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

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quốc 
phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Trong di sản quân sự Hồ Chí Minh, tư tưởng về tăng cường, củng 
cố quốc phòng giữ một vị trí hết sức quan trọng, có mối quan hệ biện 
chứng và thống nhất với toàn bộ tư tưởng của Người. Trong nhiều bài 
nói, bài viết chưa khi nào Người tách rời quân sự với các lĩnh vực 
khác và coi quân sự độc lập “đơn thuần”, mặc dù đó là một lĩnh vực 
rất đặc thù. Đồng thời, Người luôn nhận thức sâu sắc và giải quyết 
thành công các mối quan hệ đó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, 
trong xây dựng quân đội cách mạng. Luôn xem lợi ích của Nhân dân 
là đối tượng, nên Người xác định mục tiêu của tăng cường, củng cố 
quốc phòng không chỉ bảo vệ Tổ quốc, mà còn bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ nhà nước cách mạng, bảo vệ lợi ích của Nhân dân. 
Trong Tuyên ngôn độc lập, Người tuyên bố: “Toàn thể dân tộc Việt 
Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải 
để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Hiện nay, thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn 
biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Trong bối cảnh, tình 
hình đó, chúng ta cần vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về 
tăng cường, củng cố quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
trong đó cần thực hiện một số nội dung trọng yếu sau đây:

Một là, tăng cường, củng cố quốc phòng phải đặt dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà 
nước. Tăng cường, củng cố quốc phòng phải đặt dưới sự lãnh đạo 
tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Đây là nguyên tắc bất di, bất 
dịch của cách mạng Việt Nam. Trong tình hình mới, sự lãnh đạo của 
Đảng đối với xã hội và sự nghiệp củng cố quốc phòng là nguyên tắc 
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được hiến định trong Hiến pháp. Đồng thời, là bài học kinh nghiệm 
được thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam khẳng định. Đại hội XIII 
của Đảng tiếp tục xác định: “Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, 
thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, 
trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”; “Giữ 
vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của 
Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội 
nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh”; “Bảo 
vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở các cấp, ngành, 
địa phương, đoàn thể phải hết sức coi trọng công tác giáo dục, bồi 
dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết 
tâm đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhận thức rõ 
âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, các cấp, 
ngành, địa phương đều phải có ý thức đề cao trách nhiệm, nỗ lực 
phấn đấu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã 
hội, góp phần củng cố quốc phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu 
trong mọi tình huống. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục giáo 
dục tư tưởng Hồ Chí Minh về củng cố quốc phòng là vấn đề cần 
thiết, quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng 
thời, đấu tranh chống lại những luận điệu phủ nhận sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước đối với sự 
nghiệp tăng cường củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, tăng cường, củng cố quốc phòng phải theo hướng tích 
cực, chủ động, toàn dân, toàn diện, ngày càng hiện đại.

Dựng nước đi đôi với giữ nước là một truyền thống quan trọng 
và là quy luật tồn tại, phát triển của dân tộc Việt Nam, được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo trong điều kiện mới. Người chỉ 
rõ: “Chúng ta phải ra sức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, cho nên 
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chúng ta phải củng cố quốc phòng”; “Vấn đề củng cố quốc phòng 
rất là quan trọng, chớ không phải hòa bình rồi là không cần củng 
cố quốc phòng”.Vì thế, yêu cầu có tính nguyên tắc của sự nghiệp 
cách mạng ở nước ta là xây dựng phải gắn liền với nhiệm vụ bảo 
vệ Tổ quốc. Theo đó, nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng 
toàn dân phải không ngừng được tăng cường, phát triển ngay trong 
quá trình xây dựng đất nước. Người yêu cầu: “Toàn thể Nhân dân, 
không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng và nghề nghiệp, đều phải giữ 
gìn trật tự và ra sức ủng hộ chính quyền Nhân dân, thật thà hợp tác 
với Quân đội nhân dân”; “Quân đội và Công an phải dựa vào Nhân 
dân mới hoàn thành được tốt”. Cùng với công tác giáo dục, tuyên 
truyền và tổ chức Nhân dân tham gia có hiệu quả vào các hoạt động 
bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi sự đoàn kết giữa các dân 
tộc, tôn giáo có ý nghĩa rất quan trọng trong tăng cường, củng cố 
quốc phòng. Người nhấn mạnh: “Các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ 
muôn người như một, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Chú trọng giúp 
đỡ đồng bào vùng cao và làm tốt công tác an ninh trật tự, củng cố 
quốc phòng”. Đoàn kết không phải là kêu gọi, hô hào chung chung, 
mà phải có mục tiêu, nội dung cụ thể. Đoàn kết để xây dựng, củng 
cố nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, từng bước hiện đại.

Xây dựng lực lượng quốc phòng là xây dựng các tổ chức trong 
hệ thống chính trị và các tổ chức khác trong đời sống xã hội; xây 
dựng các cộng đồng dân cư; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an 
nhân dân, Dân quân tự vệ đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng. Xây dựng 
tiềm lực quốc phòng dựa trên nền tảng tổng hợp của các tiềm lực 
cơ bản như tiềm lực chính trị - tinh thần; tiềm lực kinh tế; tiềm lực 
khoa học công nghệ; tiềm lực quân sự. Nền quốc phòng Việt Nam 
củng cố theo hướng ngày càng hiện đại, nhưng kiên quyết phản đối 
các hoạt động chạy đua vũ trang; triệt để tôn trọng độc lập, chủ 
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quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của các quốc gia 
khác trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp 
quốc và luật pháp quốc tế. Đồng thời, Việt Nam chủ trương không 
tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống 
nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng 
lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế...

Ba là, tăng cường, củng cố quốc phòng phải gắn chặt chẽ với 
kinh tế, an ninh, đối ngoại và các lĩnh vực khác. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chỉ rõ: “Kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến 
có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có chắc thành 
công, kháng chiến mới mau thắng lợi”. Để có điều kiện huy động 
cho nhiệm vụ quốc phòng thì “cần phát triển sản xuất nông nghiệp 
và đẩy mạnh hợp tác hóa nông nghiệp; phát triển công nghiệp, thủ 
công nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của 
Nhân dân”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội phải tham gia xây dựng 
kinh tế để góp phần phát triển kinh tế, giảm bớt một phần đóng góp 
của Nhân dân. Đồng thời, Người yêu cầu phải “đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu và phổ biến khoa học và kỹ thuật một cách có trọng 
điểm, có từng bước vững chắc, nhằm phục vụ sản xuất, phục vụ 
dân sinh, phục vụ quốc phòng”. Cùng với đó là không ngừng phát 
huy nhân tố chính trị - tinh thần của Nhân dân.

