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Xây dựng Bảng

Sóc Trăng qua 10 năm 
thực hiện Quy chế hoạt động 

báo cáo viên của Đảng
LÝ ROTHA
Phó trưởng Ban Thường trực 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày 10/11/2011, Ban Tuyên giáo Trung ương 
ban hành Quyết định số 5Ỉ8 'Q Đ/BTG TW  về 
“Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng”. 

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của 
Tỉnh ủy, sự phối hợp hiệu quả của chính quyền các 

cấp và ban, ngành, đoàn thể; với ý chí, tẩm huyết 
cao của đội ngữ báo cáo viên từ tỉnh đến huyện 
và cơ sở, hoạt động báo cáo viên được triển khai 

tích cực, sâu rộng, đạt được kết quả toàn diện.

V ề công tác quán triệt, 
phổ biến Quy chế 
hoạt động báo cáo 

viên (BCV) của Đảng (sau 
đây gọi là Quy chế), sau khi 
Ban Tuyên giáo Trung ương 
ban hành Quy chế 518-QĐ/ 
BTGTW, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo 
ban tuyên giáo các cấp tham 
mưu, tổ chức quán triệt, triển

khai thực hiện Quy chế một 
cách nghiêm túc, bảo đảm 
chất lượng, thực hiện tốt mục 
tiêu tổ chức hoạt động của 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên (BCV-TTV) các 
cấp trong việc tuyên truyền, 
phổ biến những chủ trương, 
quan điểm, đường lối của 
Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước.
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về  lãnh đạo, hoạt 
động BCV TTV, Ban Tuyên 
giáo tỉnh ủy tham mưu Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành Quyết định về Quy 
chế hoạt động BCV, tuyên 
truyền miệng theo đúng quy 
định và hướng dẫn của Ban 
Tuyên giáo Trung ương, 
trong đó quy định rõ chức 
năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và 
quyền hạn của BCV, vai trò 
và trách nhiệm của cấp ủy 
và Ban Tuyên giáo về chỉ 
đạo, tổ chức hoạt động và 
quản lý đội ngũ BCV trong 
toàn Đảng bộ. Việc tổ chức, 
xây dựng lực lượng BCV- 
TTV thường xuyên được 
quan tâm củng cố, kiện toàn 
theo hướng tinh gọn, nâng 
cao chất lượng hoạt động. 
Đặc biệt, chú trọng việc 
lựa chọn cán bộ tham gia 
đội ngũ BCV đảm bảo tiêu 
chuẩn quy định; là người có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, 
có phẩm chất đạo đức và 
tinh thần trách nhiệm cao, 
có năng lực tuyên truyền 
miệng, có điều kiện và thời 
gian hoạt động, có mối quan

hệ gần gũi với Nhân dân. 
Tính đến tháng 11-2021, 
toàn tỉnh có 3.838 BCV- 
TTV; trong đó, 5 đồng chí là 
BCV trung ương công tác tại 
tỉnh, 49 BCV cấp tỉnh, 358 
BCV cấp huyện và tương 
đương, 3.426 BCV-TTV cơ 
sở. Hằng năm, đội ngũ BCV 
các cấp đều được bồi dưỡng 
về chuyên môn, nghiệp vụ 
và học tập nâng cao trình độ 
lý luận chính trị.

