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

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương 
của Bác 

Trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực 
hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sáng ngày 12/6/2021, với 
chủ đề “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng 
làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, 
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến việc “nêu 
gương” của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng chí chỉ rõ, “nêu gương là thực 
hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. 
Phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong đó đề cao 
vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, 
mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Đây là sự cụ thể hóa thêm 
quan điểm của Đảng ta tại Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên 
Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
và quan điểm của Đại hội XIII về trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng chỉ rõ cách thức nêu gương của cán 
bộ, đảng viên. Đó là: Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn 
càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối 
sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân 
noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có 
phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt 

nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh 
thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài 
diễn văn tuyên truyền”.

Có thể nhận thấy, Đảng ta đã kế thừa và phát triển tư tưởng “nêu 
gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Tư tưởng 
của Người đã trở thành “kim chỉ nam” cho Đảng trong công tác xây 
dựng Đảng nói chung và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng. 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt quan điểm chỉ đạo của 
Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thấm 
nhuần quy định về “nêu gương”; thể hiện việc nêu gương toàn diện trên 
tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư; không sa vào chủ nghĩa cá nhân, không quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí; không bị lợi ích vật chất cám dỗ, không bị 
chi phối bởi “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”. Mỗi cán bộ, đảng viên 
phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng; tự giác, 
gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải theo phương châm 
“trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm 
theo”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương 
cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho công chức, viên chức và người 
lao động đúng theo tinh thần của Kết luận số 01-KL/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương ngày 18/5/2021: “Trong quá trình tổ chức thực hiện, 
phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên 
Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
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Đảng. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên 
phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng 
nước theo sau”. Từ việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên hướng 
tới việc xây dựng tập thể nêu gương, đơn vị nêu gương để từng bước 
lan tỏa giá trị của người cán bộ, đảng viên và của tổ chức đến với quần 
chúng nhân dân.

Tư tưởng và phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chính là “kim chỉ nam”, là những chỉ dẫn rất cần thiết và quý báu cho 
Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ở 
Việt Nam hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần tư tưởng 
“nêu gương”, nghiêm túc thực hiện những quy định của Đảng về “nêu 
gương” để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cả về chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, lối sống để xứng đáng là “người đầy tớ trung thành của nhân 
dân” đúng như lời căn dặn của Bác.

KẾT QUẢ CHỦ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA, 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
Từ ngày 05 - 08/7/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ ba để thảo luận và quyết 
định một số nội dung quan trọng sau: 

1. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung 
hạn 5 năm 2016 - 2020, và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, cho ý kiến chỉ đạo hoàn 
thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, và 
đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Đây là những kế hoạch hết 
sức quan trọng, rộng lớn, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành 
thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu, ngay sau Hội nghị, Ban Cán 
sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương, nghiêm 
túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện các dự thảo kế 
hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 
khóa XV. Trong quá trình này, cần tiếp tục bám sát các quan điểm, tư 
tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chủ trương, 
chính sách, biện pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, bảo đảm sự 
đồng bộ, thống nhất giữa Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với Kế 
hoạch tài chính quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn; có những 
giải pháp mang tính đột phá, khả thi cao và sát hợp với thực tế tình hình: 
Vừa phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phải chủ 
động, tích cực phòng, chống dịch bệnh có thể còn tiếp tục kéo dài, thậm 
chí nguy hiểm, lan rộng nhanh hơn.

2. Các quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Ban 
Chấp hành Trung ương cho ý kiến để hoàn thiện và quyết định ban hành 
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy 
định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám 
sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII. Theo đó, các quy chế, quy 
định mới đã bám sát Điều lệ Đảng, kế thừa những nội dung cốt lõi của 
các quy chế, quy định của các khóa trước; đồng thời bổ sung, sửa đổi 
một số nội dung cho phù hợp với thực tế tình hình nhiệm kỳ khóa XIII.  

Về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, nội dung 
bổ sung, sửa đổi không nhiều, nhưng rất quan trọng liên quan đến trách 
nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, của Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương (bao gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban 
Bí thư), của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trách nhiệm và quyền hạn của 
Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy 
viên Ban Bí thư, và về chế độ làm việc, phương pháp công tác.

https://www.vietnamplus.vn/tags/Ban-Ch%e1%ba%a5p-h%c3%a0nh-Trung-%c6%b0%c6%a1ng-%c4%90%e1%ba%a3ng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Ban-Ch%e1%ba%a5p-h%c3%a0nh-Trung-%c6%b0%c6%a1ng-%c4%90%e1%ba%a3ng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/H%e1%bb%99i-ngh%e1%bb%8b-l%e1%ba%a7n-th%e1%bb%a9-ba.vnp
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Về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm Trung ương khóa XIII, quy 
định rõ hơn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Ủy 
ban, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban; về mối quan hệ công tác 
với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban chỉ đạo của Trung 
ương...

Về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, những nội dung mới chủ yếu 
tập trung vào một số vấn đề để làm tốt hơn công tác đảng viên như: 
Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức; 
phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục 
chuyển sinh hoạt đảng; một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ; bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; việc lập các 
cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp 
ủy; sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng ủy cơ sở được ủy 
quyền quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên; tổ chức cơ quan kiểm 
tra; khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên; đảng đoàn và ban 
cán sự đảng...

Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nội 
dung sửa đổi, bổ sung trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng 
khóa XI đã thể chế, cụ thể hóa các nội dung đã được Hội nghị lần thứ 
11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII kết luận tại Nghị quyết số 53-
NQ/TW; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm 
tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; và bổ sung nhiều quy định cụ thể khác 
liên quan đến các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, có tính bản chất, phổ 
biến hoặc còn thiếu,... nhằm phát huy đầy đủ, đúng đắn hơn nữa chức 
năng kiểm tra, giám sát của Đảng. 

3. Về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, xem 
xét kỹ lưỡng và thống nhất cao về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và 
nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức 

danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 để trình Quốc hội xem 
xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, theo 
quy định của Hiến pháp và pháp luật; đã bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy 
viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; đã thảo luận, kết luận, 
biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật một số đồng chí cán bộ.

