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Xây dựng Bảng

Phát huy giá trị văn hóa và 
xây dựng con người trong Văn kiện 

Đại hội XIII của Đang 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh

LÝ  ROTHA
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Cùng vôi chủ nghĩa Mác ' Lênin, tư tưởng 
H ồ C h í Minh là định hướng cho mọi chủ 

trtỂơng, đuờng lối của Đảng. Điều đó tiếp tục 
được thể hiện qua nội dung trong V ăn kiện Đại 

hội X I I I  của Đảng, về xây dựng và phát huy 
giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Hội nghị văn hóa toàn 
quốc lần thứ nhất, 
tổ chức tại Hà Nội, 

ngày 24/11/1946, trong diển 
văn khai mạc, Bác Hồ đã 
nêu rõ: “Nền văn hóa mới 
của Việt Nam phải lấy hạnh 
phúc của nhân dân, của dân 
tộc làm cơ sở, phải học lấy 
những điều tốt đẹp của văn 
hóa nước ngoài, tạo ra nền 
văn hóa Việt Nam, sao cho 
văn hóa mới phải sửa đổi

được tham nhũng, lười biếng, 
phù hoa xa xỉ, phải làm cho 
ai cũng có lý tưởng tự chủ, 
độc lập” (Trích Hồ Chỉ Minh - 
Biên niên tiểu sử, Nxb.Chính 
trị quốc gia, Hà Nội 2006, t3, 
tr.379). '

Vấn đề này đặt ra cho 
mỗi chúng ta nhiệm vụ rất 
quan trọng là phải thường 
xuyên quan tâm xây dựng, 
phát huy giá trị văn hóa và 
xây dựng con người Việt
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Nam trong sự nghiệp xây 
dựng, phát triển bền vững 
đảt nước.

Trước hết, lối sống văn 
hóa mà Đảng ta, Nhân dân 
ta xây dựng biểu hiện tập 
trung các giá trị của nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc. Đó là lối sống 
nhằm phát huy cao độ những 
giá trị tốt đẹp, bền vững của 
ông cha ta để lại như lòng 
yêu nước, ý chí tự cường, 
lòng nhân ái, tinh thần đoàn 
kết cộng đồng, đức tính cần 
cù, giản dị, coi trọng đạo lý, 
nghĩa tình... Đó là lối sống 
lấy độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm nội dung, mục tiêu hoạt 
động của cộng đồng và mỗi 
cá nhân.

Việc hình thành nhân 
cách con người văn hóa và 
lối sống văn hóa phụ thuộc 
vào môi trường văn hóa. Môi 
trường văn hóa của nước ta 
xây dựng là bảo đảm cho 
con người được giao tiếp với 
thiên nhiên, sống trong một 
môi trường trong lành, hài

hòa, bền vững; được sống 
bình đẳng, tự do, hạnh phúc; 
được phát huy mọi năng lực, 
sở trường; được thụ hưởng 
những giá trị chân - thiện - 
mỹ. 0  đó, cái đúng, cái tốt, 
cái đẹp, cái tiến bộ được tôn 
trọng và bảo vệ; cái xấu, cái 
ác, cái phản văn hóa phải bị 
phê bình, loại trừ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
xây dựng lối sống văn hóa, 
môi trường văn hóa đã được 
Bác thể hiện một cách đầy 
đủ, cụ thể, giản dị mà sâu 
sắc. Người nói: “Đời sống mới 
không phải cái gì cũ cũng bỏ 
hết, không phải cái gì cũng 
làm mới. Cái gì cũ mà xấu, 
như: tính lười biếng, tham 
lam, thì phải bỏ. Cái gì cũ mà 
không xấu, nhưng phiền phức 
thì phải sửa đổi lại cho hợp 
lý, như: cưới hỏi quá xa xỉ, ta 
phải giảm bớt đi. Cái cũ mà 
tốt, như: ta phải tương thân 
tương ái, tận trung với nước, 
tận hiếu với dân, thì phải phát 
triển thêm. Cái mới mà hay, 
như: Ăn ở cho hợp vệ sinh, 
làm việc cho có ngăn nấp, thì 
phải làm”. (Theo Hồ Chí Minh: 
Toàn tập, Sđd, t5, tr.112-113)
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Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về lối sống văn hóa còn có 
cả xây dựng lối sống văn 
minh, phù hợp với yêu cầu 
của thời đại. Theo Bác, để 
làm được điểu này là phải 
thường xuyên quan tâm 
nâng cao dân trí, nhận thức 
đầy đủ vai trò của văn hóa, 
giáo dục con người “biết ham 
đọc”, bởi có học mới tiến 
bộ. Đồng thời, nó phải được 
nhận thức và thể hiện từ mỗi 
con người, mỗi gia đình, làng 
xóm ra toàn dân mới có hiệu 
quả bền vững và phát huy 
tác dụng tích cực, rộng lớn, 
lâu dài.

Nhận thức rõ tầm quan 
trọng của nhiệm vụ xây 
dựng nền văn hóa mới của 
Việt Nam, quán triệt tư 
tưởng Hồ Chí Minh, Đảng 
và Nhà nước ta đã có nhiều 
chủ trương, đường lối đúng 
đắn, phù hợp về phát triển 
văn hóa qua các thời kỳ; đã 
phát huy được những giá trị 
tốt đẹp của con người Việt 
Nam, tính ưu việt của văn 
hóa xã hội chủ nghĩa, góp 
phần vào những thành tựu 
to lớn trong công cuộc xây

dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội 
nhập quốc te.

Tuy nhiên, cũng phải 
thẳng thắn chỉ ra rằng, hiện 
nay lối sống văn hóa và môi 
trường văn hóa còn nhiều 
vấn đề đáng quan tâm mà 
Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng đã nhận định. Đó là 
tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống của một bộ phận cán 
bộ, đảng viên và nhân dân 
còn diễn biến phức tạp. Xuất 
hiện không ít trường hợp tiêu 
cực trong cán bộ, đảng viên, 
gây bức xúc dư luận xã hội. 
Ý  thức tôn trọng pháp luật, vi 
phạm đạo đức công vụ, đạo 
đức nghề nghiệp ở một số cơ 
quan, trong đó có cả các lĩnh 
vực được xã hội tôn vinh, như 
giáo dục, y tế, quốc phòng, 
an ninh gây bức xúc dư luận 
xã hội. Bạo lực học đường, 
bạo lực gia đình và trong xã 
hội chưa được ngăn chặn 
kịp thời, hiệu quả. Tác  động 
phức tạp của mạng xã hội, 
đặc biệt là internet, íacebook 
trong không ít trường hợp 
làm mất an ninh, an toàn 
xã hội, nhất là giới trẻ. V iệc
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xây dựng, khai thác các thiết 
chế văn hóa chưa hiệu quả, 
chưa đáp ứng yêu cầu giáo 
dục truyền thống, lòng tự 
hào dân tộc, xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh, 
giáo dục đạo đức và nhân 
cách con người. Vấn đề giáo 
dục thẩm mỹ, đạo đức, lối 
sống trong thanh niên chưa 
được quan tâm đúng mức, 
nhất là trước tác động của 
mặt trái cơ chế thị trường 
và hội nhập quốc tế. Một số 
hủ tục lạc hậu trong tổ chức 
lễ hội ở một vài địa phương 
chậm được khắc phục.

Trên cơ sở những nhận 
thức mới về lý luận, những 
thay đổi của bối cảnh lịch sử 
thế giới và điều kiện thực tế 
trong nước, cũng như những 
tồn tại, hạn chế, những yêu 
cầu mới đặt ra của công 
cuộc xây dựng, phát triển 
đất nước trong thời gian tới, 
Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng bổ sung, phát triển 
thêm nhiều nội dung mới về 
xây dựng và phát huy giá 
trị văn hóa, sức mạnh con 
người Việt Nam.

Một là, Tập trung nghiên 
cứu, xác định và triển khai 
xây dựng hệ giá trị quốc gia, 
hệ giá trị văn hóa và chuẩn 
mực con người gắn với giữ 
gìn, phát triển hệ giá trị gia 
đình Việt Nam trong thời kỳ 
mới. Quan tâm chăm lo công 
tác giáo dục, bổi dưỡng và 
bảo vệ trẻ em, nhi đồng. 
Tăng cường giáo dục lòng 
yêu nước, lòng tự hào dân 
tộc, truyền thống và lịch sử 
dân tộc, ý thức trách nhiệm 
xã hội cho các tầng lớp nhân 
dân, nhất là thanh niên. 
Thực hiện những giải pháp 
đột phá nhằm ngăn chặn 
có hiệu quả sự xuống cấp 
về đạo đức, loi sống, đẩy 
lủi tiêu cực xã hội và các tệ 
nạn xã hội. Đẩy mạnh giáo 
dục nâng cao nhận thức, 
ý thức tôn trọng và chấp 
hành pháp luật, bảo vệ môi 
trường, giữ gìn bản sắc  văn 
hóa dân tộc của người Việt 
Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. 
Từng bước vươn lên khắc 
phục các hạn chế của con 
người Việt Nam; xây dựng 
con người Việt Nam thời đại 
mới, gắn kết chặt chẽ, hài
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hòa giữa giá trị truyền thống 
và giá trị hiện dại.

Hai là, Đề cao vai trò của 
gia đình trong nuôi dưỡng, 
giáo dục thế hệ trẻ. Phát huy 
các nhân tố tích cực, nhân văn 
trong các tôn giáo, tín ngưỡng. 
Phê phán và ngăn chặn các 
biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị 
đoan. Xây dựng và thực hiện 
các chuẩn mực văn hóa trong 
lãnh đạo, quản lý. Chú trọng 
xây dựng môi trường văn hóa 
công sỏ lành mạnh, dân chủ, 
đoàn kết, nhân văn; đẩy lùi 
bệnh quan liêu, bè phái, mất 
đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và 
thực dụng.

Ba là, Chú trọng nâng 
cao giá trị tư tưởng, nghệ 
thuật, đổng thời bảo đảm 
tự do, dân chủ trong sáng 
tạo văn học, nghệ thuật; 
khuyến khích những tìm tòi 
mới làm phong phú thêm 
bản sắc  văn hóa Việt Nam; 
hạn chế các lệch lạc, các 
biểu hiện chạy theo thị hiếu 
tầm thường. Quan tâm, tạo 
điều kiện phát triển văn hóa, 
văn nghệ của các dân tộc 
thiểu số. Tiếp tục đổi mới

nội dung, phương thức hoạt 
động của các hội văn học, 
nghệ thuật, tập hợp đông 
đảo văn nghệ sỹ tham gia; 
khuyến khích tự do sáng 
tạo, thực thi quyền tác giả.

Bốn là, Khẩn trương 
triển khai có trọng tâm, trọng 
điểm ngành công nghiệp 
văn hóa và dịch vụ văn hóa 
trên cơ sở xác  định và phát 
huy sức mạnh mềm của văn 
hóa Việt Nam; vận dụng có 
hiệu quả các giá trị, tinh hoa 
và thành tựu mới của văn 
hóa, khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ của thế giới.

Năm là, Chủ động tích 
cực hội nhập quốc tế về 
văn hóa, xây dựng Việt Nam 
thành địa chỉ hấp dẫn về 
giao lưu văn hóa quốc tế. 
Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa 
văn hóa nhân loại phù hợp 
với thực tiễn Việt Nam, đổng 
thời chủ động nâng cao sức 
đề kháng của các tầng lớp 
nhân dân, đặc biệt là thanh, 
thiếu niên đối với các văn 
hóa phẩm ngoại lai, độc hại; 
từng bước đưa văn hóa Việt 
Nam đến với thế giới.m
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Thực hiện Quy chê dân chủ ở cơ sỗ 
theo tinh thần NghỊ quyết Đại hội XIII của 
Đảng và Đại hội Đẳng bộ tỉnh lân thứ XIV

Lưu VĂN XEM
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

T rong quá trình lãnh đạo 
cách mạng, Đảng ta 
luôn nhất quán quan 

điểm xuyên suốt: “Dân chủ xã 
hội chủ nghĩa là bản chất của 
chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa 
là động lực của sự phát triển 
đất nước. Xây dựng và từng 
bước hoàn thiện nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân 
chủ được thực hiện trong thực 
tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên 
tất cả các lĩnh vực. Dân chủ 
gắn liền với kỷ luật, kỷ cương 
và phải được thể chế hóa 
bằng pháp luật, được pháp 
luật bảo đảm”. Đây là những 
quan điểm được tổng kết, có 
tính khái quát cao vể dân chủ, 
khẳng định bản chất của chế 
độ xã hội ta là “dân chủ” và 
“nhân dân làm chủ”.

Những năm qua, Đảng

và Nhà nước tiếp tục đề ra 
nhiều chủ trương, chính sách, 
pháp luật nhằm phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), 
bảo đảm thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân; phát huy 
cao độ quyền làm chủ, sức 
sáng tạo của nhân dân và 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị đe thực hiện 
thành công sự nghiệp đổi mới, 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước trong 
thời kỳ mới.

Đánh giá kết quả thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng khẳng định: “Quyền 
làm chủ của nhân dân dược 
phát huy tốt hơn trong các 
lĩnh vực của đời sống xã hội 
bằng dân chủ trực tiếp và dân 
chủ đại diện, nhất là trong 
lĩnh vực chính trị và kinh tế”.
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Nghị quyết Đại hội XIII nêu 
rõ: “Tiếp tục phát huy dân 
chủ XHCN, thực hiện ngày 
càng tốt hơn quyền làm chủ 
của nhân dân trong việc quyết 
định những vấn để lớn, hệ 
trọng của đất nước được quan 
tâm. Tôn trọng, bảo đảm, bảo 
vệ quyền con người, quyền và 
nghĩa vụ của công dân; gắn 
quyền công dân với nghĩa vụ 
và trách nhiệm đối với xã hội... 
Chú trọng thực hiện dân chủ 
cả trực tiếp và đại diện, nhất là 
ở cơ sở”. Tuy nhiên, trong quá 
trình thực hành dân chủ, nhất 
là dân chủ ở cơ sở còn những 
hạn chế: Nhận thức về dân 
chủ trong một bộ phận cán bộ, 
đảng viên và nhân dân chưa 
đầy đủ; quyền làm chủ của 
nhân dân ỏ nhiều nơi, nhiều 
lĩnh vực còn bị vi phạm; vẫn 
còn biểu hiện dân chũ hình 
thức, tách rời dân chủ với kỷ 
cương, pháp luật; thiếu công 
khai, minh bạch; nhiều ý kiến 
của nhân dân chưa thật sự 
được lắng nghe, tiếp thu. Còn 
tình trạng lợi dụng dân chủ, 
gây mất an ninh, trật tự, gây 
mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ.

Kế thừa, phát triển quan 
điểm của Đảng, Đại hội XIII

của Đảng tiếp tục để ra chủ 
trương: “Tiếp tục cụ thể hóa, 
hoàn thiện thể chế thực hành 
dân chủ theo tinh thần Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội (bổ sung năm 2011) 
và Hiến pháp năm 2013, bảo 
đảm tất cả quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân. 
Thực hiện đúng đắn, hiệu quả 
dân chủ trực tiếp, dân chủ đại 
diện, đặc biệt là dân chủ ở 
cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu 
quả trên thực tế phương châm 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, dân giám sát, 
dân thụ hưởng”. Đồng thời xác 
định cơ chế “Đảng lãnh dạo, 
Nhà nước quản lý, Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội làm nòng cốt để 
nhân dân làm chủ...”; đề cao 
vai trò chủ thể, vị trí trung tâm 
của nhân dân trong chiến lược 
phát triển đất nước, trong toàn 
bộ quá trình xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc.

Đây là những quan điểm, 
chủ trương của Đảng về phát 
huy dân chủ XHCN, bảo đảm 
quyền làm chủ cũa nhân dân 
được bổ sung, phát triển với 
những điểm mới. Thứ nhất, bổ
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sung nội dung, phương châm 
thực hiện dân chủ, đó là: “dân 
giám sát, dân thụ hưởng” 
trong phương châm “Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra, dân giám sát, dân thụ 
hưởng”. Thứ hai, xác định rõ 
hơn vai trò của nhân dân trong 
cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội làm nòng cốt” để nhân 
dân làm chủ. Thứ ba, khẳng 
định vai trò chủ thể, vị trí trung 
tâm của nhân dân trong chiến 
lược phát triển đất nước, trong 
toàn bộ quá trình xây dựng và 
bảo vệ To quốc. Thứ từ, nhấn 
mạnh yêu cầu thực hành nêu 
gương của tổ chức, cá nhân, 
đó là: “Cấp ủy, tổ chức đảng, 
các tổ chức trong hệ thống 
chính trị, đội ngũ đảng viên, 
cán bộ, công chức, viên chức 
nêu gương thực hành dân chủ, 
tuân thủ pháp luật, dề cao đạo 
đức xã hội”.

Để quán triệt và triển khai 
thực hiện có hiệu quả đường 
lối, quan điểm của Đảng về 
phát huy dân chủ XHCN, bảo 
đảm quyền làm chủ của nhân 
dân, trọng tâm là việc thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ

sở trong thời gian tới cần tập 
trung vào những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, 
nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các cấp ủy, tổ chức 
đảng và các tổ chức trong hệ 
thống chính trị, nhất là người 
đứng đầu, cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân vể 
dân chủ và thực hành dân chủ. 
Nâng cao chất lượng công tác 
tuyên truyền, phổ biến và tổ 
chức thực hiện nghiêm túc 
các chủ trương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước vể 
thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở, gắn với triển khai thực 
hiện các chỉ thị, nghị quyết về 
công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, phát huy quyền làm 
chủ của người dân, tạo dộng 
lực vươn lên, khắc phục khó 
khăn, nắm bắt thời cơ, hoàn 
thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội. Trọng tâm 
là quán triệt, tuyên truyền sâu 
rộng Nghị quyết Đại hội toàn 
quốc lan thứ XIII của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIV về phát 
huy dân chủ XHCN, bảo đảm 
quyển làm chủ của nhân dân; 
Chỉ thị số 30-CT/TVV ngày 18-
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2-1998 của Bộ Chính trị khóa 
VIII về “Xây dựng và thực hiện 
Quy chế dân chủ” và Kết luận 
số 120-KƯTW ngày 7-1-2016 
của Bộ Chính trị khóa XI về 
“Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao 
chất lương, hiệu quả việc xây 
dựng và thực hiện Quy chế 
dẩn chủ ở cỡ sở”.

Hai là, tiếp tục cụ thể hóa, 
thực hiện tốt cơ chế “Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ”, phương 
châm “Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra, dân giám 
sát, dân thụ hưởng” và các 
quan điểm của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước về thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở phù hợp với tình hình thực 
tiễn của địa phương, đơn vị, 
doanh nghiệp. Nâng cao hiệu 
quả thực hiện dân chủ trực 
tiếp, dân chủ đại diện; trọng 
tâm nâng cao chất lượng việc 
thực hiện Quy chế dân chủ ở 
các loại hình cơ sở theo Pháp 
lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 
của ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Nghị định 04/2015/NĐ-CP 
và Nghị định 145/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ.

Ba là, tiếp tục phát huy 
dân chủ trong Đảng, trong

quản lý và điểu hành của cơ 
quan nhà nước các cấp, hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội, hội quần chúng 
được Đảng, Nhà nước giao 
nhiệm vụ. Nêu cao tinh thần 
gương mẫu của người đứng 
đầu, cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, cán bộ, đảng viên trong 
thực hành dân chủ. Nghiêm 
túc thực hiện các quy định của 
Đảng, Nhà nước về tiếp dân; 
tăng cường tiếp xúc, đối thoại 
và giải quyết kịp thời những 
phản ánh, kiến nghị hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân. 
Quan tâm giải quyết dứt điểm 
đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân, xử lý những vụ việc 
đông người, phức tạp, gây bức 
xúc trong nhân dân.

Bốn là, đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội, thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc 
gia, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân; 
nhất là phát huy dân chủ, huy 
động sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị vào thực 
hiện hiệu quả “mục tiêu kép” 
vừa phòng, chống đại dịch 
COVID-19 bảo vệ tính mạng,
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sức khỏe cho nhân dân, vừa 
phục hồi phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao đời sống nhân 
dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách hành chính, công khai, 
minh bạch các quy định, đặc 
biệt là cải cách thủ tục hành 
chính theo cơ chế “một cửa”, 
“một cửa liên thông”; quan 
tâm giáo dục đạo đức công 
vụ, phong cách, lề lối làm 
việc của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức.

Năm là, phát huy vai trò 
nòng cốt của MTTQ Việt Nam, 
các tổ chức chính trị - xã hội 
trong thực hiện quyền làm chủ 
của nhân dân; đẩy mạnh hoạt 
động giám sát, phản biện xã 
hội, nhất là những vấn đề liên 
quan trực tiếp đến quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của 
người dân; tạo diều kiện để 
đoàn viên, hội viên và nhân 
dân phát huy quyền làm chủ, 
nâng cao năng lực làm chủ, 
tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyển, hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; dộng viên 
các tầng lớp nhân dân nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, hăng 
hái tham gia các phong trào 
thi đua yêu nước, góp phần 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

chính trị của địa phương, đơn 
vị. Phối hợp thực hiện tốt hoạt 
động tiếp xúc cử tri của đại 
biểu dân cử; tổng hợp, phản 
ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến 
nghị của cử tri gửi tới kỳ họp 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp và giám sát việc giải 
quyết các kiến nghị của cử 
tri. Nâng cao chất lượng, hiệu 
quả, tăng cường sự tham gia 
của người dân trong các hoạt 
động tự quản cộng đồng.

Sáu là, tiếp tục đổi mới, 
nâng cao chất lượng hoạt 
động của Ban chỉ đạo thực 
hiện Quy chế dân chủ các 
cấp. Thường xuyên kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Quy 
chế dân chủ ở các loại hình cơ 
sở, chú trọng ở những ngành, 
lĩnh vực có liên quan trực tiếp 
đến người dân, doanh nghiệp. 
Xử lý nghiêm các trường hộp 
vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân, lợi dụng dân chủ vi 
phạm pháp luật. Quan tâm xây 
dựng mô hình, điển hình trong 
thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở trong các loại hình; kịp 
thời biểu dương, nhân rộng 
các điển hình gắn với tổng kết 
việc thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cỡ sở .□
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Học lập  và làm Iheo tư tưởng, đạo đức, phong cá ch  Hổ Chí Minh
ọtp ,
làm tất công tác dân vận
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, coi trọng công 
tác dân vận. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam, Người chỉnh là biểu tượng sống động, hình mẫu tiêu biểu 
cho công tác dân vận khéo mà mỗi chúng ta, mỗi cán bộ làm 
công tác dân vận phải học hỏi và noi theo. Trọng dân, gần 
dân, sâu sát dân, hiểu dân là những bài học quý giá mà Bác 
Hồ kính yêu để  lại cho các thế hệ sau. Nhân kỷ niệm 91 năm 
Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 
15/10/2021) và 72 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh (15/10/1949 - 15/10/2021), “Thong báo nội bọ” trích 
đăng chuyên kể “Bác Hồ làm công tác dân vận ở Tàn Trào” 
của đồng chí Đàm Quang Trung - nguyên Tư lệnh Quân khu 
1, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội 
đồng Dân tộc của Quốc hội (1987-1992).

Mẩu chuyện
Trong vai ông Ké, chiếc 

khăn mặt vắt vai, Bác xuất hiện 
ở rất nhiều nơi, có khi tham gia 
lao động với bà con dân bản, 
vừa làm vừa nói chuyện vui 
vẻ, thoải mái. Có lúc Bác còn 
vào cả các gia đình, thăm già 
hỏi trẻ, hướng dẫn cách giữ gìn 
vệ sinh, khuyến khích học chữ 
quốc ngữ, giải thích chương 
trình Việt Minh, nói chuyện tình 
hình trong nước và thế giới... Ai

cũng quý mến ông Ké, nghe 
theo lời dạy bảo của ông. Lâu 
lâu không được gặp ông Ké, 
mọi người lại hỏi thăm, nhiều 
người già gặp tôi rỉ tai hỏi: “ông 
Ké là người như thế nào?”. Tôi 
chỉ cười, nhưng trong lòng thì lại 
nghĩ sao Bác thân tình đến thế. 
Học rộng, hiểu nhiều, đi khắp 
thế giới mà về với dân như về 
với người nhà. Còn bản thân 
mình, vốn dân sở tại mà đôi 
khi còn cảm thấy xa cách với
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dân. Nhân dân quý mến Bác 
tới mức nhiều người bảo: “Tôi 
chưa hiểu cách mạng lắm đâu, 
10 điểm chưdng trình Việt Minh 
cũng còn chưa hiểu hết nhưng 
tôi tin ông Ké”. Tuy nhiên, để 
để phòng mọi bất trắc, Bác đi 
dâu chúng tôi đều phải cho 
người bảo vệ. Các đồng chí 
Lý Vương, cắt... được giao 
trách nhiệm chính về việc này. 
Nhưng Bác dặn chúng tôi là 
muốn làm gì thì làm chứ không 
được biến Bác thành con người 
dặc biệt, xa cách với dân. Hồi 
ấy, Bác có nói một ý mà mãi 
sau này chúng tôi mới hiểu hết, 
chính sự gần gũi dân như thế là 
cách bảo vệ tốt nhất.