Chất lượng thông tin 
được nâng lên, lượng thông 
tin cung cấp cho đội ngũ 
BCV kịp thời, chính xác, có 
tính định hướng cao. Các tài 
liệu về BCV được cập nhật 
hàng tháng, nội dung phong 
phú với các nội dung cơ bản 
và định hướng lớn về các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng 
và Hiến pháp, pháp luật của 
Nhà nước; các thông tin về 
kinh tế - xã hội, quốc phòng 
- an ninh, trật tự an toàn 
xã hội, các vấn đề thời sự 
trong nước và quốc tế, tình 
hình Biển Đông; các chuyên 
đề vể học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong
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cách Hồ Chí Minh; về cuộc 
Cách mạng công nghiệp 
4.0; làm rõ những âm mưu, 
thủ đoạn xâm phạm chủ 
quyền Biển đảo nước ta và 
các chủ trương, chính sách, 
biện pháp của Đảng và 
Nhà nước ta giải quyết vấn 
đề về Biển Đông; Luật An 
ninh mạng; định hướng việc 
sử dụng mạng xã hội trong 
cán bộ, đảng viên và nhân 
dân... Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy biên soạn và phát hành 
hằng năm đến BCV cơ sở 
12 số bản tin Thông báo nội 
bộ, định kỳ mỗi tháng tổng 
hợp báo cáo dư luận xã hội 
và công tác báo chí. Việc 
tổ chức hội nghị BCV được 
duy trì đều đặn (tháng, quý 
và đột xuất) bằng hình thức 
trực tiếp hoặc trực tuyến từ 
trung ương đến tỉnh. Năm 
2015, Tỉnh ủy đầu tư lắp đặt 
hệ thống đường truyền cáp 
quang phục vụ cho hội nghị 
trực tuyến từ tỉnh đến huyẹn 
và 109 xã, phường, thị trấn. 
Từ đó đến nay, các hội nghị 
BCV định kỳ do Ban Tuyên 
giáo Trung ương tổ chức và

nhiều hội nghị có quy mô lớn 
đều được tỉnh tổ chức theo 
hình thức trực tuyến. Thông 
qua hội nghị, cán bộ, đảng 
viên, BCV-TTV từ tỉnh đến 
cơ sở đều kịp thời nắm được 
chủ trương, đường lối, chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà 
nước để tuyên truyền đến 
các tầng lớp nhân dân và tổ 
chức thực hiện hiệu quả.

Có thể khẳng định rằng, 
10 năm qua, hoạt động BCV 
của Đảng bộ tỉnh đã có vai trò 
rất lớn trong việc đấu tranh 
chống “diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thù địch, các 
phần tử cơ hội chính trị, trên 
lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, 
trên không gian mạng, tạo 
sự thống nhất trong Đảng 
và đồng thuận xã hội, góp 
phần củng cố niềm tin của 
cán bộ, đảng viên và nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng vào sự 
lãnh đạo Đảng và quản lý 
của Nhà nước. Đội ngũ BCV 
các cấp trong tỉnh đã góp 
phần giữ vững trận địa tư 
tưởng, kịp thời đưa đường lối, 
nghị quyết của Đảng đi vào
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cuộc sống, góp phần đảm 
bảo quốc phòng - an ninh, 
thúc đẩy kinh tế  - xã hội tỉnh 
nhà tiếp tục phát triển, nâng 
cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho nhân dân. Tuy 
nhiên, bên cạnh những kết 
quả tích cực, việc thực hiện 
Quy chế hòạt động BCV thời 
gian cũng bộc lộ một số hạn 
chế, khuyết điểm cần được 
khắc phục. Một số ngành 
trong tỉnh mặc dù kiện toàn 
đội ngũ BCV đủ về số lượng, 
tiêu chuẩn theo quy định, tuy 
nhiên có trường hợp BCV 
không thường xuyên thực 
hiện nhiệm vụ tuyên truyền 
miệng; công tác quản lý, 
đánh giá chất lượng hoạt 
động của đội ngũ BCV còn 
bất cập. Hội nghị BCV cấp 
huyện còn một số đơn vị 
chưa được tổ chức định kỳ 
hàng tháng, hoặc thường tổ 
chức lồng ghép vào chương 
trình hội nghị của ban chấp 
hành đảng bộ.

Dự báo tình hình an 
ninh, chính trị thế giới trong 
thời gian tới có những 
diễn biến phức tạp mới,

khó dự báo; tình hình dịch 
COVID-19 trên thế giới và ở 
nước ta còn diễn biến phức 
tạp, khó lường; các thế lực 
thù địch tiếp tục chống phá 
cách mạng nước ta... sẽ tác 
động đến tư tưởng của cán 
bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân. Đối với tỉnh 
Sóc Trăng, kết quả tích cực 
trong thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm 
kỷ 2015-2020 sẽ tạo động 
lực lớn cho nhiệm kỳ 2020- 
2025; nhiều dự án đầu tư, 
kinh doanh kết cấu hạ tầng 
khu, cụm công nghiệp, các 
dự án năng lượng, các trung 
tâm thương mại, du lịch... dự 
kiến được triển khai sẽ tác 
động tích cực đến phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Trước tình hình đó đòi hỏi 
công tác tuyên truyền nói 
chung, tuyên truyền miệng 
của đội ngũ BCV các cấp 
trong tỉnh nói riêng phải:

Thứ nhất, tiếp tục quán 
triệt, triển khai thực hiện 
Chỉ thị 17-CT/TVV, ngay
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15/10/2007 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng khóa 
X về “Tiếp tục đổi mới và 
nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác tuyên truyền 
miệng trong tình hình mới” ; 
Quyết định số 340-QĐ/TVV, 
ngày 3/12/2010, của Ban 
Bí thư khóa X “Quy chế 
cung cấp thông tin phục 
vụ công tác tuyên truyền 
miệng của Đảng” ; Quyết 
định số 518-QĐ/BTGTVV, 
ngày 10/11/2011 “Quy chê 
hoạt động báo cáo viên 
của Đảng” .

Thứ hai, tổ chức đội 
ngũ BCV-TTV các cấp theo 
hướng hợp lý về thành phần 
và cơ cơ cấu; có đủ tiêu 
chuẩn chính trị, đạo đức, 
lối sống và trình độ, năng 
lực chuyên môn. Nghiêm 
túc thực hiện nghĩa vụ của 
BCV-TTV cơ sở của Đảng; 
giữ vững kỷ luật trong nói và 
viết; có khả năng trao đổi, 
giải đáp, tuyên truyền, vận 
động, thuyết phục. Quan 
tâm tổ chức các hoạt động 
tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 
vụ cho đội ngũ BCV-TTV.

Thứ ba, nâng cao hơn 
nữa tính chiến đấu, sức 
thuyết phục và tính chủ 
động; tiếp tục đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt 
động, thâm nhập thực tế, 
nắm bắ tthự ctiễn , hướng về 
cơ sỏ để có đầy đủ, chính 
xác thông tin, phối hợp với 
các lực lượng trong xã hội 
làm công tác tư tưởng, góp 
phần quan trọng vào công 
tác tư tưởng - văn hóa của 
Đảng bộ, đưa tỉnh nhà phát 
triển nhanh, bền vững như 
mục tiêu Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 
xác định.

Thứ tư, chú trọng công 
tác kiểm tra, đôn đốc; định 
kỳ sơ kết, tổng kết, đánh 
giá, rút kinh nghiệm trong 
quá trình tổ chức thực 
hiện công tác tuyên truyền 
miệng. Kịp thời phát hiện, 
động viên những đơn vị, cá 
nhân làm tốt công tác tuyên 
truyền miệng; đồng thời 
nhắc nhở, phê bình những 
đơn vị không hoàn thành 
nhiệm vụ.Q
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng:

Học tập và làm theo Bác 
bẵng những việc làm thiết thực

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí M inh là việc làm thường 

xuyên và lâu dài, những năm qua, ú y  ban Mặt 
trận T ổ  quốc (M TTQ ) Việt Nam tỉnh Sóc Trăng 

luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực 
hiện bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, góp 

phần thức đẩy các phong trào thi đua, các cuộc 
vận động diễn ra sôi nổi và ngày càng rộng khắp, 

mang lại hiệu quả thiết thực và truyền tải tinh thần 
của sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

T hực hiện Chỉ thị 05/CT- 
TW của Bộ Chính trị về 
“Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” gắn 
với Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về “Xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ”, 
những năm qua, với sự quan

tâm chỉ dạo của Đảng đoàn, 
ủy ban MTTQ tỉnh luôn chú 
trọng làm tốt trong nội bộ cơ 
quan và trong hệ thống MTTQ 
các cấp. Mục đích là nhằm 
tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ trong hệ thống MTTQ từ 
tỉnh đến cơ sở, để qua đó tạo 
ra những mô hình tiên tiến, 
những tấm gương sáng trong 
học tập và làm theo Bác, góp 
sức hoàn thành thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của địa
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phương, đơn vị.
Trên tinh thần chủ động, 