Đảng ta luôn xác định kết hợp quốc phòng, an ninh và đối 
ngoại là một nội dung trong phương hướng, nhiệm vụ tăng cường 
quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quốc 
phòng và an ninh bảo đảm cho đất nước giữ được môi trường hòa 
bình, ổn định, nâng cao vị thế, tạo điều kiện mở rộng hội nhập quốc 
tế, thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại. Thực hiện tốt quan hệ 
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đối ngoại sẽ góp phần giữ vững môi trường hòa bình, khai thác các 
nguồn lực quốc tế để tăng cường quốc phòng, an ninh; tranh thủ tối 
đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời 
sống Nhân dân...

Bốn là, tăng cường, củng cố quốc phòng có trọng tâm, trọng 
điểm và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Mục tiêu, nhiệm vụ của quốc 
phòng, an ninh là: “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân 
dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính 
trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động 
ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của 
các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta”. 
Do đó, tăng cường, củng cố quốc phòng toàn diện, có trọng tâm, 
trọng điểm phải đi liền với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, để không 
ngừng củng cố và xây dựng “một quân đội cách mạng tiến lên chính 
quy và hiện đại”. 

ĐỘNG LỰC MỚI TĂNG CƯỜNG TÌNH HỮU NGHỊ, 
NÂNG TẦM QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc rất tốt đẹp chuyến 
thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo 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. Chuyến thăm thành công tốt đẹp đã tiếp thêm động lực 
củng cố tình láng giềng hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và 
làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt 
Nam-Trung Quốc. Trong chuyến thăm, từ ngày 30/10 đến 01/11, 
Trung Quốc đã dành nghi lễ trọng thể và tình cảm trọng thị, hữu 
nghị tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
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Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trong bầu không 
khí trang trọng, thân tình và cởi mở, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Chính phủ, Nhân đại, 
Chính hiệp Trung Quốc đã đón, hội đàm, hội kiến Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt 
của chuyến thăm, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo 
nước ngoài đầu tiên Trung Quốc đón tiếp sau Đại hội XX của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng 
thăm Trung Quốc đầu tiên sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Điều này thể hiện sự coi trọng cao độ của Việt Nam và 
Trung Quốc đối với quan hệ hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao Huân 
chương Hữu nghị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tặng Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với những đóng 
góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong định hướng và phát 
triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung 
Quốc.

Điều này còn thể hiện tình cảm đồng chí, anh em sâu sắc giữa 
Trung Quốc và Việt Nam, cũng như mong muốn của hai Đảng, hai 
nước cùng theo đuổi tương lai tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình cũng trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng dự tiệc trà thân mật. Đây là cử chỉ đặc biệt, thể hiện sự coi 
trọng của nhà lãnh đạo Trung Quốc và mong muốn tăng cường sự 
gần gũi, tin cậy với nhà lãnh đạo Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng về thành công 
của Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mở ra hành trình 
mới xây dựng đất nước Trung Quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa 
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vào năm 2035, hướng tới thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai; chúc 
mừng đồng chí Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư khóa XX, 
được xác lập là hạt nhân lãnh đạo của Trung ương Đảng và toàn 
Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình chúc mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã đề ra những mục tiêu và đường lối phát triển trong các giai 
đoạn đến năm 2025, 2030 và 2045, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng 
đầu, Nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ mà Đại hội XIII đã đề ra.

Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, 
cùng là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, với tình 
cảm hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch 
Mao Trạch Đông cùng các nhà cách mạng tiền bối hai nước gây 
dựng và vun đắp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt 
Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ 
Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, 
Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ 
với Việt Nam, mong muốn và sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân Việt Nam tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và nâng tầm 
quan hệ hai nước. Đánh giá cao xu thế phát triển lành mạnh trong 
quan hệ hai Đảng và hai nước, hai Tổng Bí thư đã đi sâu trao đổi 
về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị, 
nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, duy trì hòa bình và ổn định 
trên biển. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, 
phát huy vai trò định hướng chiến lược của hợp tác kênh Đảng, 
nhằm tăng cường hiểu biết, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát 
triển lành mạnh, ổn định trong quan hệ hai nước.
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Nâng cao hiệu quả các cơ chế hiện có, hai bên nhất trí đẩy 
mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm tạo nền tảng 
vững chắc phát triển quan hệ hai nước; làm sâu sắc thêm hợp tác 
trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng - an ninh và phối hợp tại 
các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan 
trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tuân thủ nhận 
thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng và giải 
quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật 
pháp quốc tế.

Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, góp 
phần đưa quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp 
tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sang giai đoạn mới, 
tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững, đáp ứng nguyện 
vọng và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp 
cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

NHÌN LẠI 45 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC
Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc. 

Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn và mang tính thời đại, 
đánh dấu sự ghi nhận của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh và 
cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, đồng thời cũng là bước ngoặt 
của Việt Nam trên con đường hội nhập. Trải qua 45 năm đồng hành 
(20/9/1977 - 20/9/2022), mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp 
quốc không ngừng củng cố, phát triển mạnh mẽ. 

Việc Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc đã tạo điều 
kiện cho Việt Nam không chỉ tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế cho 
tái thiết đất nước, mà còn ngày càng tham gia, đóng góp sâu rộng 
hơn vào các công việc chung của Liên hợp quốc và của thế giới, thể 
hiện ở một số khía cạnh sau:
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Thứ nhất, Việt Nam đã được Liên hợp quốc hỗ trợ mạnh mẽ để 
tái thiết và phát triển đất nước. Ngay sau khi gia nhập, trong giai 
đoạn 1977 - 1986, Liên hợp quốc đã tích cực giúp Việt Nam giải 
quyết những khó khăn nhiều mặt với tổng viện trợ đạt hơn 500 triệu 
USD. Trong giai đoạn 2006 - 2011, tổng viện trợ là 400 triệu USD. 
Bên cạnh đó, Liên hợp quốc là một trong những tổ chức đi đầu giúp 
đỡ Việt Nam hoạch định các chính sách và chương trình hành động 
về đổi mới, cải cách kinh tế, cải cách hệ thống pháp luật, hỗ trợ Việt 
Nam thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế, nhất là phát triển hạ 
tầng kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi 
trường, chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong nhiều lĩnh vực. Trong 
giai đoạn này, Việt Nam hoàn thành trước hạn 5 trong 8 Mục tiêu 
Thiên niên kỷ (MDG); tích cực phối hợp các tổ chức phát triển Liên 
hợp quốc thực hiện thí điểm sáng kiến “Một Liên hợp quốc”, được 
cộng đồng các nhà tài trợ đánh giá cao. Trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19, hợp tác giữa Việt Nam với Liên hợp quốc đã phát huy 
tính hiệu quả tối đa. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận gần 50 triệu 
liều vaccine phòng COVID-19 thông qua Chương trình COVAX 
(vượt con số cam kết ban đầu của COVAX là 38,9 triệu liều) và vật 
tư y tế trị giá 45 triệu USD từ các tổ chức của Liên hợp quốc.

