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

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, 
lãng phí, chống bệnh quan liêu

Đã 70 năm trôi qua, nhưng tác phẩm “Thực hành tiết kiệm, chống 
tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 
còn nguyên giá trị, theo Người, ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó ắt có 
tham ô, lãng phí và nơi nào bệnh quan liêu càng nặng, thì ở nơi đó càng 
nhiều lãng phí, tham ô, càng nhiều hiện tượng tham nhũng.  

Vì thế, khi chính quyền cách mạng được thiết lập và vận hành 
trong toàn quốc; khi trong các cơ quan công quyền đã xuất hiện sự lãng 
phí của công, bệnh quan liêu, cửa quyền, nạn tham ô, tham nhũng… thì 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ phiền lòng trước sự lên mặt của những 
“ông quan cách mạng”, những “quan phụ mẫu của dân” mà Người còn 
rất nghiêm khắc tự phê bình và nhận trách nhiệm trước quốc dân. Người 
đã tự phê bình rằng: “Chính phủ do tôi đứng đầu chưa làm được việc gì 
đáng kể cho Nhân dân…Có thể đổ cho rằng những khuyết điểm đó là vì 
thời gian còn ngắn ngủi, vì nước ta còn mới, hoặc vì lẽ này, lẽ khác… 
Nhưng không, tôi phải nói thật: Những sự thành công là nhờ đồng bào 
cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại chúng tôi”.

Để Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiên phong/
cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam thì càng khó khăn, gian khổ, 
đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng càng phải nỗ lực rèn luyện đạo đức 
cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nơi nào, 
thời điểm nào mà chủ nghĩa cá nhân phát tác, thì nơi đó, khi đó người 
cán bộ cách mạng sa vào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, vì thế mà nguồn sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất trong từng 
tổ chức cơ sở Đảng cũng bị rạn nứt và niềm tin của quần chúng nhân 
dân vào Đảng, chính quyền cũng bị xói mòn.
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Đặc biệt, tháng 3/1952, khi cả nước đang phải tập trung mọi nguồn 
lực cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra ngày càng quyết 
liệt; khi yêu cầu và đòi hỏi phải tập trung trí lực, sức mạnh của khối đại 
đoàn kết của toàn dân tộc, nhất là sự nêu gương về đạo đức cách mạng 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên trở nên cấp bách, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã viết tác phẩm “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống 
bệnh quan liêu”, trong đó, phân tích rõ biểu hiện, bản chất, tác hại, 
nguyên nhân, những biện pháp chống các bệnh này và thực hành chính 
sách tiết kiệm.

Cũng theo lời Người, tuy tham ô, tham nhũng, lãng phí, bệnh quan 
liêu “không mang gươm súng” nhưng lại là kẻ thù khá nguy hiểm. Vì 
nó “nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta” và 
“cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến… làm hỏng tinh 
thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức 
cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”, nên chúng đều là con đẻ 
của chủ nghĩa cá nhân. Vì, trong khi các chiến sĩ đã hy sinh xương máu, 
đồng bào đã hy sinh mồ hôi, nước mắt để góp sức cho sự nghiệp kháng 
chiến và kiến quốc, thì những kẻ tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu đã “phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính 
phủ và của Nhân dân” nên chúng đều “là kẻ thù của Nhân dân, của bộ 
đội và của Chính phủ”.

Vì thế, phòng, chống và đấu tranh với những tệ nạn, với những 
“con đẻ” của chủ nghĩa cá nhân dễ lây lan, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh 
hưởng đến chính trị và làm xói mòn lòng tin của quần chúng nhân dân 
với Đảng, Nhà nước này cũng “quan trọng và cần kíp như việc đánh 
giặc trên mặt trận”. Hơn nữa, theo Người, để giành chiến thắng trong 
cuộc đấu tranh trên “mặt trận tư tưởng và chính trị” này, thì mỗi cấp ủy, 
mỗi tổ chức cơ sở Đảng đều “ắt phải chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, ắt phải 
có lãnh đạo và trung kiên”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nêu rõ cách thức nghiên cứu 
những tài liệu về tiết kiệm, về tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu để 
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tiến hành, sửa chữa những căn bệnh đó với tinh thần “giáo dục là chính, 
trừng phạt là phụ”, mà Người còn yêu cầu phải có khen thưởng và kỷ 
luật công minh khi thực thi phong trào này. Quán triệt sâu sắc rằng: 
“Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng” và “chống tham ô, 
lãng phí, quan liêu là dân chủ”, Người nhấn mạnh các nguyên tắc tiến 
hành trên tinh thần “từ trên đến dưới phải đồng tâm hiệp lực để thắng 
lợi trong phong trào này”. Cụ thể, là phải làm một cách có trọng tâm, 
từng bước, phải nắm vững và vào sâu; phải làm từ cấp trên xuống cấp 
dưới, từ bộ phận chính đến bộ phận phụ. Trong đó, cán bộ cao cấp mỗi 
nơi phải “thật thà kiểm thảo để làm gương mẫu”, “thật thà báo cáo tình 
hình của đơn vị mình”, phải kiên quyết “nhổ cỏ” và phải “nắm vững 
trọng điểm”…

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh rằng, tham ô, tham nhũng, 
lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của Nhân dân, kẻ thù của việc xây 
dựng một xã hội cần, kiệm, liêm, chính, nên muốn chiến thắng kẻ thù 
“ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng”, để chống kẻ thù lúc nào cũng 
kề cận trong ta, “ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp 
xây dựng cách mạng” thì “chiến sĩ và Nhân dân phải hăng hái tham gia 
phong trào ấy”, vì sự theo dõi, sự cảnh giác, sự giúp sức Nhân dân sẽ là 
những ngọn đèn pha soi rọi khắp nơi, không để cho tệ nạn tham ô, lãng 
phí, bệnh quan liêu còn nơi ẩn nấp, phát tác và hoành hành.