4. Một số công việc quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng xem xét, thảo luận Báo cáo những công việc quan trọng Bộ 
Chính trị đã chỉ đạo giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội 
nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 
đến Hội nghị Trung ương 4; Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy kết quả quan 
trọng đã đạt được của năm 2020 và những tháng đầu năm 2021; nỗ lực 
phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch 
bệnh Covid-19; tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, 
tuyên truyền và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG 
VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Năm 1945, Chiến tranh Thế giới thứ II bước vào giai đoạn cuối. 
Ngày 09/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết 
thúc ở châu Âu. Ở châu Á, ngày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng vô 
điều kiện, Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc. Theo thỏa thuận 
của các nước Đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh 
và quân đội của Tưởng Giới Thạch sẽ vào Đông Dương để giải giáp 
quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào Đồng minh 
hòng khôi phục địa vị thống trị của mình; đế quốc Mỹ đứng sau các thế 
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lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử phản 
động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật âm mưu thay thầy đổi 
chủ, chống lại cách mạng.

Cách mạng nước ta đứng trước tình thế phải một mình đối phó 
với nhiều lực lượng trong và ngoài nước. Khí thế cách mạng của quần 
chúng ngày càng dâng cao. Tháng 8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc 
của Đảng họp tại Tân Trào khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc 
lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính 
quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng minh vào 
Đông Dương; đề ra ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, 
đó là: tập trung, thống nhất, kịp thời.

Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào thông qua “10 
chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy 
định Quốc kỳ, Quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung 
ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả 
nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền.

Từ ngày 14 - 18/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được 
thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ, đại bộ phận miền Trung, một 
phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội 
An, Quảng Nam… Ngày 19/8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi 
ở Hà Nội. Ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa 
Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia 
Lai, Bạc Liêu… Ngày 25/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, 
Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến 
Tre… Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ 
cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 
ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn 
toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân. 

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít 
tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính 
phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước 
quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9 là Ngày Quốc 
khánh của nước ta.

Từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, đến nay, đất nước ta đã 
đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Việt Nam 
đã trở thành một quốc gia có chế độ chính trị độc lập, có chủ quyền lãnh 
thổ và tự quyết định con đường phát triển của mình. Thể chế, hệ thống 
chính trị từng bước hoàn thiện và có bước phát triển; dân chủ xã hội 
chủ nghĩa ngày càng được phát huy. Công cuộc đổi mới, trong đó có 
việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã 
thực sự đem lại những thay đổi to lớn, rất tốt đẹp cho đất nước ta trong 
35 năm qua. Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế bắt đầu phát 
triển và phát triển liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt 35 năm 
qua với mức tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi năm. Quy mô GDP 
không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỷ đô la Mỹ (USD), 
trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN. Chính sách xã hội được 
quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, không ngừng nâng cao. 
Văn hóa phát triển đa dạng, phong phú, dân tộc, khoa học, đại chúng 
trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành nguồn lực phát triển 
đất nước. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Quốc phòng 
và an ninh được đảm bảo. Công tác đối ngoại đã góp phần duy trì, củng 
cố môi trường hòa bình ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa… Nước ta chưa bao giờ có 
được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 
- 19/8/2021) thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 
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nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) trong bối cảnh toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng thành 
công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng 
Tháng Tám đã mang lại; đề cao lòng tự hào dân tộc, nhận thức đầy đủ 
trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những 
bài học kinh nghiệm quý giá, tư tưởng mang tầm thời đại của Cách 
mạng Tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa.

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG, QUẢN LÝ THÔNG TIN 
MẠNG XÃ HỘI, INERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, với thế mạnh về khả năng tương tác cao, độ 
bao phủ rộng và sử dụng thuận tiện, các nền tảng mạng xã hội đã thu hút 
được đông đảo người sử dụng, tác động sâu, rộng đến đời sống xã hội, 
qua đó, đóng góp nhất định vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội trên địa bàn tỉnh như: Đáp ứng nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn 
hóa của nhân dân; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản 
biện chính sách; định hướng dư luận xã hội; phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế… 

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích và mặt tích cực, môi trường 
mạng xã hội, đặc biệt là các mạng xã hội xuyên biên giới, đang bộc lộ 
nhiều mặt trái đáng lo ngại. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng 
lợi dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông mới trên Internet để 
công kích, nói xấu, bôi nhọ tổ chức, xúc phạm danh dự cá nhân; đăng 
tải thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo để “câu like, câu view”; phát 
tán thông tin xấu độc, quan điểm sai trái nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bôi nhọ, vu cáo cuộc đời và sự nghiệp 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xuyên tạc tình hình đất nước và kết quả phát 

triển của tỉnh; xuyên tạc công tác phòng, chống dịch Covid-19... hướng 
dư luận đến những vụ việc tiêu cực nhằm kích động bất mãn chính trị, 
gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo bất ổn về an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 990-CV/BTGTW, ngày 19/7/2021 của 
Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, định 
hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông 
khác trên Internet, căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ban hành Công văn số 669-CV/TU, ngày 11/8/2021 yêu cầu: 

1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh  

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện 
nghiêm chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nuớc đối với vấn đề an toàn, an ninh mạng, quản lý thông tin 
trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet đúng 
quy định; tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện 
nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.  

- Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên không 
gian mạng để chỉ đạo, xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức đăng, chia 
sẻ, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật, thông tin sai trái, thù địch… 
phương hại an ninh quốc gia, dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực đến địa 
phương, đơn vị, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, uy tín của 
tổ chức, lợi ích cộng đồng. 

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, 
Sở Thông tin và Truyền thông. Thường xuyên liên hệ, báo cáo các 
bộ, ngành Trung ương liên quan để cập nhật kiến thức mới về kỹ năng, 
nghiệp vụ về quản lý thông tin trên mạng xã hội; kịp thời tham mưu 
và chủ động triển khai các phần mềm, giải pháp công nghệ về dự báo 
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tình hình, định danh tài khoản mạng xã hội, hệ thống rào cản kỹ thuật 
để chặn, lọc, xử lý thông tin độc hại, tin giả, sai trái trên mạng xã hội. 
Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý (hoặc đề xuất xử lý) nghiêm 
những trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; các tổ chức, 
cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh mạng và Bộ Quy tắc ứng xử trên 
mạng xã hội. 

3. Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3902-CV/TU, ngày 31/8/2020 triển 
khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự 
lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong 
tình hình mới” trên địa bàn tỉnh. 

4. Các cơ quan báo chí của tỉnh
- Phát huy vai trò chủ động, dẫn dắt, định hướng của báo chí trong 

việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng; kịp 
thời có tin, bài phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật; đấu tranh mạnh 
mẽ, quyết liệt với các hiện tượng, hành vi lợi dụng mạng xã hội và các 
phương tiện truyền thông khác trên Internet để thông tin sai sự thật, 
thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần  phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. 

- Lãnh đạo các cơ quan báo chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
kiểm soát chặt chẽ tin, bài, hạn chế tối đa những tin, bài phản ánh thiếu 
khách quan, không chính xác sự việc, sự kiện. Tập trung nâng cao chất 
lượng nội dung, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền; đẩy 
mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội để định hướng dư 
luận xã hội; quan tâm nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất tác nghiệp báo 
chí gắn với yêu cầu hiện đại hóa, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 
truyền thông tiên tiến, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. 

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, nhà báo có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng làm báo hiện đại, sử dụng 
hiệu quả các kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, tổ chức nội dung, 

tương tác và xử lý thông tin trên mạng xã hội; có ý thức cao về trách 
nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; tác nghiệp 
đúng quy định của Luật Báo chí và thực hiện tốt 10 điều quy định đạo 
đức nghề nghiệp người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội của 
người làm báo Việt Nam.

5. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 
các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong Công văn này; định kỳ 
báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Trò hề từ cuộc “Thi viết về Covid-19” được hậu thuẫn bởi các 

đối tượng chống phá Nhà nước
Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên 

phạm vi cả nước, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh 
phía Nam. Bên cạnh những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp đảng, 
chính quyền, của đội ngũ y tế, lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân 
dân thì trên không gian mạng, một số cá nhân, tổ chức lại cố tình phớt 
lờ những công sức đó, tìm cách xuyên tạc, bịa đặt nhằm gây phức tạp 
tình hình, tạo cớ chống phá Đảng, Nhà nước.

Một số cá nhân, tổ chức, bên cạnh những tài khoản hiện có, đã tiến 
hành xây dựng hệ thống kênh truyền thông trải đều trên các nền tảng 
mạng xã hội như: Youtube, facebook, blog, instagram… với lượt người 
theo dõi và tương tác lớn như: BBC Tiếng Việt, VOA Tiếng Việt, RFI 
Tiếng Việt, Chân trời mới, Việt Tân… Đi liền với đó là tập hợp các đối 
tượng chống đối, bất mãn, một số cá nhân có tư tưởng, nhận thức sai 
lệch, gom vào các group, hội, nhóm kín như: “Công dân - góc nhìn báo 
chí”; “Đấu trường dân chủ”… để cung cấp tin, hình ảnh, đưa ra các bài 
viết, bình luận, lan truyền chia sẻ những thông tin sai sự thật về tình 
hình dịch Covid-19 tại Việt Nam. 

Nhiều người trong và ngoài nước đã thông qua các tin, bài trong 
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group để đưa lên các các trang cá nhân, diễn đàn với sự đa dạng về nội 
dung và đối tượng tiếp cận như nhân danh chuyên gia y tế, chia sẻ kinh 
nghiệm, tâm sự của người trong khu cách ly, quan điểm của người được 
cho là nổi tiếng, nghệ sĩ, trí thức… Từ đó, họ mở rộng các góc độ tiếp 
cận cho người đọc để xuyên tạc, bịa đặt, thổi phồng các số liệu về tình 
hình phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Thông qua hệ thống các trang tin trên, một số cá nhân, tổ chức 
trong và ngoài nước đã không ngừng đăng tải các thông tin, nội dung 
xuyên tạc sự thật lên mạng xã hội theo hiệu ứng “sóng nước”, tạo thành 
một làn sóng thông tin sai lệch tràn ngập, gây hoang mang cho người 
dân. Đây được coi là phương thức phổ biến và nguy hiểm mà các đối 
tượng xấu lợi dụng, dễ kích động người dân, xuyên tạc thông tin trên 
mạng Internet. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt 
động trên không gian mạng ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều kẽ hở, 
dẫn đến việc một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước “lách luật”. 
Các loại hình tội phạm mới trên không gian mạng đã lợi dụng để thực 
hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt là việc tận dụng nền tảng 
mạng xã hội có máy chủ đặt ở ngoài nước như: Facebook, Youtube, Tik 
Tok… sẽ dẫn đến khó khăn trong việc quản lý và áp các chế tài xử phạt 
theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với các tài khoản người dùng 
có hoạt động đưa tin sai sự thật và xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm 
pháp luật Việt Nam.

Có thể kể đến như hoạt động lợi dụng kẽ hở trong việc quản lý và 
sử dụng tên miền của các web trên không gian mạng để lập các trang 
web giả của cơ quan, tổ chức Nhà nước để tiến hành đăng tải các nội 
dung tuyên truyền, thông tin sai sự thật về tình hình phòng, chống dịch 
Covid-19 làm cho người đọc khi truy cập khó phân biệt được đâu là 
trang tin thật, đâu là trang tin giả. Hoặc một số cá nhân, tổ chức trong 
và ngoài nước lợi dụng để đưa ra quan điểm, phát ngôn thiếu chuẩn mực 

với mục đích kích động khiến người dân hiểu sai về công tác phòng, 
chống dịch, đưa ra lời lẽ mang tính chia rẽ, kỳ thị, phân biệt vùng miền. 
Ngoài ra, các đối tượng còn tiến hành tổ chức các cuộc thi tìm hiểu với 
giải thưởng có giá trị về vật chất trên không gian mạng như: Cuộc thi 
viết bài về tình hình thời sự, chính trị, xã hội trong nước trong bối cảnh 
dịch Covid-19 do nhóm “Tuổi trẻ Việt Nam và đất nước” thu hút sự chú 
ý và tham gia của nhiều người, nhất là học sinh, sinh viên tại Việt Nam. 
Việc tổ chức các cuộc thi này chỉ là cái cớ nhằm lấy giá trị tiền bạc của 
giải thưởng để che giấu ý đồ thu thập thông tin, cũng như âm mưu tuyên 
truyền các thông tin sai sự thật trên không gian mạng, tạo cơ hội để các 
đối tượng xấu viết bài đả phá chế độ. Qua đó, các cá nhân, tổ chức trong 
và ngoài nước thu được nhiều tin tức về tình hình chính trị, xã hội của 
Việt Nam. 