thiết thực, hiệu quả, ủy ban 
MTTQ tỉnh đã quan tâm làm tốt 
các nội dung theo kế hoạch đề 
ra, trong đó đặc biệt chú trọng 
làm tốt nội dung về tinh thần 
“Hết lòng hết sức phụng sự 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân, 
về xây dựng ý thức tôn trọng 
nhân dân và phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân” 
theo chỉ đạo của Đảng đoàn. 
Trong đó, để làm tốt yêu cầu 
về xây dựng ý thức tôn trọng 
nhân dân, Chi bộ quán triệt 
đảng viên cần phải hiểu dân, 
học dân, có trách nhiệm với 
nhân dân, đánh giá cao vai trò 
và vị trí của nhân dân, đặc biệt 
chú ý không xâm phạm đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của 
nhân dân. Trong công tác tiếp 
dân phải bình tĩnh lắng nghe, 
phải xem xét nhiều chiểu, 
không nhũng nhiễu, gây phiền 
hà, xúc phạm nhân dân; phối 
hợp bố trí hòm thư góp ý trước 
cơ quan, bố trí lịch tiếp công 
dân 2 ngày mỗi tuần và tiếp

thường xuyên khi có yêu cầu. 
Thực hiện nghiêm túc tinh thần 
này, thời gian qua, 100% đơn 
đề nghị, đơn thư khiếu nại, tố 
cáo gởi đến cơ quan ủy ban 
MTTQ tỉnh đểu được xem xét, 
hướng dẫn, xử lý dứt điểm; 
tất cả ý kiến, kiến nghị của 
cử tri trong tỉnh phản ánh đều 
được tổng hợp, gửi đến Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND và các cơ 
quan chức năng giải quyết và 
những trường hợp thuộc thẩm 
quyền của Trung ương đều 
được tổng hợp báo cáo ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam.

Để phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, MTTQ các 
cấp trong tỉnh luôn nỗ lực tạo 
môi trường thân thiện, cởi mở 
để nhân dân thực hiện quyền 
làm chủ của mình; mạnh dạn 
hiến kế cho chính quyền và 
tích cực tham gia giám sát, góp 
ý đối với thái độ phục vụ của 
chính quyền và của cán bộ, 
đảng viên; tham gia góp ý kiến 
xây dựng Hương ước, Quy ước 
ở khu dân cư cũng như các kế 
hoạch, dự án phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương. Đặc 
biệt, phát huy quyền làm chủ
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của nhân dân thông qua các 
cuộc bầu cử Đại biểu Quốc 
hội và đại biểu HĐND các cấp; 
bầu cử trưởng ban, phó trưởng 
ban nhân dân ấp, khóm; thông 
qua việc lấy ý kiến dóng góp 
văn kiện đại hội đảng các cấp, 
sửa dổi Hiến pháp và các dự 
án luật có liên quan trực tiếp 
đến nhân dân...

Thực hiện nội dung “Hết 
lòng hết sức phụng sự Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân”, tích 
cực chăm lo đời sống nhân 
dân, Ban Thường trực ủy ban 
MTTQ tỉnh đã tích cực triển 
khai, tổ chức thực hiện các 
cuộc vận động, các phong 
trào thi đua do ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam phát 
động trên tinh thần tập trung 
hướng về cơ sở, đại diện, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân. 
Qua đó, đã góp phần tạo ra 
những kết quả tích cực, mang 
lại nhiều lợi ích thiết thực cho 
nhân dân trong tỉnh. Trong 
đó, đáng chú ý như việc triển 
khai Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”, ủy

ban MTTQ phối hợp với các tổ 
chức thành viên đã vận động 
xây dựng 23 cây cầu nông 
thôn với tổng trị giá 9 tỷ đồng 
và hơn 4.900 ngày công lao 
động phục vụ xây dựng nông 
thôn mới; xây dựng mới 2 mô 
hình “Tuyến đường nông thôn 
mới kiểu mẫu” và duy trì, nhân 
rộng nhiều mô hình hoạt động 
hiệu quả.