Có thể khẳng định rằng, 70 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết tác phẩm “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh 
quan liêu”, những phân tích, cảnh báo và chỉ dẫn của Người vẫn vẹn 
nguyên giá trị hiện thực. Trong bối cảnh đất nước tiếp tục kiên định mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội và đổi mới, hội nhập quốc tế, Đảng càng phải nỗ lực để 
hoàn thành trọng trách trước Tổ quốc và Nhân dân, để Đảng xứng đáng 
với niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân, xứng đáng vừa là người lãnh 
đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân như căn dặn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG  
TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN  
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

Vấn đề kiểm soát quyền lực được Ðảng ta chú trọng gắn liền với 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đặc biệt là nhiệm kỳ Ðại hội XI, 
XII, XIII. Ðại hội XIII của Ðảng đã đặt ra yêu cầu: “Tăng cường công 
khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và của cán 
bộ, công chức, viên chức”. Ðiều này thể hiện quyết tâm chính trị của 
Ðảng nhằm xây dựng, phát triển một cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu 
quả, ngăn chặn tình trạng lạm quyền, lộng quyền, “lợi ích nhóm”, tham 
nhũng, tiêu cực. 

Kế thừa những quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh và của Ðảng, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, trong 
tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đã đề cập đến tư tưởng, quan điểm về công tác kiểm soát quyền 
lực, có thể khái quát ở những phương diện sau đây:

- Thứ nhất, về sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực. Xã hội muốn 
tồn tại, phát triển đều phải được quản lý bằng hệ thống luật pháp, chuẩn 
mực đạo đức xã hội, nhất là trong điều kiện nước ta xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tác phẩm chỉ rõ: “Chúng ta ai cũng biết, 
một gia đình muốn êm ấm, hòa thuận, hạnh phúc thì cùng với sự dạy 
bảo, khuyên nhủ còn phải có khuôn phép, gia phong, nền nếp (nếp nhà): 
“Trên kính dưới nhường”, tôn ti trật tự,... Một làng, một xã, một dòng họ 
cũng có hương ước, quy ước, lệ làng; một cơ quan, một công sở phải có 
“nội quy”; một tổ chức, đoàn thể phải có “quy chế”, có “điều lệ”... Một 
đất nước, một xã hội muốn tốt đẹp thì bên cạnh sự giáo dục, sự khuyên 
nhủ, càng phải có kỷ cương, phép nước, phải có pháp luật nghiêm minh 
để bảo vệ cái tốt, cái đúng; răn đe, trừng trị những cái xấu, cái sai… tức 
là phải có sự quản lý bằng cơ chế, pháp luật, phải có phép nước”.
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Quyền lực không được kiểm soát, tình trạng tha hóa quyền lực rất 
dễ dẫn đến quyết định, việc làm không đúng nguyên tắc, quy định, để 
lại hậu quả tai hại. Tổ chức càng lớn, chức vụ càng cao nếu xảy ra tha 
hóa quyền lực thì hậu quả, tác động càng rộng, tính chất càng nghiêm 
trọng, thậm chí là liên quan đến lợi ích sống còn của quốc gia, dân tộc, 
sự tồn vong của một chế độ. Mặt khác, tình trạng “lộng quyền”, “lạm 
quyền”, làm không đúng quy định, thực hiện không hết chức năng của 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, xảy ra hiện tượng tiêu cực, tham 
nhũng, lãng phí... làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Ðảng, hiệu lực, 
hiệu quả quản lý của Nhà nước, niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống 
chính trị, chế độ xã hội.

Như vậy, quyền lực là vấn đề không thể thiếu để duy trì trật tự xã 
hội. Quyền lực cũng có xu hướng bị lạm dụng để vun vén lợi ích cá 
nhân, có quyền rất dễ bị cám dỗ, tha hóa, lạm quyền, lộng quyền; vì 
thế cần phải kiểm soát, cơ chế bảo đảm, chế tài xử lý để xã hội thực sự 
công bằng, thể hiện thượng tôn pháp luật. Kiểm soát quyền lực chính 
trị là cần thiết, tất yếu khách quan đối với bất cứ thể chế chính trị nào.

- Thứ hai, về tha hóa quyền lực, trong tác phẩm, Tổng Bí thư đã 
chỉ ra những biểu hiện của tha hóa quyền lực. Theo đó, “tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”, tham nhũng, lợi ích nhóm, lãng phí, tiêu cực còn có những 
diễn biến phức tạp, khó lường; những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức 
đảng, đảng viên có nguy cơ gia tăng về số lượng và nghiêm trọng hơn 
về mức độ, tính chất, quy mô và tinh vi trong cách vi phạm.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, ở đâu có quyền lực, ở đó có tha hóa 
quyền lực. Tha hóa quyền lực là hiện tượng sử dụng quyền lực không 
đúng với chức năng, thẩm quyền và diễn ra theo cả hai hướng: 

 Tình trạng “lạm quyền”, “lộng quyền”: là hành vi lợi dụng quyền 
lực được trao, làm và quyết định những việc vượt quá thẩm quyền, chức 
năng, nhiệm vụ được giao. Ðó là tình trạng “vi phạm nguyên tắc và quy 
chế làm việc, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, quan liêu, xa 
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dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi 
ích nhóm... lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, luật pháp, cố ý làm 
trái, trục lợi, làm thất thoát lớn vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả 
nghiêm trọng. Hay như “Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, 
chuyên quyền, độc đoán; không công bằng, công minh trong đánh giá, 
sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình... Ðể nội 
bộ mất đoàn kết... lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính”, “cua cậy 
càng, cá cậy vây”...

Tình trạng không làm hết, không “tròn vai” quyền lực được trao: 
đó là hiện tượng không làm hết chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được 
trao. Cụ thể là bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định vào 
đường lối quan điểm của Ðảng, cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chọt, 
thiếu chính kiến, “mũ ni che tai”, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai 
không đấu tranh; nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; thiếu tu 
dưỡng, rèn luyện; không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm 
việc kém hiệu quả, ý thức kỷ luật kém, không chấp hành kỷ luật tổ chức, 
“trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “quyền anh, quyền tôi”...