Thứ hai, Việt Nam đã không ngừng nâng cao được vị thế, uy 
tín thông qua những đóng góp tích cực, thiết thực đối với các hoạt 
động của Liên hợp quốc, trở thành đối tác quan trọng của Liên hợp 
quốc. Với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, Việt Nam 
đã tham gia và có nhiều đóng góp trên cả ba trụ cột hoạt động của 
Liên hợp quốc là hòa bình, an ninh, phát triển và quyền con người. 
Nổi bật là việc Việt Nam đã đảm nhiệm thành công và có những 
đóng góp nổi bật trong hai nhiệm kỳ là Ủy viên không thường trực 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008 - 2009 và 2020 - 2021) - cơ 
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quan quan trọng nhất của Liên hợp quốc về hòa bình, an ninh quốc 
tế. Từng đảm nhận các cương vị là thành viên của Hội đồng Nhân 
quyền Liên hợp quốc, của Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên hợp 
quốc (ECOSOC); tham gia vào những cơ chế điều hành của Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), 2 lần 
đảm nhiệm vị trí thành viên Ủy ban Luật pháp Quốc tế Liên hợp 
quốc và gần đây nhất trở thành Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp 
quốc lần thứ 2. Đóng góp cho hòa bình, an ninh quốc tế, năm 2014, 
Việt Nam bắt đầu cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa 
bình của Liên hợp quốc. Đến nay, Việt Nam đã cử 512 lượt sĩ quan 
Quân đội và 4 lượt sĩ quan Công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa 
bình Liên hợp quốc tại châu Phi và tại trụ sở Liên hợp quốc. Việt 
Nam là một trong những nước có tỷ lệ nữ tham gia cao nhất trong 
các nước cử quân (12%).

45 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc đã phát 
triển mạnh mẽ, thực chất; góp phần quan trọng trong củng cố môi 
trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu 
rộng. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định: Việt 
Nam là đối tác tin cậy vững chắc của Liên hợp quốc, là nhân tố quan 
trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực. Phó Tổng thư ký 
Liên hợp quốc Amina Mohammed nhấn mạnh, tiếng nói của Việt Nam 
rất quan trọng cho đoàn kết quốc tế trong bối cảnh thế giới đang trải 
qua nhiều khủng hoảng và khác biệt. Đại diện phái đoàn thường trực 
Pháp và Bỉ cho rằng “Việt Nam là một đối tác mạnh tại Hội đồng Bảo 
an” với “tiếng nói mạnh mẽ và có được lòng tin của thế giới”. 

Đối ngoại đa phương là một trong những ưu tiên của đường lối 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đại hội lần thứ XIII của Đảng 
định hướng công tác đối ngoại đa phương là “chủ động tham gia và 
phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, Liên 
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hợp quốc, APEC, hợp tác tiểu vùng Mê Công và các khuôn khổ hợp 
tác khu vực và quốc tế”. Trên cơ sở đó, việc thúc đẩy quan hệ với 
Liên hợp quốc được xác định là một trong những trọng tâm của đối 
ngoại đa phương qua các thời kỳ. Trong điện mừng nhân dịp kỷ 
niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc tới Tổng Thư ký 
Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
một lần nữa khẳng định, Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và 
vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong ứng phó với các thách 
thức toàn cầu, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác 
chặt chẽ với Liên hợp quốc, phát huy vai trò đóng góp tích cực và 
xây dựng hơn nữa vào công việc chung vì hòa bình, phát triển bền 
vững trên thế giới và ở mỗi quốc gia.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Phát huy sức mạnh Nhân dân trong cuộc đấu tranh, phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc Chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mục tiêu 
của chúng là tìm mọi cách phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, 
làm suy yếu rồi dần dần xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, việc làm cần 
thiết hiện nay là phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân để bảo 
vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch.

Phương thức tuyên truyền, chống phá ngày càng tinh vi, 
nham hiểm

Hiện nay, Việt Nam trở thành một trong những nước có tốc độ 
phát triển mạng di động nhanh nhất thế giới; với khoảng 75 triệu 
người dân sử dụng Internet cho các mục đích thông tin liên lạc, 

https://www.qdnd.vn/tag/dang-cong-san-viet-nam-454.html
https://www.qdnd.vn/tag/dang-cong-san-viet-nam-454.html
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giao lưu văn hóa, học tập, giải trí và kinh doanh điện tử. Tuy nhiên, 
trên môi trường Internet, bên cạnh các thông tin bổ ích, tích cực là 
những thông tin tiêu cực, độc hại không dễ kiểm soát, ngăn ngừa. 
Thực tế cho thấy, các đài VOA, BBC, RFI, RFA trước kia dùng 
sóng radio phát vào nước ta nên phần nào bị hạn chế tiếp cận với 
người nghe, nhưng nay nhờ sử dụng kỹ thuật số, công nghệ số nên 
khả năng chống phá tăng lên gấp nhiều lần. Chỉ cần một chiếc điện 
thoại thông minh livestream phát trực tiếp có thể truyền tải thông 
tin “xấu, bẩn, độc” đến hàng vạn, hàng triệu người nghe, người xem 
trên khắp thế giới.

Theo thời gian, phương thức tuyên truyền, chống phá của các 
thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Trước đây, các luận 
điệu tuyên truyền “cách mạng màu”, xuyên tạc, xét lại lịch sử, bôi 
xấu hạ bệ lãnh tụ, phủ nhận công lao, vai trò của Đảng với đất nước 
thường khá rõ ràng, lộ liễu, thậm chí thô thiển, khó thuyết phục, 
không được Nhân dân chấp nhận.

Mấy năm trở lại đây, trên các trang thông tin tiếng Việt của 
VOA, BBC, RFI, RFA cũng như một số trang mạng YouTube, 
Twitter, Facebook của các tổ chức Việt Tân, Triều đại Việt, Tiếng 
dân, Hội anh em dân chủ… thường tổ chức những cuộc bàn tròn, 
đối luận, bình luận, hội luận, kể chuyện lịch sử mà các đối tượng 
thường sử dụng những thông tin, sự kiện có thật diễn ra trong nước, 
nhưng được các đối tượng sửa chữa và thêm thắt nhiều tình tiết 
ngụy tạo, bóp méo rồi tung ra như một dạng thông tin chính thống.

