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

Về học và làm theo Bác
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dễ 

hay khó, như thế nào cho hiệu quả? Trả lời được câu hỏi này, mới có thể 
nhận thức đúng và có hành động đúng, không rơi vào sự giáo điều, máy 
móc, dẫn đến mất phương hướng trong chỉ đạo, và trong thực hiện học 
tập và làm theo Bác.

Thực sự, ai đó đặt mục tiêu, học, làm theo Bác để trở thành một 
người như Bác - điều đó là khó có thể. Bởi để trở thành một người dành 
trọn niềm tin, sự tôn kính của cả dân tộc cũng như của nhân loại tiến 
bộ như Bác là cả một quá trình học tập, rèn luyện vất vả và quá trình ấy 
cũng phải diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử rất đặc biệt.

Nhưng học và làm theo Bác chắc chắn không phải là cái gì đó quá 
cao siêu. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là chuẩn mực của 
tất thảy những việc diễn ra trong cuộc sống thường ngày, khi thật tâm, 
thì soi chiếu vào đó, ai cũng đều có thể thấy được những việc mình có 
thể học theo, làm theo Người.

Đó có thể là một thái độ ứng xử, hòa nhã, đúng mực của người cán 
bộ trong mỗi lần tiếp xúc với dân; là sự nêu cao trách nhiệm, làm hết 
việc, chứ không làm hết giờ trong thực thi công vụ hàng ngày của mỗi 
người. Đó cũng có thể là một hành động sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng 
nghiệp cùng hoàn thành nhiệm vụ; hay chỉ là sự sẵn lòng chia sẻ khó 
khăn với người khó khăn hơn mình… Làm tốt những điều này chính là 
mỗi người đã học làm theo tấm gương hết lòng phục vụ Nhân dân; tình 
đoàn kết, thương yêu đồng chí, thương yêu con người - những giá trị 
đạo đức tốt đẹp được kết tinh trong con người của Bác. 

Những điều học Bác thời gian qua đã được hiển thị trong nhiều 
công việc trong cuộc sống của người dân. Có thể kể gần đây nhất, 
trong những ngày tháng, khi cả nước gồng mình chống chọi với dịch 



Sinh hoaït chi boä

3

Covid-19, biết bao tấm gương sống đẹp, sống trách nhiệm với xã hội 
đã xuất hiện, và những tấm gương này ở mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, 
điều kiện. Có cụ già ngoài 80, không quản mệt nhọc đã mang góp quả 
bí đao, mớ rau muống nhà trồng được; có em nhỏ nhịn ăn sáng để góp 
100.000 đồng; người có điều kiện hơn thì góp tiền mua gạo, mua thiết 
bị y tế, mua thuốc men để trợ giúp người nghèo, người bệnh…; và, có 
người góp công, góp sức, ngày đêm không quản nắng mưa canh chốt, 
nhắc nhở người dân chấp hành kỷ luật trong đợt dịch… Còn nhiều việc 
tốt lớn, nhỏ khác của người dân, của người cán bộ trong đời thường, 
trong công việc không thể kể hết. Nhưng tất cả đều toát lên ở đó là trái 
tim nhân hậu, một lòng giúp đỡ, yêu thương đồng bào với mong mỏi 
đại dịch qua mau để đất nước từ bắc chí nam, để thế giới lại bình an như 
ngày nào. Đó là những việc làm từ tâm, là sự yêu thương con người, 
tinh thần đoàn kết, là tư duy độc lập, sáng tạo, là cách ứng xử văn hóa, 
tinh tế, đầy tính nhân văn… Những việc làm tưởng chừng giản dị đời 
thường ấy nhưng đó chính là những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác.   

Để có thể học và làm theo Bác hiệu quả và để hiện thực hóa lời kêu 
gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện tốt Nghị quyết Đại 
hội Đảng đã chỉ ra về học tập, làm theo Bác thì mỗi cá nhân, mỗi tập thể 
luôn phải không ngừng nghiên cứu, thấm nhuần, tận tâm, nhiệt huyết áp 
dụng những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng cả trái tim 
chân thành trước mỗi sự việc cụ thể, có như vậy học mới không khó, và 
làm mới chân thành, hiệu quả.

TRUYỀN THỐNG VẺ VANG THÔI THÚC CHÚNG TA
76 năm trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Trong 
tâm thức Nhân dân, bên cạnh Tết truyền thống thì “vui Tết, ăn Tết Độc 
lập” còn bao hàm trong đó trách nhiệm công dân, sự tự hào, hưởng thụ 
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những giá trị tinh thần và vật chất to lớn mà cuộc Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 đem lại cho mỗi số phận con người, mỗi gia đình, cho 
tới quốc gia, dân tộc.

Chỉ sau 15 năm ra đời, hoạt động, gắn bó máu thịt với Nhân dân, 
gắn bó với vận mệnh của dân tộc, gắn chặt với dòng chảy lịch sử của 
phong trào giải phóng dân tộc, dân tộc tự quyết trên toàn thế giới, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân đứng lên làm cuộc cách mạng 
vĩ đại, đưa Nhân dân lên địa vị làm chủ đời mình, đưa nước ta trở lại có 
tên trên bản đồ thế giới. Thực tiễn giành chính quyền, giữ vững chính 
quyền, xây dựng chính quyền cách mạng gần 80 năm qua minh chứng 
cho chân lý, chỉ khi mục tiêu của Đảng cầm quyền hòa quyện, thống 
nhất với lợi ích của Nhân dân, dân tộc, thì thắng lợi mới thật sự vẹn toàn; 
và ngược lại, khi nào xa dân, quan liêu, duy ý chí thì thất bại. Sức mạnh 
lãnh đạo, tập hợp Nhân dân, thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành 
động để đi từ giành độc lập, kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước cho tới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế sâu sắc 
và toàn diện, đã và sẽ còn là bài học quý giá trong thời kỳ phát triển đất 
nước ngày nay.