Cả “lộng quyền”, “lạm quyền”, làm không hết, không “tròn vai” 
quyền lực được trao đều có thể để lại những hậu quả là làm sai, làm 
trái, làm không hết chức trách nhiệm vụ, gây hậu quả. Bằng những biểu 
hiện cụ thể, Tổng Bí thư đã chỉ rõ sự tha hóa quyền lực về “lạm quyền”, 
“lộng quyền”, tình trạng làm không hết quyền lực được trao một cách 
chi tiết, dễ hiểu, dễ nhớ. Cán bộ, đảng viên, người đọc có dễ dàng nhận 
diện, hệ thống, trên cơ sở đó phê bình, tự phê bình, “tự soi, tự sửa”, tự 
tu dưỡng, rèn luyện; đồng thời cơ quan chức năng có thể phát hiện, xử 
lý tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Thứ ba, về cơ chế, giải pháp kiểm soát quyền lực. Trong tác 
phẩm, Tổng Bí thư nhiều lần khẳng định, xã hội xã hội chủ nghĩa là xã 
hội hướng tới giá trị tiến bộ, nhân văn dựa trên nền tảng lợi ích chung 
của toàn xã hội, hài hòa với lợi ích chính đáng của con người. Mô hình 
chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là “Ðảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý và Nhân dân làm chủ”. 
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Ðảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã 
hội. Ðối với kiểm soát quyền lực, Ðảng lãnh đạo bằng chủ trương, 
đường lối, quy định để kiểm soát quyền lực trong Ðảng; trên cơ sở đó, 
Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa thành pháp luật. Ðảng thực hiện chức 
năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước thông 
qua kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong cơ quan nhà nước 
để ngăn chặn, xử lý tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Nhà nước được tổ chức quyền lực theo nguyên tắc “quyền lực nhà 
nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ 
quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”. Mặt trận và 
tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát và phản biện mang tính xã 
hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân 
dân. Nhân dân thực hiện vai trò làm chủ, thực hiện dân chủ trực tiếp, 
dân chủ đại diện, nhất là ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch, trách 
nhiệm giải trình; người đứng đầu ở nhiều cấp ủy đảng, chính quyền tăng 
cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những bức xúc, 
nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Cơ chế kiểm soát quyền lực luôn bảo đảm sự phối hợp giữa kiểm 
tra, giám sát của Ðảng với thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra, 
truy tố, xét xử chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, hạn chế sự chồng chéo trong 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời phát hiện những 
sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, đề xuất bổ sung, sửa đổi các 
văn bản có liên quan cho phù hợp. Sự phối hợp đó góp phần thực hiện 
có hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực.

Ðể kiểm soát quyền lực, trong tác phẩm, Tổng Bí thư xác định 
nhiều giải pháp cụ thể để kiểm soát quyền lực. Ðáng chú ý là: (i) Xây 
dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực 
hiện trách nhiệm nêu gương, “người có chức vụ càng cao, cương vị 
càng lớn càng phải gương mẫu”. Tăng cường xây dựng Ðảng về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để Ðảng ta thật sự trong sạch, vững 
mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; (ii) Xây dựng nhà nước pháp quyền 
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xã hội chủ nghĩa hiệu lực, hiệu quả, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng 
bộ, khoa học; xây dựng được thể chế đầy đủ, chặt chẽ, làm căn cứ để 
thực hiện ngăn chặn tha hóa quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực. Người có chức, có quyền không thể tham nhũng được nếu có các 
quy định pháp lý chặt chẽ, đầy đủ, công khai, minh bạch và được kiểm 
tra, giám sát thường xuyên; phòng, chống tham nhũng; kịp thời khắc 
phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không 
thể tham nhũng”; (iii) Thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát theo 
phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; (iv) Xử lý, kỷ 
luật nghiêm minh những sai phạm, công tác phát hiện và xử lý phải 
được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công 
tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 11
Ngày 05/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) tổ 

chức Hội nghị lần thứ 11. Hội nghị thông qua đánh giá tình hình thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, phương 
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đánh giá công tác xây dựng 
Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 
năm 2022; điều chỉnh một số nhiệm vụ theo Chương trình công tác 
năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII); Báo cáo tình 
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến điều chỉnh 
kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 và ước thực hiện 
thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án điều 
hành ngân sách nhà nước năm 2022; xem xét, góp ý Đồ án Điều chỉnh 
quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm 
nhìn đến năm 2050; thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy 
thực hiện một số nghị quyết của Bộ Chính trị; bầu bổ sung Ủy viên Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung quan 
trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
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Hội nghị thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2022, tình 
hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã và đang phục hồi mạnh mẽ, đạt được 
nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng so với cùng 
kỳ năm trước, trong đó GRDP tăng 12,58%, đứng thứ 5 cả nước. Các 
Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã thể hiện sự quan 
tâm sâu sắc của Trung ương đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa, 
nêu rõ mục tiêu, định hướng chiến lược, các nhiệm vụ trọng tâm phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Khánh Hòa 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề ra các cơ chế, chính sách 
đặc thù khơi thông điểm nghẽn, thu hút nguồn lực đầu tư và tạo khí thế 
phấn khởi, phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ 
động, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, các cấp ủy và chính quyền địa 
phương các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quyết tâm cao nhất triển khai thực 
hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
Trong đó, quan tâm một số nhóm công việc sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội
Thứ nhất, đối với nhóm giải pháp thực hiện các Nghị quyết của 

Trung ương, cần xác định đây là giai đoạn chuyển trọng tâm từ giai 
đoạn xây dựng chính sách sang giai đoạn xúc tiến đầu tư. Trước hết, 
cần tổ chức Hội nghị quán triệt và ban hành Kế hoạch triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí 
điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Ban 
cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương rà soát các nội 
dung thuộc thẩm quyền của UBND, HĐND tỉnh được quy định tại Nghị 
quyết số 55 của Quốc hội để chủ động thực hiện các công việc thuộc 
thẩm quyền và trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành các quy định thuộc 
thẩm quyền của HĐND, triển khai hoàn thành trong tháng 7/2022 để có 
thể thực hiện ngay khi Nghị quyết 55 có hiệu lực vào ngày 01/8/2022. 
Đồng thời, đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh 
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khẩn trương xây dựng danh mục các dự án đầu tư công và danh mục các 
dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trong giai đoạn 2020 - 2025, 
định hướng đến năm 2030 để xác định nhu cầu đầu tư và ưu tiên bố trí 
nguồn lực đầu tư, thu hút đầu tư hiệu quả. Bên cạnh đó, chủ động triển 
khai các quy hoạch phân khu và xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư chiến 
lược, nhất là đối với Khu Kinh tế Vân Phong.