Có một lần tự nhiên Bác 
“biến mất”. Chúng tôi lo toát 
mồ hôi, tỏa người đi tìm kiếm. 
Vào sâu trong làng thì thấy Bác 
đang thoải mái ngồi vót nan tre 
với một ông cụ, hai người vừa 
làm vừa nói chuyện ra chiều 
tâm đắc lắm. Thấy chúng tôi, 
Bác nháy mắt ra hiệu cứ để 
Bác tự nhiên. Tôi về, nghe 
Bác kể chuyện lại, thì ra ông 
cụ ấy cho cháu tìm mời bằng 
được ông Ké đến nói chuyện 
vì cách đó mấy hôm, đi ăn giỗ 
bên ngoại, nghe tin là bọn địch 
đang có kế hoạch ám hại một 
lãnh tụ Việt Minh quan trọng

vừa mới về Tân Trào và chúng 
treo giải thưởng to lắm. Bọn 
chúng đã cho một lực lượng 
lớn xâm nhập vào vùng này 
để chờ thời cơ ngoài đánh 
vào, trong đánh ra, tiêu diệt cơ 
quan đầu não cách mạng. Cụ 
già không biết kế hoạch đó 
đã bị chúng tôi bóp chết ngay 
từ trong trứng. Nhưng dù sao 
đó cũng là một thông tin quan 
trọng để mình hiểu rõ kẻ địch 
hơn, có phương án bảo vệ một 
cách toàn diện hơn.

(Trích “Bác Hồ viên ngọc quý của 
mọi thời đại”, TS.Nguyễn Văn Khoan, 

Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2016)

Hoc và làm theo Bác

Công tác dân vận đã góp 
phần to lớn vào sự thành công 
của cách mạng Việt Nam ngay 
những ngày đầu thành lập 
Đảng” Những bài học quý gia 
Bác đã truyền dạy các thế hệ 
cán bộ nhất là cán bộ làm công 
tác dân vận vẫn vẹn nguyên 
giá trị. Mỗi hoàn cảnh lịch sử 
tuy khác nhau, nhưng chúng ta 
đều thấy rõ tầm quan trọng và 
vai trò to lớn của công tác dân 
vận. Mẩu chuyện một lần nữa 
nhắc nhở chúng ta những bài 
học sâu sắc đe làm tốt công 
tác dân vận trong giai đoạn 
hiện nay.
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Một là, cấp ủy, chính 
quyền các cấp cần phải chăm 
lo xây dựng đội ngũ làm công 
tác dân vận có kiến thức, kỹ 
năng, phương pháp, bản lĩnh, 
dáp ứng yêu cầu công tác dân 
vận trong tình hình mới. Tổ chức 
và động viên cán bộ tham gia 
phong trào Dân vận khéo; từ 
tham gia phong trào trở thành 
hành động thường xuyên, liên 
tục của tổ chức, cơ quan, đơn 
vị. Cùng với đó, phát huy vai 
trò tiên phong, gương mẫu của 
cán bộ lãnh đạo, nhất là người 
dứng đẩu trong công tác tiếp 
xúc cử tri, thường xuyên xuống 
cơ sở, thâm nhập đời sống lao 
dộng, sản xuất của nhân dân 
dể gần dân, hiểu dân và có 
những quyết sách kịp thời, hiệu 
quả phù hợp tình hình thực tiễn.

Hai là, đối với mỗi cán bộ, 
đảng viên cần học tập và làm 
theo gương Bác nhất là phương 
thức vận động quần chúng. 
Trong đó, trên hết và trước hết 
là nêu cao tinh thần vì nhân 
dân phục vụ, khắc phục triệt 
dể tình trạng quan cách, xa 
dân, nhũng nhiễu, thờ ơ với khó 
khăn của quần chúng; gẩn gũi 
quần chúng, kiên trì, giải thích 
cho quần chúng hiểu rõ, vận 
động, thuyết phục quần chúng 
hưởng ứng, tham gia phát triển

kinh tế, bảo đảm an sinh xã 
hội, an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, quốc phòng,... 
phấn đấu mỗi ngày một việc tốt 
vì dân.

Ba là, trong bối cảnh khó 
khăn do đại dịch COVID-19 
diễn biến rất phức tạp hiện 
nay, cả hệ thống chính trị đã 
và đang quyết tâm chống dịch. 
Riêng đối với Sóc Trăng, đã 
có rất nhiều chủ trương, chính 
sách mới được ban hành và 
triển khai thực hiện. Điều quan 
trọng hiện nay đối với mỗi cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 
viên là phải chủ dộng cập nhật 
nhanh, nắm thật chắc, thật kỹ 
nội dung, tinh thần chủ trương 
của Đảng, chính sách của Nhà 
nước vể các giải pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 và khôi 
phục các hoạt động sản xuất; 
cùng với chính sách an sinh 
xã hội, các hoạt động thiện 
nguyện của tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh. Có như vậy, 
chúng ta sẽ làm thật tốt, thật 
hiệu quả công tác vận động 
quần chúng, giúp quần chúng 
cập nhật thông tin chính thống, 
hiểu đúng, tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng, ủng hộ 
Đảng và tự giác làm theo.G

HỔNG VÃN
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Thủng tin sinh hoạt ũhi bệ

TÌNH HÌNH KINH TỄ - XÃ HỘI 
9 THÁNG NẴM 2021

*Nông nghiệp - Nông thôn
Trong 9 tháng, toàn tỉnh 

xuống giống lúa 327.825ha, 
vượt 0,6% kế hoạch, giảm 6% 
so cùng kỳ năm 2020; đã thu 
hoạch 315.549ha, sản lượng 
1,97 triệu tấn (tăng 8,85% so 
cùng kỳ), trong đó sản lượng 
lúa dặc sản 1,07 triệu tấn, 
chiếm tỷ trọng 54,2% tổng 
sản lượng lúa toàn tĩnh (cùng 
kỳ năm 2020 chiếm 52,8%). 
Tình hình tiêu thụ lúa trong 
6 tháng đầu năm tương đối 
thuận lợi, giá lúa tăng so cùng 
kỳ năm trước; tuy nhiên trong 
quý III, do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 nên việc thu hoạch, 
vận chuyển, tiêu thụ gặp nhiều 
khó khăn, giá lúa giảm mạnh 
so cùng kỳ. Trong tháng 9, giá 
lúa giao động từ 4.100 - 7.000 
đồng/kg tùy loại, giảm từ 500 - 
1.600 đồng/kg!

Diện tích gieo trổng rau 
màu va cây công nghiệp ngắn 
ngày là 49^314ha, đạt 85% kế

hoạch, tăng 5,8% so cùng kỳ 
năm 2020. Diện tích cây ăn trái 
hiện có 27.783 ha, đạt 96% kế 
hoạch, giảm 1,6% so cùng kỳ. 
Trong 9 tháng qua, tình hình 
tiêu thụ một số loại rau màu 
và cây ăn trái còn khó khăn, 
bấp bênh, giá giảm mạnh so 
với cùng kỳ; trong đó, giá rau 
màu giảm từ 1.500 - 26.000 
đồng/kg, cây ăn trái giảm từ 
10.000 - 24.000 đồng/kg.

Một số mô hình tiến bộ 
trong sản xuất nông nghiệp 
tiếp tục được duy trì. Đến nay, 
tỉnh đã duỹ trì được 454,9ha 
sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn 
VietGAP, 3.765ha sản xuất 
lúa theo hướng hữu cơ; đã 
cấp và duy trì 65 mã Code 
với diện tích 473,7ha cho các 
vùng trồng cây ăn trái phục 
vụ xuất khau cua tĩnh (tăng 23 
mã code và 73,7ha so với cuối 
năm 2020).

Tổng đàn gia súc có 
203.162 con, đạt 76% kế
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hoạch, giảm 6,8% so cùng kỳ; 
đàn gia cầm 6,45 triệu con, 
đạt 80,6% kế hoạch, giảm 
5,5%. Trong 9 tháng, xảy ra 
3 ổ dịch tả heo châu Phi và 
các ổ dịch đều được kịp thời 
khống chế, khoanh vùng xử 
lý, không để lây lan. Giá bán 
một số sản phẩm chăn nuôi 
giảm so cùng kỳ.

Toàn tỉnh thả nuôi 
66.930ha thủy hải sản các 
loại, đạt 90,4% kế hoạch, 
tăng 4,5% so cùng kỳ năm 
2020; trong đó, tôm nước lợ 
45.526ha, tăng 3,9% so cùng 
kỳ. Tính đến đầu tháng 9, 
có 2.088ha tôm bị thiệt hại, 
chiếm 4,9% diện tích thả nuôi 
(cùng kỳ là 6,8%). Tổng sản 
lượng thủy hải sản 9 thang là 
246.445 tấn, đạt 76,3% chỉ 
tiêu Nghị quyết, tăng 9,4% so 
cùng kỳ. Dù các nha máy chế 
biến xuất khẩu thủy sản trên 
địa bàn tỉnh vẫn hoạt động, 
song do chịu tác động tiêu 
cực của dịch COVID-19 nên 
tình hình tiêu thụ thủy sản 
tương đối chậm, giá tôm giảm 
từ 1.000-15.000 đồng/kg so 
cùng kỳ.

Chương trình mục tiêu 
quốc gia xay dựng nông thôn 
mới tiếp tục được triển khai 
thực hiện. Trong 9 tháng, có

thêm 4 xã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới và 4 
xã đạt bộ tiêu chí về xã nông 
thôn mới nâng cao. Đến nay, 
có 2/10 huyện, thị xã của tỉnh 
đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới; 54/80 xã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
(đạt 98% chỉ tiêu Nghị quyết), 
trong đó có 5 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao.

Chương trình “Mỗi xã một 
sản phẩm” - OCOP tiếp tục 
được quan tâm thực hiện. Đến 
nay, toàn tỉnh có 139 sản phẩm 
OCOP được chứng nhận từ 3 
sao đến 4 sao (trong đó, có 
28 sản phẩm 4 sao, 111 sản 
phẩm 3 sao) và 1 sản phẩm 
(gạo ST 24) được công nhận 
san phẩm ÓCOP quốc gia.

Công tác phòng, chống 
thiên tai, biến đổi khí hậu dược 
quan tâm. Trong 9 tháng, trên 
địa bàn tỉnh đã xảy ra 141 vụ 
sạt lở với tổng chiều dài hơn 
52.300 m và nhiều trận mưa 
dông, lốc xoáy; ảnh hưởng 
233 căn nhà, làm chết 1 người 
và 2 người bị thương, làm đổ 
39ha cây ăn trái, 10 ha lúa... 
Tổng thiệt hại khoảng 339,45 
tỷ đong. Khi xảy ra sự cố, tỉnh 
đã kịp thời chỉ đạo các địa 
phương tổ chức thong kê thiẹt
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hại, huy động lực lượng dọn 
dẹp hiện trường; đồng thời, chi 
hỗ trợ, khắc phục 229 căn nhà 
từ nguồn Quỹ phòng, chống 
thiên tai với tổng kinh phí 1,4 
tỷ đồng.
*Công nghiệp - Thương mại

Sản xuất công nghiệp 
đã chịu nhiều tác động từ 
dịch COVID-19, nhất là trong 
quý III. Chỉ số sản xuất công 
nghiệp 9 tháng qua tăng 
chậm so với cùng kỳ, chỉ tăng 
5,5% (cùng kỳ năm 2020 tăng 
16%). Giá trị sản xuất công 
nghiệp (theo giá so sánh năm 
2010) đạt 20.350 tỷ đồng, đạt 
71,4% kế hoạch, tăng 5,2% 
so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng xã hội 9 tháng là 41.000 
tỷ đồng, đạt 63,42% chỉ tiêu 
Nghị quyết, tăng 13,37% so 
cùng kỳ năm 2020. Giá trị 
xuất khẩu hàng hóa 9 tháng 
là 950 triệu USD, đạt 95% chỉ 
tiêu Nghị quyết, tăng 17% so 
cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu 
thủy sản 740 triệu USD (tăng 
24%), xuất khẩu gạo 170 triệu 
USD (tăng 38,2%). Nhập khẩu 
9 tháng la 240 triẹu USD, vượt 
60% ke hoạch, cao gấp 2,2 
lẩn giá trị so cùng kỳ.

*Đẩu tư - Doanh nghiệp
Hoạt động đầu tư và phát 

triển doanh nghiệp (DN) đã 
chịu nhiều ảnh hưởng do dịch 
COVID-19. Trong 9 tháng, tỉnh 
đã tiếp và làm việc với 54 lượt 
nhà đầu tư đến tìm hiểu và 
đăng ký thực hiện các dự án, 
giảm 26 lượt so cùng kỳ. Qua 
đó, tỉnh đã cấp đăng ký đầu 
tư 15 dự án với tổng vốn đăng 
ký 17.481 tỷ đồng (tăng 23,5% 
so cùng kỳ); trong đó, một số 
dự án có quy mô lớn, khi hoạt 
động sẽ đóng góp tích cực vào 
phát triển kinh tế của tỉnh như: 
Dự án Nhà máy điện gió BCG 
Sóc Trăng 1, Nhà máy điện 
gió Sóc Trăng 4... Nhằm tiếp 
tục cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh và nâng cao năng 
lực cạnh tranh của tỉnh, UBND 
tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, 
ngành và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố khẩn trương 
hỗ trợ triển khai các dự án đã 
cấp chủ trương đầu tư để các 
dự án sớm đi vào hoạt động.

Toàn tỉnh có 293 DN 
đăng ký thành lập mới (giảm 
21% so cùng kỳ), với tổng vốn 
đăng ký 2.000,4 tỷ đồng (giảm 
61,6%); có 57 DN đăng ký giải 
thể (tăng gần 33%). Toàn tỉnh 
hiện có 3.773 DN, với tổng
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vốn đăng ký 46.880,2 tỷ đồng.
Kinh tế hợp tác tiếp tục 

được duy trì phát triển. Đến 
cuối tháng 9, toàn tỉnh có 226 
hợp tác xã (tăng 6 hợp tác xã 
so cùng kỳ) với tổng so 35.444 
thành viên và tổng vốn hoạt 
động gần 1.189 tỷ đồng (tăng 
gần 8,1 tỷ đồng); trong đó, có 
201 hợp tác xã nông nghiệp - 
thủy sản với tổng vốn hơn 139 
tỷ đồng. Toàn tỉnh có 1.235 tổ 
hợp tác với 29.224 thành viên, 
trong đó có 1.215 tổ hợp tác 
trong lĩnh vực nông nghiệp.
*Tài chính - Đầu tư công

Thu ngân sách nhà nước 
trong 9 tháng là khoảng 3.480 
tỷ đồng, đạt gần 94% so dự 
toán năm và tăng 20% so 
cùng kỳ; trong đó thu nội địa 
là 3.299,4 tỷ đồng, đạt 90% 
dự toán, tăng 14,3% so cùng 
kỳ. Tổng chi ngân sách địa 
phương gần 8.031 tỷ đồng, đạt 
71,2% dự toán. Những tháng 
đẩu năm, UBND tỉnh tiếp tục 
chỉ đạo các ngành, các cấp 
triển khai chặt chẽ, điểu hành 
dự toán thu - chi trong phạm vi 
dự toán được giao; chủ động 
thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí trong công tác quản 
lý, sử dụng ngân sách và tài 
sản nhà nước.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư 
công bao gồm nguồn kế hoạch 
vốn năm 2021 là 4.322 tỷ 
đồng và nguồn kế hoạch vốn 
năm 2020 kéo dài sang năm
2021 là 376 tỷ đồng. Nhằm 
kịp thời chĩ đạo công tác giải 
quyết khó khăn, vướng mắc 
trong việc giải ngân vốn đẩu 
tư cong, UBND tỉnh đã chỉ đạo 
triển khai thực hiện nghiêm 
túc, quyết liệt các giải pháp 
thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn. 
Đến cuối tháng 9, đã giải ngân 
2.414 tỷ đồng, đạt 51~4% tong 
kế hoạch vốn.
*Văn hóa - Xã hội

Công tác giáo dục và đào 
tạo được tiếp tục quan tâm. 
Toàn tỉnh có 9.251 thí sinh 
đăng ký xét tốt nghiệp THPT 
năm 2021, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 
đạt 99,55%, (tương đương 
năm 2020). Do tình hình dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp, 
tỉnh đã chỉ đạo ngành chức 
năng có phương án tổ chức 
nhiệm vụ năm học mới 2021-
2022 đảm bảo an toàn cho 
giáo viên, học sinh. Đến cuối 
tháng 9, toàn tỉnh có 348/470 
trường công lập đạt chuẩn 
quốc gia, chiếm 74%, gần đạt 
chỉ tiêu Nghị quyết là 75%.

Bên cạnh phòng, chống
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dịch COVID-19, công tác giám 
sát và phòng, chống các loại 
dịch bệnh khác ở người cũng 
được tăng cường, nên nhiều 
loại bệnh (như sởi, thủy đậu, 
sốt rét...) giảm đáng kể. Tính 
đến giữa tháng 9, ghi nhận 
250 ca mắc sot xuat huyet, 
giảm 97 ca so cùng kỳ; tuy 
nhiên, bệnh tay chân miệng 
có 676 ca, tăng 536 ca.

Tỷ lệ người dân tham gia 
bảo hiểm y te trong 9 tháng đạt 
gần 79% (cùng kỳ là 95,2%). 
Nguyên nhân giảm chủ yếu là 
do có chính sách mới quy định 
đối tượng người dân tọc và 
người sinh sống tại vùng kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thuộc diện được ngân sách 
Nhà nước đóng bảo hiểm y 
tế; ngoài ra, đau năm 2021 
một số xã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới nên đối 
tượng được ngân sách Nhà 
nước đóng bảo hiểm y tế trước 
đó không còn đủ điều kiện 
được hưởng chính sách.

Toàn tỉnh giải quyết việc 
làm cho 14.383 lao động, đạt 
53,3% kế hoạch, giảm 43,2% 
so cùng kỳ; trong đó, có 86 
người lao động đi làm việc ỗ 
nước ngoài theo hợp đong, 
đạt gần 29% kế hoạch, tăng 
16,2% so cùng kỳ.

Các chính sách an sinh xã 
hội, chính sách đối với người 
có công, người nghèo, dồng 
bào dân tộc thiểu số được 
thực hiện tốt. Trong đó, Cuộc 
vận động hỗ trợ xây dựng nhà 
ở cho hộ nghèo khó khăn về 
nhà ở trên địa bàn giai đoạn 
2021-2022 tiep tục được đầy 
mạnh nhằm phấn đấu lập 
thành tích mừng 30 năm tái 
lập tỉnh.
*cải cách hành chính

Công tác cải cách hành 
chính (CCHC) tiếp tục được 
quan tâm thực hiện. Tỉnh triển 
khai tốt kế hoạch về tuyên 
truyền CCHC; thành lập Ban 
Chi đạo CCHC tỉnh; tập trung 
đdn giản hóa thủ tục hành 
chính, cắt giảm chi phí tuân 
thủ thủ tục hành chính; nâng 
cao chất lượng giải quyết thu 
tục hành chính trên môi trường 
mạng. Theo đó, kết quả Chỉ 
số CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 
2020 đạt 85,19/100 điểm (tăng 
3,16 điểm so với năm 2019), 
đứng thứ 19/63 tỉnh - thành 
trong cả nước và thứ 3/13 tỉnh 
trong vùng ĐBSCL.
*Thanh tra

Trong 9 tháng, các 
ngành, các cấp đã triển khai 
103 cuộc thanh tra hành
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chính và 338 cuộc thanh tra, 
kiểm tra chuyên ngành; qua 
đó, đã phát hiện sai phạm 
11 vụ với số tiền sai phạm 
là 668 tỷ đồng. Theo đó, đã 
kiến nghị thu hồi kinh tế về 
ngân sách nhà nước hơn 6,1 
tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 
3,9 tỷ đồng; ban hành 154 
quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính với số tiền phạt 
889,5 triệu đồng; buộc nộp lại 
số tiền có được do hành vi vi 
phạm là 15 triệu đồng.

Toàn tỉnh tiếp 1.140 lượt 
công dân (giảm 531 lượt so 
cùng kỳ) với 796 vụ việc và 
tất cả các vụ việc đểu được 
giải quyết thông qua giải thích, 
thuyet phục, hướng dẫn công 
dân gửi đơn đến cơ quan co 
thẩm quyền giải quyết. Ngoài 
ra, toàn tỉnh tiếp nhận 1.253 
đơn, qua phân loại có 578 đơn 
thuộc thẩm quyển giải quyết 
của các cơ quan hành chính 
nhà nước các cấp; qua đó, đã 
giải quyết 83/88 đơn khiếu nại, 
464/464 đơn kiến nghị - phản 
ánh, 15/26 đơn tố cáo.
*An ninh, trật tự

Tình hình an ninh quốc 
phòng, trật tự an toàn xã hội cơ 
bản được đảm bảo. Lực lượng 
Công an, Quân sự, Bộ đội

Biên phòng đã phối hợp triển 
khai tốt các đợt cao điểm tấn 
công, trấn áp tội phạm, đảm 
bảo an ninh, trật tự trong các 
dịp lễ, các sự kiện quan trọng 
của tỉnh. Đồng thời, phối hợp 
với UBND cấp huyện bố trí cơ 
sô vật chất, lực lượng phục vụ 
công tác cách ly tập trung để 
phòng, chống dịch COVID-19; 
phối hợp ngành chức năng tổ 
chức truy vết các trường hợp 
liên quan đến COVID-19.

Toàn tỉnh phát hiện 338 
vụ tội phạm xâm phạm trật 
tự xã hội, tăng 11,2% so với 
cùng kỳ; trong đó, tội phạm 
trộm cắp tài sản chiếm 40%, 
tội phạm cố ý gây thương 
tích chiếm 18% tong số vụ. 
Cơ quan chức năng đã điều 
tra, làm rõ 263 vụ (tỷ lệ gần 
78%); trong đó có 28/32 vụ 
rất nghiêm trọng và đặc biệt 
nghiêm trọng (tỷ lệ 87,5%).

So với cùng kỳ năm 2020, 
tình hình tai nạn giao thông 
tăng trên cả ba tiêu chí. Toàn 
tỉnh xảy ra 97 vụ, làm chết 
72 người, bị thương 75 người 
(tăng 18 vụ, tăng 12 người 
chết, tăng 16 người bị thương); 
xảy ra 2 vụ cháy (giảm 8 vụ), 
làm 1 người chết, tài sản thiệt 
hại trên 8 tỷ đồng.n
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Một số thông tín nốỉ bật 
của tinh Sóc Trăng tháng 9-2021
Phát động phong trào thi đua “Sóc Trăng 

đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phong, 
chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Sáng ngày 9-9, Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã tổ 
chức cuộc họp đánh giá tình 
hình dịch bệnh và dể ra các giải 
pháp nhằm kiềm chế dịch bệnh, 
khôi phục sản xuất, kinh doanh 
trong thời gian tới. Tại cuộc 
họp, thay mạt Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, Uy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, đồng chí Lâm Văn Mãn - 
ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban 
Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 
tỉnh phát động phong trào thi 
đua “Tỉnh Sóc Trăng đoàn kết, 
chung sức, dồng lòng thi đua 
phòng, chống và chiến thắng 
đại dịch Covid-19”. Đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy cho rằng, trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục 
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội và sức khỏe, 
đời sống của nhân dân trong

tỉnh, hơn lúc nào hết, đây là thời 
điểm tỉnh nhà cần huy động sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị cùng với toàn thể nhân 
dân chung tay đẩy lùi và chiến 
thắng đại dịch Covid-19. Đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các 
cấp, các ngành, các cơ quan, 
đơn vị, địa phương, các đoàn 
thể chính trị - xã hội và đổng 
bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang, 
chức sắc các tôn giáo, đồng 
bào có đạo trong tỉnh tập trung 
thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm 
vụ trọng tâm của phong trào 
để đoàn kết, chung sức, đồng 
lòng thi đua phòng, chống và 
chiến thắng đại dịch Covid-19. 
Qua đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
nhấn mạnh: “Phòng dịch vẫn là 
chính, là cơ bản, chiến lược, lâu 
dài; tuyệt đối không lơ là, chủ 
quan, mất cảnh giác”. Chúng 
ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Trung ương, 
với tinh thần chủ động tiến
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công, nỗ lực cao nhất cũa các 
cấp ủy, chính quyền, của cả hệ 
thống chính trị, người dân, các 
tổ chức tôn giáo và cộng đồng 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc 
Trăng sẽ sớm đẩy lùi được dịch

Ngày 15-9-2021, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
- Trần Văn Lâu đã ký ban hành 
Quyết định số 2375/QĐ-UBND 
vể việc áp dụng các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 
trong trạng thái bình thường mới 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
Thời gian áp dụng là từ 00 giờ 
ngày 16-9-2021. Theo đó, bên 
cạnh những Quy định chung 
áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh, 
Quyết định còn đưa ra các quy 
định áp dụng đối với từng vùng 
cụ thể, gồm vùng “Bình thường 
mới” (vùng xanh), vùng “Nguy 
cd” (Vùng vàng), vùng “Nguy cơ 
cao” (Vùng cam) và vùng “Nguy 
cơ rat cao” (Vung đỏ). Quyet

Trong tháng 9, trước tình 
hình dịch bệnh Covid-19 tiếp

Covid-19, đưa cuộc sống trở lại 
trạng thái “bình thường mới” để 
khôi phục sản xuất, kinh doanh, 
thực hiện thắng lợi mục tiêu kép 
vừa phòng, chống dịch bệnh, 
vừa phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh.