Kỷ niệm Quốc khánh năm nay đúng vào thời điểm không thể nào 
quên. Dịch Covid-19 đang tàn phá cộng đồng quốc tế và thử thách chúng 
ta. Trước đại dịch thế kỷ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu 
gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên dưới một lòng, đồng tâm 
phòng, chống đại dịch Covid-19. Lịch sử đang thử thách, kiểm nghiệm 
và khẳng định sức mạnh toàn dân tộc chúng ta. Bằng hành động và hiệu 
quả thiết thực trong suốt gần hai năm qua, thêm một lần nữa là sự khẳng 
định thuyết phục về vai trò, mục tiêu phấn đấu của Nhà nước chúng ta, 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Lịch sử đã và đang chứng kiến nghĩa 
đồng bào “máu chảy ruột mềm”, “bát cơm sẻ nửa”, hy sinh vì nhau trong 
hoạn nạn. Và trong khó khăn càng không gì có thể xuyên tạc, chia rẽ, 
phá hoại được tình cảm, mối quan hệ khăng khít của ý Đảng, lòng dân.
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Những cơ chế, chính sách đặc thù chưa hề có tiền lệ để an dân, 
chống dịch và duy trì phát triển kinh tế đã được kích hoạt. Dự trữ quốc 
gia đã được tung ra khẩn cấp cứu dân. Quân đội đã được huy động vào 
trận, cùng với công an và toàn bộ lực lượng y tế cả nước ngày đêm trên 
tuyến đầu lo cho dân, từ khẩu phần ăn, viên thuốc, nỗ lực chia sẻ, an ủi, 
an dân ngay cả lúc tử biệt sinh ly. Mỗi xã phường, đơn vị, doanh nghiệp 
đã trở thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Phương châm 
đa dạng hóa, đa phương hóa được phát huy hiệu quả trong chiến lược 
ngoại giao vắc-xin ở mọi kênh, mọi hướng. An ninh y tế, độc lập tự chủ 
quốc gia đã thể hiện rõ trong lộ trình sớm nghiên cứu, thử nghiệm, kết 
luận để nhanh chóng đưa vắc-xin Covid-19 do Việt Nam sản xuất đủ 
điều kiện tiêm phòng cho Nhân dân. Đó là hướng đi đúng, là bản lĩnh 
và niềm tự hào dân tộc Việt Nam…

Rất nhiều tấm gương lăn xả, hy sinh, chịu khó, chịu khổ của các 
lực lượng tuyến đầu chống dịch; sự nỗ lực không mệt mỏi trong chỉ đạo 
điều hành của các cấp ủy đảng, Chính phủ, người đứng đầu Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ cho tới những cách làm sáng tạo của hệ thống chính 
quyền cơ sở, của các tầng lớp nhân dân cần được ghi nhận. Đó chính là 
lý do để tin tưởng rằng chúng ta sớm chặn đứng, đẩy lùi dịch bệnh, khôi 
phục và phát triển kinh tế, “nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch 
Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được” như Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng kêu gọi.

Cuộc sống và Nhân dân ngày càng đòi hỏi cao hơn sự đổi mới 
phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng, đổi mới tư 
duy quản lý, điều hành của Nhà nước đi cùng năng lực quản trị quốc 
gia hiện đại. Đón Tết Độc lập hôm nay, giữa thời điểm cam go chống 
dịch, chúng ta vẫn cần chuẩn bị cho những kế hoạch phát triển ngắn 
hạn, trung hạn và dài hạn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XIII của Đảng: “Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, 
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chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá 
trong cải cách hành chính”. Phía trước là kỷ niệm 50 năm Ngày thống 
nhất đất nước (năm 2025), 100 năm Ngày thành lập Đảng (2030), 100 
năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2045).

Những ngày này, mỗi chuyến bay chở bộ đội, công an, thầy thuốc... 
của cả nước lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt, chính là khí 
thế vang vọng những đoàn tàu nam tiến khi xưa lên đường vì độc lập, 
tự do của Tổ quốc! Trong những ngày tháng khó khăn này vẫn còn dư 
âm lễ kết nạp Đảng cho những người thầy thuốc, tình nguyện viên tiêu 
biểu không quản hiểm nguy vì dân phục vụ - một minh chứng cho trách 
nhiệm đảng viên, công dân thời nào cũng có, vì bình yên của đất nước, 
Nhân dân!

Truyền thống vẻ vang và tinh thần Quốc khánh 2/9 mãi mãi soi rọi, 
dẫn đường, thôi thúc chúng ta.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP THỨ NHẤT, 
QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20 - 28/7/2021, 
rút ngắn hơn 8 ngày so với dự kiến để các đồng chí lãnh đạo các địa 
phương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây 
là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 diễn biến rất phức tạp, bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí 
Minh và một số tỉnh phía Nam. Trước tình hình đó, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, trình Quốc hội điều chỉnh 
chương trình Kỳ họp, thảo luận và bổ sung vào Chương trình kỳ họp 
việc thông qua Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ nhất, trong đó có nội 
dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là sáng kiến lập pháp 
có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính 
phủ, cả hệ thống chính trị và Nhân dân quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi đại 
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dịch Covid-19. Kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra với các nội 
dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, Quốc hội nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia 
tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả xác nhận tư cách đại 
biểu Quốc hội khóa XV trúng cử; báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị 
của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Thứ hai, Quốc hội đã xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, 
phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, bảo đảm tiêu chuẩn, 
điều kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước. 

Thứ ba, Quốc hội thảo luận, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 
tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021.

Quốc hội khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức 
tạp, với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất 
nước ta đã và đang vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Quốc hội yêu cầu 
Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động bám sát tình 
hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu 
quả hơn nữa để vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021…

Thứ tư, Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi 
ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 
2019; thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021 - 2025 với 23 chỉ tiêu và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 
thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 
5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương 
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trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025…

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành 
lập 2 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022. Theo đó, bên cạnh 
các hoạt động giám sát tối cao theo quy định (xem xét báo cáo của các cơ 
quan, chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét kiến nghị giám sát…), Quốc hội 
sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành” tại Kỳ 
họp thứ ba và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” tại Kỳ họp thứ tư. 