Những thủ đoạn kiểu này thường được thực hiện theo kịch bản 
dàn dựng công phu để khi tiếp cận, không chỉ người trẻ thiếu hiểu 
biết, người dân nhận thức hạn chế mà cả những người có học vấn 
cao, thậm chí một số ít cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu cũng có thể 
bị mắc lừa.
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Phát huy sức mạnh của Nhân dân trong cuộc chiến “không 
khói súng”

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-
NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 
Nghị quyết số 35 nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo 
vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ Nhân 
dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo 
vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc… Đây là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu, cấp thiết của toàn Ðảng, toàn quân, toàn 
dân.

Thời gian qua, hàng triệu người dân trong nước khi tiếp cận 
được các thông tin bẩn đã vô cùng phẫn nộ với các chiêu trò kích 
động, bịa đặt, bôi xấu, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng và Nhà 
nước. Bức xúc trước thực trạng đó, nhiều người dân đã dùng ngay 
chính những phương tiện cá nhân tự có và sử dụng các mạng xã hội 
Facebook, YouTube, Twitter, Zalo của mình để đấu tranh, phản bác 
các luận điệu xuyên tạc của những kênh “truyền thông bẩn” chủ yếu 
từ nước ngoài.

Ban đầu là hành động đơn lẻ của những cá nhân riêng lẻ. Sau 
một thời gian ngắn, vì cùng tư tưởng “chống giặc trên không gian 
mạng” nên những người dân dần liên kết với nhau một cách tự 
nguyện, từ tự phát trở thành tự giác, để phối hợp cùng đấu tranh, 
phản bác các kênh “truyền thông bẩn” và thông tin xấu độc. Họ 
thuộc nhiều thành phần, giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi, trong đó có cán 
bộ, công chức, giáo viên, nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, bộ đội 
nghỉ hưu, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước và cả một bộ phận 
người Việt Nam yêu nước đang sinh sống ở nước ngoài.

https://www.qdnd.vn/tag/bo-chinh-tri-41.html
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Nhiều người dân đã tổ chức các cuộc hội luận, đối luận, tranh 
luận trực tiếp trên không gian mạng với những đối tượng phản 
động, chống cộng cực đoan, “cờ vàng” ở nước ngoài và các thành 
phần “dân chủ cuội”, thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến, tự chuyển 
hóa” ở trong nước.

Thật đáng mừng là các cuộc “chống giặc trên không gian 
mạng” của người dân đạt được hiệu quả khá tích cực, qua đó làm 
cho nhiều chủ kênh “thông tin bẩn” phải giảm bớt tần suất, mật độ 
xuyên tạc chống phá. Vì là trí tuệ tập thể, trí tuệ nhân dân, nhiều 
người bằng trình độ lý luận, kinh nghiệm hiểu biết thực tiễn, kiến 
thức lịch sử phong phú vốn có đã phản bác các luận điệu xuyên 
tạc một cách kịp thời, thuyết phục. Cũng nhờ các cuộc đấu tranh 
“chống giặc trên không gian mạng” nên nhiều người dân đã tự bổ 
sung kiến thức cả về lý luận chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội cho 
bản thân.

Nếu trước đây, Đảng ta lãnh đạo toàn dân tiến hành chiến 
tranh Nhân dân giành độc lập cho dân tộc và thắng lợi vẻ vang 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ; thì ngày nay, 
trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, chúng ta tiếp tục thực 
hiện chiến tranh Nhân dân trên mặt trận tư tưởng.

Cùng các bài viết đấu tranh với các thế lực thù địch, phản 
động trong và ngoài nước trên những cơ quan báo chí: Quân đội 
nhân dân, Công an nhân dân, Nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt 
Nam… cũng như nhiều cơ quan báo chí trong cả nước thì hằng 
ngày, trên không gian mạng cũng diễn ra các cuộc đấu tranh quyết 
liệt của nhiều người dân đối với những phần tử phản động, thù 
địch, cơ hội chính trị.

Không ít luận điệu xuyên tạc bịa đặt, bóp méo, xét lại lịch sử 
của các nhóm phản động ở trong và ngoài nước vừa tung ra online 
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ngay lập tức bị nhiều người dân phản bác bằng lý lẽ thông minh, 
lập luận sắc bén. Thật khâm phục thái độ làm việc nghiêm túc, 
khoa học của một cán bộ cao tuổi nghỉ hưu có thể trích dẫn ngay 
những câu nói của Bác Hồ về một vấn đề nào đó, Bác nói mấy lần, 
trong những hoàn cảnh nào, trích dẫn cụ thể, tên sách, tập, trang, 
dòng, cơ quan và năm xuất bản để phản bác thông tin xuyên tạc 
lãnh tụ. Một thanh niên, một cô giáo dạy trung học cơ sở, một 
thương binh - cựu chiến binh, một cán bộ nghỉ hưu… đều đồng 
lòng góp sức, góp công, góp phần tham gia “bẻ gãy” các luận điệu 
xuyên tạc về Đảng, về lãnh tụ và bôi đen, bóp méo thành tựu công 
cuộc đổi mới ở Việt Nam…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Tin ở dân, 
chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là một bài học lớn được rút ra từ 
chiều sâu lịch sử đất nước ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của 
Nhân dân, ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác dân vận, thường 
xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với Nhân 
dân. Chính nhờ thế mà mặc dù với số lượng không đông, Đảng ta 
vẫn có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, 
chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là kẻ thù nguy hiểm và hung bạo 
nhất”.

Đảng ta dựa vào Nhân dân, tin tưởng vào lực lượng, trí tuệ 
của Nhân dân, chăm lo cho cuộc sống vật chất, tinh thần của Nhân 
dân là điều căn bản, cốt yếu tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc mà Đảng là hạt nhân. Từ đó khẳng định chúng ta chỉ có 
thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước các thế lực thù địch, phản động 
khi chúng ta biết dựa vào và phát huy sức mạnh vô địch của quần 
chúng nhân dân.  

https://www.qdnd.vn/tag/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-7.html
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức: họp rà soát, bổ sung quy 

hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt 
tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026; Hội nghị cho ý kiến về Đồ 
án Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 
2045; Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả 
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hội 
nghị giao ban quý III năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn 
lại năm 2022 các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, khối Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;...

- 21/10: HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa 
VII. Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông 
qua 05 nghị quyết: Cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới 
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045; danh mục các dự án cần 
thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa 
chữa, nâng cấp hồ chứa nước Am Chúa; phê duyệt chủ trương đầu tư 
Dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; phê duyệt 
chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa và 
Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh.