định nêu rõ, việc triển khai các 
biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trong trạng thái bình 
thường mới là nhằm tạo điều 
kiện để phục hồi các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, tổ chức 
học tập cho học sinh, sinh viên. 
Các biện pháp phòng, chống 
dịch vẫn được duy trì, đặc biệt 
là phải thực hiện nghiêm thông 
điệp 5K của Bộ Y tế. Quyết định 
này thay thế Quyết định 2093/ 
QĐ-UBND, ngày 15-8-2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh về áp 
dụng các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 bắt buộc 
theo mức độ nguy cơ tại các 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh Sóc Trăng.

tục diễn biến phức tạp, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến tình

Áp dụng các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lãnh dạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường kiểm tra 
công tác phòng, chong dịch Covid-19 tại các địa phương
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hình phát triển kinh tế - xã hội 
và sức khỏe, đời sống của 
nhân dân trong tỉnh, đồng chí 
Lâm Văn Mãn - ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 tỉnh; 
đồng chí Trần Văn Lâu - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm 
Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh; cùng các đồng 
chí trong Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn 
đến kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 tại các 
địa phương trong tỉnh. Đồng 
thời, đến thăm, động viên lực 
lượng làm nhiệm vụ tại các 
chốt kiểm soát dịch; thăm và 
tặng quà người dân vùng cách 
ly y tế. Tại các địa phương, 
trên cơ sở diễn biến tình hình

Ngày 8-9-2021, Sở Giáo 
dục - Đào tạo Sóc Trăng đã 
ban hành Kế hoạch số 1904/ 
KH-SGDĐT về đảm bảo an 
toàn thực hiện nhiệm vụ năm 
học 2021 - 2022 của ngành 
giáo dục trong điều kiện 
phòng, chống dịch COVID-19. 
Với phương châm “Nhập học 
phải an toàn, an toàn mới nhập

dịch và công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, lãnh đạo tỉnh 
yêu các địa phương tiếp tục 
tập trung thực hiện hiệu quả 
các giải pháp phòng, chống 
dịch; đồng thời giám sát, hỗ trợ 
người dân trong thu hoạch, sản 
xuất, an sinh xã hội dể người 
dân yên tâm cùng chính quyền 
địa phương chấp hành nghiêm 
các quy định phòng, chống dịch 
nhằm sớm trở lại cuộc sống 
trong trạng thái bình thường 
mới. Đến thăm các chốt kiểm 
soát dịch, các đồng chí lãnh 
đạo đã ân cần thăm hỏi, chia 
sẻ với những vất vả của lực 
lượng làm nhiệm vụ; động viên 
tinh thần lực lượng làm nhiệm 
vụ tại các chốt tiếp tục cố gắng 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, tất cả vì sức khỏe nhân 
dân, vì công tác phòng, chống 
dịch Covid-19.

học” và chỉ khi nào đảm bảo 
các điểu kiện quy định an toàn 
mới tổ chức cho học sinh đến 
trường, Kế hoạch đưa ra các 
giải pháp cụ thể nhằm thực hiện 
được mục tiêu kép, vừa hoàn 
thành nhiệm vụ năm học 2021 
- 2022, vừa chăm sóc, bảo vệ 
sức khỏe cho công chức, viên 
chức, người lao động, học sinh

Tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh cấp THPT
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các cấp trong quá trình giảng 
dạy, học tập tại trường.

Để đảm bảo thực hiện 
được kế hoạch năm học 2021 - 
2022, trong tháng 9, Sở GD-ĐT 
đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 
thời gian thực hiện dạy và học 
cho học sinh các cấp. Trong 
đó, đối với cấp THPT chính 
thức dạy học bằng hình thức 
trực tuyến từ ngày 15-9; cấp 
THCS chính thức dạy học bằng 
hình thức trực tuyến từ ngày

Thực hiện Nghị quyết 68/ 
NQ-CP, ngấy 1/7/2021 của 
Chính phủ về “một số chính sách 
hỗ trợ người lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19”; 
Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, 
ngày 7/7/2021 cũa Thủ tướng 
Chính phủ “Quy định về việc 
thực hiện một số chính sách hỗ 
trợ người lao động và người sử 
dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch COVID-19” và Quyết 
định số 1793/QĐ-UBND, ngày 
16/7/2021 của UBND tỉnh Sóc 
Trăng về “Hỗ trợ đối với người 
lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động 
tự do) gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19”. Theo đó, toàn

4-10; cấp Tiểu học thì giáo viên 
chủ nhiệm các lớp kết nối với 
cha mẹ học sinh để hướng dẫn 
tham khảo các chương trình 
dạy học trên truyền hình nhằm 
giúp các em làm quen với các 
nội dung học tập trong thời 
gian ở nhà. Khi học sinh vào 
học trực tiếp, giáo viên sẽ tiếp 
tục bổ sung kiến thức cho học 
sinh kịp thời, đầy đủ, đảm bảo 
chương trình và chất lượng theo 
quy định.

tỉnh có 11/11 đơn vị cấp huyện 
được Chủ tịch UBND tỉnh phê 
duyệt (đợt 1) danh sách và đã 
hoàn thành tổ chức chi hỗ trợ 
cho 37.595 người (6.554 người 
bán lẻ vé số), kinh phí thực hiện 
trên 56 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 
UBND tỉnh đã ban hành quyết 
định phê duyệt (đợt 2) cho đơn 
vị huyện Châu Thành, với 1.444 
người (lao động tự do), kinh phí 
thực hiện 2,1 tỷ đồng. Như vậy, 
tổng sổ' được hỗ trợ là 39.039 
người, kinh phí thực hiện trên 
58 tỷ đồng. Đến tháng 9, đã 
có 11/11 đơn vị hoàn thành chi 
hỗ trợ đợt 1; trong đó, có 968 
người không đủ điểu kiện dể 
hỗ trợ.n

Hoàn thành chi hỗ trơ dợt 1 cho người lao động 
và người sừ dụng lao động
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BỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN  
THÁNG 11-2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định một s ố  nội dung trọng tâm 
để cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung 
tuyên truyền trong tháng 11.

1. Tuyên truyền đậm nét 
Kết quả Hội nghị lần thứ 4 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa X III; Kết luận số 
14-KL/TW, ngày 22-9-2021 
của Bộ Chính trị về chủ 
trương khuyến khích và bảo 
vệ cán bộ năng động, sáng 
tạo vì lợi ích chung. Tuyên 
truyền kết quả chuyến thăm 
chính thức Cộng hòa Cuba, 
tham gia Phiên họp thảo 
luận chung cấp cao khóa 
76 Đại hội đồng Liên Hợp 
quốc và thực hiện các hoạt 
động song phương tại New 
York (Mỹ) của Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn 
đại biểu cấp cao Việt Nam; 
cùng các hoạt động đối

ngoại quan trọng của lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước.

2. Tuyên truyền Nghị 
quyết phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 11-2021; 
kết quả nổi bật phát triển 
kinh tế - xã hội tháng 10 
và phương hướng, nhiệm 
vụ tháng 11-2021 của tỉnh. 
Tuyên truyền về Biển - Đảo 
Việt Nam.

3. Tiếp tục truyên truyền 
các chủ trương, quan điểm, 
giải pháp chỉ đạo của Bộ 
Chính trị, Ban B í thư, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 
chống dịch COVID-19, Bộ 
Y  tế về phòng, chống dịch 
bệnh. Đẩy mạnh tuyên
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truyền Chiến dịch tiêm 
vaccine phòng COVID-19; 
thông tin kịp thời các văn 
bản của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19 tỉnh 
về thực hiện nhiệm vụ “kép” 
vừa phòng, chống dịch bệnh 
tại cộng đồng, vừa thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội. Đ ặc biệt, tuyên truyền, 
vận động người dân trở 
về từ các  tỉnh vùng dịch 
nhanh chóng khai báo y tế, 
thực hiện nghiêm các quy 
định trong khu cách ly tập 
trung và thực hiện cách ly 
tại nhà. Tuyên truyền Nghị 
quyết 116/NQ-CP, ngày 24- 
9-2021 của Chính phủ về 
chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao 
động bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo 
hiểm thất nghiệp.

4. Duy trì v iệc  tuyên 
truyền và nhân rộng 
gương điển hình tiên tiến, 
mô hình mới, nhân tố mới 
trong “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hổ Ch í Minh” 
và các  phong trào thi đua

yêu nước. Vận động đảng 
viên , đoàn v iên , hội viên 
và nhân dân tích cực tham 
gia “Cuộc thi T rắc  nghiệm 
trực tuyến tìm hiểu Chuyên 
đề toàn khóa về học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách  Hổ Ch í 
Minh năm 2021” trên trang 
thông tin Đảng bộ tĩnh Só c  
Trăng (từ ngày 4/10 đến 
10/ 12/2021).

5. Tuyên truyền các 
sự kiện chính trị - xã 
hội quan trọng, ý nghĩa 
các ngày kỷ niệm lớn 
như: Kỷ niệm 201 năm 
Ngày sinh Ph.Ăng - ghen 
(28/11/1820 - 28/11/2021), 
104 năm Cách mạng Tháng 
Mười Nga (7/11/1917 -
7/11/2021), 91 năm Ngày 
thành lập Mặt trận Dân tộc 
Thống nhất Việt Nam - Ngày 
truyền thống Mặt trận To 
quốc Việt Nam (18/11/1930 
- 18/11/2021), 39 năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 - 20/11/2021), 
81 năm Ngày Nam kỳ 
khởi nghĩa (23/11/1940 - 
23/11/202 ! ) .□
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THÔNG TIN TRONG Nước

K Ỷ  N IỆM  60 NĂM N G À Y  MỞ Đ Ư Ờ N G  
HỒ C H Í MINH T R Ê N  B IE N  (23/10/1961 - 23/10/2021)

Thực hiện chủ trương 
của Trung ương Đảng và 
Tổng Quân ủy (nay là Quân 
ủy Trung ương), ngày 19-5- 
1959, “Đoàn công tác quân 
sự đặc biệt” (đơn vị tiền thân 
của Đoàn 559) được thành lập 
với nhiệm vụ xây dựng tuyến 
chi viện chiến lược trên bộ 
và trên biển cho miền Nam. 
Đến tháng 7-1959, Tiểu đoàn 
603 trực thuộc Đoàn 559 
được thành lập, có nhiệm vụ 
nghiên cứu tìm phương thức 
vận chuyển bằng đường biển 
chi viện vũ khí cho chiến 
trường miền Nam. Cuối năm 
1959, Tiểu đoàn 603 tổ chức 
chuyến thuyền vượt biển đầu 
tiên vào chiến trường Khu 
V nhưng không thành công, do 
vậy Tổng Quân ủy quyết định 
cho Tiểu đoàn 603 ngừng hoạt 
động để tìm phương án mới.

Từ giữa năm 1961, trước

yêu cầu mới của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, lãnh đạo Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam ở các tỉnh Bến 
Tre, Cà Mau, Trà Vinh và Bà 
Rịa đã cử các thuyền gỗ từ 
miền Nam ra miền Bắc để báo 
cáo tình hình, xin tiếp tế vũ khí 
và sau đó trực tiếp vận chuyển 
vũ khí, dẫn đường cho các tàu 
tiếp tế giả làm tàu đánh cá từ 
Bắc vào Nam. Những chuyến 
thuyền vận chuyển thành công 
là một trong những cơ sở quan 
trọng để xúc tiến việc thành 
lập đoàn vận tải thủy tiếp tế 
vũ khí cho miền Nam.

Ngày 23-10-1961, Bộ 
Tổng Tư lệnh ra Quyết định 
số 97/QP thành lập Đoàn 759 
vận tải thủy, do Trung tá Đoàn 
Hồng Phước làm Đoàn trưởng. 
Lực lượng của Đoàn ban dầu 
có 38 cán bộ, chiến sĩ; trong 
đó có 20 dồng chí thuộc các
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thuyền của Bến Tre, Trà Vinh 
và Liên khu V vừa điều ra. 
Cuối năm 1961, Đề án công 
tác của Đoàn đã được Quân 
ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư 
lệnh thông qua.

Quyết định thành lập 
Đoàn 759 thể hiện tầm nhìn 
chiến lược và sáng tạo của Bộ 
Chính trị mà trực tiếp là Quân 
ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư 
lệnh, đánh dấu mốc lịch sử 
quan trọng, mở ra bước phát 
triển mới của tuyến dường vận 
tải chiến lược trên biển chi 
viện cho chiến trường miền 
Nam. Ngày 23-10 trở thành 
Ngày truyền thống của Đoàn 
759, tiền thân là Lữ đoàn 125, 
Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân 
chủng Hải quân ngày nay, 
đồng thời là Ngày mở Đường 
Hồ Chí Minh trên biển.

Từ khi mở Đường Hồ Chí 
Minh trên biển, Đoàn 759 đã 
lập được những chiến công 
hiển hách, góp phần giúp cách 
mạng nước ta giành hết thắng 
lợi này đến thắng lợi khác:

- Giai đoạn 1962 - 1965: 
Với phương châm “Táo bạo - b í 
mật - bất ngờ” ổã vận chuyển 
chi viện chiến trường, góp

phần đánh thắng chiến lược 
“Chiến tranh đặc biệt” của đế 
quốc Mỹ.

- Giai đoạn 1965 - 1972: 
Vượt qua thử thách ác liệt, 
khắc phục khó khăn, tiếp tục 
vận chuyển chi viện cho chiến 
trường, góp phần đánh thắng 
chiến lược “Chiến tranh cục bộ” 
và “Việt Nam hóa chiến tranh” 
của đế  quốc Mỹ.

- Giai đoạn 1973 - 1975: 
Tham gia Chiến dịch Hồ Chí 
Minh, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất 
nước. Với tinh thần “Thần tốc, 
táo bạo, bất ngờ, quyết thắng” 
trong 80 ngày đêm, cùng 
nhiều lực lượng khác, Đoàn đã 
trực tiếp tham gia chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu góp phần 
đưa cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của dân tộc ta 
đến thắng lợi hoàn toàn.

- Giai đoạn 1975 đến nay: 
Đoàn vẫn tiếp tục tham gia 
vận chuyển, chiến đấu, huan 
luyện sẵn sàng chiến đấu, 
góp phần xây dựng, bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biển, 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc 
và hoàn thành nhiệm vụ quốc 
tế vẻ vang.
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Với những thành tích xuất 
sắc, nhiều tập thể, cá nhân của 
Đoàn 759 đã được Đảng, Nhà 
nước, Quân đội tặng thưởng 
nhiều Huân, Huy chương:

- Tháng 9-1963, Đoàn 
759 được tặng thưởng Huân 
chương Chiến công hạng 
Hai; Tàu 41 được tặng Huân 
chương Quân công hạng Nhất; 
các tàu 43, 54, 55 và 56 được 
tặng Huân chương Chiến công 
hạng Nhất.

- Tổng kết đợt hoạt động 
“Chiến dĩch CQ-88” (năm 
1988), Lữ đoàn 125 có 2 tập thể 
là Tàu HQ 505 và tàu HQ 931, 
cùng 1 cá nhân được tuyên 
dương danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân.

- Lữ đoàn 125 được tặng 
thưởng Huân chương Quân công 
hạng Nhất (năm 2011), Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 
Nhì (năm 2016) và nhiều phần 
thưởng cao quý khác...

Kỷ niệm 60 năm Ngày 
mở Đường Hồ Chí Minh 
trên biển (23/10/1961 -
23/10/2021) trong bối cảnh 
nhiệm vụ bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền và các 
quyền, lợi ích chính đáng,

hợp pháp của Việt Nam trên 
biển đang đặt ra những yêu 
cầu ngày càng cao đối với 
toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta, với Quân chủng Hải 
quân nói chung và Lữ đoàn 
125 nói riêng về phát huy 
truyền thống vẻ vang; về 
tiếp tục vận dụng sáng tạo 
và phát triển những bài học 
kinh nghiệm của Đường Hồ 
Chí Minh trên biển vào điều 
kiện mới, xây dựng lực lượng 
vận tải - chiến dịch trên biển. 
Đồng thời, nêu cao tinh thần 
chủ động, sáng tạo, tự lực, 
tự cường, tận dụng mọi thời 
cơ, quyết tâm vượt qua mọi 
khó khăn, gian khổ, đẩy 
mạnh xây dựng Lữ đoàn và 
Quân chủng “Cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, hiện 
đại”, hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ được giao, 
xứng đáng là lực lượng nòng 
cốt trong bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo thiêng liêng của 
Tổ quốc.

Để lan tỏa và phát huy 
các giá trị, truyền thống của 
các lực lượng thực hiện Đường 
Hổ ¿ h ỉ Minh trên biển trong 
60 năm qua, công tác tuyên

3 0  THÔNG BÁO NỘI BỘ 10-2021



truyền cần chú trọng một số  
nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên 
truyền sâu rộng để các tầng 
lớp nhân dân nhận thức đầy 
đủ, sâu sắc, toàn diện về bối 
cảnh lịch sử, truyền thống vẻ 
vang gắn với những chiến 
công hiển hách, những bài 
học kinh nghiệm của việc mở 
Đường Hổ Chí Minh trên biển, 
cũng như những thành tích và 
chiến công mà Lữ đoàn 759 
(nay là Lữ đoàn 125, Bộ Tư 
lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải 
quân) đã đạt được.

Hai là, tuyên truyền khẳng 
định sự lãnh đạo toàn diện, 
linh hoạt và sáng suốt của Bộ 
Chính trị mà trực tiếp là Quân 
ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư 
lệnh đối với việc mở Đường 
Hồ Chí Minh trên biển. Trong

Ngày 20-8-2021, Ban Bí 
thư Trung ương Đảng đã ban 
hành Chỉ thị số 08-CT/TVV về 
lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp 
và Đại hội đại biểu toàn quốc 
Đoàn Thanh niên Cộng sản

đó, nêu bật những thành 
tích và chiến công từ khi mở 
Đường Hồ Chí Minh mà quân 
và dân ta dã đạt dược, từ đó 
nhấn mạnh nhiệm vụ giữ vững 
chủ quyền, an ninh biển, đảo 
của Việt Nam trong tình hình 
hiện nay.

Ba là, tổ chức tuyên 
truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày 
mở Đường Hồ Chí Minh trên 
biển gắn với các hoạt động 
thiết thực, cụ thể để cổ vũ, 
động viên, nâng cao ý thức 
trách nhiệm của thế hệ hôm 
nay đối với nhiệm vụ bảo vệ 
biển, đảo thiêng liêng của 
Tổ quốc, góp phần cùng các 
tầng lớp nhân dân thực hiện 
thắng lợi hai nhiệm vụ chiến 
lược là xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa.

(TNCS) Hổ Chí Minh lần thứ 
XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chỉthị nêu rõ: Trong 5 năm 
qua, các cấp ủy, tổ chức đảng 
đã lãnh đạo hệ thống chính 
trị, toàn xã hội thực hiện tốt

THựC HIỆN TỐT VIỆC LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP 
VÀ ĐAI HỘỊ ĐẠI Biểu TOÀN õ u ố c  ĐOAN THANH NIÊN 

CỘNG SẤN HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
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công tác thanh niên và chăm 
lo xây dựng Đoàn; quan tâm, 
tạo điểu kiện, cơ hội cho thanh 
niên rèn luyện, cống hiến, 
phát triển toàn diện và trưởng 
thành. Tuổi trẻ Việt Nam luôn 
phát huy tinh thần tiên phong, 
xung kích trong xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh luôn kiên định 
bản lĩnh chính trị, trung thành 
và kế tục xuất sắc sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh; xứng đáng là 
đội dự bị tin cậy của Đảng, là 
“trường học xã hội chủ nghĩa 
của thanh niên”; thực hiện 
tốt chức năng đại diện, chăm 
lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của thanh 
thiếu nhi.

Tuy nhiên, vai trò tổ chức 
đoàn ở một số nơi, nhất là trên 
địa bàn dân cư còn chưa rõ 
nét. Công tác tập hợp, đoàn 
kết thanh niên khu vực kinh tế 
ngoài nhà nước, trong các khu 
công nghiệp, người Việt Nam 
ở nước ngoài chưa đạt yêu 
cầu. Công tác phát triển đảng 
trong thanh niên có mặt còn 
hạn chế. Một bộ phận thanh 
niên có biểu hiện sa sút về lý

tưởng, đạo đức, lối sống, mắc 
tệ nạn xã hội, vi phạm pháp 
luật... Một số cấp ủy đảng, 
chính quyền địa phương, đơn 
vị chưa quán triệt đầy đủ, 
sâu sắc các quan điểm của 
Đảng về công tác thanh thiếu 
nhi; chưa làm tốt trách nhiệm 
chăm lo, bồi dưỡng, phát huy 
thế mạnh của thanh niên; 
chưa chú trọng quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng 
cán bộ trẻ.

Những năm tới, bên cạnh 
những yếu tố thuận lợi, tích 
cực, vẫn còn không ít khó 
khăn, thách thức, nhất là tác 
động của suy thoái kinh tế, tài 
chính, dịch bệnh COVID-19, 
tiêu cực và tệ nạn xã hội... 
làm ảnh hưởng nhất định đến 
tư tưởng và đời sống thanh 
niên. Việc tổ chức đại hội 
Đoàn các cấp tiến tới Đại 
hội dại biểu toàn quốc Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 
XII vào năm 2022 là sự kiện 
chính trị quan trọng, là diễn 
đàn của tuổi trẻ...

Để đại hội đoàn các cấp 
và Đại hội đại biểu toàn quốc 
Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hổ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm
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kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả tốt 
đẹp, Ban Bí thư yêu cầu các 
cấp ủy, tổ chức đảng tập trung 
chỉ đạo thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ sau đây:

- Tiếp tục quán triệt và tổ 
chức thực hiện có hiệu quả 
chủ trương, đường lối của 
Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác 
thanh niên. Chỉ đạo Ban Chấp 
hành Đoàn các cấp chuẩn bị 
tốt nội dung dại hội. Báo cáo 
trình Đại hội cần đánh giá 
đúng thực trạng thanh niên, 
công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi 5 năm qua; 
khẳng định những kết quả đã 
đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, 
yếu kém và nguyên nhân, 
rút ra bài học kinh nghiệm; 
xác định phương hướng, mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 
nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo 
sát, đúng tình hình, bám sát 
các chủ trương, chính sách 
về công tác thanh niên, nhất 
là Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, nghị quyết đại hội đảng 
bộ các cấp.

- Lãnh đạo chuẩn bị tốt 
công tác nhân sự cơ quan lãnh 
đạo các cấp của Đoàn; tập

trung chỉ đạo tuyển dụng, quy 
hoạch, đào tạo, bố trí, điều 
động cán bộ để chuẩn bị một 
bước cho nhân sự đại hội đoàn 
các cấp; rà soát, quan tâm 
bố trí công tác cán bộ đoàn 
chuyên trách đến tuổi trưởng 
thành. Ban thường vụ cấp ủy 
cùng cấp phối hợp với đoàn 
cấp trên lãnh đạo việc chuẩn 
bị nhân sự tham gia ban chấp 
hành đoàn khóa mới bảo đảm 
điểu kiện, tiêu chuẩn, năng 
lực, uy tín, có số lượng và cơ 
cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, 
quy trình theo các quy định 
của Đảng, Nhà nước, Điểu lệ 
ĐoànTNCS Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo công tác tuyên 
truyền trước, trong và sau 
Đại hội nhằm tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về nhận thức, 
trách nhiệm của các cấp ủy, 
tổ chức đảng, chính quyền và 
toàn xã hội trong việc chăm lo, 
bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ 
và phát huy vai trò của thanh 
niên. Chỉ đạo Đoàn các cấp 
phát động các phong trào thi 
đua sôi nổi, rộng khắp, thiết 
thực chào mừng Đại hội; đa 
dạng hóa hình thức, đẩy mạnh 
tuyên truyền trên các phương
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tiện thông tin đại chúng, mạng 
xã hội; tăng cường biểu dương, 
tôn vinh, nhân rộng điển hình 
tiên tiến.

- Ban Chấp hành Trung 
ương Đoàn phối hợp với ban 
thường vụ các tỉnh ủy, thành 
ủy, đảng ủy trực thuộc Trung 
ương chĩ đạo ban chấp hành 
Đoàn các cấp xây dựng kế 
hoạch tổ chức đại hội, nội 
dung văn kiện, công tác nhân 
sự và các công tác bảo đảm 
khác. Thời gian tiến hành đại 
hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp 
tỉnh từ đầu quý 1-2022 đến đầu 
quỷ IV-2022; Đại hội đại biểu 
toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh lần thứ XII tổ chức vào 
tháng 12-2022.

Thực hiện yêu cầu của 
Ban Bí thư, trong thời gian tới, 
công tác tuyên truyền cần chú 
trọng một số nội dung sau:

Thứ nhất, thông tin, tuyên 
truyền khẳng định sự lãnh đạo 
trực tiếp, toàn diện và sáng 
suốt của Đảng đối với Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh - tổ chức 
của tuổi trẻ Việt Nam; trong đó, 
sự lãnh đạo của Đảng đối với 
đại hội Đoàn các cấp và Đại 
hội dại biểu toàn quốc Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 có vị trí, 
vai trò quan trọng hàng đầu, 
giúp đại hội các cấp làm tốt 
công tác chuẩn bị và tổ chức 
đại hội thành công tốt đẹp.

Thứ hai, tuyên truyền để 
các tầng lớp nhân dân, nhất 
là thanh thiếu niên nhận thức 
đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về 
vị trí, vai trò, tầm quan trọng 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
Tuyên truyền khẳng định, 
đại hội Đoàn các cấp và Đại 
hội đại biểu toàn quốc Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 
XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 
sự kiện quan trọng của tuổi trẻ 
Việt Nam. Trên cơ sở đó, tích 
cực, chủ dộng tham gia đóng 
góp công sức, trí tuệ vào sự 
thành công của dại hội Đoàn 
các cấp.