Thứ năm, Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc 
hội khóa XV. Trong đó, khẳng định cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn 
quân và cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, 
linh hoạt nhiều chủ trương, biện pháp để kiểm soát đại dịch Covid-19 
và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức 
phức tạp, khó lường, nhất là sự xuất hiện các biến chủng mới, đe dọa 
nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, tác động tiêu cực đến đời sống 
của Nhân dân, Quốc hội yêu cầu thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh 
phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan 
trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác 
còn lại của năm 2021; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự 
cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và 
ngân sách địa phương, tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Đồng 
thời, giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách 
nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống 
dịch. Bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống 
Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, 
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phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực 
lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, hiệu quả 
hỗ trợ cụ thể cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động, 
doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch…

KHÁNH HÒA ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC 
TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO  

Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW, ngày 19/7/2021 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 26/8/2021, 
yêu cầu tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

1. Tuyên truyền làm rõ vai trò, tầm quan trọng, vị trí chiến lược 
của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng của đất nước; 
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước 
ta về công tác dân tộc, tôn giáo. Khẳng định quan điểm xuyên suốt của 
Đảng là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau 
cùng phát triển; chống kỳ thị dân tộc, dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi; 
nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của Nhân 
dân; bảo đảm các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình 
đẳng trước pháp luật; đoàn kết tôn giáo gắn với đoàn kết dân tộc; phát 
huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của tôn 
giáo; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi 
dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, chia 
rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo: 

- Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc; Chỉ thị số 49-CT/TW, 
ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và 
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đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 
Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 
88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề 
án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14, 
ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV 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; Nghị định số 
05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.

- Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn 
giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của 
Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 1940/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của 
Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; Chỉ thị số 18-
CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) 
về công tác tôn giáo trong tình hình mới; những quan điểm mới của Đại 
hội XIII của Đảng về dân tộc, tôn giáo.

- Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 07/3/2016 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí 
thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 23/4/2018 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình 
mới; Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 02/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; 
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Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy về Chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 
năm 2030; Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030.

3. Tuyên truyền kết quả công tác dân tộc, tôn giáo:
- Kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa vùng 

đồng bào dân tộc và miền núi; nhất là kết quả sau 05 năm thực hiện 
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về Chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi, giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó củng cố khối đại đoàn kết 
dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo.

- Phản ánh sự chủ động, tinh thần tự lực cánh sinh, nỗ lực vươn 
lên vượt khó của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; giá trị 
tốt đẹp, đóng góp của tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh.

- Giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho đồng bào 
dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, không để kẻ xấu lợi dụng các vấn 
đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý, giải quyết 
kịp thời các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, góp phần 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Cổ vũ, khích lệ đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo 
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 

4. Biểu dương các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể có tinh thần 
trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, 
tôn giáo; biểu dương, nhân rộng bài học kinh nghiệm, cách làm hay 
của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác dân 
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tộc, tôn giáo. Tôn vinh, biểu dương vai trò đóng góp của đội ngũ già 
làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối 
với sự phát triển cộng đồng, xã hội; các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn 
giáo trong tuyên truyền, vận động giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, 
đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 
vào sự phát triển của tỉnh nhà.

5. Đấu tranh, phê phán những biểu hiện vi phạm chủ trương, 
chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, như: hoạt động dân tộc, tôn 
giáo trái pháp luật (tuyên truyền tà đạo, kích động đồng bào dân tộc 
thiểu số, giáo dân chống đối chế độ…), hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, 
đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã 
hội. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực 
thù địch lợi dụng việc xử lý hoạt động dân tộc, tôn giáo vi phạm pháp 
luật để kích động quần chúng; vu cáo, xuyên tạc Việt Nam vi phạm 
dân chủ, nhân quyền; bóp méo sự thật về tình hình dân chủ, bình đẳng 
dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam... nhằm chống phá 
Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân 
tộc. 

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Không thể phủ mờ sứ mệnh thiêng liêng của lực lượng vũ 

trang trong cuộc chiến chống Covid-19
Loài người đã, đang phải đối diện với những mối đe dọa ngày 

càng nghiêm trọng. Bên cạnh mối đe dọa an ninh truyền thống thì 
những thách thức an ninh phi truyền thống như: Biến đổi khí hậu, bão 
lũ, cháy rừng, ô nhiễm môi trường, nguồn nước, dịch bệnh… ngày 
càng trở nên khốc liệt. Để giải quyết những vấn đề này đòi hỏi sự 
chung tay của mọi quốc gia và mọi người dân trên thế giới, trong đó, 
không thể thiếu vai trò rất quan trọng của lực lượng vũ trang.

Việt Nam cũng vậy, trong những năm qua, lực lượng vũ trang 
nhân dân luôn là điểm tựa, sức mạnh và lực lượng nòng cốt trong xử 
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lý những vấn đề mà an ninh phi truyền thống đặt ra. Để xử lý vấn đề ô 
nhiễm do tràn dầu, xử lý chất độc hóa học, bom mìn, vật nổ, chất độc 
dioxin… gây ô nhiễm không khí, đất, nguồn nước, chúng ta luôn nhận 
thấy những hình ảnh không quản hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ công 
an, bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, công binh, hóa học.

Khi nào và ở đâu xảy ra thảm họa do cháy rừng, bão lụt, tổn hại 
tính mạng, tài sản của Nhân dân, lực lượng Quân đội, Công an cũng 
luôn đi đầu, là lực lượng nòng cốt, chủ công trực tiếp tham gia cứu 
hộ, cứu nạn không quản ngày đêm; bước chân của cán bộ, chiến sĩ 
lực lượng vũ trang luôn có mặt ở những nơi hiểm nguy nhất, gian khó 
nhất. Chúng ta không thể quên những cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm, 
không quản khó khăn vất vả, kể cả hy sinh tính mạng trong khi thực 
hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 năm 2020, 
vụ sập hầm tại Thủy điện Đạ Dâng năm 2014.

Chỉ riêng trong năm 2020, tại miền Trung nước ta đã phải đối 
mặt nhiều cơn bão, gây ra tình trạng lũ lụt và sạt lở đất cướp đi sinh 
mạng của bao con người, phá hủy tài sản của bao gia đình. Trong 
hiểm nguy đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn là điểm tựa, sát 
cánh cùng toàn dân chiến đấu vượt qua hiểm nguy, từng bước ổn định 
cuộc sống. Chúng ta cũng không thể quên được những hình ảnh cảm 
động của những y, bác sĩ ở Trường Sa cùng các đồng nghiệp trong 
đất liền tổ chức mổ cấp cứu trực tuyến cho những bệnh nhân đau ruột 
thừa ở Trường Sa, rồi những chuyến bay khẩn cấp không quản đêm 
ngày đưa người bị nạn từ ngoài khơi xa về với đất liền…

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đang lan rộng toàn cầu, mỗi ngày 
chúng lại cướp đi sinh mạng của hàng vạn người. Các hoạt động sản 
xuất, lưu thông bị đình đốn, ngưng trệ, hàng triệu người thất nghiệp, 
mất việc làm. Nhiều quốc gia phát triển, thuộc nhóm đầu của thế giới 
cũng gặp hàng loạt khó khăn, áp lực trong việc đối phó, giải quyết.