Nhìn lại các cuộc “cách mạng màu” bạo loạn lật đổ ở nhiều quốc 
gia trên thế giới trong những năm qua như: Lybia, Sirya, Ukaraina, 
Hồng Kông - Trung Quốc, không khó để nhận thấy các đối tượng cầm 
đầu và các đối tượng ở nước ngoài đã sử dụng không gian mạng như 
một phương thức lợi hại nhất để xuyên tạc, kích động, tiến tới tập hợp 
những người có quan điểm, tư tưởng chống đối Nhà nước, từ đó chỉ 
huy, điều hành các cuộc biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. 

Tại Việt Nam, phương thức xuyên tạc, kêu gọi tụ tập biểu tình 
trên các nền tảng mạng xã hội không còn mới mẻ mà đã được các đối 
tượng triệt để lợi dụng trong các vụ việc biểu tình, gây rối an ninh trước 
đây như: Biểu tình, gây rối tại Bình Dương và Hà Tĩnh (năm 2014) 
khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế 
của Việt Nam; lợi dụng biểu tình, gây rối sau vụ Fomosa xả thải gây ô 
nhiễm và vụ bạo loạn tại Phan Rí Cửa, tỉnh Bình Thuận liên quan đến 
việc phản đối Luật Đặc khu… Việc sử dụng mạng xã hội khi xảy ra các 
vụ việc nhạy cảm, phức tạp hay các vấn đề thu hút sự chú ý của người 
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dân như: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 để xuyên tạc, bịa đặt, 
tiến tới kích động luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến tình hình an 
ninh, trật tự và hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.

Việt Nam là một trong những quốc gia mà các thế lực thù địch, 
phản động trong và ngoài nước âm mưu tiến hành các bước chuyển hóa 
“cách mạng màu” trong chiến lược “Diến biến hòa bình” nhằm biến 
thành một quốc gia bất ổn, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản, hướng lái Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự đa dạng các 
nền tảng mạng xã hội đã biến không gian mạng thành một thế giới ảo 
rộng lớn, nơi con người ở quốc gia này có thể gặp gỡ giao lưu với con 
người ở quốc gia khác mà không cần phải di chuyển hay lo về ngôn ngữ 
bất đồng. Đây cũng là môi trường để một số cá nhân, tổ chức trong và 
ngoài nước triệt để lợi dụng với những phương thức và thủ đoạn ngày 
càng tinh vi, cũng như không theo các quy luật truyền thống như thay vì 
các đối tượng phải sang một nước thứ ba để tập huấn về bất bạo động, 
nhận hỗ trợ tài chính và dễ dàng bị lộ, bị bắt khi về nước thì ngày nay, 
thông qua mạng xã hội, các đối tượng dễ dàng nhận tài liệu, tham gia 
các lớp tập huấn, nhận nhiệm vụ tại các nhóm kín có tính bảo mật cao…
Từ đó nhận chỉ thị về việc đăng tải các nội dung sai sự thật về công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam tạo nên sự hoài nghi, sự 
hoang mang trong người dân về tình hình dịch bệnh, hướng tới các hoạt 
động gây khó khăn cho các công tác phòng, chống dịch, tiến tới kích 
động người dân tụ tập biểu tình, gây mất an ninh, trật tự.

Do đó, việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn, ý đồ của một số cá nhân, 
tổ chức trong và ngoài nước xuyên tạc, bịa đặt về tình hình phòng, 
chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, góp phần nâng cao cảnh giác, ý thức 
trách nhiệm của người dân trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp 
là điều hết sức cần thiết.

TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban với Thường trực Ban Chỉ 

đạo công tác phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh; làm việc với Thành 
ủy, UBND thành phố Nha Trang và trực tuyến đến các xã, phường của 
thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự Hội nghị toàn 
quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự Lễ đặt vòng hoa 
viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung và dâng hương tưởng niệm các anh 
hùng Liệt sĩ tại Điện thờ Tháp Trầm hương, thăm, tặng quà các gia đình 
chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27/7/1947-   27/7/2021); dự Diễn đàn trực tuyến “Đối thoại phát triển 
địa phương 2021”. 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII; dự Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm 
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo công 
tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa; chủ trì buổi làm việc của Thường 
trực Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa nghe đơn vị 
tư vấn McKinsey & Company Việt Nam báo cáo khung định hướng quy 
hoạch tỉnh và có ý kiến đối với Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố 
Nha Trang và Khu Kinh tế Vân Phong; kiểm tra công tác phòng, chống 
dịch trên địa bàn thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh; dự Lễ công bố và trao quyết định 
luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ 
chức vụ Bí thư Huyện ủy Cam Lâm; dự Lễ tưởng niệm 130 năm Ngày 
Bác sĩ Alexandre Yersin đến Nha Trang,  Khánh Hòa; chủ trì Kỳ họp 
thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII; họp với Thường trực Ban Chỉ 
đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 về kế hoạch triển khai tiêm 
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vắc-xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh; kiểm tra công tác phòng, chống dịch 
trên địa bàn thành phố Cam Ranh; công tác tiêm chủng vắc-xin phòng 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 
khóa XV; làm việc với Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa; dự 
Hội nghị trực tuyến công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2021; kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa 
bàn thành phố Cam Lâm.