Đặc biệt, trong những 
tháng đầu năm nay, trước tình 
hình dịch bệnh COVID-19 diễn 
biến phức tạp, Ban Thường 
trực ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp 
thời ban hành nhiều văn bản 
hướng dẫn MTTQ huyện, thị 
xã, thành phố và các tổ chức 
thành viên tập trung tuyên 
truyền cho cán bộ, đoàn 
viên, hội viên và các tầng 
lớp nhân dân về công tác 
phòng, chống dịch. Theo đó, 
MTTQ các cấp đã phát huy 
vai trò của các Tổ tự quản, Tổ 
Covid cộng đồng, Ban công 
tác Mặt trận, Tổ dân phố, các 
chi hội đoàn thể chính trị - xã 
hội và các vị chức sắc, người 
có uy tín trong đồng bào dân 
tộc thiểu số... trong việc vận
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động nhân dân tích cực tham 
gia phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 tại từng khu dân 
cư. Bên cạnh đó, Ban Thường 
trực ủy ban MTTQ tỉnh còn tổ 
chức phát động, kêu gọi ủng 
hộ cho công tác phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 và đã 
tạo dược sức lan tỏa mạnh 
mẽ, nhận được sự chung tay, 
góp sức của nhiều tổ chức, 
đơn vị, tập thể, cá nhân trong 
và ngoài tỉnh. Tính đến tháng 
10 vừa qua, ủy ban MTTQ tỉnh 
đã tiếp nhận trên 52 tỷ đồng 
và hơn 1.000 tấn hàng hóa, 
lương thực, thực phẩm thiết 
yếu, cùng nhiều trang thiết bị 
và vật dụng y tế... phục vụ cho 
công tác phòng, chống dịch. 
Từ nguồn hỗ trợ nhận được, 
ủy ban MTTQ tỉnh đã phối 
hợp tổ chức nhiều đoàn đến 
thăm, động viên, chia sẻ khó 
khăn với các lực lượng tuyến 
đầu chống dịch trong tỉnh; hỗ 
trợ kinh phí mua sắm trang 
thiết bị, vật tư y tế thiết yếu 
phục vụ phòng, chống dịch; 
hỗ trợ cho người dân gặp khó 
khăn, các khu cách ly, phong 
tỏa, kiểu bào Việt Nam tại

Campuchia, nhân dân một số 
tỉnh dang bị ảnh hưởng nặng 
nề bởi dịch COVID-19. Đặc 
biệt, ủy ban MTTQ tỉnh phối 
hợp vận động tổ chức các 
“Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ 
trên 190 tấn hàng hóa, lương 
thực, thực phẩm thiết yếu 
cho nhân dân tại TP.HỒ Chí 
Minh và hàng trăm tấn hàng 
hóa cho nhân dân tại các khu 
cách ly, phong tỏa trên địa 
bàn tỉnh. Từ đầu tháng 10 vừa 
qua, khi người dân Sóc Trăng 
đi làm ăn xa tự phát trở về tỉnh 
để tránh dịch, ủy ban MTTQ 
tỉnh và các ngành, đoàn thể 
đã vận động và kịp thời tiếp 
tế lương thực, thực phẩm cho 
người dân tại các điểm tập 
kết và tại các khu cách ly tập 
trung trong tỉnh. Ngoài ra, ủy 
ban MTTQ tỉnh còn vận động 
các tổ chức tôn giáo, nhà hảo 
tâm tổ chức nấu cơm phục vụ 
miễn phí tại các khu cách ly, 
góp phần chia sẻ khó khăn 
với chính quyền địa phương 
và đảm bảo cho người dân 
được chăm lo đầy đủ, yên tâm 
chấp hành tốt quy định phòng, 
chống dịch.
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Từ các phong trào thi 
đua trên các lĩnh vực trong 
hệ thống MTTQ các cấp, đến 
nay, việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hổ Chí Minh theo tinh 
thần Chỉ thị 05/CT-TVV của Bộ 
Chính trị gắn với Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII đã có 
sức lan tỏa sâu rộng, xuất 
hiện nhiều điển hình tiên tiến, 
mô hình tiêu biểu trên các 
lĩnh vực là những tấm gương 
sáng cổ vũ, động viên cán 
bộ, đảng viên và nhân dân 
noi theo. Phát huy kết quả 
đạt được, Ban Thường trực 
ủy ban MTTQ tỉnh đã phối 
hợp ban hành và triển khai Kế 
hoạch tổ chức triển khai xây 
dựng, nhân rộng các mô hình, 
điển hình tiên tiến học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với Chương trình “Rèn luyện 
tư cách người cán bộ Mặt 
trận” trên tất cả các lĩnh vực. 
Qua đó, đã góp phần nâng 
cao nhận thức của cán bộ, 
công chức MTTQ toàn tỉnh 
trong thực hiện học tập và 
làm theo Bác một cách thiết

thực, cụ thể, thường xuyên, 
gắn với các phong trào thi đua 
yêu nước và trong xây dựng, 
nhân rộng các mô hình, điển 
hình tiên tiến cũng như tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc.