Thứ ba, nắm bắt dư luận 
trong đội ngũ cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên và các tầng 
lớp nhân dân về đại hội Đoàn 
các cấp, Đại hội đại biểu 
toàn quốc Đoàn TN CS Hồ 
Chí Minh lần thứ XII, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027; kịp thời đỉnh 
hướng dư luận, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai
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trái, các thông tin sai lệch về Hồ Chí Minh trong hệ thống 
vai trò, vị trí của Đoàn TN CS chính trị ở nước ta.

M Ộ T S Ố  K Ế T  Q U À  D Ạ Y  H Ọ C  T R ự C  T U Y Ế N  
ỏ  C Á C  C Ấ P  H Ọ C  NĂM H Ọ C  2020 - 2021

Triển khai thực hiện 
nhiệm vụ năm học 2020 - 
2021 trong bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 diễn biến phức tạp, 
dưới sự lãnh dạo, chỉ dạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và sự vào cuộc quyết liệt, 
trách nhiệm, hiệu quả của cả 
hệ thống chính trị, ngành Giáo 
dục đã có những thay đổi, 
điều chỉnh trong hoạt động 
dạy học, tổ chức dạy học trực 
tuyến để các em được học ở 
mọi nơi, mọi lúc, thích ứng với 
tình hình dịch bệnh COVID-19; 
đồng thời thực hiện tốt phương 
châm “tạm dừng đến trường, 
không dừng học”. Qua đó, 
các hoạt động dạy học đảm 
bảo đáp ứng mục tiêu chương 
trình, kế hoạch công tác của 
năm học, cụ thể:

- Đối với giáo dục Mầm 
non: Bộ GD-ĐT đã tổ chức xây 
dựng bộ cẩm nang và “video 
hướng dẫn hỗ trợ cha mẹ nuôi 
dưỡng, chăm sóc, giáo dục 
khi trẻ ở nhà”. Các địa phương

linh hoạt, sáng tạo trong việc 
tổ chức, huy động sự tham gia 
của các cán bộ quản lý giáo 
dục, giáo viên xây dựng các 
công cụ hỗ trợ, kho tài liệu, học 
liệu trực tuyến dùng chung, 
học liệu để thực hiện kịch bản 
thực hiện chương trình giáo 
dục mầm non trong bối cảnh 
dịch bệnh COVID-19. Sự đa 
dạng, phong phú của kho học 
liệu (phần mềm tương tác, tài 
liệu trực tuyến, ngân hàng 
video...) được đăng tải trên 
các website, Zalo, youtube, 
facebook đã tạo điều kiện cho 
các cơ sở giáo dục mầm non 
có thể sử dụng hoặc chia sẻ 
giữa các cơ sở với nhau trên 
cùng địa bàn. Nhiều dơn vị đã 
làm tốt công tác phối hợp chặt 
chẽ giữa nhà trường và gia 
đình (cha mẹ/người chăm sóc 
trẻ em), cộng đồng dể thực 
hiện một số nội dung, hoạt 
động nuôi dưỡng, chăm sóc, 
giáo dục trẻ em tại nhà trong 
thời gian trẻ chưa đến trường
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để phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19.

- Đối với giáo dục Tiểu 
học: Để triển khai Chương 
trình giáo dục phổ thông cấp 
Tiểu học, Bộ GD-ĐT đã xây 
dựng kế hoạch và tổ chức dạy 
học qua truyền hình; xây dựng 
tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, sử 
dụng phương pháp dạy học 
qua truyền hình cho giáo viên 
Tiểu học nhằm trang bị cho 
giáo viên các phương pháp, kỹ 
thuật cơ bản trong thực hiện 
quy trình tổ chức dạy học qua 
truyền hình. Bên cạnh đó, các 
sở GD-ĐT đã tích cực phối hợp 
với đài truyền hình địa phương 
xây dựng kho bài giảng phù 
hợp với chương trình môn học 
cụ thể, cơ bản đáp ứng đủ số 
lượng để triển khai thực hiện 
(đến nay đã có đủ kho bài 
giảng các môn: Toán, Tiếng 
Việt, Lịch sử, Đại lý, Tự nhiên 
- Xã hội đối với các lớp 3, lớp 
4 và lớp 5).

- Đối với giáo dục Trung 
học (gồm THCS và THPT): 
Các trường đã linh hoạt, sáng 
tạo trong việc sử dụng các 
phần mềm, ứng dụng hỗ trợ 
tích cực trong các hoạt động

giáo dục như: Tạo ra cho mỗi 
lớp một nhóm trên ứng dụng 
Microsoft Teams để tổ chức 
dạy học trực tuyến; sử dụng 
Google form dể giao bài tập 
cho học sinh; xây dựng kế 
hoạch, nội dung ôn tập, ngân 
hàng đề và đăng tải trên 
website của trường để học 
sinh theo dõi nghiên cứu bài 
học, ôn tập. Đặc biệt, ngành 
Giáo dục ỗ một số địa phương 
ỗ khu vực miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, vùng biên giới, hải 
đảo đã sao chép bài học và 
chuyển cho từng thôn đối với 
những học sinh không có điểu 
kiện học tập trực tuyến.

Việc kiểm tra, đánh giá 
học sinh được thực hiện linh 
hoạt trong bối cảnh phải ứng 
phó với tình hình dịch bệnh 
COVID-19, các Sở GD-ĐT đã 
chỉ dạo, hướng dẫn các trường 
trung học, các phòng giáo 
dục triển khai kiểm tra, đánh 
giá theo Thông tư số 26/2020/ 
TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT với 
một số điểm mới. Bên cạnh 
đó, căn cứ vào diễn biến của 
dịch bệnh COVID-19, Bộ GD- 
ĐT đã hướng dẫn kiểm tra cuối 
kỳ II năm học 2020 - 2021 theo
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hình thức trực tuyến; bước đầu 
hình thức kiểm tra này được 
học sinh, cha mẹ học sinh và 
xã hội chấp nhận, ủng hộ.

Tuy nhiên, bên cạnh một 
số kết quả bước đầu, việc tổ 
chức triển khai thực hiện dạy 
học trực tuyến vẫn còn bộc lộ 
một số bất cập, hạn chế: Thời 
gian đầu, việc triển khai hình 
thức dạy học trực tuyến diễn ra 
trên diện rộng nên gặp nhiều 
khó khăn; cán bộ quản lý, giáo 
viên chưa được tập huấn; học 
sinh chưa được chuẩn bị tâm 
thế; điều kiện hạ tầng kỹ thuật 
còn tự phát, chưa đồng bộ... đã 
tác động đến chất lượng, hiệu 
quả của việc dạy và học. Đối 
với giáo dục Mầm non, do dịch 
bệnh COVID-19 kéo dài, trẻ 
em phải nghỉ ỏ nhà trong thời 
gian dài đã ảnh hưởng đến 
nền nếp, thói quen thực hiện 
chế độ sinh hoạt theo yêu cầu 
phát triển của độ tuổi. Một 
số cơ sở giáo dục phổ thông 
gặp khó khăn khi triển khai 
dạy học trực tuyến, cũng như 
kiểm tra, đánh giá kết quả học 
tập của học sinh, nhất là khi 
dịch bệnh diễn ra. Nhiều gia 
đình học sinh khó khăn, không

có đủ phương tiện, như: máy 
tính, máy tính bảng - iPad, 
điện thoại di động thông minh 
- Smartphone... để tiếp cận 
việc học tập. Việc đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý, dạy học và kiểm 
tra, đánh giá còn hạn chế ở 
một số nơi. Hạ tầng và trang 
thiết bị công nghệ thông tin ở 
các địa phương còn thiếu đồng 
bộ, nhiều nơi còn hạn chế cả 
về số lượng, chất lượng. Việc 
triển khai quản lý hồ sơ, sổ 
điểm điện tử còn bất cập...

Trong bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 vẫn tiếp tục diễn 
biến phức tạp, để tạo sự dồng 
thuận, nhất trí cao trong các 
tầng lớp nhân dân đối với công 
tác tổ chức hoạt động dạy và 
học trong năm học mới, công 
tác tuyên truyền cần chú trọng 
một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên 
truyền các giải pháp của ngành 
Giáo dục và chính quyền các 
cấp trong việc linh hoạt, chủ 
động tổ chức các hoạt động 
giáo dục phù hợp với hoàn 
cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn 
còn diễn biến phức tạp, gắn 
với khả năng đáp ứng của cơ
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sỡ giáo dục và điểu kiện thực 
tế của người học; bảo đảm an 
toàn về thể chất và tinh thần 
cho người học; xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn.

Hai là, thông tin, tuyên 
truyền việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong dạy và 
học tại các cơ sở giáo dục và 
đào tạo một cách phù hợp,

Thị trường thương mại 
điện tử (TMĐT) đang ngày 
càng rộng mở với nhiều mô 
hình, chủ thể tham gia, các 
chuỗi cung ứng cũng đang 
dần thay đổi theo hướng hiện 
đại hơn khi có sự hỗ trợ từ số 
hóa và công nghệ thông tin. 
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch 
bệnh COVID-19, thị trường 
TMĐT đang trở nên sôi động 
hơn và việc ứng dụng công 
nghệ số, xây dựng kênh phân 
phối mới đang trở thành một 
phương án hữu hiệu cho các 
doanh nghiệp vượt qua khó 
khăn, mang đến cơ hội mới 
trên cơ sở làm thay đổi thói 
quen mua hàng của người 
tiêu dùng, chuyển từ thói quen

hiệu quả với từng cấp học 
và diều kiện cơ sỏ vật chất ở 
từng vùng, miền, địa phương. 
Việc thực hiện kiểm tra, đánh 
giá việc dạy và học trực tuyến 
phải theo quy định, bảo đảm 
chất lượng, chính xác, hiệu 
quả, công bằng, khách quan, 
trung thực, đánh giá đúng 
năng lực của học sinh.

mua hàng truyền thống sang 
mua hàng qua TMĐT.

Theo Báo cáo kinh tế số 
Đông Nam Á năm 2019 và năm 
2020 của Google, Temasek 
và Bain, doanh thu TMĐT của 
Việt Nam năm 2019 đạt 5 tỷ 
USD, cao gấp 12,5 lần năm 
2015 (0,4 tỷ USD), lớn nhất 
trong lĩnh vực kinh tế số của 
Việt Nam năm 2019; số lượng 
người mua sắm trực tuyến 
tăng từ 30,4 triệu người (2015) 
lên 39,9 triệu người (2019) và 
mức chi mua sắm trực tuyến 
của mỗi người cũng tăng từ 
160 USD len 202 USD trong 
thời gian này. Năm 2020, do 
đại dịch COVID-19, số người 
mới tham gia sử dụng dịch vụ

M Ộ T SỐ K Ế T  Q U Ả  T R O N G  P H Á T  T R IE N  
TH Ư Ơ N G  MẠI Đ IỆN  T Ử  T Ạ I V IỆ T  NAM H IỆN  N A Y
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trực tuyến của các nước Đông 
Nam Á tăng thêm 1/3, trong 
đó Việt Nam có tỷ lệ người mới 
tham gia cao nhất; doanh thu 
TMĐT của Việt Nam đạt 11,8 
tỷ USD, chiếm 5,5% tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 
tiêu dùng cả nước.

Số lượng doanh nghiệp 
và cá nhân thực hiện thủ tục 
thông báo/dăng ký website 
thương mại điện tử ở Việt 
Nam cũng tăng nhanh trong 
những năm vừa qua (Từ 1.923 
tài khoản doanh nghiệp năm 
2013 lên 34.678 tài khoản 
năm 2018 (tăng 18 lần) và từ 
305 tài khoản cá nhân tăng 
lên 12.036 (tăng 39,5 lần)). 
Internet trở thành công cụ 
quan trọng của doanh nghiệp 
để trao dổi thông tin, giao dịch 
kinh doanh, mua bán vật tư 
nguyên liệu cho sản xuất, kinh 
doanh và tiêu thụ sản phẩm 
do doanh nghiệp tạo ra phục 
vụ người tiêu dùng trong và 
ngoài nước, tiêu thụ trong nước 
và xuất khẩu. Nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam đã xây dựng, 
có website riêng để giới thiệu 
về doanh nghiêp, về các mặt 
hàng, các dịch vụ kinh doanh. 
Nhiều sản phẩm hàng hóa

của Việt Nam, đặc biệt là các 
nông sản hàng hóa do các hộ 
nông dân sản xuất; nhiều loại 
rau, củ, quả, lương thực, thực 
phẩm, nhờ được đưa lên mạng 
giới thiệu, quảng bá, tiếp thị 
đã được xuất khẩu đến nhiều 
nước trên thế giới. Mua, bán 
hàng qua mạng trở nên phổ 
biến đối với người dân, nhất là 
ở các thành phố lổn, trong giới 
trẻ Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đạt được, 
hoạt động TMĐT ở Việt Nam 
vẫn còn một số hạn chế, bất 
cập: Các công ty TMĐT của 
Việt Nam phẩn lớn là doanh 
nghiệp nhỏ, chưa đủ tiềm lực 
đầu tư nghiên cứu thị trường, 
thị hiếu khách hàng và chăm 
sóc khách hàng; yếu thế 
trong cạnh tranh với doanh 
nghiệp TMĐT nước ngoài. 
Dịch vụ logistic trong TMĐT 
ở Việt Nam vẫn là khâu yếu 
(Theo kết quả nghiên cứu của 
Iprice và Parcel pertormen 
năm 2019, có 34,1% người 
tham gia TMĐT tại Việt Nam 
chưa hài lòng với chất lượng 
dịch vụ chuyển phát hàng hóa 
mua trên mạng. Tại Việt Nam, 
các nghiên cứu cho thấy, một
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bưu kiện TMĐT phải mất 5,6 
ngày để đến tay người mua, 
chậm thứ 2 trong khu vực, 
gấp 2 lần so với Thái Lan - 
trung bình 2,5 ngày). Quyền 
lợi người tiêu dùng chưa được 
bảo dảm, người tiêu dùng 
thiếu lòng tin vào TMĐT (Hiện 
nay ở Việt Nam, 80% người 
mua hàng trên mạng là hình 
thức Ship COD (trả tiền sau 
khi nhận hàng) bởi lo ngại về 
chất lượng hàng hóa, lo ngại 
có hành vi lừa đảo. Những 
vi phạm liên quan tới hàng 
giả, hàng cấm, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
buôn lậu, gian lận thương 
mại ngày càng trở nên tinh vi 
thông qua TM ĐT...

Theo Kế hoạch tổng thể 
phát triển TMĐT quốc gia giai 
đoạn 2021 - 2025 tại Quyết 
định số 645/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ngày 15-5- 
2020, Chính phủ đã đặt các 
mục tiêu tổng quát đến năm 
2025 gồm: (1) Hỗ trợ, thúc 
đẩy việc ứng dụng rộng rãi 
TMĐT trong doanh nghiệp 
và cộng đồng; (2) Thu hẹp 
khoảng cách giữa các thành 
phố lớn và các địa phương về 
mức độ phát triển TMĐT; (3)

Xây dựng thị trường TMĐT 
lành mạnh, có tính cạnh tranh 
và phát triển bền vững; (4) 
Mở rộng thị trường tiêu thụ 
cho hàng hóa Việt Nam trong 
và ngoài nước thông qua ứng 
dụng TMĐT; đẩy mạnh giao 
dịch thương mại điện tử xuyên 
biên giới; (5) Trở thành quốc 
gia có thị trường TMĐT phát 
triển thuộc nhóm 3 nước dẫn 
đầu khu vực Đông Nam Á...

Để tiếp tục góp phần vào 
sự phát triển TMĐT ở Việt Nam, 
công tác tuyên truyền cần chú 
trọng một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên 
truyền về những kết quả Việt 
Nam đạt được trong phát triển 
TMĐT thời gian qua gắn với 
vai trò chỉ đạo của Chính phủ, 
các bộ, ngành chức năng để 
TMĐT trở thành một kênh 
quan trọng trong hoạt dộng 
kinh tế hiện nay, nhất là từ khi 
dịch COVID-19 bùng phát và 
dự báo còn kéo dài ở nước ta.

Hai là, thông tin, tuyên 
truyền các giải pháp nhằm 
phát triển TMĐT ở nước ta 
hiện nay, trong đó nhấn mạnh 
giải pháp phát triển hạ tầng 
công nghệ, công khai thông
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tin hàng hóa, người mua trên 
sàn TMĐT, minh bạch hóa 
thông tin cho người tiêu dùng, 
phòng, chống gian lận thương 
mại góp phần vào việc xây 
dựng thị trường TMĐT an toàn, 
lành mạnh tại Việt Nam.

Ba là, tuyên truyền nhằm 
khuyến khích cán bộ, đảng 
viên, các tầng lớp nhân dân 
thực hiện mua bán, giao dịch

điện tử qua các trang chính 
thống, nhất là trong bối cảnh 
dịch bệnh COVID-19 đang 
diễn biến phức tạp nhằm 
tránh nguy cơ lây lan dịch 
bệnh trong cộng đồng; nâng 
cao nhận thức cho người dân 
trong thực hiện mua bán, 
giao dịch điện tử để tránh bị 
lừa hoặc mua phải hàng kém 
chất lượng.

M Ộ T S Ố  G IẢ I P H Á P  NHẰM T IẾ P  T Ụ C  T H Á O  G Ỡ  K H Ó  KH ĂN  
C H O  DOANH N G H IỆ P , H ộ p  T Á C  X Ã , HỘ KINH DOANH

Kể từ khi đại dịch 
COVID-19 bùng phát vào 
đầu năm 2020, Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ đã chỉ đạo 
quyết liệt và ban hành kịp thời 
nhiều cơ chế, chính sách và 
giải pháp hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp (như Nghị quyết 
116/2020/QH14 của Quốc hội; 
các Nghị định của Chính phủ 
gồm số  41/2020/NĐ-CP, số  
44/2021/NĐ-CP, số  52/2021/ 
NĐ-CP; các Nghị quyết của 
Chính phũ gồm số  42/NQ-CP, 
số  84/NQ-CP, s ố  63/NQ-CP, 
số  68/NQ-CP...) nhằm tăng 
cường công tác phòng, chống 
dịch; chăm lo đời sống, bảo vệ

sức khỏe nhân dân và hỗ trợ 
doanh nghiệp (DN), người lao 
động; đảm bảo mục tiêu “kép” 
vừa phòng, chống dịch vừa 
phát triển kinh tế. Các cấp, 
các ngành, các địa phương 
và nhân dân cả nước đã chủ 
động, kịp thời thực hiện các 
biện pháp mạnh mẽ, quyết 
liệt để phòng, chống, ngăn 
chặn dịch bệnh; đồng thời 
khắc phục khó khăn để duy trì 
các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Theo đó, bước đầu đã 
thu được một số kết quả tích 
cực, được xã hội và cộng đồng 
DN ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong những
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tháng gần đây, tình hình dịch 
bệnh COVID-19 ở nước ta 
diễn biến phức tạp hơn. Do 
xuất hiện biến chủng mới, tốc 
độ lây lan dịch bệnh nhanh 
khiến cho các DN vốn đã bị 
tổn thương lại càng trở nên 
khó khăn hơn bao giờ hết. Các 
nguồn lực dự trữ dang cạn 
dần, trong khi thị trường trong 
nước và quốc tế giảm mạnh 
và chưa có dấu hiệu phục hồi 
hoặc đang phục hồi rất chậm; 
sức chống chịu của khu vực 
DN tiếp tục suy giảm.

Theo báo cáo của Tổng 
cục Thống kê, trong 8 tháng 
đầu năm, cả nước có 85,5 
nghìn DN tạm ngừng kinh 
doanh có thời hạn, ngừng 
hoạt động chờ làm thủ tục 
giải thể và hoàn tất thủ tục 
giải thể, tăng 24,2% so với 
cùng kỳ năm 2020. Trong 
đó, 43,2 nghìn DN tạm ngừng 
kinh doanh có thời hạn, tăng 
25,9% so với cùng kỳ năm 
2020; 30,1 nghìn DN ngừng 
hoạt động chờ làm thủ tục giải 
thể, tăng 24,5%; 12,2 nghìn 
DN hoàn tất thủ tục giải thể, 
tăng 17,8%. Tính riêng trong 
tháng 8, có 6.441 DN rời khỏi 
thị trường, giảm 34,9% so với

tháng trước và giảm 18,9% so 
với cùng kỳ năm 2020.

Theo Thống kê của Liên 
minh Hợp tác xã (HTX) Việt 
Nam, cói 90% tổng số HTX đã 
giảm mạnh doanh thu và tỷ lệ 
lớn HTX hoạt động cầm chừng 
hoặc ngừng hoạt động do đứt 
gãy chuỗi cung ứng tiêu thụ 
nông sản và dịch vụ...

Trước thực trạng trên, 
để kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc do tác động tiêu 
cực của dịch COVID-19, hỗ 
trợ DN, HTX, hộ kinh doanh 
ổn định sản xuất, kinh doanh, 
hổi phục và tạo dà phát triển 
trong thời gian tới, ngày 9-9- 
2021, Chính phủ ban hành 
Nghị quyết s ố  105/NQ-CP về 
“Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh trong 
bối cảnh dịch COVID-19”, 
trong đó đề ra mục tiêu đến 
hết năm 2021 phấn đấu đạt: 
Lũy kế ít nhất khoảng 1 triệu 
lượt khách hàng là DN, HTX, 
hộ kinh doanh được hưởng 
chính sách tín dụng hỗ trợ 
ứng phó dịch bệnh; đa số các 
DN, HTX, hộ kinh doanh tạm 
ngừng kinh doanh quay trở 
lại hoạt động; thực hiện đầy
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đủ, kịp thời các chính sách 
gia hạn nộp thuế; miễn, giảm 
thuế, phí, tiền thuê đất; hỗ 
trợ giảm tiền điện, tiền nước, 
cước viễn thông, các chính 
sách hỗ trợ người lao động, 
người sử dụng lao động, đào 
tạo lao động,... cho các DN, 
HTX, hộ kinh doanh gặp khó 
khăn do ảnh hưởng của dịch 
bệnh COVID-19.

Chính phủ yêu cầu các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 
khẩn trương quán triệt, thực 
hiện quyết liệt, hiệu quả một 
số giải pháp chính sau: (1) 
Thực hiện quyết liệt, hiệu quả 
các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19, đổng thời tạo 
điểu kiện thuận lợi cho DN, 
HTX, hộ kinh doanh phục 
hồi, duy trì và phát triển sản 
xuất, kinh doanh gắn với bảo 
đảm an toàn phòng, chống 
dịch; (2) Đảm bảo on định 
sản xuất, lưu thông hàng hóa 
thông suốt, hiệu quả, an toàn, 
khắc phục gián đoạn chuỗi 
cung ứng; (3) Hỗ trợ cắt giảm 
chi phí, tháo gỡ khó khăn về 
tài chính, dòng tiền cho DN,

HTX, hộ kinh doanh; (4) Tạo 
điều kiện thuận lợi về lao 
động, chuyên gia...

Để đồng hành cùng Chính 
phủ trong việc tháo gỡ khó 
khăn cho DN, HTX, hộ kinh 
doanh chịu ảnh hưởng của 
dịch bệnh COVID-19, công 
tác tuyên truyền cần tập trung 
một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh 
việc tuyên truyền các chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước, các giải pháp của 
Chính phủ trong việc hỗ trợ 
DN, HTX, hộ kinh doanh khắc 
phục khó khăn để tiếp tục tổ 
chức các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.

Hai là, tuyên truyền vai trò 
chủ động, sáng tạo của cộng 
đồng DN, HTX, họ kinh doanh 
trong việc tranh thủ, tận dụng 
tối đa sự hỗ trợ của Chính phủ 
để từng bước khắc phục khó 
khăn, khôi phục và phát triển 
sản xuất.

Ba là, tuyên truyền cổ vũ, 
động viên người lao động chia 
sẻ, đồng hành cùng DN để tạo 
nên sức mạnh đoàn kết vượt 
qua giai đoạn khó khăn chung 
hiện nay.o
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HOẠT ĐỌNG ĐOI NGOẠI 
TÌNH HÌNH TH Ế GIỚI

K Ế T  Q U Ả  C H U Y Ế N  TH AM  D ự  HỘI N GH Ị C Ấ C  C H Ủ  T ỊC H  
Q U Ố C  HỘI T H Ế  G IỚ I LẦ N  T H Ứ  5 V À  TH Ă M  M Ộ T s ố  N Ư Ớ C  

C H Â U  Â U  C Ủ A  C H Ủ  T ỊC H  Q U Ố C  HỘI VƯ Ơ N G  ĐÌNH H U Ệ

Từ ngày 5 - 11/9/2021, 
đồng chí Vương Đình Huệ - 
ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
Quốc hội, dẫn đầu Đoàn đại 
biểu cấp cao Quốc hội Việt 
Nam tham dự Hội nghị các 
Chủ tịch Quốc hội thế giới lần 
thứ 5 (W CSP5) tại Cộng hòa 
Áo; thăm, làm việc với Nghị 
viện châu Âu (EP ), Vương 
quốc Bỉ; thăm chính thức 
Cộng hòa Phần Lan. Chuyến 
thăm đã thành công tốt đẹp, 
thể hiện ở các nội dung sau: 
* Q u ế c  hội V iệ t Nam  dã  
c ó  nhữ ng  đ ó n g  g ó p  quan  
trọng  v à o  th à n h  cô n g  c ủ a  
W C S P  5

Chủ tịch Quốc hội và 
Đoàn đại biểu Quốc hội 
Việt Nam tham gia Hội nghị 
W CSP5 ở các phiên thảo luận 
toàn thể và thảo luận chuyên

đề về những nội dung quan 
trọng, bao gồm: (1) Phát triển 
bền vững; (2) Tăng cường 
vai trò của chủ nghĩa đa 
phương trong hợp tác chống 
COVID-19 và phục hồi sau đại 
dịch, chuyển đổi nền kinh tế; 
(3) Đấu tranh chống biến đổi 
khí hậu và bảo vệ môi trường.