- 28/7: HĐND tỉnh khóa VII tổ chức kỳ họp thứ 2. Tại kỳ họp, 
HĐND tỉnh đã đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh; 
công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2021; kết quả giải quyết kiến nghị, giám sát giải quyết kiến 
nghị của cử tri; thông qua 29 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là: 
Nghị quyết về chế độ hỗ trợ mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 
trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định tăng mức hỗ trợ cho các lực lượng 
tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tỉnh Khánh Hòa 
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 
và Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 
Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết 
về danh mục các lĩnh vực cho vay, đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển giai 
đoạn 2021 - 2025…; 13 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án trên 
địa bàn tỉnh như: Chủ trương đầu tư dự án Kè biển thị trấn Vạn Giã 
(giai đoạn 2); chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường 
ĐT.652B và ĐT.652D (đoạn từ ĐT.652 đến Quốc lộ 26B)… Đồng thời, 
HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với 02 đồng chí: Tạ 
Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và 

Lê Vinh Liên Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
- 04/8: UBND tỉnh họp thường kỳ, nhận định: 7 tháng năm 2021, 

do tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên các chỉ tiêu kinh 
tế của tỉnh tiếp tục giảm hoặc chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. 
Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 1,83%; doanh thu hoạt động 
du lịch giảm 55,2%; tổng sản lượng thủy sản giảm 7%; thu ngân sách 
nhà nước được 8.294,3 tỷ đồng, tăng 0,3%; tổng mức bán hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ tăng 0,9%; kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa tăng 6,5%... 

- 03/8: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động đợt 
cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, nhằm tiếp tục dành cho 
công tác cứu trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn do 
ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Được biết, tính từ ngày 
27/7/2021 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 
gần 5,2 tỷ đồng và nhiều hàng hóa khác cho công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Đã phân bổ cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người 
dân với số tiền là 5,15 tỷ đồng cùng tất cả hàng hóa tiếp nhận. Trước 
đó, ngày 27/7/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh 
đã tổ chức buổi công bố thành lập Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh 
Khánh Hòa. Trung tâm có trách nhiệm tổ chức vận động, tiếp nhận mọi 
đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và 
ngoài tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch; điều phối tiền, hàng cứu 
trợ, kịp thời phân bổ về các địa phương, khu cách ly, khu phong tỏa trên 
địa bàn tỉnh; nắm tình hình các đơn vị, tổ chức, nhân dân đang gặp khó 
khăn do dịch Covid-19 để có phương án cứu trợ kịp thời… 

Nhân sự mới
- Ngày 20/7/2021, Ủy ban Thuờng vụ Quốc hội ban hành Nghị 

quyết phê chuẩn kết quả bầu: Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh 
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ủy Khánh Hòa giữ chức vụ Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội khóa XV 
tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh 
tra tỉnh Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội 
chuyên trách khóa XV tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Ngày 19/7/2021, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Võ Chí Vương - Phó Chánh Văn phòng 
Tỉnh ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Lãnh đạo UBND tỉnh 
trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ: Bổ 
nhiệm đồng chí Lê Vinh Liên Trang - Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa 
học và Công nghệ giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 
bổ nhiệm đồng chí Tạ Hồng Quang - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ 
chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; bổ nhiệm 
đồng chí Nguyễn Thanh Hiến - Truởng Phòng Quản lý chất lượng và 
an toàn giao thông (Sở Giao thông vận tải) giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải; thời hạn giữ chức vụ các đồng chí nêu trên là 05 
năm, kể từ ngày 20/7/2021.

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NƯỚC TA 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh cơ hội, thuận lợi lớn 
nhưng khó khăn, thử thách nhiều hơn. Dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp, đặc biệt là từ cuối tháng 4/2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
hầu hết các lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung 
ương Đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh 
nghiệp và người dân cả nước, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
đồng thời thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch 
vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Dịch bệnh cơ bản vẫn đang 
được kiểm soát; chiến lược tiêm chủng vaccine được chỉ đạo triển khai 
quyết liệt. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2021 
tăng 5,64%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020 (1,82%). Lạm 
phát ở mức thấp; chỉ số CPI bình quân 6 tháng tăng 1,47% so với cùng 
kỳ năm 2020, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Các cân đối lớn 
của nền kinh tế được bảo đảm. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 
8,36%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng tích cực, đạt 
3,69%, cao nhất trong 5 năm qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
hàng hóa ước đạt trên 316 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu ước đạt 157,63 
tỷ đô la, tăng 28,4%. Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Các 
phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 - 
2021 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp được rà soát, chuẩn 
bị kỹ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động 
đối ngoại được đẩy mạnh…

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, kinh tế - xã hội nước 
ta còn gặp một số khó khăn, thách thức: Sản xuất kinh doanh tiếp tục 
gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực dịch vụ, du lịch, vận tải, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và tại các địa bàn có dịch bùng phát; giải ngân vốn 
đầu tư công còn chậm; số doanh nghiệp rút khỏi thị trường ở mức cao; 
giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao... Đời sống một bộ phận người lao 
động, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trước tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, tại phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021, Chính phủ khẳng định, nhất 
quán quan điểm là phải kiên định mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định 
kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn của nền 
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kinh tế; thực hiện hài hòa, thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống 
dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trên tinh thần 
này, Chính phủ yêu cầu từng thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, 
ngành, địa phương bám sát các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính 
trị, Quốc hội, Chính phủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, 
trước nhân dân, quyết liệt hành động, không để công việc trì trệ; đổi 
mới tư duy, phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng bám sát thực 
tiễn, nhận diện đúng tình hình để đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, 
đạt hiệu quả cao nhất.

Từ kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, để thực hiện 
hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong 6 tháng 
cuối năm 2021, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng 
một số vấn đề sau: Một là, thông tin, tuyên truyền đầy đủ về những 
kết quả đạt được trong phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2021, trong 
đó tuyên truyền khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng 
và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và 
người dân cả nước, nước ta đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa 
phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Hai là, tiếp 
tục tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Quốc hội, 
bộ, ngành, địa phương đề ra cho 6 tháng cuối năm 2021 để hoàn thành 
các mục tiêu của cả năm 2021. Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
nâng cao sự tích cực, chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong việc 
khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng các kịch bản đối phó với dịch 
bệnh Covid-19 để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp 
tích cực vào nền kinh tế. Bốn là, tuyên truyền để ổn định tư tưởng, tâm 
trạng cho các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, đồng lòng cùng 
Đảng, Nhà nước quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội của năm 2021.