- 26/10: UBND tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương người có uy 
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2022. Tại Hội nghị, 
UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, 
tiêu biểu trong phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào DTTS; 
Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh đã tặng quà cho 88 người có uy tín, 
mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có 35 DTTS với trên 
72.000 người, chiếm tỷ lệ 5,8% dân số toàn tỉnh. Trong năm 2021 và 
2022, những người có uy tín trong đồng bào DTTS đã thể hiện được 
vị trí, vai trò của mình thông qua nhiều hoạt động thiết thực, góp phần 
quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 
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nông thôn mới... Nhờ vậy, đến nay, 100% số xã vùng DTTS và miền 
núi có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số xã miền núi có trạm y 
tế; tỷ lệ lao động người DTTS qua đào tạo nghề từ trình độ sơ cấp trở 
lên đạt 45,6%; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS còn 28,9%.

- 07/11: UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10/2022. Theo báo cáo 
của UBND tỉnh, 10 tháng năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục 
duy trì đà tăng trưởng cao, đạt được những kết quả tích cực và khá 
toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 
tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dung đạt hơn 70.569 tỷ đồng, tăng 61%; kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.337,3 triệu USD, tăng 29,7%; thu 
ngân sách nhà nước đạt hơn 13.799 tỷ đồng, bằng 114,9% dự toán và 
tăng 23,3%; doanh thu du lịch hơn 11.977 tỷ đồng, tăng gấp 5,9 lần so 
với cùng kỳ năm trước, đạt 299% kế hoạch… Dịch bệnh COVID-19 
tiếp tục được kiểm soát tốt; các chế độ về an sinh xã hội, phúc lợi xã 
hội cho Nhân dân được thực hiện đầy đủ theo quy định; lĩnh vực xây 
dựng thể chế, văn hóa, xã hội, tiếp tục được quan tâm, đời sống Nhân 
dân được cải thiện; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng; quốc phòng, an 
ninh được giữ vững.

- 25/10: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ 
chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 và chương 
trình an sinh xã hội. Trong giai đoạn 2019 - 2022, Ban Vận động Quỹ 
“Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận gần 84,5 tỷ đồng. 
Từ nguồn Quỹ này, Ủy ban MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa 
chữa 829 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá hơn 26,7 tỷ 
đồng; hỗ trợ hơn 5.700 học sinh nghèo hiếu học, bệnh nhân mắc bệnh 
hiểm nghèo, hộ gặp khó khăn đột xuất, hỗ trợ quà Tết... với tổng trị 
giá hơn 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay, Khánh Hòa còn 12.858 hộ 
nghèo và 18.608 hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, đang rất 
cần sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh 
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nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Ngay sau lễ phát động, các 
doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức đã ủng hộ 
Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh với số tiền gần 3,1 tỷ đồng.

- 21/10: Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại 
hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đánh giá, các 
cấp hội CCB trong tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát 
huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có bản lĩnh chính trị kiên 
định, vững vàng; tích cực giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, 
đồng đội, sống có nghĩa, có tình, thủy chung, nhân ái; luôn nêu cao ý 
chí tự lực, tự cường, tương trợ giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên 
làm giàu hợp pháp. Hiện toàn tỉnh có 265 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 4 
hợp tác xã; 6 tổ hợp tác; 164 trang trại, gia trại do CCB làm chủ hoạt 
động có hiệu quả, giúp 2.818 người có việc làm ổn định; có 1.739 hộ 
sản xuất, kinh doanh giỏi… Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm 
vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 với các chỉ tiêu: 100% hội viên kiên định, 
vững vàng về chính trị, tư tưởng; 85% trở lên đối tượng đủ điều kiện 
được kết nạp vào Hội. Hàng năm hơn 95% tổ chức Hội, hơn 85% cán 
bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có hội cơ sở yếu kém; 
95% trở lên hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu” và 95% trở 
lên gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Mỗi năm giảm 
từ 2 - 4 % tỷ lệ hộ hội viên nghèo theo chuẩn mới; có từ 65% trở lên 
hộ khá, giàu; hoàn thành cơ bản xóa nhà tạm cho hội viên CCB… Đại 
hội bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 thành viên; đồng chí 
Nguyễn Bá Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

- Theo Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 
31/10/2022, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ 
công nghệ số cộng đồng với hơn 6.900 thành viên. Có 38/39 sở, ban, 
ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã 
ban hành kế hoạch chuyển đổi số của ngành, địa phương giai đoạn 
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các kế hoạch khác liên 
quan đến công tác chuyển đổi số. Tỉnh cũng đã thực hiện tích hợp 670 
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dịch vụ công mức độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 
kết nối, tích hợp Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến  tỉnh 
với các hệ thống thông tin của một số bộ, ngành Trung ương… 

- 09/11: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh 
Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) tổ chức lễ đón nhận Huân chương 
Lao động và kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập. Tại buổi lễ, Công ty 
Yến sào Khánh Hòa đã ôn lại truyền thống 32 xây dựng, phát triển 
cùng những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
công bố các quyết định tặng thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng 
Chính phủ. Theo đó, Công ty Cổ phần (CP) Nước giải khát Yến sào 
Khánh Hòa vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng 
Nhất, Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ 
tặng cờ thi đua cho Chi nhánh Công ty Yến sào Khánh Hòa tại TP. 
Hồ Chí Minh; tặng bằng khen cho 8 cá nhân thuộc Công ty Yến sào 
Khánh Hòa.

Nhân sự mới
- Ngày 07/11/2022, Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố Quyết định của 

Ban Bí thư về chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
(UBKT) Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Đồng chí Nguyễn Thị 
Lan Phương - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Ủy viên, Phó 
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thu Hải - Phó Trưởng ban 
Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Ủy viên UBKT Tỉnh 
ủy; đồng chí Trần Minh Chiến - Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Ủy 
viên UBKT Tỉnh ủy.

- Ngày 10/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố 
quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều 
động và bổ nhiệm đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh giữ chức vụ Trưởng Ban Nội 
chính Tỉnh ủy; điều động và chỉ định đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia 
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Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh, giữ chức vụ Bí 
thư Thành ủy Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ngày 01/11/2022, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định 
của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, bổ nhiệm 
Thượng tá Trần Minh Trúc - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh 
giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 01/11/2022; đồng 
thời Bộ trưởng Bộ Công an cũng có quyết định thăng cấp bậc hàm 
Thượng tá Trần Minh Trúc lên Đại tá.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO 
TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Các quan điểm, đường lối của Đảng về bảo vệ môi trường là cơ 

sở quan trọng để Nhà nước hoàn thiện pháp luật về môi trường. Văn 
kiện Đại hội XIII của Đảng có nhiều nội dung mới về bảo vệ môi 
trường, từ đó đặt ra yêu cầu phải sớm thể chế các quan điểm này để 
triển khai vào thực tiễn.

1. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng coi trọng và nhấn mạnh 
đến công tác bảo vệ môi trường

Đảng ta có nhiều chủ trương về bảo vệ môi trường thể hiện trong 
các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến Đại hội XIII. 
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện quan điểm coi trọng và 
nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường, đặt ra mục tiêu cụ thể về môi 
trường đến năm 2030: “1. Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%; 2. 
Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông 
đạt trên 70%; 3. Giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính; 4. 100% các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường; 5. Tăng 
diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5% diện tích tự nhiên 
vùng biển quốc gia”. “Đến năm 2030, cơ bản đạt các mục tiêu phát 
triển bền vững về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí 
hậu. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 
100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được tiêu hủy, xử lý đạt 98%, trong đó 
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riêng tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%; tỷ lệ khu công nghiệp, 
khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung 
đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ tái sử dụng, tái chế chất thải 
rắn sinh hoạt đạt trên 65%”.

Đây là những mục tiêu rất quan trọng để thực hiện phát triển bền 
vững, thúc đẩy bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành 
của người dân. Để đạt được những mục tiêu đó, bên cạnh việc tiếp 
tục kế thừa các quan điểm được ghi nhận trong các văn kiện Đại hội 
trước, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện 
các quan điểm về bảo vệ môi trường.

(1) Tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của Nhà nước trong quản 
lý tài nguyên và môi trường (kiểm soát ô nhiễm môi trường; khai thác 
sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, ứng phó 
với biến đổi khí hậu). 

(2) Tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Trong định 
hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, nhấn mạnh “tiếp tục 
đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát 
triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường” …

(3) Coi trọng bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong 
lành. Theo đó “lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của Nhân dân 
là mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi 
trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học 
và hệ sinh thái”. Nâng cao chất lượng môi trường không khí, có biện 
pháp hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, xử lý rác thải ở các đô thị, khu vực 
đông dân cư.

(4) Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, 
chống và giảm nhẹ thiên tai, bằng việc xây dựng hệ thống và cơ 
chế giám sát biến đổi khí hậu; dự báo, cảnh báo thiên tai đến bảo vệ, 
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, 
môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế xanh, 
ít chất thải, cácbon thấp, giảm nguồn phát thải khí nhà kính.
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(5) Gắn vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường biển với bảo vệ 
chủ quyền quốc gia. Thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững 
kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển; phòng, chống 
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao 
đời sống nhân dân vùng biển, đảo. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học và công nghệ, điều tra tài nguyên, môi trường biển; xây 
dựng cơ sở dữ liệu số về biển, đảo, nâng cao năng lực giám sát môi 
trường biển, dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu vùng biển, ven biển.

(6) Các vấn đề sinh thái, môi trường, nguồn nước, lương thực, y 
tế là những vấn đề mang tầm an ninh quốc gia. Trong đó, nhấn mạnh 
cần xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia. Đẩy mạnh hợp 
tác với các quốc gia thượng nguồn và các tổ chức quốc tế trong việc 
bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở lưu vực các dòng 
sông xuyên biên giới, nhất là sông Mê Công và sông Hồng.

 (7) Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy 
tái sử dụng, tái chế và sản xuất thu hồi năng lượng từ chất thải gắn với 
hình thành chuỗi sản xuất tiếp nối, liên tục. 

 Những quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ môi trường 
là cơ sở quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, trong 
đó có pháp luật môi trường trong thời gian tới.

2. Những vấn đề đặt ra trong thể chế hóa về bảo vệ môi trường 
theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

 (1) Tiếp tục thể chế cụ thể, rõ ràng hơn nữa trách nhiệm của 
các cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường. Cần đổi mới 
xây dựng hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 
trường theo hướng đề cao trách nhiệm của cơ quan chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tuy nhiên, để tránh các cơ quan được trao quyền có thể lạm dụng 
quyền lực trong quản lý nhà nước về môi trường, thì việc hoàn thiện 
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các quy định về kiểm soát quyền lực nhà nước đóng vai trò đặc biệt 
quan trọng. Bên cạnh đó, hoàn thiện các quy định pháp luật thanh tra, 
kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
vi phạm pháp luật môi trường. Áp dụng nguyên tắc chi phí và lợi ích 
trong quy định về xác định mức xử phạt vi phạm về môi trường để 
bảo đảm các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật môi trường 
lựa chọn tuân thủ pháp luật.

 (2) Tiếp tục thể chế hóa quan điểm bảo đảm quyền được sống 
trong môi trường trong lành trong cơ chế hiến pháp và cơ chế pháp lý 
thông thường. Đối với cơ chế hiến pháp cần cụ thể hóa khoản 2, Điều 
119, Hiến pháp năm 2013 để hoàn thiện thiết chế bảo đảm quyền con 
người; với các cơ chế pháp lý thông thường cần phải bảo đảm pháp 
chế trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện các 
chủ thể có hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường. Tăng cường 
vai trò giám sát của các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cũng như tổ 
chức, cá nhân và truyền thông đối với quá trình này. Nghiên cứu xây 
dựng và ban hành Luật Không khí sạch ở Việt Nam để kiểm soát ô 
nhiễm môi trường không khí đang ô nhiễm trầm trọng hiện nay.

 (3) Cần tiếp tục thể chế hóa quan điểm phát triển bền vững vào 
pháp luật môi trường và các văn bản pháp lý liên quan theo hướng 
không chỉ hoàn thiện riêng một lĩnh vực pháp luật nào mà cần tiếp cận 
hoàn thiện đồng bộ pháp luật về phát triển bền vững theo nội hàm mở 
rộng đã được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, với các 
trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại. Nghiên cứu tổng thể khung chính sách, pháp luật về 
phát triển bền vững,  hệ thống hóa, xây dựng thống nhất, đồng bộ các 
quy định về vấn đề này trong Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, 
Luật Đầu tư, Luật Lao động, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ 
và phát triển rừng, Luật Đất đai, Luật Biển Việt Nam..., trong đó quy 
định về ưu tiên đầu tư ngành nghề công nghệ cao, thân thiện môi 
trường; loại bỏ dự án gây ô nhiễm môi trường.
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(4) Hoàn thiện thể chế về mô hình phát triển kinh tế xanh, kinh tế 
tuần hoàn.  Vấn đề này bước đầu được ghi nhận trong khoản 11, Điều 
5, Điều 142, Luật Bảo vệ môi trường 2020. Do vậy, Chính phủ cần 
hướng dẫn cụ thể thực hiện điều luật này cũng như xây dựng, hoàn 
thiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

 (5) Cần tiếp tục thể chế hóa quan điểm của Đảng về xã hội hóa 
hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh trách nhiệm của Nhà nước, 
cần gắn với nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng, các nhà khoa học, 
các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư, tổ 
chức, cá nhân trong hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường. Tăng 
cường, đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đẩy mạnh sử 
dụng các công cụ kinh tế, cũng như các yếu tố thị trường, xã hội trong 
bảo vệ môi trường. 