Thứ hai, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền 
phê duyệt 3 quy hoạch quan trọng của tỉnh, gồm: Quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040; Điều chỉnh Quy 
hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn 
đến năm 2050. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch chung 
đô thị mới Cam Lâm và các quy hoạch phân khu thuộc khu đô thị mới 
Cam Lâm và một phần thành phố Cam Ranh để trình cấp thẩm quyền 
phê duyệt, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch 
cấp cao hơn, đúng quy định pháp luật và định hướng tại Nghị quyết 09-
NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị.

Thứ ba, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung 
chỉ đạo đôn đốc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của 
quốc gia, của tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định. Chủ động 
phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt công tác đầu tư, giải 
phóng mặt bằng đối với dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang và cao 
tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa. Đề nghị tính toán, nghiên cứu ngay 
khả năng đầu tư PPP đối với cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.

Thứ tư, triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai ngay các biện pháp cụ thể 
nhằm nâng cao thứ hạng chỉ số PCI, PAPI, PAR-Index, góp phần cải 
thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư, 
phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, kết 
luận của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác 
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phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm kiểm soát an toàn, hiệu quả 
dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên theo dõi, đánh 
giá và dự báo tình hình dịch bệnh, sẵn sàng các kịch bản cho mọi tình 
huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả 
kế hoạch tiêm vắc xin theo đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức và tính tự giác của người dân trong phòng, chống dịch.

Thứ sáu, tập trung khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, giải quyết dứt điểm 
những việc thuộc thẩm quyền của tỉnh; khắc phục các hạn chế, khuyết 
điểm theo Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy. Tích cực phối hợp với Tổ công tác của Chính phủ, bộ, ngành 
Trung ương để kiến nghị giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên 
quan đến các dự án, đất đai trong trong tổ chức thực hiện kết luận của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, nhằm khơi thông 
nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh 
tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu ý kiến ban hành thông báo kết luận riêng. 
Trong đó, lưu ý việc phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo 
vệ môi trường, tài nguyên, nhất là môi trường, tài nguyên biển; hài hòa 
giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm sinh kế, an sinh xã hội của người 
dân, các khu tái định cư cần được mở rộng thêm diện tích ở vị trí thuận 
lợi với hạ tầng xã hội đồng bộ.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung 
dự thảo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về: Thực hiện 
Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định 
hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 
24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát 
triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp 
thu các ý kiến góp ý, kết luận tại Hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo Chương 
trình hành động của Tỉnh ủy để trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.



Sinh hoaït chi boä

13

4. Về công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
đã xem xét, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ công 
tác cán bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Báo cáo công tác 
xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 
cuối năm 2022; Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 
đến Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, nhấn 
mạnh hơn nữa việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều 
động cán bộ bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, phù hợp với 
năng lực, sở trường của từng đồng chí, nhất là các đồng chí cán bộ chủ 
chốt. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, cách 
thức điều hành của chính quyền theo hướng tập trung vào các điểm trọng 
tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với 
trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo 
đảm một việc phải có một người, một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm. 
Đồng thời, đề nghị các cơ quan có liên quan tham mưu, xem xét việc ban 
hành Nghị quyết hoặc Chỉ thị chuyên đề về bảo vệ môi trường, phát triển 
bền vững tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Không thể xuyên tạc sự thật về cuộc chiến chống tham nhũng
Đối với các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, để chống 

phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, mọi khía cạnh trong xã hội đều có thể 
được lợi dụng để xuyên tạc và phòng chống tham nhũng cũng không 
tránh khỏi.

Hàng chục vụ đại án được đưa ra ánh sáng trong 10 năm qua
10 năm qua, Đảng ta đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng thì 

cũng chừng ấy thời gian, những luận điệu như vậy được tung ra, đặc biệt 
trên không gian mạng với mục đích không gì hơn là nhằm tạo ra những 
nghi kỵ giữa Đảng - người dân và ngay trong nội bộ những cán bộ, 
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đảng viên về mục đích của cuộc chiến chống tham nhũng. Năm 2019, 2 
cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã bị truy tố vì để cho một cá nhân thâu 
tóm hàng loạt nhà đất công sản, gây thất thoát hàng chục nghìn tỉ đồng. 
Hàng loạt cán bộ cao cấp của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ở nhiều địa 
phương đã bị xử lý vì những vi phạm liên quan tham nhũng, tiêu cực. 
Mới đây, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đã bị khởi tố bắt 
tạm giam vì vi phạm liên quan kit xét nghiệm COVID-19. Trước đó, 
một cựu Chủ tịch khác - ông Nguyễn Đức Chung cũng đang bị xét xử 
vì lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Hàng loạt cán bộ 
cao cấp của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ở nhiều địa phương đã bị xử 
lý vì những vi phạm liên quan tham nhũng, tiêu cực. Rõ ràng, nguyên 
tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất 
kể người đó là ai đã và đang được thực hiện trong công cuộc đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Vô căn cứ luận điệu “cuộc chiến chống tham nhũng là thất bại”
Thế nhưng, phủ nhận thực tế đó, không ít trang tin thiếu thiện chí 