TOÀN DÂN ĐỒNG LÒNG, ĐOÀN KẾT, ỦNG HỘ 
VÀ THAM GIA CHIẾN DỊCH TIÊM PHÒNG VACCINE
Theo Financial Times, Checking Covid-19, tính đến ngày 30/6/2021, 

trên toàn thế giới đã sản xuất và phân phối khoảng hơn 3,12 tỷ liều vaccine, 
đáp ứng khoảng 1/3 số lượng đã đặt hàng (9,31 tỷ liều). Theo dự báo của 
các chuyên gia, đến tháng 9/2021, thế giới có thể sản xuất được 5 tỷ liều 
vaccine, vẫn còn thiếu khoảng 4,31 tỷ liều.

Đối với Việt Nam, để chiến thắng dịch bệnh Covid-19, Chính phủ 
Việt Nam xác định việc tiếp cận và tiêm chủng vaccine là giải pháp rất 
quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã sớm dự báo, chỉ 
đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch, trong đó triển khai chiến lược 
vaccine, gồm 3 nội dung: Một là, tiếp cận nguồn vaccine từ bên ngoài; 
Hai là, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc chuyển giao công nghệ và 
sản xuất vaccine; Ba là, sản xuất vaccine trong nước, bảo đảm triển khai 
tiêm chủng an toàn và hiệu quả cho người dân.

Thời gian qua, ngoại giao vaccine đã và đang được triển khai quyết 
liệt trên nhiều cấp khác nhau, đặc biệt ở cấp cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước, Chủ tịch Quốc hội và đặc biệt là Chính phủ và Thủ tướng Chính 
phủ đã quan tâm, chỉ đạo và tham gia trực tiếp. Thủ tướng Chính phủ 
cũng đã chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan cùng 
với hơn 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc. Nhờ đó, 
ngoại giao vaccine đã có một số kết quả tích cực. Thông qua cơ chế 
COVAX, Việt Nam đã tiếp nhận được vaccine của các nước: Trung Quốc, 
Nhật Bản, Nga, Mỹ, Cuba, Anh, Đức, Australia, Ấn Độ... Tất cả các loại 
vaccine được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đưa về Việt Nam đều đảm bảo 
an toàn và hiệu quả. Hiện nay, đã có cam kết viện trợ, ký hợp đồng cung 
ứng trong năm 2021 cho Việt Nam khoảng hơn 105 triệu liều vaccine 
và Việt Nam đang đàm phán khoảng 45 triệu liều cũng như tiếp tục tìm 
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kiếm, đàm phán các nguồn vaccine khác. Tuy nhiên, trong điều kiện khan 
hiếm vaccine trên toàn cầu, từ nay đến hết quý III/2021, dự kiến Việt 
Nam nhận khoảng 30 triệu liều vaccine. Đến quý IV/2021 và năm 2022, 
tình hình cung cấp vaccine sẽ thay đổi tích cực. Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ đặt mục tiêu tăng tốc hơn nữa trong việc thực hiện triển khai 
hiệu quả, quyết liệt hơn ngoại giao vaccine, tập trung vào 3 hướng chính: 
(i) Triển khai cam kết mà Việt Nam đã ký với các đối tác để cung cấp cho 
70% dân số; (ii) Tiếp tục vận động đối tác và các tổ chức quốc tế cung cấp 
nguồn vaccine cho Việt Nam; (iii) Thúc đẩy hợp tác chuyển giao công 
nghệ và sản xuất vaccine trong nước để phục vụ cho việc tiêm chủng 
thường xuyên, lâu dài.

Để đạt mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn 
dịch cộng đồng với khoảng 70% dân số Việt Nam được tiêm chủng vaccine 
phòng Covid-19, ngày 08/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3355/
QĐ-BYT về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 
năm 2021 - 2022. Ngày 10/7/2021, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng 
và các bộ, ngành chính thức phát động Chiến dịch tiêm chủng vaccine 
phòng Covid-19 trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, 
tính mạng của nhân dân và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Bộ Y 
tế cùng các bộ quyết tâm, nỗ lực để thực hiện hiệu quả, thành công chiến 
dịch tiêm chủng với phương châm “tiêm đến đâu an toàn đến đó”, “không 
bỏ phí bất cứ một liều vaccine nào” và “không lãng phí bất cứ đồng nào 
từ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của Việt Nam”. Thủ tướng Chính 
phủ khẳng định, để thực hiện Chiến dịch tiêm chủng đạt hiệu quả, phải tổ 
chức điều phối tiêm thật tốt; để thực hiện Chiến lược vaccine, chăm lo dài 
hạn cho sức khỏe của nhân dân, Đảng và Nhà nước sẽ thực hiện mục tiêu 
đẩy mạnh sản xuất trong nước và nhập khẩu để có đủ nguồn vaccine. Thủ 
tướng Chính phủ kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ và trách nhiệm 
cộng đồng của toàn thể nhân dân để chiến thắng dịch bệnh.

MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI, KHU VỰC 6 THÁNG  
ĐẦU NĂM 2021 VÀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG  

VÀ NHÀ NƯỚC TA

1. Tình hình thế giới và khu vực 6 tháng đầu năm 2021
Tình hình thế giới và khu vực 6 tháng đầu năm 2021 chuyển động 

nhanh, phức tạp dưới tác động của nhiều nhân tố, nhất là do đại dịch 
Covid-19, sự điều chỉnh và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, 
tác động trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước ta, 
trong đó nổi lên một số vấn đề lớn đáng chú ý như sau:

Một là, việc kiểm soát đại dịch Covid-19, tuy còn nhiều khó khăn 
nhưng có tiến triển tích cực, tại nhiều nước phát triển, việc sản xuất 
vắc-xin được nâng lên và hiệu quả của vắc-xin được khẳng định. Tuy 
nhiên, các biến thể vi-rút mới xuất hiện đã đe dọa và kéo lùi thành quả 
chống dịch và phục hồi kinh tế, ngay tại các nước phát triển, có tỷ lệ 
tiêm chủng cao; sự khan hiếm, cạnh tranh toàn cầu về vắc-xin khiến các 
nước đang phát triển tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn.