Tính đến ngày 8/9, thế giới đã có trên 222 triệu người nhiễm, 
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trên 4,6 triệu người tử vong, trong đó Hoa Kỳ là quốc gia chịu tác 
động nặng nề nhất, đứng đầu với hơn 41 triệu người nhiễm và gần 
670.000 người tử vong. Việt Nam cũng đã có trên 550.000 ca nhiễm 
và trên 14.000 người tử vong. Để đối phó với đại dịch, Việt Nam đã 
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong 
đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng vũ trang trên tuyến đầu.

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân 
ủy Trung ương tại hội nghị thứ nhất Quân ủy Trung ương “Trong 
nhiệm vụ phòng chống, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống 
các thách thức an ninh phi truyền thống, Quân đội không quan niệm 
giúp dân, mà cần xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng 
đặc biệt trong thời bình”, lực lượng Quân đội đã sát cánh cùng lực 
lượng Công an chủ động dự báo từ sớm, từ xa làm tốt công tác tham 
mưu, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công 
tác phòng, chống dịch.

Không phải đến khi xuất hiện dịch bệnh ở phía Nam, lực lượng 
vũ trang mới được đưa vào cuộc mà ngay từ đầu năm 2020, khi dịch 
bệnh mới xuất hiện, lực lượng vũ trang đã sớm có những dự báo chính 
xác và chủ động tham gia một cách tích cực. Các lực lượng Công an, 
Quân đội đã tham gia khử khuẩn trên diện rộng ở những khu vực ô 
nhiễm; tổ chức đưa, đón người dân, xây dựng và điều hành các khu 
cách ly tập trung, tăng cường quản lý biên giới, đường biên trên bộ, 
trên biển và các cửa khẩu đường hàng không.

Lực lượng Quân y của bộ đội Biên phòng phối hợp thăm khám, 
điều trị cho Nhân dân để phòng, chống dịch. Lực lượng Công an các 
cấp thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi 
phạm công tác phòng, chống dịch, trong đó, không ít đối tượng phạm 
tội dương tính với SARS-CoV-2, có hành vi chống đối lực lượng chức 
năng. Trong cuộc chiến đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bị lây nhiễm với 
Covid-19, trong đó có cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương.



Sinh hoaït chi boä

15

Lợi dụng không gian mạng, không ít đối tượng tung tin xuyên 
tạc nhằm gây hoang mang, bất an, rối loạn trong xã hội. Đây cũng là 
một loại virus độc hại, nguy hiểm ăn theo dịch bệnh mà cán bộ, chiến 
sĩ Công an đã, đang nỗ lực phát hiện, điều tra, xử lý. Với đội ngũ y, 
bác sĩ quân y, ngay từ khi phát hiện dịch trên thế giới, Bộ Quốc phòng 
đã chỉ đạo các cơ sở bắt tay vào nghiên cứu cho ra đời các bộ kit xét 
nghiệm; tham gia nghiên cứu chế tạo vắc-xin của người Việt Nam để 
chủ động bảo vệ tính mạng của Nhân dân. Khoa Chống nhiễm khuẩn, 
Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã sáng chế áo chống sốc 
nhiệt đạt hiệu quả trong điều hòa nhiệt độ cơ thể, tránh tình trạng sốc 
nhiệt, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế trong công tác phòng 
chống dịch Covid-19.

Khi tình huống nguy cấp xảy ra tại các địa phương, nhất là thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, theo điều hành của Chính 
phủ và với tinh thần “phục vụ Nhân dân là nhiệm vụ tối thượng”, 
hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, trong đó có các y, bác sĩ Quân đội, Công 
an đã không quản hiểm nguy, gác lại cuộc sống riêng, tạm biệt người 
thân để lao vào vùng dịch, đem lại niềm tin vững chắc cho Nhân dân. 

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong đợt dịch lần thứ 4, 
đã có hơn 220.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an và dân 
quân tự vệ được tăng cường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; nhiều 
cán bộ, chiến sĩ hơn 3 tháng qua không có thời gian nghỉ. Riêng lực 
lượng Công an từ đợt dịch thứ 4 đến nay đã huy động vào Nam hơn 
100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ. Các lực lượng vũ trang đã duy trì hàng 
nghìn tổ chốt, trong đó có 1.900 tổ chốt kiểm soát ở tuyến biên giới 
để kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, hàng nghìn chốt trong nội địa 
để tổ chức tuần tra, kiểm soát, góp phần thực hiện nghiêm giãn cách 
xã hội, hạn chế người ra đường làm lây lan dịch bệnh. 

Phát biểu nhân Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân 
(CAND) vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những vất 
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vả, hy sinh của lực lượng CAND trong nỗ lực giúp Nhân dân phòng, 
chống Covid-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đó là 
những minh chứng hùng hồn nhất thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý 
của người Công an cách mạng “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân 
vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống 
của mình”, thực sự xứng đáng là “vì nước quên thân, vì dân phục 
vụ”. Đảng, Nhà nước trân trọng, chia sẻ, thấu hiểu, biểu dương và 
đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của các 
lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có các chiến sĩ CAND. Tôi 
thấu hiểu hơn và chia sẻ sâu sắc với cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng, 
đặc biệt là những đồng chí đang trên tuyến đầu chống dịch, chống 
tội phạm. Các đồng chí xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận, tạo điều 
kiện công tác bởi lao động nặng nhọc, độc hại, những cống hiến lặng 
thầm cho sự nghiệp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự 
của đất nước”.