 (6) Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, cần nghiên cứu 
ban hành Luật Về ứng phó với biến đổi khí hậu để thể chế đầy đủ hơn 
các quan điểm của Đảng, các cam kết trong các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam tham gia, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho thích 
ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu và nước biển dâng cũng như thúc đẩy 
hợp tác quốc tế về lĩnh vực này.

 (7) Xây dựng hoàn thiện thể chế pháp lý về an ninh môi trường. 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã có quy định bước đầu về an 
ninh môi trường, tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 lại bỏ 
thuật ngữ “an ninh môi trường”, do đó, cần sớm bổ sung vấn đề này 
vào hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường.  

 (8) Về an ninh nguồn nước, cần thể chế hóa quan điểm về an 
ninh nguồn nước trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào các quy 
định pháp luật. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chưa có quy định 
về an ninh nguồn nước. Do vậy, vấn đề này cần được bổ sung quy 
định trong Luật Tài nguyên nước năm 2012 sửa đổi tới đây, theo 
hướng bảo đảm khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả tài 
nguyên nước.
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TÌNH HÌNH AN NINH LƯƠNG THỰC 
TOÀN CẦU HIỆN NAY

Vấn đề an ninh lương thực và năng lượng đang ngày càng trở nên 
cấp bách kể từ khi giá lương thực và năng lượng tăng cao do căng thẳng 
Nga - Ukraine. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, đặc biệt là ảnh hưởng 
từ căng thẳng Nga - Ukraine, chưa kể tác động của biến đổi khí hậu, việc 
thắt chặt xuất khẩu gạo của Ấn Độ… cho thấy nguồn cung lương thực 
đang ngày càng trở thành một vấn đề quan trọng. Ngày 03/10/2022, IMF 
đánh giá, có tới 20 quốc gia, đa số ở châu Phi, có thể cần viện trợ khẩn 
cấp nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Giám 
đốc Điều hành của IMF Kristalina Georgieva cho biết, có khoảng 141 
triệu người ở thế giới Arab cũng phải đối mặt với tình trạng mất an ninh 
lương thực. Cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc cảnh báo trong 3 tháng tới, 
khoảng 5,7 triệu người Pakistan sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng lương 
thực nghiêm trọng sau trận lũ lụt lịch sử.

Ngày 30/9/2922, IMF cảnh báo cuộc xung đột tại Ukraine đã làm 
gián đoạn dòng chảy ngũ cốc và phân bón, dẫn đến cuộc khủng hoảng 
an ninh lương thực tồi tệ nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu 2007 - 2008, với khoảng 345 triệu người đang phải đối mặt với 
tình trạng thiếu đói tới mức đe dọa tính mạng của họ. Mặc dù giá lương 
thực toàn cầu có giảm và việc xuất khẩu ngũ cốc từ Biển Đen được nối 
lại, nhưng số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực 
nghiêm trọng trên toàn thế giới dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, 
thị trường phân bón biến động, đặc biệt là ở châu Âu, nơi nguồn cung khí 
đốt tự nhiên thắt chặt và giá cao đã khiến nhiều nhà sản xuất phải ngừng 
hoạt động. Điều này có thể ảnh hưởng tới vụ mùa tiếp theo và làm sâu 
sắc thêm ảnh hưởng của khủng hoảng lương thực hiện nay. 

Các nhà lãnh đạo, đứng đầu các tổ chức quốc tế nói trên cho rằng đã 
có những tiến bộ đáng kể từ tuyên bố chung đầu tiên hồi tháng 4/2022. 
Các biện pháp trợ giúp xã hội được công bố hoặc thực hiện trên tất cả các 
nền kinh tế tăng gấp 4 lần trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 
9/2022. Hỗ trợ tài chính quốc tế cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất 
đang tăng lên từ nhiều sáng kiến khác nhau. IMF vừa qua đã thông qua 
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một cơ chế cho vay khẩn cấp mới nhằm hỗ trợ các nước đang đối mặt 
với tình trạng “mất an ninh lương thực nghiêm trọng”, khi giá cả tăng 
cao trên toàn cầu. IMF cũng kêu gọi các nước loại bỏ các lệnh cấm xuất 
khẩu lương thực và các biện pháp bảo hộ khác.

Đồng quan điểm với IMF, Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-
Iweala khẳng định, trong bối cảnh suy thoái toàn cầu có thể diễn ra, ưu 
tiên hàng đầu của WTO trong thời gian tới sẽ là giải quyết vấn đề mất 
an ninh lương thực và tìm cách cung cấp thực phẩm cho các nhóm dân 
cư nghèo nhất của thế giới. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng 
lên kế hoạch viện trợ ít nhất 14 tỷ USD trong khoảng thời gian từ năm 
2022 - 2025 để xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng trở nên 
tồi tệ ở châu Á - Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Nhóm Các nền công 
nghiệp phát triển (G7) ngày 22/9/2022 cam kết hợp tác để tăng cường 
sự hỗ trợ cho Ukraine và ứng phó với cuộc khủng hoảng an ninh lương 
thực và năng lượng.

Tuy nhiên, để duy trì động lực và xây dựng khả năng phục hồi cho 
tương lai đòi hỏi nỗ lực phối hợp toàn diện, liên tục nhằm hỗ trợ sản xuất 
và thương mại hiệu quả; cải thiện tính minh bạch; đẩy nhanh đổi mới và 
lập kế hoạch chung; đầu tư vào chuyển đổi hệ thống lương thực. Những 
người đứng đầu các tổ chức quốc tế tiếp tục cam kết cùng nhau để giải 
quyết nhu cầu dinh dưỡng và an ninh lương thực tức thời, giải quyết các 
vấn đề cấu trúc thị trường có thể làm trầm trọng thêm các tác động bất lợi 
và xây dựng khả năng phục hồi của các quốc gia để ngăn ngừa và giảm 
thiểu tác động của các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY
- Diễn biến tình hình tại khu vực châu Âu: Ngày 07/10/2022, Hội 