Hai là, kinh tế thế giới được dự báo phục hồi khả quan, song còn 
bấp bênh và tiềm ẩn nhiều rủi ro. GDP toàn cầu dự báo tăng 5,6% năm 
2021. Tuy nhiên, sự phục hồi kinh tế không đồng đều diễn ra giữa các 
lĩnh vực, giữa các nhóm nước, giữa thương mại với đầu tư nước ngoài. 
Trong đó, một số ngành còn gặp nhiều khó khăn như: Hàng không, du 
lịch, giao thông vận tải...

Ba là, một số xu hướng xuất hiện từ trước đại dịch tiếp tục được 
đẩy mạnh hơn hiện nay, nhất là tăng trưởng xanh, liên kết kinh tế, ký 
kết các FTAs; xu hướng chuyển đổi số, liên kết số, xây dựng luật chơi 
về số. 

Bốn là, các nước lớn cạnh tranh chiến lược gay gắt, toàn diện; 
xu thế tập hợp lực lượng gia tăng. Quan hệ Mỹ - Trung vận động theo 
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hướng cạnh tranh chiến lược. Quan hệ giữa Mỹ, EU với Nga tiếp tục 
căng thẳng, song đã có nhiều dấu hiệu dịu xuống, hai bên đã tổ chức 
Hội nghị Thượng đỉnh ngày 16/6/2021. Quan hệ Trung - Nga được lãnh 
đạo hai nước tuyên bố là “đang tốt đẹp nhất trong lịch sử”…

Năm là, chủ nghĩa đa phương được củng cố. Chính quyền Tổng 
thống Joe Biden đã tạo động lực cho một số cơ chế đa phương, nhất là 
tập hợp được các đồng minh, đối tác để ứng phó với các thách thức toàn 
cầu (biến đổi khí hậu, Covid-19...). Các tổ chức đa phương tuy còn gặp 
khó khăn, song phát huy được vai trò, hiệu quả hơn.

Sáu là, các nước lớn tiếp tục ưu tiên tăng cường quan hệ và triển 
khai chính sách tại châu Á - Ấn Độ Dương, Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương, đồng thời đẩy mạnh cạnh tranh chiến lược nước lớn. 

Bảy là, Đông Nam Á trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ nhiều 
năm qua do tác động đồng thời của dịch bệnh; các nước lớn tăng cường 
lôi kéo, tranh giành ảnh hưởng và chính biến tại Mi-an-ma.  ASEAN ưu 
tiên ứng phó với Covid-19; tích cực can dự trong xử lý vấn đề Mi-an-
ma. Bên cạnh đó, ASEAN đang bộc lộ nhiều khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19 và không chủ động được về vắc-xin; một số 
thỏa thuận đạt được trong 2020 vẫn chưa được triển khai do các nguyên 
nhân khách quan và chủ quan…

Tám là, tình hình Biển Đông không xảy ra sự cố lớn, song xu 
hướng phức tạp trên thực địa gia tăng. Cả Trung Quốc và Mỹ đều tăng 
cường các hoạt động của tàu thuyền quân sự ở Biển Đông. Vấn đề Biển 
Đông được quốc tế hóa ở mức cao. Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Anh, Pháp, 
Đức, Ca-na-đa cử tàu hiện diện hoặc tập trận ở Biển Đông. Các Hội 
nghị Thượng đỉnh hoặc Bộ trưởng nhóm Bộ Tứ, NATO, EU, G7... nêu 
quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông. Các nước Phi-líp-pin, In-đô-
nê-xi-a và Ma-lai-xi-a tích cực và phản ứng mạnh hơn trước hành động 
của Trung Quốc về khía cạnh pháp lý và trên thực địa…

2. Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta
Thứ nhất, tích cực, chủ động, linh hoạt và kịp thời tổ chức các hoạt 

động đối ngoại cấp cao song phương nhằm xây dựng và tăng cường quan 
hệ giữa lãnh đạo nước ta với lãnh đạo các nước, góp phần đưa quan hệ 
hợp tác đi vào chiều sâu. Sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng và Nhà 
nước ta đã triển khai các hoạt động đối ngoại với các nước và đối tác. 
Lãnh đạo các ban Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Công an, 
Ngoại giao, các bộ, ngành Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị... 
đã tích cực tiến hành rất nhiều các cuộc điện đàm, trao đổi, tiếp xúc với 
các đối tác. Các hoạt động đối ngoại cấp cao được triển khai có trọng 
điểm, nội dung thực chất, tập trung vào các vấn đề có nhu cầu, hợp tác về 
tiếp cận vắc-xin, thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, xuất khẩu hàng 
hóa, đầu tư, tăng trưởng xanh, hạ tầng, kinh tế số... Cùng với chương 
trình hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các kênh 
đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc 
phòng triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thứ hai, tích cực vận động tiếp cận vắc-xin, đồng thời hỗ trợ các 
nước ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của 
Bộ Chính trị, sự chỉ đạo và tham gia trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo 
chủ chốt, các bộ, ban, ngành, các kênh đối ngoại đã đẩy mạnh trọng tâm 
“ngoại giao vắc-xin”, nhất là triển khai vận động trong các hoạt động đối 
ngoại cao nhất của lãnh đạo nước ta, đạt nhiều kết quả khả quan. Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài tích cực vận động ở nước sở tại cung cấp 
vắc-xin và chuyển giao công nghệ sản xuất. Các cơ quan và địa phương 
phối hợp triển khai quyết liệt các hoạt động phục vụ mục tiêu kép, tập 
trung vào: (i) ứng phó và ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, 
phối hợp tốt với các nước bạn để giải quyết các khía cạnh phức tạp, quản 
lý xuất nhập cảnh; (ii) phối hợp tổ chức nhiều chuyến bay, đưa công dân 
thuộc các đối tượng ưu tiên về nước; (iii) trao tặng các vật tư y tế và hỗ 
trợ tiền mặt cho các đối tác nước ngoài cũng như cộng đồng người Việt 
Nam tại các nước…
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Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại đa phương, đảm 
nhận tốt trọng trách Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc 
trong tháng 04/2021 và phát huy vai trò trong ASEAN. Các bộ, 
ban, ngành đã tích cực phối hợp triển khai Chỉ thị số 25 của Ban Bí 
thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, với 
nhiều sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng. Tại các hoạt động 
trên, Việt Nam đã lồng ghép những vấn đề có lợi ích, nhấn mạnh yêu cầu 
hợp tác và đoàn kết trong kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm tiếp cận vắc-xin 
công bằng, xử lý các khác biệt, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, huy 
động nguồn lực cho phát triển bền vững và bao trùm... Việt Nam đảm 
nhiệm tốt trọng trách Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên 
hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, nhất là vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo 
an Liên hợp quốc trong tháng 4/2021. Trong ASEAN, Việt Nam tiếp tục 
thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN và vị thế của Việt Nam…