Có thể nói, với nhiều 
hoạt động cụ thể, thiết thực, 
ý nghĩa trong thực hiện học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh của ủy ban MTTQ các 
cấp trong tỉnh đã góp phần 
thúc đẩy các phong trào thi 
đua, các cuộc vận dộng diễn 
ra sôi nổi và ngày càng rộng 
khắp, mang lại hiệu quả thiết 
thực và truyền tải tinh thần 
của sức mạnh khối đại đoàn 
kết dân tộc. Kết quả đạt được 
đã góp phần quan trọng củng 
cố thêm niềm tin của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân vào 
sự lãnh đạo, điểu hành của 
Đảng và Nhà nước, qua đó 
phát huy tinh thần đại đoàn 
kết dân tộc cùng chung sức 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
ngày càng phát triển phồn 
vinh, hạnh phúc.o

KHẢ TÚ
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Học lập Và làm Iheo iư tường, đạp đức, phong cách Hổ Chí Minh

chắm lo cho sự nghiệp giáo dục
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tâm huyết với sự nghiệp 
giáo dục. Người luôn dặn rằng: “Vì lợi ích mười năm thì phải 
trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trong suốt 
quá trình hoạt động cách mạng, Bác luôn quan tâm, chăm lo 
cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Người dặn: “Nhiệm vụ của 
cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”, nhằm “đào 
tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng 
và nhân dân ta”. Ngày 16/10/1968, giữa lúc cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước đang diễn ra vô cùng gay go, ác liệt, Bác 
Hồ dù bận rất nhiều công việc và dù sức khỏe có yếu đi nhưng 
vẫn gửi thư cho ngành giáo dục. “Thông báo nội bộ” trân trọng 
giới thiệu một phần nội dung bức thư Bác gửi cho ngành giáo 
dục, được đăng trên báo Nhân dân, số 5299, ra ngày 16/10/1968.

Trích nội dung bức thư
Nhân dịp này, Bác 

khen ngợi những cố gắng và 
thành tích mà các cô, các chú 
và các cháu đã đạt được.

Nhưng đế quốc Mỹ còn 
ngoan cố. Cách mạng nước ta 
còn phải khắc phục nhiều khó 
khăn gian khổ để đạt thắng

lợi hoàn toàn. Hiện nay, Đảng 
và nhân dân giao cho các cô, 
các chú, các cháu nhiệm vụ 
lớn hơn trước. Vì vậy, Bác 
nhắc các cô, các chú và các 
cháu mấy điều sau đây:

- Thầy và trò phải luôn 
luôn nâng cao tinh thần yêu 
Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã 
hội, tăng cường tình cảm cách

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 13



mạng đối với công nông, tuyệt 
đối trung thành với sự nghiệp 
cách mạng, triệt để tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng, 
sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm 
vụ nào mà Đảng và nhân dân 
giao cho, luôn luôn cố gắng 
cho xứng đáng với đồng bào 
miền Nam anh hùng.

- Dù khó khăn đến đâu 
cũng phải tiếp tục thi đua dạy 
tốt và học tốt. Trên nền tảng 
giáo dục chính trị và lãnh đạo 
tư tưởng tốt, phải phấn đấu 
nâng cao chất lượng văn hóa 
và chuyên môn nhằm thiết 
thực giải quyết các vấn đề do 
cách mạng nước ta đề ra và 
trong một thời gian không xa, 
đạt những đỉnh cao của khoa 
học và kỹ thuật.

- Các cô các chú, các 
cháu phải cùng nhau tổ chức 
và quản lý đời sống vật chất 
và tinh thần ỏ các trường học 
ngày một tốt hơn, tăng cường 
bảo đảm sức khỏe và an toàn. 
Nhiệm vụ của cô giáo, thầy 
giáo là rất quan trọng và rất 
vẻ vang...”