với chế độ, những tổ chức phản động núp bóng dân chủ, nhân quyền 
và những phần tử bất đồng chính kiến vẫn ra rả luận điệu cũ, xuyên tạc 
công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng là “thanh trừng nội bộ”, 
là “phe cánh này đánh phe cánh kia”. Chúng ta càng chống tham nhũng 
quyết liệt bao nhiêu thì những giọng lưỡi xuyên tạc, bôi nhọ công cuộc 
chống tham nhũng, tiêu cực lại xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều 
bấy nhiêu. Các đối tượng này, thông qua mạng Internet, mạng xã hội, 
thường đăng tải các bài viết với dòng tít gây sốc, khiến người đọc tò 
mò, như kiểu “Có ai còn tin câu: Chống tham nhũng ở Việt Nam không 
có vùng cấm?” rồi “Chống tham nhũng ở Việt Nam là tự sát?” hay là 
“Sao tham nhũng vẫn cứ trơ trơ”, bất chấp thực tế là cả hệ thống chính 
trị đang cho thấy tinh thần “nói không” với tham nhũng, qua các giải 
pháp ngày càng mạnh mẽ hơn. Những luận điệu này đều hướng tới một 
kết luận chung rất vô căn cứ, đó là đã là một chế độ dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản thì không thể chống tham nhũng. Vậy bản chất của 
những luận điệu này là gì?
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Một luận điệu được một số những kẻ đứng ngoài dòng chảy như 
tổ chức phản động Việt Tân rêu rao rằng cuộc chiến chống tham nhũng 
là “thất bại”. Vì càng chống, thì tham nhũng lại càng nhiều. Đó chỉ là 
chiêu bài của những kẻ lấy hiện tượng bên ngoài để xuyên tạc bản chất 
bên trong. Bởi thực chất, một Đảng mạnh là Đảng dám nhìn thẳng vào 
sự thật, dám đấu tranh công khai và quyết liệt để ngăn chặn và đẩy lùi 
một trong những tệ nạn gắn liền với quyền lực nhà nước. Cái “nhiều” 
mà Việt Tân rêu rao chính là sự công khai minh bạch các quy trình xử 
lý tham nhũng, tiêu cực của Đảng, của các cơ quan điều tra, tố tụng và 
sự xét xử nghiêm minh đúng pháp luật của Tòa án.

Việt Nam đã và đang không ngừng hoàn thiện thể chế để phòng 
ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng hiệu quả. Sau 10 năm, Chỉ số 
Cảm nhận tham nhũng (CPI) toàn cầu của Việt Nam đã tăng 36 bậc. Từ 
123/176 quốc gia năm 2012 lên 87/180 quốc gia năm 2021.

Tham nhũng dần được đẩy lùi nhưng cuộc chiến chưa kết thúc
10 năm qua, một thực tế mà không ai có thể phủ nhận, đó là công 

tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả hết sức quan 
trọng. Hàng chục vụ đại án được đưa ra ánh sáng, hàng nghìn đảng viên 
bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng và hàng chục cán bộ cấp cao bị 
xử lý hình sự. 10 năm qua, 2.741 tổ chức đảng và 7.393 đảng viên bị 
kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực đã đạt được những kết quả to lớn, nhưng cũng từ thực tế, nhiều ý 
kiến cho rằng, tình trạng tham nhũng, dù dần được đẩy lùi, vẫn còn hết 
sức phức tạp, và cuộc chiến này chưa thể kết thúc. Rất mừng là Đảng 
ta nhận thức rất rõ điều đó, và đã có những chủ trương cho thấy, chống 
tham nhũng cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, không chùng xuống, 
không chậm lại và không có vùng cấm.

Quan trọng hơn, phòng, chống tham nhũng giờ đây đang dần 
chuyển sang thế chủ động. Tấn công trên một diện rộng hơn, từ Trung 
ương xuống tới các địa phương, từ khu vực công, mở rộng sang khu vực 
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tư. Từ xử lý vụ việc, chuyển sang tấn công vào những yếu tố được coi 
là gốc rễ của tham nhũng, như là kiểm soát quyền lực, hay là vấn đề đạo 
đức của cán bộ, đảng viên.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được xác định là cuộc 
đấu tranh không ngừng, không nghỉ. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đã nói, thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể 
xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn. Do vậy, trong 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng không thể chủ quan, nóng vội, 
thỏa mãn; không được né tránh, cầm chừng; vừa phải kiên quyết phát 
hiện, xử lý tham nhũng, vừa phải kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn ngừa, 
răn đe, không để xảy ra tham nhũng, vừa phải cảnh giác, đấu tranh với 
những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng để kích 
động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Bên cạnh đó, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về những 
yếu kém, sai phạm về tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa 
phương mình. Người được giao chức vụ, quyền hạn phải không ngừng 
tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa; đồng thời phải tăng 
cường giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người 
có chức vụ, quyền hạn. Mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ 
bằng cơ chế; quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền 
lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng 
lớn; bất kể ai lạm dụng, lợi dụng quyền lực để trục lợi đều phải bị truy 
cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm. 

Niềm mong mỏi, gửi gắm của Tổng Bí thư vào những cán bộ 
“rường cột” của Đảng và Nhà nước, những “Bao Công” của thời đại 
ngày nay, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm và dũng khí trước Đảng, 
trước Nhân dân và đất nước, gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực, cũng chính là niềm mong mỏi của người dân, để không còn có 
bất cứ một cuộc “đấu tranh” nào nữa trong mỗi con người và đất nước 
sẽ sạch bóng “giặc nội xâm”.