Trong bài phát biểu về 
chủ để chung “Sự  dẫn dắt nghị 
viện vì chủ nghĩa đa phưdng 
hiệu quả hdn nhằm đem lại 
hòa bình và phát triển bền 
vững cho người dân và Trái 
đất này”, Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ nêu rõ: Cùng 
với nhiều cơ hội mới mở ra, 
thế giới hiện nay đối mặt với 
rất nhiều thách thức nghiêm 
trọng mà không một quốc gia, 
cường quốc nào có thể giải 
quyết, mà cần sự hợp tác đa
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phương, chung tay của các 
quốc gia. Trên tinh thần đó, 
các Nghị viện cần thể hiện vai 
trò dẫn dắt và đồng hành với 
các Chính phủ, thúc đẩy hợp 
tác da phương, kết nối gia tăng 
nguồn lực; phát huy sự nỗ lực, 
sức sáng tạo của mỗi người 
dân, doanh nghiệp để vượt 
qua đại dịch COVID-19, bảo 
vệ tính mạng, sức khỏe của 
người dân, gìn giữ môi trường 
hòa bình, phục hồi và phát 
triển kinh tế bền vững.

Bên cạnh đó, trong bài 
phát biểu tại phiên họp toàn 
thể “Đổ đạt được phát triển bền 
vững đòi hỏi tập trung hơn vào 
những lĩnh vực nào, hạnh phúc 
ấm no cho người dân, bảo vệ 
môi trường hay ưu tiên phát 
triển kinh tế”, Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ chia sẻ 
quan điểm: Phát triển bền 
vững cần chú trọng vào việc 
chăm lo sức khỏe con người 
và bảo vệ môi trường hơn là 
chỉ tập trung cho tăng trưởng 
kinh tế bằng mọi giá. Đổng 
thời, Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ nêu rõ: Quốc hội 
Việt Nam đã thúc đẩy và giám 
sát việc thực hiện các văn bản 
pháp luật về chuyển đổi mô

hình kinh tế hướng tới nền kinh 
tế xanh, kinh tế số, kinh tế 
tuần hoàn; tăng cường quản lý 
tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu; 
tăng cường tái chế, tái sử dụng; 
nỗ lực hoàn thiện hệ thống 
chính sách, pháp luật về bảo 
vệ môi trường; nâng cao công 
tác tuyên truyền và giáo dục 
về môi trường và chất lượng 
cuộc sống của người dân...

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ còn có 3 
bài phát biểu tại các chuyên 
đề khác về: Phục hổi sau đại 
dịch, Chuyển đổi nền kinh tế 
để ứng phó với biến đổi khí 
hậu và thúc đẩy phát triển bền 
vững, ứng phó với đại dịch 
COVID-19 và thách thức đối 
với cơ chế hợp tác đa phương 
trong việc đáp ứng nhu cầu 
của người dân...

Các bài phát biểu của 
Chủ tịch Quốc hội đều mang 
tính thời sự có tính toàn cầu, 
được Lãnh đạo Quốc hội các 
nước ghi nhận và đánh giá 
cao, đóng góp vào “Tuyên 
bố chung” cũng như sự thành 
công tốt đẹp của Hội nghị các 
Chủ tịch Quốc hội thế giới lần 
thứ 5.
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Trong khuôn khổ tham 
dự Hội nghị W CSP5, Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ 
đã có rất nhiều hoạt động tiếp 
xúc song phương với Lãnh đạo 
IPU, Chủ tịch Nghị viện các 
nước tham dự Hội nghị. Tại các 
cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc 
hội và các bên đều thống nhất 
thúc đẩy tăng cường hơn nữa 
quan hệ hợp tác với các nước; 
khẳng định thông điệp về một 
đất nước Việt Nam với một 
Quốc hội hành động và là mọt 
quốc gia chủ động, tích cực, 
có trách nhiệm trong hợp tác 
đa phương, có chính sách đối 
ngoại rộng mở, khát khao phát 
triển và nỗ lực vươn lên...
*K ế t th ú c  tốt đ ẹ p  ch u y ế n  
thăm  E U , vư ơ n g  q u ố c  B ỉ v à  
thăm  ch ín h  th ứ c C ộ n g  h ò a  
P h ầ n  La n

Trong chuyến tham dự Hội 
nghị tại Áo, thăm EU, Vương 
quốc Bỉ và thăm chính thức 
Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch 
Quốc hội đã dành nhiều thời 
gian để tiếp lãnh đạo các tập 
đoàn kinh tế, các đối tác dã 
đầu tư và đang có ý định hợp 
tác đầu tư vào Việt Nam. Tại 
các cuộc làm việc, Chủ tịch 
Quốc hội nêu rõ: Việt Nam chũ

trương thu hút, hợp tác đầu tư 
nước ngoài có chọn lọc, lấy 
chất lượng, hiệu quả, công 
nghệ và bảo vệ môi trường là 
tiêu chí đánh giá chủ yếu; ưu 
tiên thu hút các dự án thuộc 
lĩnh vực công nghệ cao, đổi 
mới sáng tạo, nghiên cứu phát 
triển; có sự lan tỏa kết nối hợp 
tác, tạo thuận lợi cho các doanh 
nghiệp Việt Nam tham gia vào 
chuỗi giá trị; thúc đẩy kinh tế 
số và đóng góp tích cực vào sự 
phát triển bền vững kinh tế - xã 
hội của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đã lắng 
nghe, ghi nhận kết quả của 
các nhà đầu tư nước ngoài 
và trong nước, đồng thời cũng 
chia sẻ với những khó khăn 
mà các nhà dầu tư đang gặp 
phải do tác động của dịch 
COVID-19. Chủ tịch Quốc hội 
cũng khẳng định, Quốc hội 
Việt Nam luôn ủng hộ và sẽ 
có những chính sách pháp lý 
tạo điểu kiện thuận lợi để các 
nhà đầu tư nước ngoài đến 
đầu tư làm ăn tại Việt Nam.

Trong các cuộc làm việc 
với các nhà Lãnh đạo châu 
Âu về phát triển nghề cá bền 
vững, Chủ tịch Quốc hội đề 
nghị Nghị viện châu Âu và các

4 6  THÔNG BÁO NỘI BỘ 10-2021



nước ũng hộ, thúc đẩy ủy ban 
Châu Âu EC sớm gỡ bỏ “thẻ 
vàng” IUU đối với hải sản Việt 
Nam; khẳng định đây là lĩnh vực 
hợp tác có tiềm năng lớn giữa 
Việt Nam với các nước EU.

Cùng với các cuộc gặp 
gỡ, tiếp xuc của Chủ tịch Quoc 
hội, các Bộ trưởng đã có các 
cuộc làm việc rất thực chất với 
các đối tác tại nước mà Đoàn 
đến thăm; nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng trong thu hút đầu 
tư, xúc tiến thương mại, hợp 
tác nông nghiệp... để có những 
định hướng hợp tác trong và 
sau dịch COVID-19.

Trong chuyến thăm và 
làm việc tại Áo, Bỉ và Phần 
Lan, Chủ tịch Quốc hội đã đến 
thăm, nói chuyện với cán bộ, 
nhân viên Đại sứ quán Việt 
Nam tại các nước; lắng nghe 
tâm tư, nguyện vọng của kiều 
bào với quê hương, đất nước 
cũng như các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta; đồng thời, chia sẻ với 
những khó khăn của bà con 
Việt kiều bị ảnh hưởng và tác 
động của đại dịch COVID -19 
và biểu dương tinh thần đoàn 
kết, phát huy văn hóa truyền 
thống dân tộc...

*T h ự c h iện  h iệu  q u ả  ch ủ  
trương n g o ạ i g iao  v a c c in e

Trong bối cảnh diễn biến 
phức tạp của dịch đại dịch 
COVID-19 và yêu cầu cấp 
bách của công tác phòng, 
chống dịch hiện nay, mục tiêu 
thực hiện chủ trương ngoại 
giao vaccine được thể hiện 
trong tất cả các hoạt động của 
Chủ tịch Quốc hội vương Đình 
Huệ và Đoàn dại biểu cấp cao 
Quoc hội nước ta.

Trước khi bắt đầu chuyến 
công tác, Chủ tịch Quốc hội 
đã trực tiếp gửi Thư cho Chủ 
tịch Quốc hội của các nước 
Liên minh châu Âu cảm ơn 
sự hỗ trợ, sự quan tâm của 
các nước và đề nghị Chính 
phủ các nước hỗ trợ Việt Nam 
vaccine và các trang thiết bị y 
tế phòng, chống dịch.

Tại các cuộc hội đàm, 
hội kiến Lãnh đạo các nước 
cũng như các cuộc gặp gỡ các 
đại diện các tập đoàn kinh tế, 
các nhà đầu tư các nước châu 
Âu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị 
các nước hỗ trợ Việt Nam 
trong việc tiếp cận nguồn cung 
vaccine, nhượng lại vaccine 
chưa cần sử dụng; hỗ trợ cung
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cấp vật tư y tế như máy thở, bộ 
kít xét nghiệm SARS-CoV-2 
để bảo vệ sức khỏe nhân dân... 
Qua đó, nước Bỉ và Slovakia 
đã hỗ trợ 200.000 liều vaccine 
cho Việt Nam và cam kết hỗ 
trợ, nhượng lại hàng triệu liều 
vaccine; nhiều tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ các 
trang thiết bị và vật tư y tế, 
nhất là các bộ kit xét nghiệm 
SARS-CoV-2, tổng trị giá đạt 
trên 1.028 tỷ đồng (không bao 
gồm 200.000 liều vaccine do 
Bỉ và Slovakia tài trợ và một 
số vật tư y tế khác).

Ngoài ra, trong khuôn 
khổ chuyến thăm, một số hợp 
đồng liên quan đến sản xuất 
kit xét nghiệm, nghiên cứu và 
sản xuất vaccine đã được ký 
kết (Trong đó, Tập đoàn T&T 
đã ký với đối tác Đức hợp 
đồng chuyển giao công nghệ 
sản xuất Testkit PCR trị giá 80 
triệu euro, tương đương 2.160 
tỷ đồng; đối tác Tây Ban Nha 
hợp đồng hợp tác thử nghiệm 
lâm sàng giai đoạn 3 và sản 
xuất, đặt mua 50 triệu liều 
vaccine trị giá 375 triệu Euro, 
tương đương với 10.125 tỷ 
đồng. Tổng giá trị các hợp 
đổng là 12.285 tỷ đồng). Toàn

bộ số vaccine và trang thiết 
bị y tế phòng, chống dịch đã 
được đưa đến Việt Nam và 
trao cho đại diện Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và Bộ Y  tế đe nhanh chóng 
chuyển đến các tỉnh, thành 
phố phục vụ công tác phòng, 
chống dịch.

Như vậy, chuyến thăm và 
làm việc của Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ tại châu Âu 
đã thành công tốt đẹp. Thành 
công tốt đẹp của chuyến thăm 
không chỉ về mặt chính trị 
ngoại giao, xúc tiến thương 
mại, thu hút đầu tư mà còn thể 
hiện kết quả quan trọng về 
thực hiện ngoại giao vaccine 
trong bối cảnh diễn biến dịch 
COVID-19 phức tạp như hiện 
nay. Đúng như Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ khẳng 
định: “Cùng với những thành 
công to lớn về chính trị, ngoại 
giao nghị viện, hợp tác kinh 
tế  thương mại, đẩu tư thì kết 
quả ngoại giao vaccine cũng 
chính là những thành công, 
kết quả cụ thể quan trọng để  
Đoàn cấp cao Quốc hội báo 
cáo kết quả chuyến công tác 
với nhân dân. Đồng thời khẳng 
định, Quốc hội đang tiếp tục
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đổi mới là một Quốc hội hành 
động, lấy thực tiễn cuộc sống 
để ban hành chính sách và 
giám sát thực hiện hiệu quả 
chính sách trong cuộc sống”.

C ô n g  tá c  tu yên  tru yền  
v ề  kết q u ả  ch u y ế n  tham  dự  
Hội ngh ị W C S P 5  v à  thăm  
m ột s ố  n ư ớ c c h â u  Â u  c ủ a  
Đ o àn  đ ại b iểu  c ấ p  c a o  Q u ố c  
hội V iệ t Nam  c ầ n  tập  trung  
v à o  m ột s ấ  nộ i dung  sa u :

Một là, thông tin, tuyên 
truyền đầy đủ, kịp thời về các 
hoạt động của Chủ tịch Quốc 
hội và đoàn đại biểu cấp cao 
Quốc hội Việt Nam tại Hội 
nghị W CSP5 và ở một số 
nước châu Âu. Trong đó, nhấn 
mạnh những kết quả đạt được 
trên các mặt hoạt động, nhất 
là đối với vấn để ngoại giao 
vaccine. Tuyên truyền khẳng 
định, chuyến công tác của 
Chủ tịch Quốc hội vương Đình

*Việt Nam tham dự Hội nghị 
thượng đĩnh Thương mại dịch 
vụ toàn cầu

Nhận lời mời của Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Cộng hòa

Huệ và Đoàn dại biểu cấp cao 
Quốc hội Việt Nam đã thành 
công tốt đẹp.

Hai là, tuyên truyền những 
đóng góp, sáng kiến của Việt 
Nam tại Hội nghị WCSP5, đặc 
biệt là những đánh giá, bình luận 
tích cực của các nước thành 
viên đối với Việt Nam. Từ đó, 
chuyển tải thông điệp, hình ảnh 
về đất nước Việt Nam với một 
Quốc hội hành động, là quốc 
gia có trách nhiệm, chủ dộng, 
tích cực tại các cơ chế hợp tác 
đa phương và song phương.

Ba là, tuyên truyền về 
kết quả các cuộc gặp gỡ, tiếp 
xúc song phương giữa lãnh 
đạo nước ta với lãnh đạo các 
nước đối tác. Từ đó khẳng 
định mối quan hệ tốt đẹp giữa 
Việt Nam và các quốc gia 
châu Âu, cũng như triển vọng 
phát triển quan hệ đối ngoại 
trong tương lai.

nhân dân Trung Hoa Tập Cận 
Bình, tối ngày 2-9-2021 (theo 
giờ Việt Nam), Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính 
tham dự và phát biểu tại Hội

M Ộ T S Ố  TÌN H  HÌNH T H Ế  G IỚ I Đ Á N G  C H Ú  Ý  
TH Ờ I G IA N  G Ầ N  Đ Â Y
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nghị thượng đỉnh Thương mại 
- Dịch vụ toàn cầu năm 2021, 
theo hình thức ghi hình. Đây 
hoạt động chính nằm trong 
khuôn khổ Hội chợ thương mại 
dịch vụ quốc tế Trung Quốc 
năm 2021 (là hội chợ có quy 
mô lớn nhất trên thế giới trong 
lĩnh vực thương mại - dịch vụ, 
với sự tham gia của hơn 700 
doanh nghiệp trong và ngoài 
Trung Quốc. Bên cạnh hoạt 
động chính, hội chợ năm nay 
còn tổ chức 15 hội nghị, diễn 
đàn liên quan như Diễn đàn 
phát triển bền vững sinh thái 
toàn cầu) do Bộ Thương mại 
Trung Quốc và Chính quyền 
thành phố Bắc Kinh (Trung 
Quốc) đồng tổ chức từ ngày 2 
-7/9/2021.

Với chủ đề “S ố  hóa mở ra 
tương lai, Dịch vụ thúc đẩy phát 
triển”, lãnh đạo các nước đã 
tập trung thảo luận, đánh giá 
tầm quan trọng của xu thế số 
hóa đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội của từng nước, tác 
động của số hóa đối với khu 
vực và toàn cầu, nhất là trong 
bối cảnh dịch bệnh COVID-19 
còn diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại Hội nghị, 
Thủ tướng Chính phu Phạm

Minh Chính nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc đẩy mạnh 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
công nghệ số, nhất là trong 
bối cảnh đại dịch COVID-19 
đang diễn biến phức tạp trên 
toàn cầu. Trên tinh thần đó, 
Thủ tướng đã đề xuất một số 
giải pháp: (1) Các nước cần 
tận dụng chuyển đổi số để 
đẩy nhanh hoàn thành Mục 
tiêu phát triển bển vững 2030 
của Liên Hợp quốc; (2) Tăng 
cường hơn nữa vai trò của các 
thỏa thuận quốc tế trong hợp 
tác về công nghệ số và kinh 
tế số để kinh tế số phát triển 
mạnh mẽ, đúng hướng trên cơ 
sở tổng hòa lợi ích chung của 
toàn xã hội; đồng thời, bảo 
đảm an toàn, an ninh mạng, 
bảo đảm quyền riêng tư cũng 
như chống độc quyển và xóa 
bỏ sự bất bình đẳng trong thực 
hiện các nghĩa vụ thuế; (3) 
Chú trọng đến hợp tác giáo 
dục, đào tạo nguồn nhân lực 
trong lĩnh vực khoa học - công 
nghệ, góp phần hỗ trợ người 
lao động từng bước thích ứng 
với công nghệ số; (4) Đề cao 
vai trò của công nghệ số trong 
thuận lợi hóa thương mại, nhất 
là lưu chuyển hàng hóa bằng
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vận tải đa phương thức, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc 
đi lại của người dân, bảo đảm 
cho chuỗi cung ứng không bị 
gián đoạn trong bối cảnh dịch 
COVID-19; (5) Tăng cường 
thương mại điện tử qua biên 
giới trên cơ sở bình đẳng, cùng 
có lợi, qua đó giúp thúc đẩy 
xuất khau, nhất là xuất khẩu 
các loại nông thủy sản có tính 
thời vụ.
*Việt Nam lên tiếng trước việc 
Trung Quốc thi hành Luật 
An toàn giao thông hàng hải 
sửa đổi

Ngày 1-9-2021, trả lời 
câu hỏi của phóng viên về 
phản ứng của Việt Nam trước 
việc Trung Quốc chính thức thi 
hành Luật An toàn giao thông 
hàng hải sửa đổi, Người phát 
ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu 
Hằng nêu rõ: Các quốc gia 
cần tuân thủ nghiêm túc các 
điều ước quốc tế mà mình là 
thành viên, nhất là Công ước 
của Liên Hợp quốc về Luật 
Biển 1982 (ÚNCLOS) - khuôn 
khổ pháp lý cho mọi hoạt động 
trên biển và đại dương, khi 
ban hành các văn bản nội luật 
liên quan đến biển. Việt Nam 
kiên quyết, kiên trì thực hiện

các biện pháp phù hợp với 
luật pháp quốc tế để thực thi, 
bảo vệ chủ quyền đối với hai 
quần đảo Hoàng Sa, Trường 
Sa của Việt Nam; chủ quyền, 
quyền chủ quyển và quyền tài 
phán trên các vùng biển của 
mình được xác định theo đúng 
quy định của UNCLOS.
*Hội nghị Bộ trưởng Y tế 
Nhóm Các nen kinh tế phát 
triển và mới nổi hàng đầu thế 
glớl (G20)

Hội nghị diễn ra từ ngày 
5 - 6/9/2021 tại Rome (Itàíy), 
với thông điệp chính là “Xây 
dựng trở lại tốt hơn” và tăng 
cường hợp tác, đoàn kết và 
bình đẳng để “không để ai bị 
bỏ lại phía sau”.

Hội nghị đã tổ chức 3 
phiên họp, gồm: (1) Tác dộng 
của đại dịch COVID-19 đến 
các mục tiêu phát triển bền 
vững (SDG); (2) Định hướng 
các giải pháp để ngăn chặn, 
ứng phó với các đại dịch trong 
tương lai; (3) Xem xét những 
chiến lược toàn cầu tốt nhất 
để hỗ trợ việc phát triển và 
tiếp cận công bằng vaccine, 
phương pháp diều trị và việc 
chẩn đoán.
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Hội nghị ra Tuyên bố “Hiệp 
ước Rome” trong đó cam kết 
đảm bảo người dân trên toàn 
thế giới được tiếp cận vaccine 
phòng COVID-19, đồng thời 
đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít 
nhất là 40% dân số toàn cầu 
vào cuối năm 2021. Bên cạnh 
đó, các Bộ trưởng y tế G20 
nhấn mạnh tầm quan trọng 
của sự phối hợp đa phương 
mạnh mẽ trong việc ứng phó 
với đại dịch COVID-19 và hỗ

Hơn 1 tháng qua, thế giới 
đã chứng kiến những hậu quả 
tàn khốc của tình trạng biến 
đổi khí hậu trên toàn cầu. 
Thời tiết khắc nghiệt, nắng 
nóng gay gắt và khô hạn kéo 
dài do tình trạng biến đổi khí 
hậu khiến nhiều nước, như Hy 
Lạp, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, 
Israel, Algeria và Maroc phải 
dồn sức chống chọi với các 
đám cháy rừng nghiêm trọng.

Trong khi đó, tháng 
7-2021, các trận lũ lịch sử đã 
xảy ra ở nhiều nước nhưTrung 
Quốc, Afghanistan và một số 
nước châu Âu, gây thiệt hại 
lớn về người và tài sản, phá

trợ phục hồi toàn cầu, trong 
đó Tổ chức Y  tế Thế giới 
(WHO) đóng vai trò trung tâm 
và dẫn đầu.

Những cam kết tại Hội 
nghị Bộ trưởng Y  tế G20 đã 
tiếp tục khẳng định vai trò của 
G20 trong việc tìm kiếm những 
cách thức để đối phó với đại 
dịch COVID-19, phục hồi và 
hỗ trợ các nền kinh tế chịu 
ảnh hưởng nặng nề do dịch 
bệnh gây ra.

hủy nhiều cơ sở hạ tầng... 
Đẩu tháng 9-2021, bang 
Tennessee của Mỹ hứng chịu 
một đợt lũ lụt nghiêm trọng tại 
nhiều khu vực, khiến ít nhất 21 
người thiệt mạng và 50 người 
mất tích. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau 
các đám cháy rừng gây thiệt 
hại lớn ỗ miền Nam vào đẩu 
tháng 8, thì gần dây, lũ lụt đã 
khiến 70 người thiệt mạng và 
hơn 40 người mất tích, ở  bên 
kia bờ Đại Tây Dương, Bắc 
Mỹ, các đợt sóng nhiệt kỷ lục 
cũng đã cướp đi sinh mạng 
của hàng trăm người ở Mỹ 
và hơn 700 người tại khu vực 
Tây Canada...

T H Ế  G IỚ I T IẾ P  T Ụ C  NỖ Lực C H Ố N G  B IẾ N  Đ ổ l K H Í H ẬU
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Các hiện tượng thời tiết 
cực đoan, khắc nghiệt xảy ra 
với tần suất cao dần, đang trô 
thành mối đe dọa thường trực 
với con người. Báo cáo khí hậu 
mà ủy ban liên chính phủ về 
biến đổi khí hậu (IPCC) của 
Liên Hợp quốc công bố ngày 
9-8-2021 đã đưa ra “báo động 
đỏ” cho nhân loại về tình trạng 
khẩn cấp của biến đổi khí hậu. 
Báo cáo này chỉ ra rằng, lượng 
khí thải gây hiệu ứng nhà kính 
do các hoạt động của con 
người là nguyên nhân làm 
Trái Đất ấm lên khoảng 1,1°c 
kể từ thế kỷ XIX cho đến nay, 
chủ yếu do các hoạt động đốt 
than, dầu mỏ và khí đốt để 
sản xuất năng lượng. Thập kỷ 
vừa qua là thập kỷ nóng nhất 
trên Trái Đất trong 125.000 
năm. Các dòng sông băng 
đang tan chảy và suy giảm với 
tốc độ chưa từng thấy trong ít 
nhất 2.000 năm. Nồng độ khí 
C 0 2 trong bầu khí quyển đang 
ở mức cao nhất trong ít nhất 
2 triệu năm. Mực nước biển 
tăng trung bình 0,2m trong thế 
kỷ qua, đặc biệt tốc độ nước 
biển dâng đã cao gấp đôi kể 
từ năm 2006. Các đợt sóng 
nhiệt cũng trở nên nóng hơn

rất nhiều kể từ năm 1950, với 
thời gian kéo dài hơn trên toàn 
thế giới. Các hình thái thời tiết 
dễ dẫn đến cháy rừng cũng 
xuất hiện nhiều hơn tại nhiều 
nơi, tần suất xảy ra các đợt 
nóng nghiêm trọng trong lòng 
đại dương cũng tăng gấp đôi 
kể từ năm 1980...

Nghiên cứu cũng cho 
thấy, trong 20 năm tới, mức 
tăng nhiệt độ toàn cầu sẽ đạt 
hoặc vữợt quá 1,5°c. Nếu 
nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng 
thì các thảm họa thiên nhiên 
chắc chắn sẽ gia tăng cả về 
cường độ và tần suất.