(HỒ Chí Minh toàn tập,
2011, tập 15, trang 506-508)

Hoc và làm theo Bác
9

Bức thư một lần nữa nhắc 
nhở chúng ta về tầm quan 
trọng của giáo dục dối với sự 
phát triển chung của đất nước. 
Trong giai đoạn hiện nay, 
ngành giáo dục đang đối mặt 
với rất nhiều biến động, nhiều 
thách thức mới đặt ra đòi hỏi 
các nhà quản lý, đội ngũ thầy 
cô giáo càng vững vàng hơn 
nữa, nỗ lực phấn đấu, cống 
hiến hơn nữa để tiếp nối sự 
nghiệp “trồng người” như 
lời Bác Hồ dạy. Đó chính là 
“phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân”, làm cho “dân giàu, 
nước mạnh”. Bác luôn coi con 
người là vốn quý nhất, là nhân 
tố đảm bảo cho sự thành công 
của cách mạng. Đó là con 
người phải được phát triển 
toàn diện về các mặt Đức 
- Trí - Thể - Mỹ. Qua lời căn 
dặn của Bác, chúng ta rút ra 
những bài học quý giá.

Một là, sự nghiệp giáo 
dục là sự nghiệp chung của 
toàn Đảng. Vì vậy, các cấp ủy 
đảng cần quan tâm sâu sắc 
hơn nữa trong đầu tư cơ sở vật
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chất, trang thiết bị để ngành 
giáo dục bắt kịp sự phát triển 
chung của xã hội và thế giới. 
Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, 
quy hoạch đội ngũ cán bộ 
quản lý chuẩn về chính trị, có 
tầm nhìn và có tâm huyết với 
sự nghiệp giáo dục.

Hai là, đội ngũ cán bộ 
quản lý và đặc biệt là thầy, 
cô giáo toàn ngành không 
ngừng phấn đấu, luôn nỗ lực 
hoàn thiện bản thân, nâng 
cao chuyên môn, chuẩn mực 
nghiệp vụ. Sinh thời Bác đã 
khẳng định vai trò của người 
thầy là phải có tâm hồn, kiến 
thức và sau cùng là phương 
pháp sư phạm. Tâm hồn của 
người thầy được xây dựng 
trên lòng yêu thương vô hạn, 
lòng quý mến và sự tôn trọng 
con người. Chính lòng tôn 
trọng đó là cội nguồn của 
mọi tình cảm cao đẹp, là khởi 
thủy của đạo đức. Lòng yêu 
thương của người thầy phải 
được gắn liền với sự tôn trọng 
con người. Những hành vi, cử 
chỉ di ngược lại sự tôn trọng là 
xúc phạm đến sự nghiệp cao 
cả, sự nghiệp “trồng người” .

Ba là, trong bối cảnh dịch 
bệnh COVID-19 đã và đang 
diễn biến phức tạp, gây khó 
khăn trên mọi lĩnh vực của xã 
hội, trong đó có ngành giáo 
dục, thì rất cần sự thể hiện 
vai trò, trách nhiệm của nhà 
giáo, mỗi cán bộ, đảng viên 
cùng góp sức để ngành giáo 
dục vượt qua khó khăn này. 
Trong đó, cán bộ, đảng viên 
cần tích cực tuyên truyền, vận 
động các bậc phụ huynh và 
toàn xã hội tin tưởng, hưởng 
ứng và hỗ trợ giải pháp dạy 
và học trực tuyến của ngành 
giáo dục.

Năm học này, đội ngũ 
thầy, cô giáo sẽ vất vả hơn 
nhiều, sẽ phải nỗ lực nhiều 
hơn nhưng vẫn luôn khắc ghi 
lời Bác dạy: “Dù khó khăn đến 
đâu cũng phải tiếp tục thi đua 
dạy tốt và học tốt”. Làm được 
như vậy cũng chính là bảo đảm 
thực hiện nghiêm túc tư tưởng 
Hồ Chí Minh về giáo dục, để 
giáo dục thật sự là “quốc sách 
hàng đầu”, phục vụ đắc lực 
công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước.ũ

HỔNG VÀN
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Thủng tin sinh hoạt ũhi bệ

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 
TỈNH SÓC TRẲNG THẮNG 10-2021