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại giao kinh 
tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm 
trung tâm. Các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp góp phần hỗ trợ các 
doanh nghiệp, địa phương mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, giải 
quyết các tranh chấp thương mại, bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh 
nghiệp Việt Nam. Các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, bước đầu 
vận động thành công Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 
các quốc gia thao túng tiền tệ (16/4/2021). Công tác hội nhập kinh tế 
quốc tế tiếp tục bám sát Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ 
về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); thúc 
đẩy thủ tục phê chuẩn trong nước Hiệp định Đối tác kinh tế toàn khu vực 
(RCEP), vận động thành công 7 Nghị viện thành viên EU phê chuẩn Hiệp 
định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)... Bên cạnh đó, Việt Nam 
tích cực đóng góp tại các diễn đàn đa phương, như: APEC, ASEM; tham 
gia quá trình tham vấn lựa chọn Tổng Giám đốc Tổ chức thương mại thế 
giới (WTO). Các đề xuất, sáng kiến của Việt Nam được nhiều nước đánh 
giá cao.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2021

1. Giá nước sạch sinh hoạt cao nhất là 18.000 đồng/m3. Theo 
Thông tư số 44/2021/TT-BTC, ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy 
định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch 
sinh hoạt, có hiệu lực từ ngày 05/8/2021 thì khung giá nước sạch được 
quy định như sau: Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 có mức giá tối thiểu 
3.500 đồng/m3, tối đa 18.000 đồng/m3. Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 
5 có mức từ 3.000 - 15.000 đồng/m3. Khu vực nông thôn có mức từ 
2.000 - 11.000 đồng/m3.

2. Bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành 
chính. Thông tư số 02/2021/TT-BNV, ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ 
quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối 
với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức văn 
thư, có hiệu lực từ 01/8/2021. Điểm mới của Thông tư này là chính 
thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ 
và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công 
chức chuyên ngành văn thư. Cụ thể, đối với ngạch Chuyên viên cao 
cấp, về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng, Thông tư chỉ yêu cầu 
bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp trở lên; bằng tốt nghiệp cao 
cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính 
hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý 
luận chính trị; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo 
chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp. Đối với ngạch Chuyên viên chính, 
tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng là: Có bằng tốt nghiệp đại 
học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực 
công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu 
chuẩn ngạch Chuyên viên chính. Ngạch Chuyên viên cũng chỉ cần 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực 
công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu 
chuẩn ngạch chuyên viên.
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3. Quy định mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức. 
Có hiệu lực từ ngày 15/8/2021, Thông tư số 03/2021/TT-BNV, ngày 
29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ 
nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối 
và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động. Theo đó, Thông tư bổ sung thêm 4 
trường hợp về thời gian không được tính để xét nâng bậc lương 
thường xuyên gồm: (1) Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp 
được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề 
nghiệp viên chức tập sự). (2) Thời gian cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ 
quân sự tại ngũ. (3) Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; 
trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc 
lương thường xuyên thì tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương 
thường xuyên. (4) Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo 
quy định hiện hành của pháp luật.

4. Ba trường hợp dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2021/TT-
BLĐTBXH, ngày 24/6/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 
với đối tượng bảo trợ xã hội, có hiệu lực từ ngày 08/8/2021. Theo 
đó, tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 
dưỡng hàng tháng các trường hợp sau đây: (1) Đối tượng không 
nhận chế độ, chính sách liên tục từ 03 tháng trở lên; (2) Đối tượng 
không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 
việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ 
giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng; 
(3) Đối tượng bị tạm giam từ 01 tháng trở lên đối với trường hợp đối 
tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm về tệ nạn xã hội, trường hợp 
nào thì kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách; cảnh cáo hoặc cách 
chức (nếu có chức vụ)?

Trả lời: Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 31, Quy định 102 quy định:
- Khoản 1: Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây 

hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Biết 
nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình tham gia 
đánh bạc, cho vay nặng lãi dưới mọi hình thức mà không có biện pháp 
ngăn chặn hoặc không báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình 
sử dụng hoặc tàng trữ, lưu hành, mua bán, vận chuyển văn hóa phẩm 
có nội dung cấm, độc hại mà không báo cáo với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền.

- Khoản 2: Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 
1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm 
trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình 
thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): a) Tham gia đánh bạc 
hoặc sử dụng các chất ma túy hoặc tham gia các tệ nạn xã hội khác. b) 
Người có nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội mà 
dung túng, bao che, tiếp tay hoặc không kịp thời xử lý người vi phạm 
các hành vi mua dâm, bán dâm, sử dụng ma túy, đánh bạc, cho vay nặng 
lãi hoặc tàng trữ, lưu hành, mua bán, vận chuyển văn hóa phẩm có nội 
dung cấm, độc hại. c) Tàng trữ, lưu hành, mua bán, vận chuyển văn hóa 
phẩm có nội dung cấm, độc hại. d) Dung túng, chứa chấp hoặc do thiếu 
trách nhiệm để hành vi mại dâm, ma túy, đánh bạc và tệ nạn xã hội khác 
xảy ra trong đơn vị, cơ quan, tổ chức, địa bàn do mình trực tiếp quản 
lý, phụ trách. đ) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong 
gia đình sử dụng, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất 
ma túy.
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