Các nhà khoa học dự 
báo, đến năm 2050, thế giới 
có khoảng 1 tỷ người tị nạn khí 
hậu. Các nước đang phát triển 
ở châu Á và châu Phi sẽ đối 
mặt với những rủi ro lớn nhất 
do hiện tượng ấm dần lên của 
Trái Đất trong 30 năm tới. Từ 
nay đến năm 2080, biến đổi 
khí hậu có thể khiến khoảng 
1/5 dân số thế giới phải bỏ 
quê quán. Ngoài ra, biến đổi 
khí hậu cũng gây ra những hệ 
lụy nghiêm trọng khác, làm 
trầm trọng thêm tình trạng 
nghèo đói, mất an ninh lương 
thực, thiếu nước sạch và khả
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năng tiếp cận các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên khác mà 
cộng đồng dựa vào để tồn tại...

Hơn 5 năm qua, kể từ 
khi “Thỏa thuận Paris” về 
chống biến đổi khí hậu được 
ký, cuộc chiến chống biến 
đổi khí hậu trên toàn cầu đã 
có một số tiến bộ, song thực 
tế vẫn chưa đạt kỳ vọng. Tại 
Hội nghị cấp cao trực tuyến 
về biên đổi khí hậu do Tong 
thống Mỹ Joe Biden chủ trì 
tháng 4-2021, các nước đã 
đưa ra cam kết mạnh mẽ kèm 
theo nhiều biện pháp cụ thể, 
quyết liệt nhằm chung tay bảo 
vệ “Hành tinh xanh”. Theo đó, 
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký 
sắc lệnh đưa Mỹ tham gia trở 
lại “Hiệp định Paris” về biến 
đổi khí hậu năm 2015, công 
bố kế hoạch chi tiêu hơn 
2.000 tỷ USD nhằm hiện đại 
hóa hệ thống cơ sở hạ tầng 
và giải quyết vấn đề biến đổi 
khí hậu; cam kết chậm nhất là 
tới năm 2024, Mỹ sẽ tăng gấp 
đôi viện trợ để giúp các nước 
đang phát triển ứng phó với 
tình trạng biến đổi khí hậu. 
Nước Anh cam kết đến năm 
2030 sẽ cắt giảm 68% mức 
khí thải so với năm 1990. Liên

minh châu Âu (EU) cam kết 
cắt giảm 55% khí thải so với 
mức của năm 1990. Mỹ và 
Trung Quốc cũng đã ra tuyên 
bố chung nhấn mạnh cam 
kết hợp tác về biến đổi khí 
hậu... Ngoài ra, nhiều quốc 
gia cũng dã đưa ra các cam 
kết trung hòa khí thải carbon 
trước năm 2050.

Tuy nhiên, các nhà phân 
tích cho rằng, mục tiêu các 
nước đưa ra vẫn là chưa đủ để 
đạt được các mục tiêu để ra 
trong “Hiệp định Paris”. Vì thế, 
chống biến đổi khí hậu hiện 
nay đang trở nên cấp bách 
hơn bao giờ hết và cần sự 
“chung sức, đồng lòng” của tất 
cả các quốc gia trên thế giới.

T ừ  th ự c trạn g  b iến  đổ i 
k h í h ậu  trên  to àn  c ầ u  h iện  
n ay , cô n g  tá c  tu yên  tru yền  
c ầ n  c h ú  trọ n g  m ột s ố  nội 
d u n g  sa u :

Một là, thông tin, tuyên 
truyền về tình hình biến đổi 
khí hậu trên toàn cầu trong 
thời gian gần đây, nhấn mạnh 
những hậu quả tàn khốc do 
biến dổi khí hậu gây ra.

Hai là, tuyên truyền những 
nỗ lực của các nước, các tổ
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chức quốc tế, cam kết của các 
nước trong chống biến đổi khí 
hậu; chú trọng tuyên truyền 
những cam kết, nỗ lực của 
Việt Nam trong việc tham gia 
chống biến đổi khí hậu.

Ba là, tuyên truyền, giáo 
dục ý thức, trách nhiệm,

Tối ngày 26-8-2021, trong 
bối cảnh các nước phương 
Tây vẫn đang khẩn trương các 
công việc sơ tán công dân của 
nước mình và những người 
Afghanistan muốn rời khỏi 
quốc gia Nam Á này, một sự 
kiện bất ngờ gây chấn động 
đã xảy ra. Đó là hai vụ đánh 
bom tại địa điểm gần sân bay 
Hamid Karzai ở thũ đô Kabul, 
khiến ít nhất 170 người thiệt 
mạng, trong dó có 13 lính 
Mỹ. Nhóm khủng bố có tên 
gọi đầy đủ là Nhà nước Hồi 
giáo Khorasan (ISIS-K), một 
chi nhánh của tổ chức “Nhà 
nước Hồi giáo” (IS) tự xưng 
ở Afghanistan, tuyên bố thực 
hiện các vụ tấn công này.

Ngay sau sự kiện đánh 
bom nêutrên,TổngThưkýLiên

nghĩa vụ bảo vệ môi trường 
trong các tầng lớp nhân dân; 
vận động nhân dân xây dựng 
lối sống thân thiện với môi 
trường, tiêu dùng bền vững, 
giữ gìn vệ sinh chung, tiến tới 
xây dựng xã hội hài hòa, thân 
thiện với môi trường.

Hợp quốc Antonio Guterres và 
lãnh đạo nhiều nước trên thế 
giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn 
công khủng bố này. Vụ việc 
này cho thấy tình hình hỗn 
loạn tại Afghanistan, dồng thời 
cũng củng cố thêm quyết tâm 
của thế giới trong việc ủng hộ, 
hỗ trợ khẩn cấp cho người dân 
Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden 
đã gửi thông điệp tới những 
phần tử tấn công các lực 
lượng Mỹ ở Afghanistan là Mỹ 
sẽ không bỏ qua, không quên 
và sẽ truy lùng những phần 
tử này để bắt chúng phải trả 
giá. Chưa đầy 48 giờ kể từ 
sau vụ đánh bom liều chết 
đẫm máu tại sân bay Hamid 
Karzai tại thủ đô Kabul do 
nhóm ISIS-K thực hiện, ngày

M Ộ T S Ố  NHẬN ĐỊNH X U N G  Q UAN H  
V IỆ C  M Ỹ R Ú T  Q U Â N  K H Ỏ I A FG H A N IS T A N

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 5 5



28/8/2021, quân đội Mỹ đã 
phản công nhằm vào tổ chức 
Nhà nước Hồi giáo (IS) tự 
xưng tại Afghanistan. Bộ Chỉ 
huy Trung tâm Mỹ tuyên bố, 
Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn 
công bằng máy bay không 
người lái nhằm vào thành viên 
IS tại Nangahar, kẻ dược cho 
là tham gia vào các vụ tấn 
công chống lại Mỹ ở Kabul. 
Người phát ngôn Bộ Chỉ huy 
Trung tâm Mỹ - Đại tá Hải 
quân William Urban cho biết, 
cuộc tấn công đã tiêu diệt đối 
tượng và không gây ra thương 
vong cho dân thường.

Ngày 29/8/2021, các lực 
lượng Mỹ tiến hành một cuộc 
không kích thứ hai ở thủ đô 
Kabul nhằm vào các đối tượng 
tình nghi là tay súng IS-K đang 
chuẩn bị đánh bom tự sát gần 
sân bay Hamid Karzai ỏ thủ 
đô Kabul. Đồng thời, Mỹ đưa 
ra báo động an ninh khẩn cấp 
về một “mối đe dọa rõ ràng 
và nghiêm trọng” gần sân bay 
quốc tế ở thủ đô Kabul của 
Afghanistan và kêu gọi công 
dân của Mỹ rời khỏi khu vực 
này. Đại sứ quán Mỹ tại thủ 
đô Kabul dã phát đi báo động

an ninh khẩn cấp, trong đó 
nhấn mạnh: “Do xuất hiện một 
mối đe dọa rõ ràng và nghiêm 
trọng, tất cả công dân Mỹ ở 
khu vực gần sân bay Hamid 
Karzai ở thủ đô Kabul... nên 
rời khỏi khu vực này ngay 
lập tức”. Trong cảnh báo của 
mình, dại sứ quán lưu ý mối đe 
dọa đối với “cổng phía Nam, 
trụ sở mới của Bộ Nội vụ và 
cổng gần cây xăng Panjshir ở 
phía Tây Bắc của sân bay”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden 
khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục 
thực hiện các cuộc tấn công 
nhằm vào ISIS-K và săn lùng 
những kẻ liên quan dến vụ 
đánh bom gần sân bay Hamid 
Karzai ở thủ đô Kabul vừa 
qua. Đồng thời, ông Joe Biden 
cũng đánh giá tình hình trên 
thực địa tại thủ dô Kabul vẫn 
“cực kỳ nguy hiểm”.

Từ sự việc trên, một số 
chuyên gia cho rằng, trong 
bối cảnh tình hình an ninh vẫn 
đang hỗn loạn ở Afghanistan, 
vụ đánh bom sân bay Hamid 
Karzai ở thủ đô Kabul do 
nhóm ISIS-K  thực hiện ngày 
26/8/2021 đang đặt ra cho 
Mỹ những tình huống khó
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xử. Vụ đánh bom diễn ra 
vào giai đoạn cuối của quá 
trình Mỹ sơ tán công dân khi 
nhiều công dân Mỹ vẫn chưa 
thể rời Afghanistan và hàng 
nghìn người Afghanistan từng 
hỗ trợ quân đội Mỹ lo sợ bị 
Taliban hành quyết nếu họ bị 
bỏ lại. Bởi vậy, các cuộc tấn 
công sân bay Hamid Karzai 
ở thủ đô Kabul đã cho thấy 
tình thế “tiến thoái lưỡng 
nan” mà Tổng thống Mỹ Joe 
Biden phải đối mặt khi các 
đồng minh yêu cầu mở rộng 
hạn chót. Nếu rời đi theo hạn 
chót (ngày 31/8/2021), Tổng 
thống Mỹ Joe Biden không 
thể dưa tất cả người dân Mỹ 
và hàng nghìn đổng minh 
Afghanistan rời khỏi lãnh thổ 
hiện do Taliban kiểm soát. 
Tuy nhiên, nếu ở lại, quân 
đội Mỹ sẽ đối mặt với nguy 
hiểm ngày càng lớn.

Dù Tổng thống Joe Biden 
đã tuyên bố sẽ trả thù những 
phần tử ISIS-K đã thực hiện 
vụ đánh bom liều chết ngày 
26/8/2021, song các nhà phân 
tích cho rằng, điều này sẽ vấp 
phải nhiều khó khăn nếu Mỹ 
không có quân đội trên thực

địa hoặc bất kỳ nơi nào khác 
gần Afghanistan.

Quyết định rút quân khỏi 
Afghanistan của Tổng thống 
Mỹ Joe Biden theo các nhà 
phân tích là không thể rút lại. 
Tổng thống Joe Biden đã có 
chọn lựa của riêng mình, ông 
muốn trở thành tổng thống 
chấm dứt cuộc chiến dài nhất 
của nước Mỹ. Dù đúng hay 
sai, ông đã đưa ra quyết định 
và tiếp tục thực hiện nó mà 
không có bất kỳ sự thỏa hiệp 
nào. Bên cạnh đó, việc Mỹ 
rút khỏi Afghanistan, cộng với 
việc Taliban kiểm soát được 
Afghanistan cũng đã làm dấy 
lên nỗi lo ngại của dư luận 
quốc tế về việc các nhóm 
khủng bố như: Tổ chức Hồi 
giáo tự xưng (IS), AI Qaeda 
sẽ dễ dàng lôi kéo được nhiều 
phần tử tham gia hơn, gây mối 
đe dọa lớn về khủng bố, nhất 
là ỏ Trung Đông.

Trước vụ tấn công khủng 
bố ở sân bay Hamid Karzai 
tại thủ đô Kabul, Afghanistan 
ngày 26/8/2021, Người phát 
ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị 
Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam 
lên án những hành động tấn
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công khủng bố dưới mọi hình 
thức, trong đó có vụ tấn công 
khủng bố gây thương vong 
nghiêm trọng tại sân bay 
Hamid Karzai ngày 26/8/2021 
vừa qua. Chúng tôi xin gửi lời 
chia buồn sâu sắc nhất đến 
gia đình các nạn nhân của các 
vụ tấn công khủng bố này”.

Bộ Ngoại giao đã chĩ 
đạo Đại sứ quán Việt Nam 
tại Pakistan kiêm nhiệm 
Afghanistan tiếp tục rà soát

Cuộc khủng hoảng di cư ở 
châu Âu năm 2015 bùng phát 
do sự gia tăng số lượng người 
nhập cư chưa từng có đến 
“Lục địa già” này, với nguyên 
nhân chính bắt nguồn từ hậu 
quả của những cuộc xung đột, 
gây nên khủng hoảng kinh tế, 
chính trị, xã hội ở các nước 
Bắc Phi và Trung Đông. Cuộc 
khủng hoảng đã gây chia rẽ 
các nước thành viên EU và đặt 
ra thách thức về an ninh, kinh 
tế, xã hội đối với châu lục. Đặc 
biệt, các nước ở vị trí cửa ngõ 
châu Âu, như: Italy, Hy Lạp 
và Tây Ban Nha phải chứng

và thực hiện công tác bảo hộ 
công dân. Theo các nguồn 
thông tin, đến nay chưa có 
công dân Việt Nam nào bị ảnh 
hưởng trong các vụ tấn công 
khủng bố nói trên. Việt Nam 
kêu gọi các bên liên quan tại 
Afghanistan bảo đảm an ninh 
và an toàn cho mọi người dân 
Afghanistan và các công dân 
nước ngoài hiện còn đang ở 
Afghanistan, trong đó có công 
dân Việt Nam.

kiến làn sóng người di cư quá 
lớn khi chưa kịp có sự chuẩn 
bị, dẫn đến cảnh hỗn loạn 
và bất ổn an ninh gia tăng. 
Trong khi đó, rất nhiều người 
di cư đã mất mạng vì mạo 
hiểm vượt biển đe tìm đường 
di cư đến “miền đất hứa”.

Kể từ sau cuộc khủng 
hoảng năm 2015 đến nay, 
EU đã cố gắng giảm bớt 
dòng người di cư bằng cách 
tìm kiếm thỏa thuận với các 
nước trung chuyển người di 
cư, như: Maroc, Thổ Nhĩ Kỳ 
và Libya để hạn chế được 
dòng người di cư trái phép.

L IÊ N  MINH C H Â U  Âu N ỗ  Lực N G Ă N  CH Ặ N  
T Á I D IỄN  TÌN H  T R Ạ N G  DI C Ư

5 8  THÔNG BÁO NỘI BỘ 10-2021



Tuy nhiên, cơ chế này chưa 
mang tính căn cơ, bao trùm để 
có thể giải quyết được thách 
thức và không mang lại hiệu 
quả như mong muốn. Thậm 
chí, các nước trung chuyển 
dường như lại sử dụng người 
di cư như một “con bài” để gây 
sức ép với EU. EU cũng trang 
bị những công cụ để quản lý 
dòng người di CƯ “bên ngoài”, 
nghĩa là tập trung bảo vệ biên 
giới bên ngoài và kiểm tra an 
ninh nghiêm ngặt, song vấn 
để đoàn kết với những nước 
nhập cảnh đầu tiên vẫn còn 
nhiều điểu cẩn phải thảo luận.

Hiện nay, các nước ở 
tuyến đầu như Hy Lạp và Italy 
đang đề nghị có sự giúp đỡ 
trong vấn đề này. Bên cạnh 
đó, ủy ban châu Âu (EC ) đã 
đưa ra đề xuất hiệp ước mới 
về di cư và cư trú của châu Âu 
thay cho hiệp ước năm 2016, 
theo đó loại bỏ hạn ngạch và 
không đưa ra hình phạt nào 
cho những nước phản đối, 
cung cấp 10.000 Euro/người 
lớn tị nạn, lấy từ ngân sách 
của EU cho các quốc gia sẵn 
sàng tiếp nhận. Bộ trưởng Nội 
vụ các nước thành viên EU

cũng đã tiến hành các cuộc 
thảo luận về nội dung của kế 
hoạch cải cách.

Tuy vậy, tiến trình trên 
hiện vẫn “giậm chân tại chỗ”. 
Tháng 5-2021, hình ảnh hàng 
nghìn người bất chấp an toàn 
tính mạng tràn vào bờ biển 
ở thành phố Ceuta của Tây 
Ban Nha, trong nỗ lực tìm 
cách vào châu Âu đã gây lo 
ngại cho cộng đồng quốc tế. 
Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 
2021, Cơ quan bảo vệ biên 
giới châu Âu (Frontex) đã ghi 
nhận hơn 33.000 lượt người 
di cư trái phép đến châu Âu, 
phần lớn trong số họ từ các 
nước Libya, Syria...

“Bóng ma” khủng hoảng 
di cư vốn đã phức tạp lại càng 
rối ren hơn khi Taliban kiểm 
soát Afghanistan. Tình hình 
Afghanistan đặc biệt hỗn loạn 
sau khi Taliban kiểm soát thủ 
đô Kabul. Nhiều người dân 
Afghanistan đã đổ xô về các 
khu vực sân bay và các khu 
vực biên giới với hy vọng có 
thể nhanh chóng rời khỏi đất 
nước. Tại các khu vực biên giới 
giữa Afghanistan và các nước 
láng giềng, như: Uzbekistan,

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 5 9



Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, hàng 
triệu người Afghanistan đã 
băng qua khu vực biên giới 
để sang các nước láng giềng 
tị nạn. Dòng người tháo chạy 
ồ ạt khỏi Afghanistan khiến 
nhiều nước láng giềng lo ngại 
về nguy cơ xảy ra làn sóng 
người di cư như đã từng xảy ra 
ở Syria sau khi chiến tranh nổ 
ra ở quốc gia Trung Đông này 
10 năm về trước.

Liên Hợp quốc đã bày 
tỏ quan ngại về một cuộc 
khủng hoảng mới chỉ bắt đầu 
ở Afghanistan và ước tính đến 
cuối năm 2021 sẽ có thêm nửa 
triệu người tị nạn Afghanistan 
rời bỏ đất nước đến các nước 
láng giềng. Trong khi đó, theo 
ELI, các nước láng giềng sẽ 
là “nơi trung chuyển” người 
Afghanistan di cư bất hợp 
pháp vào châu Âu, đặt châu 
lục trước nguy cơ tái diễn 
thảm họa di CƯ trầm trọng như 
năm 2015.

Nhằm tìm kiếm sự đồng 
thuận để giúp đỡ các quốc 
gia láng giềng đang tiếp nhận 
những người tị nạn rời bỏ 
Afghnistan, đồng thời hài hòa 
các tiêu chí tiếp nhận nhằm

ngăn chặn cuộc khủng hoảng 
di cư, ELI đã triệu tập Hội nghị 
Bộ trưởng Nội vụ bất thường 
hôm 31/8/2021 tại Brussels 
(Bỉ). Tại Hội nghị, các Bộ 
trưởng Nội vụ ELI khẳng 
định, chính sách của toàn 
liên minh là “quyết tâm hành 
động chung để tránh sự lặp lại 
cuộc khủng hoảng năm 2015”, 
đồng thời tăng cường việc bảo 
vệ biên giới bên ngoài châu 
Âu. Ưu tiên của EU lúc này 
là hỗ trợ tài chính ở các nước 
láng giềng của Afghanistan 
nhằm tránh dòng người di cư 
bất hợp pháp quy mô lớn đến 
EU. Trong “Tuyên bố chung 
sau” khi kết thúc Hội nghị, EU 
cam kết cung cấp cho người di 
cư “sự bảo vệ đầy đủ chủ yếu 
trong khu vực”. Tuy nhiên, 27 
Bộ trưởng Nội vụ EU chưa đưa 
ra bất kỳ cam kết định lượng 
nào về việc tiếp nhận người tị 
nạn Afghanistan ở EU. Theo 
các chuyên gia, tinh thần sẵn 
sàng “chia lửa” và sự đồng 
thuận tại Hội nghị sẽ là một 
trong những mấu chốt trước 
mắt giúp 27 nước thành viên 
EU ngăn chặn tái diễn bi kịch 
di cư.G
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VĂN BẢN NỚI
Ngày27-8-2021, Chính phủ ban hành Nghị định s ố 81/2021/ 
NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ  
sở  giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 
sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch 
vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nghị định gồm 33 điều, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 15-10- 
2021. Nghị định có một số nội 
dung chủ yếu sau:

- Đối tượng áp dụng: Trẻ 
em mầm non, học sinh, sinh 
viên, học viên, nghiên cứu sinh 
(sau đây gọi chung là người 
học) đang học tại các cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân.

- Ngoài việc quy định 
khung học phí đối với giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông 
và mức trần học phí đối với giáo 
dục nghề nghiệp, giáo dục dại 
học nam học 2021 - 2022, 2022 
- 2023..., Nghị định còn quy định 
cụ thể những đối tượng được 
miễn, giảm học phí như sau:
*2 đối tượng không phải đóng  
h ọ c p h í

Học sinh tiểu học trường 
công lập; người theo học các 
ngành chuyên môn đặc thù đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế

- xã hội, quốc phòng, an ninh 
theo quy định của Luật Giáo 
dục đại học, các ngành chuyên 
môn đặc thù do Thủ tướng 
Chính phủ quy định.
*19 dối tượng được m iễn học  
phí

(1) Các đối tượng theo 
quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách mạng 
nếu đang theo học tại các cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân.

(2) Trẻ em học mẫu giáo và 
học sinh, sinh viên khuyết tật.

(3) Trẻ em học mẫu giáo 
và học sinh dưới 16 tuổi không 
có nguồn nuôi dưỡng và người 
từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học 
phổ thông, giáo dục đại học văn 
bằng thứ nhất thuộc đối tượng 
hưỗng trợ cấp xã hội hàng 
tháng theo quy định tại khoản 
1 và khoản 2 Điểu 5 Nghị định 
số 20/2021/NĐ-CP, ngày'15-3- 
2021 của Chính phủ về chính
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sách trợ giúp xã hội dối với dối 
tượng bảo trợ xã hội. Người học 
các trình độ trung cấp, cao đẳng 
mồ côi cả cha lẫn mẹ, không 
nơi nương tựa theo quy định của 
Luật Giáo dục nghề nghiệp.

(4) Trẻ em học mẫu giáo 
và học sinh phổ thông, học viên 
học tại cơ sở giáo dục thường 
xuyên theo chương trình giáo 
dục phổ thông có cha hoặc mẹ 
hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà 
(trong trường hợp ở với ông bà) 
thuộc diện hộ nghèo theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ.

(5) Trẻ em mầm non 5 tuổi 
ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, 
xã khu vực III vùng dân tộc và 
miền núi, xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang ven biển, hải 
đảo theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền.

(6) Trẻ em mầm non 5 tuổi 
không thuộc đối tượng quy định 
tại mục (5) được miễn học phí 
từ năm học 2024 - 2025 (được 
hưởng từ ngày 1-9-2024).

(7) Trẻ em mầm non và 
học sinh phổ thông, học viên 
học tại cơ sở giáo dục thường 
xuyên theo chương trình giáo 
dục phổ thông là con đẻ, con 
nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, 
binh sĩ tại ngũ theo quy định tại 
khoản 2 Điều 6 Nghị dịnh số 
27/2016/NĐ-CP, ngay 6-4-2016

của Chính phủ quy định một số 
chế độ, chính sách đối với hạ sỹ 
quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, 
xuất ngũ và thân nhân của hạ 
sỹ quan, binh sĩtại ngũ.

(8) Học sinh trung học 
cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó 
khăn, xã khu vực III vùng dân 
tộc và miền núi, xã dặc biệt khó 
khăn vùng bãi ngang ven biển, 
hải đảo theo quy định của cơ 
quan có thẩm quyền được miễn 
học phí từ năm học 2022 - 2023 
(được hưởng từ ngày 1-9-2022).

(9) Học sinh trung học cơ 
sở không thuộc đối tượng quy 
định tại mục (8) được miễn học 
phí từ năm học 2025 - 2026 
(được hưởng từ ngày 1-9-2025).

(10) Học sinh, sinh viên 
hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử 
tuyển học nghề nội trú với thời 
gian đào tạo từ 3 tháng trở lên) 
theo quy định của Chính phủ về 
chế độ cử tuyển vào các cơ sở 
giáo dục đại học và giáo dục 
nghề nghiệp thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân.

(11) Học sinh trường phổ 
thông dân tộc nội trú, trường dự 
bị dại học, khoa dự bị dại học.

(12) Học sinh, sinh viên 
học tại các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp và giáo dục đại học 
người dân tộc thiểu số có cha 
hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ
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hoặc ông bà (trong trường hợp 
ở với ông bà) thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ.

(13) Sinh viên học chuyên 
ngành Mác - Lênin và TU tưởng 
Hồ Chí Minh.

(14) Học sinh, sinh viên, 
học viên cao học, nghiên cứu 
sinh học một trong các chuyên 
ngành Lao, Phong, Tâm thần, 
Giám định pháp Y, Pháp y tâm 
thần và Giải phẫu bệnh tại các 
cơ sở đào tạo nhân lực y tế 
công lập theo chỉ tiêu đặt hàng 
cũa Nhà nước.

(15) Học sinh, sinh viên 
người dân tộc thiểu số rất ít 
người quy định tại khoản 1, Điều 
2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, 
ngày 9-5-2017 của Chính phũ 
quy định chính sách ưu tiên 
tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối 
với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh 
viên dân tộc thiểu số rất ít người 
ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn hoặc đặc biệt khó 
khăn theo quy định hiện hành 
của cơ quan có thẩm quyền.