17

Thông tin tư liệu

TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị 
cán bộ chủ chốt triển khai công tác quy hoạch cán bộ tỉnh nhiệm kỳ 
2025 - 2030; kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh; các buổi làm 
việc của Thường trực Tỉnh ủy với các đoàn công tác của Trung ương 
như: Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn công tác 
Bộ Quốc phòng, Đoàn Kiểm tra, rà soát của Thanh tra Chính phủ, 
Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đến tỉnh tham dự Hội nghị 
tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và 
bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung 
Bộ và Tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong 
bối cảnh mới”; tổ chức cho các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực (giai đoạn 2012 - 2022); dự chương trình cầu truyền hình trực 
tiếp “Khát vọng Đại dương xanh” tại điểm cầu Khánh Hòa; phối hợp 
với các đơn vị của các bộ, ngành Trung ương tham mưu, chuẩn bị tốt 
các nội dung, điều kiện để Quốc hội thông qua Nghị quyết số 55/2022/
NQ-QH, ngày 16/6/2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc 
thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

- 28/6: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 525-QĐ/
TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 
Khánh Hòa, gồm 15 thành viên. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Phó Trưởng 
ban gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hà - Ủy 
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viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn 
Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh. Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, tổ chức bộ máy, quan hệ công 
tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh 
Hòa thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban 
Bí thư. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ 
đạo.

- 28/6: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục 
Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình cầu truyền 
hình trực tiếp “Khát vọng đại dương xanh” tại 2 điểm cầu: Hà Nội và 
Cảng quốc tế Cam Ranh. Chương trình “Khát vọng đại dương xanh” 
được xây dựng với sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động giao lưu, gặp gỡ 
và trình chiếu phóng sự, tổ chức các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng 
công phu, sân khấu, âm thanh, ánh sáng ấn tượng. Qua đó, nêu bật tình 
yêu biển, đảo của người Việt Nam, tinh thần đoàn kết vươn ra biển lớn; 
quá trình nghiên cứu môi trường, sử dụng bền vững biển và đại dương. 
Chương trình có các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý chia sẻ 
kiến thức và tình yêu biển, đảo, cũng như triển vọng về phát triển kinh 
tế biển Việt Nam.

- 30/6: HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ 
họp chuyên đề. Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu 
quyết thông qua 5 nghị quyết: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 
địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình 
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mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 
bàn tỉnh; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 
sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 
- 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt 
chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 
giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ 
trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, biểu 
quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Đào Xuân Lân 
- nguyên Giám đốc Công an tỉnh (chuyển công tác khác); miễn nhiệm 
Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đối với đồng chí Lê Minh Hiền; bầu bổ 
sung Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Giám 
đốc Công an tỉnh.

- 06/7: UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6/2022. Theo báo cáo của 
UBND tỉnh, 6 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã 
phục hồi rõ nét và đạt kết quả quan trọng, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 
tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn 
tỉnh (GRDP) tăng 12,58%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,5%; 
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 40.550 
tỷ đồng, tăng 21,6%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa được 790,1 triệu 
USD, tăng 31,4%; thu ngân sách hơn 8.618,7 tỷ đồng, bằng 71,7% dự 
toán và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch hơn 
5.549 tỷ đồng, tăng 209, 4%; tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 29,4% so 
với kế hoạch vốn được tỉnh giao thực tế... 
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- 10/6: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5225/KH-UBND tuyên 
truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, định 
hướng đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2022 - 2025, các sở, ngành, 
địa phương sẽ tập trung tuyên truyền về các văn bản, các quan điểm, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển 
đổi số; thông tin các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, 
ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công 
nghệ số đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; về các 
cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, 
phát triển nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu 
cầu chuyển đổi số; các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, 
xã hội số; một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đối số trên địa bàn tỉnh…

- 06/7: tại thị xã Ninh Hòa, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với 
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch 
tâm linh tỉnh tổ chức hội thảo Đề đốc Trịnh Phong - Thủ lĩnh phong 
trào Cần Vương ở Khánh Hòa. Tại hội thảo, gần 150 đại biểu là các nhà 
quản lý, nhà khoa học, những người làm công tác văn hóa, đoàn viên, 
thanh niên, gia tộc họ Trịnh được thông tin, tìm hiểu về các nội dung: 
Trịnh Phong và phong trào Cần Vương ở Khánh Hòa trong sự phối hợp 
với các tỉnh Nam Trung Kỳ chống Pháp cuối thế kỷ XIX; Hội Nam 
Trung nghĩa sĩ trên đất Khánh Hòa; Bình Tây đại tướng Trịnh Phong 
với phong trào Cần Vương ở Khánh Hòa; phong trào yêu nước, chống 
Pháp của Nhân dân Khánh Hòa cuối thế kỷ XIX; yếu tố biển trong cuộc 
khởi nghĩa của Trịnh Phong ở Khánh Hòa… Các đại biểu cũng kiến 
nghị, đề xuất những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của phong 
trào Cần Vương ở Khánh Hòa như: Xây dựng bia, đền tưởng niệm tại 
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nơi Đề đốc Trịnh Phong chiến đấu và hy sinh; tiếp tục nghiên cứu tư 
liệu để làm rõ về cuộc đời, sự nghiệp của ông; đưa các chủ đề, bài học 
về Đề đốc Trịnh Phong và phong trào Cần Vương ở Khánh Hòa vào 
giảng dạy trong nhà trường…

Nhân sự mới:
Ngày 01/7/2022, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Đặng Quốc 
Văn - Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa và Thể thao 
giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thời hạn 5 năm, kể 
từ ngày 01/7/2022.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG DÂN HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 

Quyết định số 677/QĐ-TTg, ngày 03/6/2022 của Thủ tướng phê 
duyệt Chương trình “xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 
2021 - 2030” nêu rõ mục tiêu chung là: Thúc đẩy việc học tập suốt đời 
để con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm 
năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, 
yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả... trên cơ sở hình thành mô 
hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, 
điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi 
công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, 
đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần 
xây dựng thành công một xã hội học tập.