nghị thượng đỉnh không chính thức Liên minh châu Âu (EU) khai mạc 
tại Cộng hòa Czech, với sự tham dự của lãnh đạo 27 quốc gia thành viên 
và các quan chức cấp cao EU. Chủ đề chính của Hội nghị tập trung vào 
các nội dung: Tình hình liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, việc 
EU tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, cuộc khủng hoảng năng lượng và các vấn 
đề kinh tế của EU. Trước đó, lãnh đạo các nước thành viên EU đã tranh 
luận trong nhiều tuần về áp dụng giá trần khí đốt mà không đạt được thỏa 
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thuận. Trong khi phần lớn các thành viên EU ủng hộ một số hình thức 
giới hạn giá để giải quyết lạm phát tăng vọt, Đức, Đan Mạch và Hà Lan 
lại phản đối do lo ngại về an ninh của nguồn cung. Ngày 03/10/2022, các 
bộ trưởng tài chính của Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) 
cam kết đưa ra các biện pháp hỗ trợ tài chính tạm thời ở cấp độ quốc gia 
nhằm ứng phó với chi phí năng lượng tăng vọt. Các bộ trưởng Eurozone 
cho biết sẽ xem xét các biện pháp hỗ trợ của mỗi nước để duy trì một 
“sân chơi bình đẳng” và tính toàn vẹn của thị trường chung EU. Tuyên 
bố nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn những tác động tiếp theo của 
cú sốc giá năng lượng và lạm phát leo thang. Tuy nhiên, hiện nay, các 
biện pháp trên vẫn chưa đi tới thống nhất.

- Các Bộ trưởng Năng lượng thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu 
dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đã nhất trí cắt giảm sản lượng 
dầu toàn cầu ở mức 2 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 11/2022. Quyết 
định này của OPEC được cho là đi ngược lại với đề nghị của Mỹ. Quyết 
định giảm sản lượng được đánh giá như một động thái thúc đẩy cho giá 
dầu, tiếp tục đẩy lạm phát lên cao dù đã lên tới những mức cao kỷ lục 
trong nhiều thập kỷ ở nhiều quốc gia, khiến kinh tế toàn cầu tiếp tục 
chậm lại. Phản ứng về động thái mới nhất của OPEC+, Mỹ cho rằng đây 
là một quyết định “thiển cận” và tuyên bố sẽ xuất thêm 10 triệu thùng 
dầu từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR). Ngoài ra, Mỹ cũng có kế 
hoạch tham vấn với Quốc hội bổ sung “các công cụ và thẩm quyền” để 
hạ nhiệt giá dầu.

- Đối thoại an ninh Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 2 đã diễn ra tại thủ 
đô New Delhi, Ấn Độ. Tại cuộc đối thoại, hai bên nhất trí hợp tác và phối 
hợp trong các vấn đề như chống khủng bố, nỗ lực phối hợp để chống chủ 
nghĩa cực đoan, khủng bố, sản xuất và buôn bán trái phép chất ma túy, 
vũ khí trong khu vực. Ấn Độ đề nghị tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các 
chương trình nâng cao năng lực trong việc tham gia các sứ mệnh gìn giữ 
hòa bình của Liên hợp quốc, đồng thời đề nghị chia sẻ kiến thức chuyên 
môn về an ninh mạng. Là hai quốc gia có biển, Ấn Độ và Việt Nam có 
lợi ích lâu dài trong việc bảo đảm hòa bình và an ninh cho không gian 
hàng hải chung. Hai bên nhất trí tích cực trao đổi quan điểm về các lĩnh 
vực, như: nền kinh tế xanh, đại dương bền vững và kết nối hàng hải...
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2022

1. 03 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương 
cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định

Ngày 22/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
19/2022/QĐ-TTg quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 10/11/2022. Quyết định quy định mức chi tiền lương đối 
với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ 
quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối 
tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt: (1) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (2) 
Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm 
xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. (3) Người 
lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động 
- thương binh và xã hội. 

2. Hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất 

Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2022/
TT-BTC, hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán 
kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất, có hiệu lực từ ngày 20/11/2022. Theo đó, Chi điều tra, khảo 
sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Đất 
đai năm 2013 gồm: Phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; 
trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa 
chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đo đạc xác định diện 
tích thực tế các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực 
hiện dự án (nếu có) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm căn cứ 
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thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
trong trường hợp phải đo đạc lại; kiểm kê số lượng nhà, công trình, cây 
trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của 
từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân… Chi lập, thẩm định, chấp thuận, 
phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ khâu 
tính toán các chỉ tiêu, xác định mức bồi thường, hỗ trợ đến khâu phê 
duyệt phương án, thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư. Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Cán bộ thuộc 11 lĩnh vực sau khi thôi giữ chức vụ từ 1-2 năm 
mới được thành lập, quản lý doanh nghiệp

Theo Thông tư số 60/2022/TT-BTC, ngày 03/10/2022 của Bộ Tài 
chính quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, 
quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều 
hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 
phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có 
trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 17/11/2022, đó là: (1) 
Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán. (2) Quản lý nhà nước về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán. (3) Quản lý nhà nước về bảo hiểm. 
(4) Quản lý nhà nước về hải quan. (5) Quản lý nhà nước về giá. (6) 
Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân 
sách nhà nước. (7) Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản 
lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp. (8) Quản lý nhà nước về dự trữ 
quốc gia. (9) Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính 
phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế 
cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài. 
(10) Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước. (11) Quản lý nhà nước 
về tài sản công.



31

Chuyên mục Hỏi - Đáp

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 thời hiệu 
kỷ luật được quy định như thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 4, Quy định số 69-QĐ/TW, thì thời hiệu kỷ 
luật được quy định như sau: 

1. Thời hiệu kỷ luật là thời hạn được quy định trong Quy định này 
mà khi hết thời hạn đó thì tổ chức đảng, đảng viên vi phạm không bị kỷ 
luật.

2. Thời hiệu kỷ luật được tính từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm 
đến khi tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận vi phạm đến mức phải thi 
hành kỷ luật. Nếu tổ chức đảng hoặc đảng viên có hành vi vi phạm mới 
trong thời hạn được quy định tại Điểm a, b Khoản này thì thời hiệu kỷ 
luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi 
phạm mới.

a) Thời hiệu kỷ luật tổ chức đảng vi phạm như sau: (i) 05 năm (60 
tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách. (ii) 
10 năm (120 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức 
cảnh cáo. (iii) Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với những vi phạm 
đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật giải tán; vi phạm về chính trị 
nội bộ; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, 
dân tộc.

b) Thời hiệu kỷ luật đảng viên vi phạm như sau: (i) 05 năm (60 
tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách. (ii) 
10 năm (120 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức 
cảnh cáo hoặc cách chức. (iii) Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với 
vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kshai trừ; vi phạm chính trị 
nội bộ; vi phạm quốc phòng, an ninh, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích 
quốc gia, dân tộc; việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không 
hợp pháp.
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