(16) Người học thuộc các 
đối tượng của các chương trình, 
đề án được miễn học phí theo 
quy định của Chính phũ.

(17) Người tốt nghiệp trung 
học cơ sở học tiếp lên trình độ 
trung cấp.

(18) Người học các trình 
độ trung cấp, cao đẳng, đối với 
các ngành, nghề khó tuyển sinh 
nhưng xã hội có nhu cẩu theo 
danh mục do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định.

(19) Người học các ngành, 
nghề chuyên môn đặc thù đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội, quốc phòng, an ninh 
theo quy định của Luật Giáo 
dục nghề nghiệp. Các ngành, 
nghề chuyên môn đặc thù do 
Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ngoài ra, Nghị định còn 
quy định nhóm đối tượng được 
giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng 
học phí.

Đặc biệt, Nghị định nêu rõ: 
Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, 
các sự kiện bất khả kháng do 
cơ quan có thẩm quyền công 
bố, tùy theo mức độ và phạm vi 
thiệt hại, ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định 
không thu học phí trong thời 
hạn nhất định đối với trẻ em 
học mẫu giáo và học sinh phổ 
thông công lập, học viên học 
tại cơ sở giáo dục thường xuyên 
theo chương trình giáo dục phổ 
thông thuộc vùng bị thiên tai, 
dịch bệnh, vùng xảy ra các sự 
kiện bất khả kháng...□
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Trao  đẩl kinh nghiệm thực tiễn

tích cực, chung sức phòng, chống
d ch COVID-19

■

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Ư B N D  tỉnh, Ban Chỉ đạo, Trung tâm 

chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid'19 của tỉnh, 
cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp Hội Phụ 

nữ trong tính đã tham gia rất tích cực, chung sức, 
đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 
dịch Covid'19. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe 
và cuộc sống bình yên cho mọi người dân, trong 

đó có hội viên, phụ nữ tính nhà.

C ác cấp Hội Phụ nữ đã cụ 
thể hoa và tuyển truyền, 
phổ biến kịp thời, đầy đủ 

đến hội viên, phụ nữ các văn 
bản chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh và khuyến 
cáo của Bộ y tế bằng nhiều 
hình thức phù hợp trong từng 
thời điểm như tuyên truyền 
miệng, website, facebook, 
Zalo,...; vận động cán bộ, hội 
viên, phụ nữ tăng cường giám 
sát tại cộng đồng dân CƯ, nắm 
tình hình để vận động, khuyến 
cáo người dân khai báo y tế, 
chấp hành cách ly, thực hiện

tốt các biện pháp phòng bệnh 
chung...; vận động cán bộ 
trong cơ quan chuyên trách, 
hội viên cài đặt và sử dụng 
ứng dụng Bluezone; tham gia 
phối hợp phát các tờ rơi phòng, 
chống dịch Covid- 19... Bên 
cạnh đó, hầu hết cán bộ Hội từ 
huyện đến cơ sở, các chi hội, 
hội viên, phụ nữ đều tham gia 
trong các tổ Covid cộng đồng; 
có trên 328 chị tham gia trực 
chốt kiểm soát dịch Covid-19; 
trên 242 chị đi chợ hộ tại khu 
phong tỏa; rất nhiều chị tham 
gia nấu ăn phục vụ các chốt
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kiểm soát dịch, khu cách ly 
tập trung, khu vực phong tỏa, 
lực lượng trạm y tế, Công an, 
Quân sự xã; nhiều hội viên 
tham gia bếp ăn tại các cơ sở 
tôn giáo (như Thiền viện Trúc 
Lâm, chùa Hương Sơn) và làm 
tình nguyện viên trong khu 
cách ly y te tập trung.

Cùng với việc tích cực 
đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, 
chống dịch Covid-19 của tỉnh, 
các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở 
còn vận động các nhà hảo 
tâm, doanh nghiệp, hội viên, 
phụ nữ, người dân đóng góp 
ngày công, tiền mặt, lương 
thực, thực phẩm, nguyên vật 
liệu, khẩu trang, gănc) tay y 
tế, dung dịch sát khuan, kính 
chống giọt bắn...; tham gia gói 
bánh, nấu thức ăn tặng lực 
lượncỊ tuyến đầu chống dịch, 
với tong trị giá gần 5,9 tỷ đồng. 
Hưởng ứng Chương trình “Triêu 
phần quà san sẻ yêu thương” 
do Trung ương Hội LHPN Việt 
Nam phát động, các cấp Hội 
đã vận động, tặng quà, lương 
thực, thực phẩm cho hội viên, 
hộ dân nghèo, khó khăn trong 
các khu vực cách ly y tế với 
tổng trị giá gần 5,7 tỷ đồng; 
vận động hỗ trợ người dân Sóc 
Trăng đang sinh sống ở TP.HỒ 
Chí Minh, tỉnh Bình Dương trên

12,4 tấn gạo, rau quả; hỗ trợ 
hội viên, phụ nữ tiêu thụ gần 
180 tấn nông sản các loại và 
gần 42 tấn tôm thẻ. Qua đó, 
các cấp Hội đã góp phần cùng 
với cả hệ thống chính trị động 
viên tinh thần, hỗ trợ, chia sẻ 
những khó khăn, vất vả cho 
các lực lượng làm nhiệm vụ và 
người dân địa phương.

Các cấp Hội phối hợp với 
Mặt trận và các đoàn thể cùng 
cấp tham gia phục vụ hậu cần 
khi tĩnh tiếp nhận người dân 
Sóc Trăng từ các tỉnh bị ảnh 
hưởng dịch Covid-19 trở về địa 
phương. Trong đó, đáng chú ý 
là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã 
kịp thời thăm hỏi, tặng quà, kết 
nối giúp dỡ 9 trường hợp phụ 
nữ có thai gần ngày sinh tháo 
gỡ khó khăn, trở về Sóc Trăng, 
đoàn tụ với gia đình. Bên cạnh 
đó, Hội còn xây dựng kế hoạch 
giám sát việc triển khai các 
chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao 
động gặp khó khăn do dịch 
Covid-19 theo Nghị quyết số 
68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 
của Chính phủ về một số chính 
sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao dộng gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19, 
trọng tâm là chính sách hỗ trợ 
đối với trẻ em và người đang
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điểu trị Covid-19, cách ly y tế, 
hỗ trợ hộ kinh doanh.

Nhìn chung, trong điều 
kiện khó khăn, nhưng các cấp 
Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có 
nhiều cố gắng, nỗ lực, triển 
khai thực hiện các hoạt động 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của 
Hội và nhiệm vụ chính trị của 
địa phương. Có rất nhiều tập 
thể, cá nhân đảm trách nhiều 
công việc trong cùng thời 
điểm; việc tham gia thực hiện 
các nhiệm vụ, tham gia phục 
vụ tuyến đầu của các chị em 
không chỉ là nghĩa vụ, trách 
nhiệm mà còn là tình cảm, thể 
hiện sự quan tâm, sự chia sẻ 
cùng với cộng đồng.

Thời gian tới, thực hiện ý 
kiến chỉ đạo của Ban thường 
vụ Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 
của tỉnh về việc chuẩn bị sẵn 
sàng áp dụng một số biện pháp 
phòng, chống dịch phù hợp 
với tình hình mới, các cấp Hội 
phụ nữ trong tỉnh sẽ tập trung 
nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm 
vụ đã đề ra. Đó là tăng cường 
tuyên truyền, vận động hội 
viên, phụ nữ giám sát chặt chẽ 
ở cộng đồng, kịp thời nhắc nhở 
người dân từ địa phương khác 
trở về thực hiện tốt khai báo và

cách ly y tế; tuyên truyền người 
dân tuân thủ 5k, sản xuất, kinh 
doanh, sinh hoạt văn hóa, tôn 
giáo... đúng quy định. Tiếp 
tục tuyên truyền, vận động 
trong cán bộ, hội viên, phụ 
nữ, nhà hảo tâm đóng góp, 
ủng hộ công tác phòng, chống 
Covid-19 cua tỉnh; hỗ trợ thực 
hiện chương trình an sinh xã 
hội để giúp đỡ người dân tỉnh 
Sóc Trăng, chương trình “Triệu 
phần quà san sẻ yêu thương” 
cũa Trung ương Hội. Tiếp tục 
tham gia cùng Mặt trận Tổ 
quốc cùng cấp giám sát hiệu 
quả việc thực hiện Nghị quyết 
số 68/NQ-CP của Chính phủ 
và chủ động giám sát theo nội 
dung được phân công chủ trì, 
nhằm đảm bảo các chính sách 
được triển khai kịp thời, đúng, 
đủ đối tượng được thụ hưởng. 
Ngoài ra, tập trung triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ của Hội 
đều đảm bảo các biện pháp an 
toàn phòng, chống dịch bệnh. 
Đặc biệt, việc tổ chức đại hội 
đại biểu phụ nữ cấp huyện và 
tương đương nhiệm kỳ 2021- 
2026 được tổ chức trong tháng 
10-2021 thống nhất thực hiện 
theo hình thức trực tuyến và dự 
kiến Đại hội đại biểu Hội LHPN 
tỉnh cũng sẽ tổ chức theo hình 
thức trực tuyến.□
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Thanh niên tình nguyện
Dấu ấn của tinh thần xung kích, 
tiên phong của tuổi trẻ Sóc Trăng
V Ồ  KIM  C H U Y Ế N
Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh

Vớỉ lực lưựng đông đảo, tiến công trên từng lĩnh 
vực với tinh thần “Đầu cần thanh niên có, việc 
gì khó có thanh niên”, Phong trào “Thanh niên 
tình nguyện” của tuổi trẻ Sóc Trăng trong thời 
gian qua đã luôn giữ vững sức sống mạnh mẽ,

tạo dấu ấn

“Tình nguyện” có thể 
xem là một tính cách đặc 
trưng của tuổi trẻ. Nói đến 
thanh niên là nói đến sự 
dấn thân, tinh thần xung 
kích, tình nguyện. Điều này 
đã được đúc kết qua nhiều 
thế hệ thanh niên Việt Nam. 
Dù ở bất kỳ thời điếm nào, 
tinh thần thanh niên tình 
nguyện luôn là cơ sở cho 
sự đóng góp tích cực, trách 
nhiệm và hiệu quả của tuổi 
trẻ trong quá trình gìn giữ, 
xây  dựng và phát triển quê 
hướng, đất nước.

sâu đậm trong lòng nhân dân.

Tại Sóc Trăng trong 
những năm qua, nội dung của 
các hoạt động tình nguyện 
ngày càng đa dạng, phong 
phú và gắn liền với nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, gắn 
liền với phong trào hành động 
cách mạng của Đoàn, được 
xác lập trong chương trình 
hành động của Đoàn TN CS 
Hồ Chí Minh thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Sóc Trăng. Trên cơ sở những 
kế hoạch cụ thể, tại các địa 
phương trong tỉnh, các chiến 
sỹ tình nguyện “áo xanh”
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tích cực trực tiếp đóng góp 
ngày công lao động; đồng 
thời phát huy tri thức, năng 
lực chuyên môn để nâng 
cao chất lượng, hiệu quả 
các hoạt động tình nguyện. 
Từ những việc làm hữu ích, 
gắn liền với đời sống xã hội 
tại cơ sỏ đã góp phần giải 
quyết một phần những vấn 
đề khó khăn cho địa phương, 
nhất là các vùng nông thôn 
sâu, vùng có đông đồng 
bào dân tộc thiểu số. Cùng 
với đó, các hoạt động tình 
nguyện đã tạo môi trường 
thực tiễn rất tốt để thanh 
niên rèn luyện, giáo dục bản 
lĩnh chính trị, chuyên môn 
nghề nghiệp, rèn luyện đạo 
đức, tác phong, mạnh dạn 
cống hiến và trưởng thành 
và đặc biệt là tạo mối quan 
hệ gắn bó với nhân dân. Từ 
thực tiễn của hoạt động tình 
nguyện, đã xuất hiện nhiều 
gương đoàn viên, thanh niên 
(ĐVTN) điển hình tiêu biểu, 
nhiều nhân tố tích cực; nhiều 
thanh niên ưu tú được kết 
nạp đoàn - Hội, nhiều đoàn 
viên ưu tú được kết nạp

Đảng và trở thành những 
hạt giống tốt, là nguồn nhân 
lực quan trọng bổ sung vào 
công tác quy hoạch, bố trí 
của các cấp bộ Đoàn và giới 
thiệu tham gia vào hệ thống 
chính trị trong tỉnh.

Nói đến Phong trào 
“Thanh niên tình nguyện” 
là nhiều người nghĩ đến 
Chiến dịch “Thanh niên tình 
nguyện hè” với 5 nội dung. 
Trong đó, bên cạnh Chương 
trình “Tiếp sức mùa thi”, 
Phong trào “Thanh niên tình 
nguyện” còn diễn ra sôi nổi 
với 4 chiến dịch, gồm “Mùa 
hè xanh” dành cho sinh viên, 
“Hoa phượng đỏ” dành cho 
học sinh TH P T , tại các địa 
phương “Hành quân xanh” 
dành cho ĐVTN khối lực 
lượng vũ trang và “Kỳ nghỉ 
hồng” dành cho đoàn viên 
khối công nhân, viên chức. 
Với nhiều hoạt động thiết 
thực của ĐVTN đã đóng 
góp vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội, giải quyết các 
vấn đề được xã hội quan 
tâm, xây dựng nông thôn 
mới - đô thị văn minh; đảm
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bảo an sinh xã hội và đảm 
bảo an ninh, trật tự xã hội. 
Bên cạnh những hoạt động 
truyền thống được duy trì, thì 
điểm nổi bật của Chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện hè 
năm nay là Đoàn TN CS Hồ 
Chí Minh tỉnh kêu gọi ĐVTN 
trực tiếp tham gia vào các 
hoạt động phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19. Trước 
diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh, Tỉnh Đoàn kêu gọi 
ĐVTN thực hiện tốt thông 
điệp “3T” trong tham gia các 
hoạt động tình nguyện, đó 
là “Tiên phong - Tương trợ - 
Thích ứng”. Thông điệp này 
đặt ra cho lực lượng ĐVTN 
là luôn để cao và phát huy 
tinh thần đi đầu, tình nguyện, 
tinh thần “tương thân, tương 
ái”, chung tay với người dân 
vượt qua đại dịch và nhanh 
chóng chuyển đổi hình thức 
tình nguyện phù hợp với tình 
hình dịch bệnh. Theo đó, 
trong nhiều tháng qua, Đoàn 
Thanh niên các cấp đã tập 
trung vào các hoạt động hỗ 
trợ người dân phòng, chống 
dịch bệnh và ổn định cuộc

sống, thích ứng trong điều 
kiện dịch COVID-19 diễn 
biến phức tạp.

Sau gần 3 tháng triển 
khai các hoạt động phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19, 
các cấp bộ Đoàn đã thành lập 
được 216 đội hình với nhiều 
hoạt động mang tính sáng 
tạo, phù hợp, thiết thực. Có 
thể kể đến như các dpi hình 
đo thân nhiệt; hướng dẫn 
khai báo y tế, nhập liệu thông 
tin tại các chốt kiểm soát; hỗ 
trợ tiêm chủng vaccine, phát 
khẩu trang, nước rửa tay cho 
các khu vực cách ly, các 
chốt kiểm dịch, chốt phong 
tỏa; hỗ trợ hậu cần, tham gia 
chuẩn bị cơm, nước uống, 
nhu yếu phẩm; tuyên truyền, 
vận động người dân phòng, 
chống dịch và đóng góp ủng 
hộ quỹ vaccine; hỗ trợ tiêu 
thụ nông sản cho người dân... 
đã thu hút hàng ngàn lượt 
ĐVTN ngày đêm tham gia 
các hoạt động phòng, chống 
dịch. Để hỗ trợ hiệu quả cho 
công tác phòng, chống dịch, 
các cấp bộ Đoàn đã chủ 
động, linh hoạt, kịp thời thiết
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kế các nội dung, phương thức 
hoạt đồng phù hợp với tình 
hình mới, trong đó rõ nét 
nhất là phát huy sức mạnh 
của công nghệ số  để kết 
nối, tập hợp các nguồn lực, 
nhân lực tình nguyện. Theo 
đó, nhiều mô hình, cách 
làm hiệu quả đã được triển 
khai thực hiện như “G óc  
bếp tiếp sứ c tuyến đầu”, 
“S iêu  thị 0 đồng”, “Chuyến 
xe  yêu  thương - Chung tay 
vượt qua đại dịch”, Chương 
trình “Hành trình ket nối yêu  
thương”, “Shipper áo xanh”, 
“Túi quà thanh niên”, “Đi chợ 
giúp dân”... Từ  những mô 
hình do Đoàn thiết kế và 
triển khai, các  cấp bộ Đoàn 
đã huy động được trên 15 
tỷ đồng đóng góp cho công 
tác phòng, chống dịch; đã 
có thêm 6.131 thanh niên ưu 
tú được kết nạp được Đoàn 
và 930 đoàn viên ưu tú giới 
thiệu được giới thiệu cho 
Đảng xem xét kết nạp. Và 
cũng từ các  mô hình cụ thể, 
trong nhiều tháng qua, rất 
nhiều hình ảnh tình nguyện 
của đội ngũ y bác sỹ , thầy

thuốc trẻ, thanh niên Công 
an, Quân đội trong tâm 
dịch, làm việc đến kiệt sức 
vẫn lạc quan đã trở thành 
hình ảnh quen thuộc, để lại 
nhiều tình cảm tốt đẹp cho 
nhân dân.

Có thể khẳng định, trong 
bất kỳ hoạt động tình nguyện 
nào, tính tiên phong của 
người trẻ đều được đặt lên 
trên hết, đặc biệt trong thời 
điểm dịch bệnh, tinh thần đó 
càng được phát huy mạnh 
mẽ. Và việc tham gia các 
hoạt động của Phong trào 
“Thanh niên tình nguyện” mà 
cụ thể là Chiến dịch “Thanh 
niên tình nguyện hè” trong 
thời qua đã tạo môi trường lý 
tưởng cho ĐVTN rèn luyện, 
cống hiến và trưởng thành; 
góp phần xây lớp thanh niên 
thời đại mới có bản lĩnh, trí 
tuệ, sức khỏe và kỹ năng 
thực hành xã hội. Để các 
hoạt động của Chiến dịch 
“Thanh niên tình nguyện hè” 
tiếp tục đẩy mạnh và nâng 
chất, Tỉnh Đoàn đã đưa ra 
phương hướng và giải pháp 
để thực hiện trong thời gian
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tới. Trong đó, tiếp tục đổi mới, 
nâng cao chất lượng Phong 
trào Thanh niên tình nguyện, 
đưa Phong trào Thanh niên 
tình nguyện của Đoàn giữ vị 
trí trung tâm, dẫn dắt, định 
hướng hoạt động tình nguyện 
mang lại hiệu ứng lan tỏa 
trong xã hội. Kiên trì chỉ đạo 
hoạt động tình nguyện theo 
hai hình thức là tình nguyện 
thường xuyên gắn với nhiệm 
vụ thường xuyên của từng cơ 
quan, đơn vị và tình nguyện 
gắn với các chương trình, 
chiến dịch thanh niên tình 
nguyện hè gắn với từng đối 
tượng cụ thể. Theo đó, nội 
dung và phương thức hoạt 
động tình nguyện phải phù 
hợp với điều kiện, hoàn cảnh, 
từng địa phương, đơn vị và 
phù hợp với tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội. Ngoài 
ra, Đoàn thanh niên các cấp 
chủ động sử dụng mạng xã 
hội để thu hút, tác động, vận 
động các nhóm tình nguyện 
cùng tham gia; chú trọng 
công tác tuyên truyền, vận 
động thanh niên, người dân 
ỏ các địa phương cùng tham

gia giữ gìn những thành quả 
của hoạt động tình nguyện 
mang lại.

Phong trào “Thanh niên 
tình nguyện” đã thể hiện rõ 
nét vai trò của Đoàn trong 
thực hiện nhiệm vụ công 
tác Dân vận - với tư cách là 
đội dự bị tin cậy của Đảng, 
làm cho dân tin vào Đảng và 
Nhà nước, tin vào sức mạnh 
của tuổi trẻ. Với ý nghĩa đó, 
Đoàn Thanh niên các cấp sẽ 
tiếp tục đổi mới, nâng cao 
chất lượng phong trào, cùng 
hiệu triệu, tập hợp thanh 
niên hoàn thành mọi nhiệm 
vụ mà Đảng, chính quyền 
và nhân dân giao phó. Và 
những gì làm được chắc 
chắn sẽ là ký ức đẹp đẽ, ý 
nghĩa trong cuộc đời mỗi 
thanh niên về những tháng 
ngày xung kích, tiên phong, 
tình nguyện; là sức mạnh lan 
tỏa để nhân lên niềm tự hào, 
lửa nhiệt huyết cho các thế 
hệ thanh niên tiếp nối truyền 
thống của Đoàn Thanh niên 
cùng chung sức đóng góp 
cho sự nghiệp xây dựng và 
phát triển đất nước.n
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Hoàn hành các tiêu chí 
xã nông thôn mới nâng cao
T H IẾ N  HƯƠNG

Sau gần 3 năm quyết tâm phấn đấu, đến nay 
xã Vĩnh Hiệp đã hoàn thành đạt yêu cầu về 5 

nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn m ă  nâng cao. 
Điều này củng đồng nghĩa là Vĩnh Hiệp đã đạt 
thêm những thành tựu quan trọng, làm nền tảng 

hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, tiến tă  nông thôn mới kiểu mẫu.

*Phát huy lợi thế
Cuối năm 2018, xã Vĩnh 

Hiệp của thị xã Vĩnh Châu 
được công nhận đạt chuẩn xã 
nông thôn mới. Phát huy kết 
quả đạt được, những năm qua, 
Vĩnh Hiệp tiếp tục xây dựng kế 
hoạch và triển khai thực hiện 
Chương trình một cách đồng 
bộ nhằm duy trì và nâng chất 
các tiêu chí nông thôn mới và 
định hướng xây dựng đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao.

Xác định xây dựng nông 
thôn mới nâng cao là nhiệm 
vụ chính trị hàng đầu của xã, 
cấp ủy và chính quyền xã đã

tập trung đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền xây dựng nông 
thôn mới. Bằng nhiều hình 
thức, các hoạt động tuyên 
truyền, vận động đã giúp cho 
cán bộ, đảng viên và nhân 
dân hiểu hơn về những công 
việc “thuộc trách nhiệm của 
hộ gia đình thực hiện có sự 
định hướng của chính quyển”; 
những phần việc “nhân dân 
làm, Nhà nước hỗ trợ” trong 
xây dựng nông thôn mới. 
Trên cơ sở những thành quả 
và những kinh nghiệm có 
được, các ngành và hội có 
liên quan tiếp tục chung sức
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triển khai thực hiện các nội 
dung, các mô hình như “Tuyến 
đường kiểu mẫu” ở ấp Tân 
Lập, “Thắp sáng đường quê”, 
mô hình tự quản và liên kết 
bảo vệ an ninh trật tự, tuyến 
đường hoa kiểu mẫu... Đặc 
biệt, từ các nguồn lực có được, 
xã tập trung đầu tư nâng cấp, 
mở rộng về hệ thống cơ sở hạ 
tầng kinh tế - xã hội thiết yếu 
theo hướng đổng bộ, phù hợp 
với tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn và đảm bảo các 
yêu cầu về phòng chống thiên 
tai và biến đổi khí hậu. Bên 
cạnh đó, xã tiếp tục quan tâm 
thực hiện tốt chính sách “Đền 
ơn, đáp nghĩa” và các chính 
sách an sinh xã hội, đặc biệt 
là các chính sách cho đồng 
bào dân tộc, tạo diều kiện 
thuận lợi cho việc xây dựng và 
phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương.

Vĩnh Hiệp là địa phương 
có nền kinh tế khá đa dạng khi 
vừa phát triển nuôi trồng thủy 
sản, trồng rau màu, chăn nuôi 
và phát triển tiểu thủ công 
nghiệp. Phát huy thế mạnh 
này, quá trình xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, để đạt 
mục tiêu nâng cao thu nhập 
cho nhân dân theo hướng

bền vững, UBND xã đã tích 
cực thực hiện tốt Đề án Tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao giá trị 
gia tăng, phát triển bển vững 
gắn với xây dựng nông thôn 
mới; chú trọng triển khai hiệu 
quả các chương trình, dự án 
được đầu tư. Theo đó, xã tăng 
cường phối hợp thực hiện công 
tác chuyển giao khoa học - kỹ 
thuật trong sản xuất; đồng 
thời tuyên truyền, khuyến 
khích nhân dân giữ vững mô 
hình Tôm - Lúa, cải tạo vườn 
kém hiệu quả sang trồng các 
loại cây có giá trị kinh tế, sản 
xuất hành tím theo hướng hữu 
cơ, nuôi tôm theo tiêu chuẩn 
ViétGAP - ASC - GlobalGAP, 
phát triển mô hình chăn nuôi 
tập trung theo hướng trang 
trại và gia trại đi dôi với phòng 
ngừa dịch bệnh và bảo vệ môi 
trường sinh thái, áp dụng khoa 
học - công nghệ cao trong sản 
xuất, xây dựng vùng nguyên 
liệu tập trung gắn với liên kết 
chuỗi giá trị mang tính bền 
vững... nhằm đạt năng suất, 
chất lượng và hiệu quả thiết 
thực. Song song đó, để góp 
phần giải quyết việc làm và 
tăng thu nhập cho lao động 
nông thôn, xã còn khuyến 
khích người dân đầu tư mở
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rộng các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh và phát triển các dịch 
vụ, gắn với đào tạo nghề nông 
nghiệp và phi nông nghiệp.