Chúng ta nhìn nhận một cách xuyên suốt, toàn diện như vậy để 
thấy rõ bản chất, sứ mệnh thiêng liêng của lực lượng vũ trang sát 
cánh cùng Nhân dân vượt qua thiên tai, dịch bệnh, các thách thức an 
ninh truyền thống và phi truyền thống. Ở đâu, lúc nào dân cần, dân 
khó thì đều có lực lượng vũ trang sát cánh, chung sức đồng lòng. 
Đó là sự thật khách quan phản bác các luận điệu sai trái trên mạng 
internet hiện nay, các thế lực xấu cố tình xuyên tạc bản chất lực lượng 
vũ trang “không phải vì dân”, “bỏ mặc dân trong đại dịch Covid-19”, 
từ đó tái diễn điệp khúc đòi phi chính trị hoá, tách lực lượng vũ trang 
khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Trong thiên tai, dịch bệnh, họ ác ý tung ra những tình huống, câu 
chuyện bịa đặt nhằm chế nhạo hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 
trang, gây chia rẽ, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân, cố tình bôi 
lem, phủ mờ bản chất “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ” của 
lực lượng vũ trang.
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TIN VẮN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo 

phòng, chống Covid-19 tỉnh và thành phố Nha Trang; chủ trì Hội nghị 
trực tuyến phát động phong trào Toàn dân xây dựng địa bàn an toàn 
trong phòng, chống dịch Covid-19; tọa đàm về các giải pháp từng bước 
nới lỏng giãn cách xã hội, tiến tới trạng thái bình thường mới trên địa 
bàn tỉnh (trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố); Hội nghị trực 
tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố về các giải pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 25/8/2021; nghe báo cáo việc 
thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân 
Phong; nghe đơn vị tư vấn McKinsey và tư vấn của Bộ Giao thông vận 
tải trình bày một số vấn đề liên quan đến quy hoạch tỉnh.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự phiên họp trực tuyến đầu tiên của 
Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển 
kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; phiên họp trực tuyến Chính phủ 
về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm 2021 
và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm; Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến của 
Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch; làm việc với Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, huyện Diên Khánh về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19;  tham dự Chương trình “Triệu bữa cơm - Gửi trọn 
nghĩa tình” của Tỉnh đoàn; thăm, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn thành phố Nha Trang theo Chương trình “Cảnh 
sát biển đồng hành với ngư dân”.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
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làm việc với Thường trực HĐND tỉnh; làm việc với Ban Chỉ đạo triển 
khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh; kiểm tra công 
tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh; kiểm tra công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cam Ranh; tặng 
quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên địa 
bàn tỉnh; thăm, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn huyện Vạn Ninh theo Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với 
ngư dân”.

- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh làm việc với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn huyện Cam Lâm; tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn 
tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; thăm, tặng quà cho ngư dân có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa theo Chương trình 
“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; dự Chương trình hiến máu tình 
nguyện năm 2021.

- 09/9: UBND tỉnh họp thường kỳ nhận định: 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, tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ giảm 9,7%; chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 
7,9%; doanh thu du lịch giảm 53,7%; kim ngạch xuất khẩu giảm 3,8%; 
thu ngân sách nhà nước được 9.207,2 tỷ đồng, tăng 1,8%; chỉ số giá tiêu 
dùng tăng 2,26%... Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh cũng đã kịp thời 
chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, phù hợp để tăng 
cường phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19. Tích cực hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; 
thực hiện đầy đủ các chế độ an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định; 
đã chi 44,5 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng chính sách theo Nghị quyết số 
68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ...
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Nhân sự mới:
- 14/8: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị công bố và 

trao quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Đồng chí Nguyễn Hải 
Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
đã trao: Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang giữ chức vụ 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Quyết định điều động, chỉ định đồng 
chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban 
Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang và giữ chức Bí thư Thành ủy 
Nha Trang. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ 
tịch UBND thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng 
chí Phan Thanh Liêm (nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa 
được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp 
hành Đảng bộ thành phố Nha Trang).

- 30/8: Đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức 
vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho đồng chí Nguyễn Sanh 
Đương - Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp và Môi trường thuộc Sở 
Công Thương tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/9/2021.

CẢ NƯỚC ĐỒNG LÒNG CÙNG ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, 
CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, CÁC ĐỊA PHƯƠNG  

QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19
Đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư với sự xuất hiện của 

biến thể Delta đang lây lan nhanh và cực kỳ nguy hiểm. Đất nước đứng 
trước thử thách lớn lao, cam go và ác liệt, thực hiện cuộc chiến “chống 
dịch như chống giặc” để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân. Chỉ 
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trong một thời gian ngắn, biến thể Delta đã làm gia tăng nhanh chóng 
số lượng ca nhiễm ở hơn 130 quốc gia trên thế giới, là thách thức rất lớn 
cho thế giới cũng như Việt Nam trong quá trình kiểm soát, ngăn chặn, 
đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ở nước ta, biến thể Delta xuất hiện ở 62/63 
tỉnh, thành phố, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người 
dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt 
của đời sống. 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ngày 
29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Lời kêu gọi (lần thứ hai) 
gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài 
về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Với tinh thần “chống dịch 
như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết. 
Đồng chí Tổng Bí thư kêu gọi: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn 
nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm 
cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, 
Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi 
bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”. 

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban 
chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ Trung ương tới cơ sở phải quyết 
liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung cao nhất công sức, thời 
gian, ưu tiên mọi nguồn lực; chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát 
tốt tình hình; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị động, 
bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh; linh hoạt, sáng 
tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc hệ trọng này.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục ban hành nhiều nghị quyết, công điện, biện 
pháp chỉ đạo kịp thời, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổng 
tiến công “toàn lực, thần tốc” để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch 
bệnh Covid-19, nhanh chóng dập dịch, ổn định tình hình và khôi phục 
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sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm 
túc phương châm “5K + vắc-xin” và kết hợp ứng dụng công nghệ chặt 
chẽ, rộng rãi trong phòng, chống dịch. Nhiều tỉnh, thành phố đã áp dụng 
biện pháp mạnh, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Đặc biệt, 19 tỉnh, 
thành phố phía Nam và Hà Nội đã kéo dài thời gian giãn cách xã hội 
theo tinh thần Chỉ thị 16. 

Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, tại Công điện số 
1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 và Công điện số 1068/CĐ-TTg, ngày 
05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, 
Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ 
thị 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm “chỉ có thể 
thực hiện cao hơn, sớm hơn”, phù hợp theo tình hình thực tế của địa 
phương. Nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân di chuyển 
khỏi nơi cư trú tới khi hết giãn cách, các địa phương tổ chức hỗ trợ cung 
cấp kịp thời, đủ lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động 
nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ; không để người dân nào thiếu 
ăn, thiếu mặc; tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân… 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai các 
hoạt động thiết thực, phù hợp để tuyên truyền, vận động Nhân dân vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch; phân bổ kịp thời 
mọi nguồn lực ủng hộ tới Quỹ vắc-xin và tuyến đầu chống dịch…

Các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực hưởng ứng lời 
kêu gọi của Tổng Bí thư với nhiều hành động cụ thể, thiết thực, hiệu 
quả. Nổi bật là: (i) Bộ Y tế đã tổng động viên hơn 4.000 cán bộ y tế, 
giảng viên, sinh viên từ các bệnh viện Trung ương, Sở Y tế các tỉnh, 
thành phố, trường đại học y, dược trên cả nước “hành quân” đến hỗ trợ 
ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Ngày 04/8/2021, gần 3.000 y, bác sĩ, cán bộ y tế của 22 bệnh 
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viện Trung ương lên đường hỗ trợ lực lượng y tế Thành phố Hồ Chí Minh 
và các tỉnh phía Nam; (ii) Tính từ ngày 01/5/2021 - 30/7/2021, số tiền ủng 
hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương 
lên tới trên 6.854 tỷ đồng. Tất cả đều thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết, quyết 
tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 của toàn hệ thống chính trị 
và người dân Việt Nam.

Để lan tỏa quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 của cả hệ thống 
chính trị trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, trong thời gian tới, công tác 
tuyên truyền cần tập trung một số nội dung sau đây:

Một là, thông tin, tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân 
nhận thức rõ về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế 
giới, khu vực và trong nước; đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ 
đạo phòng, chống dịch quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ 
Y tế, các cơ quan chức năng và các địa phương. Từ đó, nâng cao ý thức 
trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của 
người dân.  

Hai là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò 
quan trọng, lợi ích của vắc-xin trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức 
tạp như hiện nay. Động viên Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ 
vắc-xin phòng, chống Covid-19, sẵn sàng tiêm chủng, góp phần thực 
hiện thành công chiến lược vắc-xin, tạo miễn dịch cộng đồng. 

Ba là, tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân đồng lòng thực 
hiện tốt phương châm phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ “5K 
+ vắc-xin + công nghệ”, để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và 
toàn xã hội. 

Bốn là, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của người dân, kịp 
thời định hướng dư luận; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm 
sai trái, các thông tin giả, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh 
Covid-19.



23

Thông tin tư liệu

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Một số kết quả đạt được
Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là 

đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống, 
sức khỏe của Nhân dân, nhưng công tác phòng, chống tham nhũng tiếp 
tục được đẩy mạnh ở Trung ương và địa phương, đạt nhiều kết quả quan 
trọng, nổi bật là: 

Thứ nhất, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tiếp 
tục được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham 
nhũng, tiêu cực và cán bộ, đảng viên vi phạm. 

Thứ hai, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, 
kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khởi tố mới nhiều 
vụ án, nhiều bị can, trong đó có nhiều bị can là cán bộ cấp cao, theo 
đúng quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng “không 
có vùng cấm, không có ngoại lệ”. 

Thứ ba, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành 
được quan tâm; nhất là đã chủ động, kiên quyết hơn trong kiểm tra, xử 
lý nghiêm nhiều cán bộ tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan 
bảo vệ pháp luật, cơ quan chống tham nhũng. 

Thứ tư, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở nhiều địa phương 
có chuyển biến tích cực, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới 
lạnh”. Các địa phương qua thanh tra, kiểm tra đã chuyển 80 vụ việc có 
dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

Thứ năm, công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục được quan 
tâm, đạt nhiều kết quả. 
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Thứ sáu, thể chế về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và 
phòng, chống tham nhũng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, góp phần tạo 
cơ sở chính trị - pháp lý đồng bộ, khả thi để phòng, chống tham nhũng 
hiệu quả. 

Thứ bảy, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, 
chống tham nhũng tiếp tục đẩy mạnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, báo chí và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng 6 
tháng đầu năm 2021 vẫn còn một số hạn chế như: Việc triển khai một 
số nhiệm vụ công tác và tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc còn chậm. 
Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số trường 
hợp còn chưa tốt, chưa đảm bảo tiến độ đề ra; vẫn còn tình trạng cấp 
dưới ỷ lại cấp trên...

2. Nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối 
năm 2021

(1) Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Phấn 
đấu đến hết năm 2021 kết thúc điều tra 02 vụ án, ban hành cáo trạng 
truy tố 06 vụ án, xét xử sơ thẩm 09 vụ án, xét xử phúc thẩm 07 vụ án, 
kết thúc xác minh, giải quyết 05 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ 
đạo. 

(2) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, 
tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những 
vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. 

(3) Quan tâm chỉ đạo việc rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế 
về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham 
nhũng (PCTN), nhất là khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ 
trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN theo Văn kiện Đại hội XIII 
của Đảng.
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  HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN LẦN THỨ 54 
Ngày 02/8/2021, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 

54 (AMM-54) đã khai mạc trực tuyến. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh 
Sơn và Đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị. Đây là hoạt động mở đầu 
cho chuỗi hơn 20 Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao của ASEAN và 
giữa ASEAN với các Đối tác trong khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3, 
Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) từ ngày 
02 - 06/8/2021.

Tại Hội nghị, bộ trưởng ngoại giao các nước trong khu vực đã trao 
đổi về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, quan hệ đối ngoại của 
ASEAN và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đánh giá cao 
nỗ lực của các trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội 
trong triển khai ưu tiên của năm ASEAN 2021, đặc biệt trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 đang tác động lớn đến tiến trình hợp tác và hội 
nhập khu vực của các nước. 

