quy mô lớp học từ 50% trở 
lên bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

2. Từ 12/12/2022, hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện 
thoại thông minh

Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT, ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công 
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ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 
công ích đến năm 2025, có hiệu lực từ ngày 12/12/2022. Trong đó quy 
định đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là hộ nghèo, 
hộ cận nghèo. Điều kiện được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh: (1) 
Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết 
bị học tập trực tuyến (máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách 
tay) thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (tính đến thời điểm 
Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ số lượng điện thoại thông minh 
cho các địa phương). (2) Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ. 

Chương trình hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh thông qua doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình theo 1 trong 
2 hình thức sau: (1) Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với 
hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình (sau 
đây gọi tắt là gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp). (2) Hỗ trợ bằng tiền (500.000 
đồng/hộ) (nếu hộ gia đình thuộc danh sách được hỗ trợ đã tự mua điện 
thoại thông minh kể từ ngày 12/12/2022). 

3. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với một số viên chức
03 thông tư: số 12/2022/TT-BTNMT, ngày 09/12/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; số 07/2022/TT-BVHTTDL, ngày 25/10/2022 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số 14/2022/TT-BKHCN, ngày 
11/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực trong tháng 
12/2022, quy định về việc bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với 
nhiều chức danh như: (1) Viên chức ngành Tài nguyên và môi trường 
gồm: Địa chính viên, Điều tra viên tài nguyên môi trường, Dự báo viên 
khí tượng thủy văn, Kiểm soát viên khí tượng thủy văn, Quan trắc viên 
tài nguyên môi và Đo đạc bản đồ viên. (2) Viên chức chuyên ngành 
thể dục thể thao là Huấn luyện viên và Hướng dẫn viên. (3) Viên chức 
chuyên ngành khoa học và công nghệ  là nghiên cứu viên, trợ lý nghiên 
cứu, kỹ sư và và kỹ thuật viên.
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Hỏi: Theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính 
trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thì tình tiết giảm nhẹ 
mức kỷ luật được quy định như thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 5, Quy định số 69-QĐ/TW, thì tình tiết giảm 
nhẹ mức kỷ luật được quy định như sau: Trường hợp vi phạm có một 
hoặc một số tình tiết sau thì được xem xét, giảm nhẹ mức kỷ luật:

1. Đối với tổ chức đảng: (a) Chủ động, kịp thời báo cáo vi phạm 
với tổ chức đảng cấp trên, thái độ kiểm điểm nghiêm túc, tự giác nhận 
khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với 
vi phạm. (b) Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ phản 
ánh đầy đủ, trung thực về vi phạm. (c) Chủ động chấm dứt hành vi vi 
phạm và khắc phục cơ bản, kịp thời hậu quả do vi phạm của tổ chức 
mình gây ra trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát. (d) Giúp tổ 
chức đảng có thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý chính xác, kịp 
thời các tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Đối với đảng viên: (a) Chủ động báo cáo vi phạm của mình 
với tổ chức đảng, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, 
vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính 
chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát. 
(b) Chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, 
trung thực về những người cùng vi phạm. (c) Chủ động chấm dứt 
hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự 
giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu 
quả do mình gây ra. (d) Vi phạm khi thực hiện chủ trương hoặc thí 
điểm đổi mới, sáng tạo được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy 
định, không thuộc trường hợp quy định tại Điểm đ, Khoản 14, Điều 
2 Quy định này.
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