Với nhiều giải pháp đồng 
bộ, sáng tạo, linh hoạt và với 
sự đồng thuận của nhân dân, 
nên sau gần 3 năm triển khai 
thực hiện, xã Vĩnh Hiệp tiếp 
tục đạt được những thành tựu 
quan trọng. Đến nay, thu nhập 
bình quân của xã là trên 51,5 
triệu đồng/người/năm, tăng 
1,25 lần so với thời điểm được 
công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2018. Cùng với 
điểu kiện sống của nhân dân 
được cải thiện và nâng cao, thì 
bộ mặt địa phương đã có thêm 
nhiều đổi mới toàn diện theo 
hướng văn minh hơn, cơ sở hạ 
tầng kinh tế - xã hội thiết yếu 
được nâng cấp, giáo dục phát 
triển toàn diện, cảnh quan môi 
trường được sạch đẹp, trật tự 
xã hội được đảm bảo. Toàn 
xã có 9/9 ấp đạt chuẩn ấp 
văn hóa và 3 ấp đạt chuẩn ấp 
văn hóa nông thôn mới. Bên 
cạnh đó, hệ thống chính trị cơ 
sở tiếp tục dược củng cố ngày 
càng vững mạnh, Quy chế dân 
chủ ở cơ sở được phát huy, ý 
thức và trách nhiệm làm chủ 
của người dân được nâng cao 
thêm một bước. Nhận thức của

cán bộ, đảng viên và nhân 
dân vể xây dựng nông thôn 
mới đã có chuyển biến rõ nét, 
xây dựng nông thôn mới đã trở 
thành phong trào rộng khắp 
trên toàn xã. Qua đó, đã phát 
huy được nhiều cách làm sáng 
tạo góp phần huy động được 
nhiều nguồn lực đóng góp cho 
xây dựng nông thôn mới. Với 
những kết quả có được, đến 
tháng 9 năm nay, Vĩnh Hiệp 
đã thực hiện đạt 5 nhóm tiêu 
chí về xây dựng nông thôn 
mới nâng cao.
*Bài học kinh nghiệm 

Chủ tịch UBND xã Vĩnh 
Hiệp - Lê Văn Nguyền, nhận 
định: Xây dựng nông thôn mới 
nâng cao là chủ trương đúng 
đắn, kịp thời của Đảng, Nhà 
nước và hợp với lòng dân. Với 
các chủ trương, chính sách, cơ 
chế đổi mới, đồng bộ và quyết 
liệt của tỉnh và thị xã; với nhiều 
giải pháp đổng bộ, sáng tạo, 
linh hoạt, phát huy sức mạnh 
của toàn Đảng, toàn dân của 
xã cùng đồng thuận, quyết 
tâm đã góp phần giúp cho xã 
Vĩnh Hiệp đạt được mục tiêu 
như kế hoạch đề ra về xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, 
làm nền tảng để tiến tới xây 
dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
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Chia sẻ về kinh nghiệm 
thu được trong quá trình phấn 
đấu xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, đổng chí Lê Văn 
Nguyền cho biết: Đảng bộ xác 
định xây dựng nông thôn mới 
nâng cao là nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng, chính vì vậy mỗi 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên phải nắm vững 26 chỉ 
tiêu của 5 nhóm tiêu chí; đồng 
thời hiểu rõ mục đích, ý nghĩa 
xây dựng nông thôn mới, trên 
cơ sở đó đảng viên, đoàn 
viên, hội viên, gương mẫu, 
tiên phong đi đầu, đồng thời 
tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện. Để tạo được sự 
đồng thuận, xã chú trọng làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận 
động, giáo dục, thuyết phục 
để đội ngũ cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trong xã nhận 
thức rõ và thấy được tầm quan 
trọng về xây dựng nông thôn 
mới, thấy được đây là một 
chương trình lớn mang tính 
tổng hợp về kinh tế, văn hóa 
xã hội, an ninh quốc phòng, 
do đó đòi hỏi phải có sự vào 
cuộc đồng bộ, quyết tâm cao 
của cả hệ thống chính trị. Bên 
cạnh đó, cần thực hiện nghiêm 
túc các hướng dẫn của tỉnh, 
huyện và thực hiện đúng chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Ban Chĩ dạo, Ban Quản 
lý từ xã đến ấp. Xây dựng nội 
quy, quy chế hoạt động, phân 
công rõ trách nhiệm cho từng 
bộ phận, từng thành viên; tập 
trung lãnh đạo với phương 
châm “dễ làm trước, khó làm 
sau” không nóng vội, càng 
không để mất cơ hội. Mặt 
khác, cần thực hiện trước chủ 
trương xã hội hóa, huy động 
các nguồn lực trong cộng đồng 
dân cư, các doanh nghiệp có 
tiềm lực và tâm huyết với nông 
thôn, khai thác các nguồn thu 
tại địa phương “Lấy sức dân 
để lo cho dân” để tạo nguồn 
vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết 
yếu và các công trình phúc lợi 
công cộng thuộc nhóm không 
có hỗ trợ của nhà nước.

Thực hiện hoàn thành 
về 5 nhóm tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới nâng cao đã 
làm cho bộ mặt xã Vĩnh Hiệp 
đổi mới về nhiều mặt. Kết 
quả này cũng đồng thời mở ra 
thêm cớ hội, tạo thêm nguồn 
động lực mạnh mẽ để Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
xã Vĩnh Hiệp tiếp tục phát huy 
nội lực, khắc phục khó khăn, 
vượt qua thách thức, phấn 
đấu đạt thêm những thành 
tựu để ngày càng phát triển 
thịnh vượng, văn minh.G
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Chi bộ cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:
Hiệu quả từ việc làm tốt 
công tác kiểm tra, giám sát
L Ý  T Ấ N  H Ổ
Uy viên Uy ban Kiểm tra Tĩnh ủy 
Phó bí thư Chi bộ Cơ quan

Kiểm tra, giấm sát là một bộ phận quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng 

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến dấu trong tổ 
chức Đảng, nâng cao chất lưựng đội ngũ đảng viên. 

Tạ i Chi bộ cơ quan ú y  ban Kiểm tra Tỉnh ủy, với 
việc quan tâm làm tốt công tấc kiểm tra, giấm sát 
đã góp phần xây dựng Chi bộ “Trong sạch, vững 

mạnh” và là một trong những chi bộ đạt tiêu chuẩn 
“Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 nđm liền.

C hi bộ cơ quan ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy là chi 
bộ cơ sở trực thuộc 

Đảng bộ các Cơ quan và 
Doanh nghiệp tỉnh, có nhiệm 
vụ lãnh đạo đảng viên thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của 
ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 
Chi bộ cơ quan; thực hiện 
các nhiệm vụ, quyền hạn

về công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật theo 
quy định của Điều lệ Đảng 
và các nhiệm vụ do Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
giao. Chi bộ hiện có 3 Phòng 
nghiệp vụ với 23 đảng viên 
(đều chính thức) trên tổng 
số 23 cán bộ, công chức 
của cơ quan, trong đó có 12
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đồng chí nữ; cấp ủy Chi bộ 
có 4 đồng chí. Cơ quan có 
1 tổ chức đoàn thể là Công 
đoàn cơ quan, v ề  trình độ 
chuyên môn, có 19 đại học 
và 4 thạc sĩ. v ề  trình độ lý 
luận chính trị, có 19 cao cấp 
và 4 trung cấp.

Trong nhiệm kỳ qua 
(2015 - 2020), công tác 
kiểm tra, giám sát của chi 
bộ được cấp ủy Chi bộ quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp 
ủy nghiêm túc, kịp thời triển 
khai, quán triệt đầy đủ các 
nghị quyết, chỉ thị, quy định 
của Trung ương và của tỉnh 
về công tác kiểm tra, giám 
sát, kỷ luật đảng; về ý nghĩa, 
tầm quan trọng của kiểm 
tra, giám sát đối với công 
tác xây dựng Đảng đến toàn 
thể đảng viên Chi bộ. Qua 
đó, nhận thức của đảng viên 
về công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật Đảng 
được chuyển biến tích cực và 
sâu sắc ; góp phần nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công 
tác kiểm tra, giám sát. Hàng 
năm, Chi ủy chủ động tham 
mưu xây dựng Chương trình

kiểm tra, giám sát của Chi 
bộ và tổ chức thực hiện hoàn 
thành tất cả các nội dung đã 
đề ra. Song song đó, Chi ủy, 
Chi bộ thường xuyên kiểm 
tra, giám sát đảng viên trong 
việc chấp hành Điều lệ Đảng 
và thực hiện các nghị quyết, 
chỉ thị, quy định của Đảng; 
việc cam kết thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa 
XII) về “Tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 
chặn, dẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyền 
hóa” trong nội bộ” gắn với 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ 
TW , ngay 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về “Tiếp tục đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”, Quy định số 
47-QĐ/TW, ngày 01/1 i/2011 
của Ban Chấp hành Trung 
ương về “Những điều đảng 
viên không được làm”, Chỉ 
thị số 10/CT-UBND, ngày 
28/12/2012 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc 
“Chấn chỉnh lề lối làm việc,
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nâng cao ý thức trách nhiệm 
và chất lượng phục vụ trong 
hoạt động công vụ của cán 
bộ, công chức, viên chức tỉnh 
Sóc Trăng”; thực hiện Quy 
chế làm việc của Chi bộ, cơ 
quan và thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao.

Chi bộ xác  định kiểm 
tra, giám sát là việc làm 
thường xuyên, liên tục và 
làm tốt công tác tự phê bình 
và phê bình. Trong sinh 
hoạt lệ chi bộ định kỳ hàng 
tháng, Chi bộ đểu tiến hành 
tự phê bình xoay vòng từ 
2 - 3 đồng chí để cán bộ, 
đảng viên chỉ ra những hạn 
chế, thiếu sót của đồng chí, 
đổng nghiệp; qua đó nâng 
cao chất lượng và hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát, 
thi hành kỷ luật đảng trong 
Chi bộ. Trong nhiệm kỳ 
2015-2020, Chi bộ đã giám 
sát chuyên đề đối với 16/10 
đảng viên về việc cam kết 
thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa X II) gắn với 
việc “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” và việc

thực hiện chức trách, nhiệm 
vụ được giao; việc thực hiện 
mối quan hệ, giao tiếp và 
ứng xử với mọi người. Bên 
cạnh đó, Chi bộ cũng tiến 
hành 5/4 cuộc kiểm tra việc 
thu và nộp đảng phí, quản 
lý và sử dụng tài chính của 
Chi bộ (vượt chỉ tiêu Nghị 
quyết). Qua kiểm tra, giám 
sát, không phát hiện cá 
nhân nào vi phạm khuyết 
điểm; không có cán bộ, 
đảng viên có biểu hiện suy 
thoái về đạo đức, lối sống, 
nói không đi đôi với làm. Với 
kết quả trên, từ năm 2016 - 
2020, Chi bộ đều được Ban 
Thường vụ Đảng ủy các 
Cơ quan và Doanh nghiệp 
tỉnh tặng G iấy khen “Chi bộ 
hoàn thành xuất sắ c  nhiệm 
vụ công tác kiểm tra, giám 
sá t của Đảng”. Từ  kết quả 
này, Chi bộ được xếp loại 
“Hoàn thành xuất sắ c  nhiệm 
vụ” 5 năm liền và đạt tiêu 
chuẩn “Trong sạch, vững 
mạnh tiêu b iểu” 5 năm liền 
(2016 - 2020).

Từ kết quả đạt được 
trong nhiệm kỳ qua của Chi
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bộ ủy ban Kiểm tra Tỉnh 
ủy cho thấy, với việc quan 
tâm làm tốt công tác kiểm 
tra, giám sát đã thật sự góp 
phần xây dựng Chi bộ trong 
sạch, vững mạnh. Có nhiều 
nguyên nhân để công tác 
kiểm tra, giám sát đạt kết 
quả tốt, trong đó cấp ủy Chi 
bộ đã kịp thời triển khai, 
quán triệt các nghị quyết, chỉ 
thị, quyết định, quy định, kết 
luận, hướng dẫn của Đảng 
về công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật Đảng 
đến đảng viên Chi bộ; qua 
đó từng đảng viên nâng cao 
nhận thức về vai trò, trách 
nhiệm trong thực hiện công 
tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật trong Đảng. 
Cấp ủy Chi bộ lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành thực hiện 
nghiêm túc, hiệu quả công 
tác xây dựng Đảng, nhất là 
thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khoa XII) về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và Chỉ thị số 05-CT/ 
TW  của Bộ Chính trị về “Tiếp 
tục đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh”. 
Bên cạnh đó còn có sự quan 
tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu 
sát, kịp thời của Ban Thường 
vụ Đảng ủy và các Ban tham 
mưu giúp việc của Đảng 
ủy các Cơ quan và Doanh 
nghiệp tỉnh; sự đoàn kết, nỗ 
lực, phấn đấu của dội ngũ 
cán bộ, đảng viên Chi bộ, 
đã góp phần nâng cao chất 
lượng kiểm tra, giám sát và 
xây dựng Chi bộ trong sạch, 
vững mạnh, Chi bộ ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy.

Để tiếp tục nâng cao 
hơn nữa chất lượng công tác 
kiểm tra, giám sát của chi bộ 
trong nhiệm kỳ tới, góp phần 
giữ vững chi bộ “Trong sạch, 
vững mạnh”, Chi bộ Uy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề ra 
một số giải pháp để tiếp tục 
làm tốt.

Thứ nhất, tiếp tục tổ 
chức nghiên cứu, quán triệt 
thực hiện tốt Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa X) về 
tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát của Đảng, Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa 
XII) về tăng cường xây dựng,
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chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 
05-CT/TVV của Bộ Chính trị 
về “Tiếp tục đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. Tổ chức quán triệt 
nghị quyết, quyết định, chỉ 
thị, quy định, hướng dẫn của 
Đảng khóa XIII về công tác 
kiểm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật Đảng,...

Thứ hai, đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền để tạo sự 
thống nhất cao về nhận thức 
và hành động của cấp ủy, 
cán bộ, đảng viên trong công 
tác kiểm tra, giám sát; thấy 
rõ quyết tâm chính trị của 
Chi bộ trong xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Làm tốt công tác 
kiểm tra, giám sát để Chi bộ 
giữ vững trong sạch, vững 
mạnh.

Thứ ba, cấp ủy, nhất là 
người đứng đầu phải gương 
mẫu, quyết liệt, trực tiếp 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện tốt công tác kiểm 
tra, giám sát, thi hành kỷ luật 
Đảng theo chức năng, nhiệm 
vụ. Coi trọng việc nắm tình 
hình hoạt động của Chi bộ,

đảng viên để sớm phát hiện, 
ngăn ngừa, khắc phục thiếu 
sót, khuyết điểm, nhất là 
các dấu hiệu vi phạm khi 
còn manh nha, để vi phạm 
không trầm trọng hơn.

Thứ tư, Chi bộ tiếp tục 
làm tốt công tác kiểm tra, 
giám sát của Chi bộ trong 
nhiệm kỳ mới. Căn cứ vào 
hướng dẫn, chỉ đạo của cấp 
trên, hàng năm Chi bộ xây 
dựng kế hoạch kiểm tra, 
giám sát trên cơ sở bám sát 
vào chương trình, kế hoạch 
công tác năm của Chi bộ và 
của cơ quan. Căn cứ vào tình 
hình thực tế hàng năm, chi 
bộ triển khai cụ thể nhiệm 
vụ kiểm tra, giám sát đối 
với đảng viên; thực hiện tốt 
công tác tự phê bình và phê 
bình xoay vòng hàng tháng 
nhằm giúp cho đảng viên 
thấy được những ưu điểm 
để phát huy và hạn chế để 
khắc phục, phấn đấu hoàn 
thiện bản thân, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, góp 
phần giữ vững Chi bộ trong 
sạch , vững m ạnh.n

8 0  THÔNG BÁO NỘI BỘ 10-2021



Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đôi với công tác hòa giải ở  cơ sở

Ngày 23-9-2021, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Sóc 
Trăng đã ban hành Chỉ 

thị số 05-CT/TU về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác hòa giải ở cơ sở.

Chỉ thị nêu rõ, trong 
những năm qua, các cấp ủy, 
chính quyền trong tỉnh Sóc 
Trăng quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện tốt công tác hòa 
giải ở cơ sở và đã đạt được 
nhiều kết quả quan trọng, qua 
đó góp phần giữ vững an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội ở địa 
phương, hạn chế chuyển các 
vụ việc tranh chấp đến các cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
giải quyết. Tuy nhiên, công 
tác hoa giải ở cơ sở vẫn còn 
khó khăn, hạn chế nhất định.

Nhằm khắc phục những 
hạn chế và tiếp tục nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt 
động hòa giải ở cơ sở trên địa 
bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức 
đảng, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị - xã hội các

cấp quan tâm thực hiện tốt một 
số nhiệm vụ, giải pháp. Trong 
đó, các cấp ủy đảng, chính 
quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ 
đạo quán triệt, triển khai thực 
hiện nghiêm túc, hiệu quả các 
chủ trương, quan điểm của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác hòa 
giải ở cơ sở. Chú trọng việc 
lanh đạo, chỉ đạo củng cố, 
kiện toàn, nâng cao chất lượng 
hoạt động của các tổ hòa giải; 
phấn đấu hằng năm có 95% 
tổ hòa giải được củng cố, kiện 
toàn và tỷ lệ hòa giải thành đạt 
từ 85% trở lên. Duy trì và nhân 
rộng mô hình bí thư chi bộ ấp, 
khóm đồng thời là tổ trưởng 
tổ hòa giải, ủy ban nhân dân 
các cấp chủ trì, phối hợp với 
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng cấp chỉ đạo, hướng 
dẫn việc rà soát, đánh giá vể 
tổ chức và hoạt động hòa giải 
ở cơ sở trên địa bắn.

Bên cạnh đó, Chỉ thị của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng 
yêu cầu quan tâm hỗ trợ tốt

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 81



việc chi hỗ trợ đối với các 
tổ hòa giải và hòa giải viên; 
nghiên cứu thành lập thêm 
các tổ hòa giải ở những nơi có 
nhu cẩu đáp ứng các điểu kiện 
theo quy định, ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và tổ chức 
chính trị - xã hội các cấp đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động 
đoàn viên, hội viên và nhân 
dân chấp hành các quy định 
của pháp luật về hòa giải ỗ cơ 
sở, giải quyết các mâu thuẫn, 
tranh chấp bằng biện pháp 
hòa giải. Chú trọng thực hiện 
hiệu quả công tác dân vận 
trong hoạt động hòa giải ở cơ 
sỡ, lổng ghép hoạt động hòa 
giải ở cơ sở với các cuộc vận 
động và phong trào thi đua ở 
khu dân cư. Tăng cường huy 
động các tổ chức thành viên 
và vận động người có uy tín, 
các chức sắc tôn giáo, người 
có trình độ pháp lý, kiến thức 
xã hội, đại diện các cơ quan, 
tổ chức liên quan,... tham gia 
vào hoạt động hòa giải ở cơ 
sở. ủy ban nhân dân các cấp 
thường xuyên theo dõi, kiểm 
tra công tác hòa giải ở cơ sở; 
định kỳ hằng năm, phối hợp 
với ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cùng cấp giám sát 
thực hiện pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở.

Ban Thườnci vụ Tỉnh ủy 
giao cấp ủy, to chức đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã 
hội có trách nhiệm lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 
Chị thị 05-CT/TU; Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp 
với Báo Sóc Trăng, Đài Phát 
thanh và Truyền hình Sóc 
Trăng, các cơ quan liên quan 
tăng cường công tác thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến về công 
tác hòa cụải ở cơ sở; Ban cán 
sự đảng Uy ban nhân dân tỉnh 
chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ 
quan chuyên môn tham mưu 
xây dựng, ban hành kế hoạch 
cụ thể hóa các nội dung; chỉ 
đạo, hướng dẫn và tổ chức sơ 
kết, tổng kết công tác hòa giải 
ở cơ sở theo quy định và báo 
cáo về kết quả thực hiện.

Với những giải pháp cụ 
thể từ Chỉ thị sô 05-CT/TU vể 
tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác hòa giải 
ở cơ sở, tin rằng công tác hòa 
giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 
sẽ dạt được nhiều kết quả tích 
cực hơn nữa, góp phần vào 
việc bảo đảm on định trật tự, 
an toàn xã hội và phát triển 
chung của tỉnh.n

SỞ TƯ PHÁP
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Giảm 30% tiền thuê đất
của năm 2021 cho nhiều đôi tượng
C H Í C Ư Ờ N G

Ngày 25'9'202ỉ, Thủ  tiiớng han hành Quyết 
định 27/2021/QĐ'TTg về việc giảm tiền thuê 

đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị 
ảnh hưởng hởi dịch C O V ỈD '19. Quyết định

này có

T heo đó, đối tượng được 
giảm tiền thuê đất của 
năm 2021 là tổ chức, đơn 

vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá 
nhân đang được Nhà nước cho 
thuê đất trực tiếp theo Quyết 
định hoặc Hợp đồng của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 
dưới hình thức trả tiền thuê đất 
hàng năm (sau đây gọi là người 
thuê đất). Quy định này áp dụng 
cho cả trường hợp người thuê 
đất không thuộc đối tượng miễn, 
giảm tiền thuê đất và trường hợp 
người thuê đất đang được giảm 
tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật vể đất đai và pháp luật 
khác có liên quan.

Quyết định 27/2021/QĐ- 
TTg ấn định giảm 30% tiền thuê 
đất phải nộp của năm 2021 đối

hiệu lực từ ngày ký ban hành.

với người thuê đất theo đối tượng 
áp dụng (quy định tại Điều 2) cũa 
Quyết định này; không thực hiện 
giảm trên số tiền thuê đất còn 
nợ của các năm trước năm 2021 
và tiền chậm nộp (nếu có). Mức 
giảm tiền thuê đất quy định nêu 
trên được tính trên số tiền thuê 
đất phải nộp của năm 2021 theo 
quy định của pháp luật. Trường 
hợp người thuê đất đang được 
giảm tiền thuê đất theo quy định 
thì mức giảm 30% tiền thuê đất 
được tính trên số tiền thuê đất 
phải nộp sau khi dã được giảm 
theo quy định của pháp luật.

Để thống nhất và thuận tiện 
trong giải quyết hồ sơ đăng ký 
giảm tiền thuê đất, Quyết định 
cũng quy định về hồ sơ và trình 
tự, thủ tục giảm tiền thuê đất.
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Theo đó, hồ sơ bao gồm Giấy đề 
nghị giảm tiền thuê đất của năm 
2021 của người thuê đất (theo 
mẫu tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Quyết định này); Quyết 
định cho thuê đất hoặc Hợp 
đồng thuê đất của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. Người thuê 
đất chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính trung thực, chính xác 
của thông tin và đề nghị giảm 
tiền thuê đất của mình, đảm bảo 
đúng đối tượng được giảm tiền 
thuê đất theo quy định.

Về trình tự, thủ tục giảm 
tiền thuê đất: Thứ nhất, người 
thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị 
giảm tiền thuê đất (bằng phương 
thức điện tử hoặc phương thức 
khác) cho cơ quan thuế, Ban 
Quản lý khu công nghệ cao, 
cơ quan khác theo quy định 
của pháp luật kể từ thời điểm 
Quyết định này có hiệu lực thi 
hành đến hết ngày 31-12-2021; 
trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 
01-01-2022 trở về sau thì không 
được giảm tiền thuê đất theo quy 
định của Quyết định này. Thứ 
hai, căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê 
đất do người thuê đất nộp theo 
quy định (tại khoản 1 Điều này), 
không quá 30 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định (tại Điều 4 Quyết định này),

cơ quan có thẩm quyền xác định 
số tiền thuê đất theo quy định tại 
pháp luật về thu tiền thuê đất. 
Thứ ba, trường hợp người thuê 
đất đã được cơ quan có thẩm 
quyền quyết định giảm tiền thuê 
đất theo quy định cũa Quyết định 
này nhưng sau đó cơ quan quản 
lý nhà nước phát hiện qua thanh 
tra, kiểm tra việc người thuê đất 
không thuộc trường hợp được 
giảm tiền thuê đất theo quy định 
tại Quyết định này thì người thuê 
đất phải hoàn trả ngân sách nhà 
nước số tiền thuê đất đã được 
giảm và tiền chậm nộp tính trên 
số tiền được giảm theo quy định 
của pháp luật vể quản lý thuế. 
Thứ tư, trường hợp người thuê 
đất dã nộp tiền thuê đất của 
năm 2021 mà sau khi cơ quan 
có thẩm quyền xác định và quyết 
định giảm tiền thuê đất có phát 
sinh thừa tiền thuê đất thì được 
trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền 
thuê đất của kỳ sau hoặc năm 
tiếp theo theo quy định của pháp 
luật về quản lý thuế và pháp luật 
khác có liên quan; trường hợp 
không còn kỳ phải nộp tiền thuê 
đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ 
hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa 
theo quy định của pháp luật về 
quản lý thuế và pháp luật khác 
có liên quan.n
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