Các bộ trưởng cam kết, nhất trí một số vấn đề sau: (i) Triển khai 
các kết quả hợp tác năm 2020; (ii) Đẩy mạnh hợp tác ứng phó, đặc biệt 
là về vắc-xin phòng, chống Covid-19; theo đó, ASEAN cần tăng cường 
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trong nghiên cứu, phát 
triển, sản xuất và phân phối vắc-xin; (iii) Nhất trí thiết lập quan hệ Đối 
tác đối thoại với Anh và quan hệ Đối tác theo lĩnh vực với Các Tiểu 
vương quốc Arab Thống nhất và chấp thuận đề nghị tham gia Hiệp ước 
thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) của Hà Lan, Hy Lạp, Qatar, 
Oman và Đan Mạch, tiếp tục khẳng định các nguyên tắc và giá trị của 
Hiệp ước trong duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực; (iv) Lập trường 
nhất quán về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ 
sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Luật Biển 1982, kêu gọi kiềm 
chế, không quân sự hóa, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và 
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tái khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả 
Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hoan nghênh việc 
nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN 
và Trung Quốc; nhấn mạnh sự cần thiết duy trì môi trường thuận lợi 
cho đàm phán COC và tiếp tục nỗ lực hướng tới bộ COC hiệu quả, thực 
chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Luật Biển 1982; 
(v) Triển khai toàn diện và kịp thời Đồng thuận 5 điểm tại Hội nghị các 
nhà Lãnh đạo ASEAN tháng 4/2021 và mong muốn của ASEAN; hỗ trợ 
Myanmar, thành viên trong gia đình ASEAN vượt qua khó khăn, tìm 
kiếm giải pháp cho những phức tạp hiện nay vì lợi ích của người dân. 
Các nước cũng dành nhiều thời gian trao đổi về Đặc phái viên của Chủ 
tịch ASEAN tới Myanmar, khẩn trương triển khai hỗ trợ nhân đạo cho 
Myanmar ứng phó với đại dịch Covid-19 thông qua Trung tâm Điều 
phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và quản lý thiên tai (AHA).

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng 
định,  đánh giá, chia sẻ một số vấn đề sau: (1) Việt Nam ủng hộ các nỗ 
lực của Chủ tịch Brunei trong thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng 
cũng như hiện thực hóa các ưu tiên, sáng kiến trong năm 2021, dưới chủ 
đề “Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng”; (2) Trong các 
nỗ lực ứng phó dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam, Bộ trưởng chia sẻ ý 
nghĩa thiết yếu của vắc-xin, đề nghị ASEAN tận dụng hiệu quả các cơ 
hội hợp tác với các đối tác, nhất là trong mua sắm và chuyển giao công 
nghệ sản xuất vắc-xin; (3) Về quan hệ đối ngoại của ASEAN, ASEAN 
cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng 
thời đề cao đoàn kết, phát huy nội lực và bảo đảm tiếng nói chung, cách 
tiếp cận cân bằng trong quan hệ với các đối tác, duy trì vai trò trung tâm 
của ASEAN trong cấu trúc khu vực; (4) Về tình hình quốc tế và khu 
vực, Việt Nam bày tỏ quan ngại diễn biến phức tạp tại các điểm nóng ở 
khu vực, như: Bán đảo Triều Tiên, Biển Đông, các thách thức an ninh 
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phi truyền thống; hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng 
không ở Biển Đông; đề nghị ASEAN duy trì lập trường nguyên tắc và 
đề cao luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Luật Biển 1982; (5) Về 
tình hình Myanmar và những tác động đối với ASEAN và khu vực, cần 
triển khai Đồng thuận 5 điểm và đề nghị đẩy nhanh hỗ trợ nhân đạo cho 
người dân Myanmar trong bối cảnh nước này đang hứng chịu tác động 
nặng nề của đại dịch Covid-19…

XUNG QUANH VIỆC MỸ VÀ NATO 
RÚT QUÂN KHỎI AFGHANISTAN

Sau sự kiện khủng bố kinh hoàng diễn ra ngày 11/9/2001, Mỹ đã 
đưa quân đến Afghanistan, có thời điểm số lượng binh sĩ Mỹ hiện diện 
tại đây lên tới 47.000 người. Cuộc chiến kéo dài 20 năm tại Afghanistan 
đã khiến hơn 2.200 binh lính Mỹ tử vong và tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD 
của Mỹ. Đầu năm 2020, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald 
Trump đã đạt được thỏa thuận với Taliban, theo đó Mỹ cam kết sẽ rút 
2.500 lính khỏi Afghanistan trước thời điểm 01/5/2021. Đổi lại, Taliban 
sẽ “cắt đứt” quan hệ với các nhóm khủng bố như Al Qaeda và tham gia 
vào những cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan.

Việc rút quân của Mỹ và NATO có thể châm ngòi cho một cuộc 
đua tranh chính trị trong khu vực, với nhiều bên khác nhau, từ Trung 
Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ, từ Nga tới Ấn Độ… tất cả đều đang tìm cách tận 
dụng khoảng trống quyền lực ngoại giao ở Kabul. Bởi vậy, sau khi Mỹ 
và NATO rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan, một cục diện mới sẽ 
được xác lập với những biến số mới. Về cơ bản, Afghanistan được các 
chuyên gia chính trị, nhà quân sự thế giới nhận định sẽ vẫn là mảnh đất 
để nhiều bên chi phối. Trước tiên, Mỹ chắc chắn sẽ không buông bỏ 
Afghanistan mà tiếp tục quan sát tình hình và duy trì can dự ở mức độ 
phù hợp; Thứ hai, Trung Quốc xem Afghanistan là đối tác kinh tế, hành 
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lang sinh lợi cho sáng kiến Vành đai - Con đường. Tuy nhiên, an ninh 
bất ổn ở Afghanistan đặt Trung Quốc vào tình huống phải dàn xếp mối 
quan hệ với cả Chính phủ Afghanistan lẫn lực lượng Taliban; Thứ ba, 
đối với Nga, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đã tạo ra rủi ro an ninh 
đối với khu vực sườn phía Nam. Hiện nước này đang tìm kiếm cam kết 
của Taliban về việc không để vùng biên giới phía Bắc của Afghanistan 
trở thành căn cứ cho các lực lượng cực đoan tấn công nhằm vào các 
nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ; Thứ tư, Ấn Độ cũng đang theo dõi sát 
tình hình ở Afghanistan với thái độ thận trọng với kỳ vọng sự ổn định 
của Afghanistan sẽ giúp giảm nguy cơ khủng bố từ phía Bắc; Thứ năm, 
Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn đặt mình vào vai trò “an ninh chính” sau khi ra 
đề nghị có điều kiện liên quan đến việc điều động binh sĩ tham gia sứ 
mệnh do NATO giám sát nhằm bảo vệ sân bay quốc tế Kabul; Thứ sáu, 
Pakistan “chuyển hướng từ địa chiến lược sang địa kinh tế”, mở cửa 
biên giới cho phép hơn 3 triệu người tị nạn chiến tranh Afghanistan vào 
Pakistan. 