Mục tiêu cụ thể là: Phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ, hội 
viên Hội Khuyến học Việt Nam được học tập quán triệt các tiêu chí 
xây dựng mô hình “Công dân học tập”; 40% người lớn trong gia đình 
học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập (thôn, bản, tổ dân phố và 



22

Thông tin tư liệu

tương đương), 60% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 
đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan Trung ương đạt 
danh hiệu “Công dân học tập”; 70% những người đạt danh hiệu “Công 
dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công 
việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 
60% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá 
“Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Phấn đấu đến năm 2030, tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, 
hội viên Hội Khuyến học Việt Nam để hiểu rõ và triển khai hiệu quả các 
tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”; 60% người lớn trong gia 
đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập (thôn, bản, tổ dân phố 
và tương đương), 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan Trung 
ương đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 90% những người đạt danh 
hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu 
cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; 
trong đó 80% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí 
đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 
“VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”

 Công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của 
Đảng, Nhà nước ta; là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, 
lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến 
bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của Nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo 
bền vững; ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ sự quan tâm vào cuộc 
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và phát huy trách nhiệm của người dân cả nước trong thực hiện công 
tác giảm nghèo và vì người nghèo, Quyết định số 666/QĐ-TTg, ngày 
02/6/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì 
người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 nêu 
rõ nội dung phong trào thi đua như sau:

Các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển 
khai kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. Tiếp 
tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với 
mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và 
khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; đổi mới 
cách tiếp cận về giảm nghèo, ban hành chính sách hỗ trợ có điều kiện, 
tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, trợ giúp xã 
hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động; khuyến khích doanh 
nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản 
phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ phát triển các mô 
hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là ở vùng nông 
thôn, miền núi. Huy động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và 
ngoài nước có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức 
trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, địa bàn nghèo…

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thi đua đề ra nội 
dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương, bố trí và huy động 
đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, 
giàu; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu 
quả về giảm nghèo bền vững. Gắn Phong trào thi đua với phong trào 
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“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch, tổ chức thực hiện di dời dân cư, bảo đảm sinh kế bền vững và an 
toàn cho dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, 
biến đổi khí hậu, khu vực rừng đặc dụng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo 
bền vững và an sinh xã hội; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì người 
nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm; giám sát 
bình xét thi đua thực hiện Phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức chính trị - xã hội. Khuyến khích các doanh nghiệp thi đua 
giúp đỡ các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn; vận động các 
hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo. Các hộ gia đình thi đua tham gia lao động, 
phát triển sản xuất, làm kinh tế, thoát nghèo bền vững và giúp đỡ các cá 
nhân, hộ gia đình khác cùng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no…

 Giải pháp thực hiện Phong trào thi đua là: Tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; nâng cao 
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính 
quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, 
cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào 
thi đua. Các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và các cụm, khối thi đua căn cứ vào đặc 
điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Phong trào thi đua 
thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 
thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp 
của cả hệ thống chính trị; triển khai sâu rộng Phong trào thi đua với nội 



25

Thông tin tư liệu

dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, tránh hình thức, lãng phí; sơ 
kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua 
vào năm 2025… 

Tiêu chí thi đua là: các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành có 
chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, 
chương trình giảm nghèo. Tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo, 
chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm 
mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội 
cơ bản của người dân; đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, ban hành 
chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng chính sách xã hội 
cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng 
lao động. Chủ động, tích cực huy động nguồn lực, có nhiều sáng kiến, 
mô hình giảm nghèo bền vững được nhân rộng, giúp cho người nghèo 
tham gia lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi, 
ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngân hàng Chính 
sách xã hội, thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tổ chức tín dụng có đóng góp, hỗ 
trợ thiết thực trong công tác giảm nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả 
các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn và người nghèo. Các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, triển khai có hiệu 
quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn; đề ra các nội dung, 
giải pháp sáng tạo, đặc thù thiết thực, phù hợp với tình hình và điều 
kiện của địa phương; bố trí ngân sách địa phương ưu tiên đầu tư, hỗ trợ 
cho huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn. Thôn, làng, ấp, bản, 
buôn, phum, sóc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, chương 
trình giảm nghèo trên địa bàn. Huy động nguồn lực, hỗ trợ vốn, chia 
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sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật để hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc 
sống và thoát nghèo. Cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác 
giảm nghèo có sáng kiến trong việc xây dựng, tham mưu ban hành cơ 
chế, chính sách; hướng dẫn, tham gia tổ chức thực hiện công tác giảm 
nghèo. Các doanh nghiệp (tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoặc 
doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) có đóng góp thiết thực, 
hiệu quả trong thực hiện công tác giảm nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ các 
huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn và người nghèo. Ngân 
hàng hoặc các tổ chức tín dụng thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng 
đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…

Tiến độ thực hiện: Năm 2021 - 2022, xây dựng kế hoạch và tổ 
chức triển khai thực hiện. Giai đoạn 2022 - 2025, các bộ, ban, ngành, 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
tổ chức thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; căn cứ vào 
tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành khen thưởng hằng năm theo 
thẩm quyền.  Năm 2023, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực 
tiễn để chủ động tiến hành sơ kết giữa kỳ và khen thưởng theo thẩm 
quyền. Năm 2025, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp 
với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết Phong trào thi đua 
vào dịp tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021 - 2025; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen 
thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện công tác giảm nghèo.
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MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

- Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 27 diễn ra từ ngày 26 - 
27/5/2022, với chủ đề “Định hình vai trò của châu Á trong một thế giới 
chia tách”. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm 
Bình Minh đánh giá, khu vực châu Á đang chứng kiến những chuyển 
biến sâu sắc mang tính lịch sử và nêu một số đề xuất quan trọng nhằm 
tăng cường hợp tác, duy trì thịnh vượng ở cấp độ khu vực, toàn cầu và 
phát huy vai trò của châu Á. Trước hết, tăng cường trách nhiệm gìn giữ 
và kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển và thịnh vượng 
trên cơ sở mẫu số chung là hợp tác, hiểu biết, lòng tin và trách nhiệm. 
Đối với vấn đề Biển Đông, cần giải quyết các tranh chấp và bất đồng 
bằng giải pháp hòa bình, thượng tôn pháp luật, nhất là Hiến chương 
Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Hai 
là, châu Á cần tiên phong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tinh thần hợp 
tác và liên kết theo hướng mở, bao trùm, công bằng, bền vững và dựa 
trên luật lệ. Ba là, các nước cần nỗ lực cùng nhau bảo đảm các nền tảng 
thúc đẩy sự phục hồi tăng trưởng của các quốc gia và khu vực châu Á, 
duy trì vai trò của châu Á là một động lực then chốt của tăng trưởng 
toàn cầu. Bốn là, châu Á cần tiên phong khởi xướng, thúc đẩy các động 
lực mới cho phát triển như khoa học - công nghệ, công nghệ số, tăng 
trưởng xanh. Năm là, châu Á cần tiếp tục đẩy mạnh hội nhập và liên kết 
với các khu vực và các đối tác then chốt trên thế giới. 

- Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp 
quốc (LHQ) khóa 77, nhiệm kỳ 2022 - 2023: Việt Nam sẽ đảm nhiệm 
vị trí này trong 01 năm kể từ ngày 13/9/2022. Chủ tịch và các Phó Chủ 
tịch Đại hội đồng có vai trò quan trọng, quyết định trong việc tổ chức 
và điều hành các sự kiện lớn cấp cao của Đại hội đồng LHQ, dẫn dắt 
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xây dựng các văn kiện, tiến trình lớn của LHQ. Đặc biệt, Chủ tịch và 
các Phó Chủ tịch Đại hội đồng đóng vai trò trung gian, xử lý những 
phức tạp, mâu thuẫn, khác biệt phát sinh giữa các nước thành viên LHQ 
trong quá trình thảo luận, trao đổi, qua đó thúc đẩy và duy trì sự đoàn 
kết, đồng thuận, kết nối tại LHQ. Đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại một 
trong sáu cơ quan chính của LHQ, Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội 
thúc đẩy quan hệ song phương với các nước, đem lại nhiều lợi ích thiết 
thực cho đất nước, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia 
nhập LHQ.

- Hội nghị Thượng đỉnh an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) 
năm 2022 diễn ra từ ngày 10 - 12/6/2022 tại Singapore dưới hình thức 
trực tiếp. Tại Hội nghị, nhiều chính sách, cam kết của các nước đối với 
an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã được công bố. Cuộc 
khủng hoảng ở Ukraine và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung là những 
nội dung chính chi phối diễn đàn. Trong Hội nghị và các hoạt động bên 
lề, Mỹ và các đồng minh tiếp tục lên án các hành vi của Trung Quốc liên 
quan đến Biển Đông và biển Hoa Đông. Phát biểu tại phiên họp toàn 
thể cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã đưa 
ra Tầm nhìn Kishida vì Hòa bình, cho rằng châu Á phải tiếp tục thúc 
đẩy hòa bình, hợp tác. Đồng thời, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối 
với “Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”. Tại Hội 
nghị, Việt Nam cũng khẳng định chủ trương tích cực hội nhập quốc tế 
toàn diện, sâu rộng, tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược; mở rộng 
hợp tác quốc phòng để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước, cùng nhau 
giải quyết các thách thức an ninh chung, trên cơ sở tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, phù hợp với các nguyên tắc 
cơ bản của luật pháp quốc tế.

https://www.vietnamplus.vn/tags/C%e1%ba%a1nh-tranh-chi%e1%ba%bfn-l%c6%b0%e1%bb%a3c-M%e1%bb%b9-Trung.vnp
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2022

1. Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 01/7/2022
Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, ngày 12/6/2022 của Chính 

phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo 
hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, mức lương tối thiểu 
tháng, các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: 

Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 
đồng/tháng; 

Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 
đồng/tháng; 

Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 
đồng/tháng; 

Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 
đồng/tháng. 

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng 
từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định cũng quy định các mức 
lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 
20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/
giờ.

2. Không có mặt đúng thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân 
sự sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng

Ngày 06/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2022/
NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-
CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, có hiệu lực từ ngày 22/7/2022. 
Trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 6 vi phạm quy định về kiểm tra, khám 
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sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, cụ thể: phạt tiền từ 10 - 12 triệu 
đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm 
tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe 
nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện 
theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng 
(quy định cũ phạt tiền từ 800.000 - 1.200.000 đồng).

3. Từ 01/7, cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam
Ngày 29/6/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 73/2021/TT-

BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên 
quan. Kể từ ngày 01/7/2022, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu 
phổ thông mẫu mới cho công dân. So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu 
phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công 
phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về 
chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh 
Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, 
Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, Cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn…, 
góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, 
thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, 
mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

4. Quy định mới về cộng điểm ưu tiên
Theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo 

dục mầm non được ban hành tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, ngày 
06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 22/7/2022, 
mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 là 0,75 điểm, khu vực 2 nông 
thôn là 0,5 điểm, khu vực 2 là 0,25 điểm; khu vực 3 không được tính 
điểm ưu tiên. Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu 
vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một 
năm kế tiếp.
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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 nguyên tắc xử lý kỷ 
luật được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 2, Quy định số 69-QĐ/TW, thì nguyên tắc xử 
lý kỷ luật được quy định như sau: 

1. Tất cả tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của 
Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công 
minh, chính xác, kịp thời.

2. Thi hành kỷ luật phải đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và 
thẩm quyền theo quy định của Đảng.

3. Khi xem xét kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, động cơ, tính 
chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình 
tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, ý thức, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê 
bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã 
gây ra.

4. Một hành vi vi phạm chỉ bị kỷ luật một lần bằng một hình thức 
kỷ luật. Khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật nếu có từ hai hành vi vi 
phạm trở lên thì xem xét, kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định 
chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất; không tách riêng từng hành 
vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều 
lần.

5. Sau 12 tháng, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết 
định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ đối với 
đảng viên hoặc quyết định kỷ luật giải tán đối với tổ chức đảng), nếu tổ 
chức đảng, đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có 
vi phạm mới đến mức phải kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên 
chấm dứt hiệu lực.

(còn tiếp…)
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