Trước diễn biến phức tạp hiện nay ở Afghanistan, Việt Nam lên 
án các vụ tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đặc 
biệt là các cơ sở hạ tầng thiết yếu; kêu gọi các bên liên quan chấm dứt 
bạo lực, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo đảm tiếp cận nhân đạo 
và y tế một cách đầy đủ. Việt Nam ủng hộ thiết lập cấu trúc chính trị 
rộng rãi, bao trùm ở Afghanistan thông qua đối thoại, đàm phán dựa 
trên nguyên tắc tự quyết, không có sự can thiệp từ bên ngoài; mong 
muốn Afghanistan trở thành quốc gia độc lập, tự chủ và trung lập, theo 
đuổi chính sách Hồi giáo ôn hòa, chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới 
mọi hình thức, hòa thuận với các nước láng giềng, khu vực. Đặc biệt, 
Việt Nam mong muốn các lực lượng ở Afghanistan thúc đẩy đàm phán, 
thành lập chính phủ hòa hợp, hòa giải dân tộc, tái thiết Afghanistan, 
tránh để xảy ra nội chiến.
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2021

1. Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có 
công với cách mạng

Ngày 24/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-
CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có 
công với cách mạng. Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người 
có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (mức chuẩn). Mức chuẩn 
này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi 
đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với 
cách mạng. Theo đó, Nghị định quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp ưu 
đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 4.872.000 đồng; 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời 
kỳ kháng chiến là 1.361.000 đồng; người hoạt động cách mạng từ ngày 
01/01/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1.679.000 
đồng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch 
bắt tù, đày là 974.000 đồng...  Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9/2021; 
chế độ quy định tại Điều 4, 5 và 12 Nghị định này được thực hiện kể từ 
ngày 01/7/2021; chế độ quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 13 Nghị 
định này được thực hiện từ ngày 01/01/2022.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi cách xếp loại học sinh trong 
năm học mới

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học 
sinh trung học phổ thông, có nhiều điểm mới về cách đánh giá, tính điểm 
học sinh, có hiệu lực từ ngày 05/9/2021 và áp dụng cho học sinh lớp 6 
trong năm học 2021 - 2022. Những năm tiếp theo, Thông tư áp dụng 
theo lộ trình: Từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 7, lớp 10; từ năm học 
2023 - 2024 đối với lớp 8, lớp 11; từ năm học 2024 - 2025 áp dụng đối 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203729
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203729
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với lớp 9, lớp 12. Thông tư nêu rõ 2 hình thức đánh giá các môn học 
gồm: Đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm 
số. Đánh giá bằng nhận xét áp dụng đối với các môn học: Giáo dục thể 
chất, nghệ thuật, âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, 
hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, kết quả học tập sẽ được đánh giá 
bằng nhận xét theo 2 mức là Đạt và Chưa đạt. Những môn học còn lại 
sẽ được đánh giá kết hợp giữa nhận xét và điểm số. Kết quả học tập sẽ 
được cho điểm bằng thang điểm 10.

Một điểm mới nữa là Thông tư bỏ việc cộng điểm trung bình 
tất cả các môn học để xếp loại học sinh, thay và đó học sinh sẽ được 
giữ nguyên bảng điểm các môn. Quy định, kết quả học tập của học 
sinh từng kỳ và cả năm học được đánh giá theo 4 mức: Tốt, khá, đạt, 
chưa đạt.

3. Quy định mới về hỗ trợ khi thu hồi đất
Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, ngày 30/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/9/2021. Một 
trong những điểm mới của Thông tư này, là bổ sung các quy định liên 
quan đến hỗ trợ sau khi thu hồi đất, cụ thể: Điều 4, Thông tư quy định 
cụ thể hơn và bổ sung thêm một số trường hợp đất nông nghiệp được hỗ 
trợ ổn định đời sống; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 
làm khi Nhà nước thu hồi đất. Khoản 3, Điều 8, Thông tư quy định: Tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông 
nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi mà diện tích đất còn 
lại không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của UBND cấp 
tỉnh và người sử dụng có đơn đề nghị thu hồi phần diện tích đó thì Nhà 
nước xem xét, quyết định thu hồi. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà 
nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại phải được thể hiện 
trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh 
phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.
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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 hình thức: khai trừ?

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 31, Quy định 102 quy định: Trường 
hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả 
rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ 
luật bằng hình thức khai trừ: a) Tổ chức sản xuất, bán hoặc lưu hành, 
tán phát các văn hóa phẩm có nội dung cấm, độc hại. b) Sản xuất, 
tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép hoặc tổ chức sử dụng trái 
phép các chất ma túy. c) Cho vay nặng lãi, sử dụng các hành vi trái 
pháp luật dưới mọi hình thức để đòi nợ. d) Tổ chức chứa chấp và môi 
giới mại dâm; tổ chức hoạt động mại dâm; bảo kê mại dâm; lợi dụng 
kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm. đ) Chủ mưu, khởi xướng, 
tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức hoặc đã bị xử lý về hành vi 
đánh bạc nhưng tiếp tục tái phạm.

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban 
Chấp hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm về bạo lực gia đình, 
trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức: khiển trách?

Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 32, Quy định 102 quy định: 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) Sử dụng, truyền bá 
thông tin, hình ảnh, âm thanh kích động bạo lực gia đình. b) Ngăn 
cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, 
bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em 
ruột với nhau. c) Ngăn cản việc phát hiện, khai báo, ngăn chặn và xử 
lý hành vi bạo lực gia đình.
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