*Nông nghiệp, nông thôn
Trong 10 tháng năm nay, 

toàn tỉnh xuống giống lúa 
327.826ha, vượt 0,62% kế 
hoạch, giảm 7,3% so cùng 
kỳ năm 2020; đã thu hoạch 
326.740 ha, sản lượng 2,047 
triệu tấn (tăng 2,3% so cùng 
kỳ); trong đó, sản lượng lúa 
đặc sản 1,09 triệu tấn, chiếm 
tỷ trọng 53,5% tổng sản lượng 
lúa toàn tỉnh (cùng kỳ chiếm 
52,4%). Giá lúa trong tháng 
10 giảm nhẹ so cùng kỳ, từ 
200- 600đồng/kg tùy loại (giá 
lúa thường từ 4.300 - 5.300 
đồng/kg,thơm nhẹ 5.400 
-5.500 đồng/kg, lúa ST24 từ 
6.800 - 7.000 đong/kg).

Tổng diện tích trồng rau 
màu và cây công nghiệp ngắn 
ngày toàn tỉnh trong 10 tháng 
là 53.486ha, đạt 92% ke 
hoạch, tăng 10,5% so cùng kỳ

năm 2020. Tổng diện tích cây 
ăn trái hiện có 28.947ha, đạt 
96% kế hoạch, giảm 1,6% so 
cùng kỳ. Trong tháng 10, tuy 
tình hình thu hoạch và tiêu thụ 
một số loại rau màu và cây ăn 
trái dần ổn định trở lại nhưng 
giá cả vẫn giảm so với cùng 
kỳ năm 2020 (giá rau màu 
giảm từ 1.000 - 23.000 đồng/ 
kg, cây ăn trái giảm từ 2.000 - 
17.000 đồng/kg).

Trong 10 tháng, toàn tỉnh 
thả nuôi 74.879ha thủy hải sản 
các loại, vượt 1,2% kế hoạch, 
tăng 3,3% so cùng kỳ; trong 
đó, tôm nước lợ 51.715ha, 
tăng 5,6%. Tính đến ngày 
15/10, có 2.619ha tôm bị thiệt 
hại, chiếm 5,3% diện tích thả 
nuôi (cùng kỳ tôm thiệt hại 
chiếm 7,5%). Tổng sản lượng 
thủy - hải sản là 302.730 tấn, 
đạt 94% chỉ tiêu Nghị quyết, 
tăng 8,5% so cùng kỳ. Tình
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hình tiêu thụ thủy sản khá 
thuận lợi, giá tôm thẻ chân 
trắng tăng từ 11.000 - 69.000 
đồng/kg so với cùng kỳ.

Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn 
mới tiếp tục được các ngành, 
các cấp triển khai thực hiện. 
Tính đến nay, toàn tỉnh có 
2/10 huyện, thị xã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới/hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới và 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.
*Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công 
nghiệp tháng 10 tăng 6,4% 
so tháng trước (cùng kỳ năm 
2020 tăng 3,74%). Tính chung 
10 tháng năm nay, chỉ số sản 
xuất công nghiệp tăng 1,45% 
so cùng kỳ năm 2020.

Giá trị sản xuất công 
nghiệp tháng 10 (theo giá so 
sánh năm 2010) đạt 2.772 tỷ 
đổng, tăng 3,56% so tháng 
trước và tăng 10,53% so cùng 
kỳ. Tính chung 10 tháng năm,

giá trị sản xuất đạt 23.230 tỷ 
đổng, bằng 81,5% kế hoạch, 
tăng 6% so cùng kỳ.
*Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng xã hội tháng 10 là 3.729 
tỷ đồng, tăng 13,54% so tháng 
trước và giảm 6,6% so cùng 
kỳ năm 2020. Tính chung 10 
tháng là 43.315 tỷ đổng, bằng 
67% kế hoạch, tăng 8,3% so 
cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất khẩu 
tháng 10 là 87 triệu USD, 
giảm 26% so tháng trước và 
giảm 20,6% so cùng kỳ. Tính 
chung 10 tháng, kim ngạch 
xuất khẩu dạt 1.050 triệu 
USD, vượt 5% chỉ tiêu Nghị 
quyết, tăng 14% so cùng kỳ.
*Đầu tư - Doanh nghiệp

Trong 10 tháng, tỉnh đã 
tiếp và làm việc với 59 lượt 
nhà đầu tư đến tìm hiểu, đăng 
ký thực hiện dự án đầu tư, 
giảm 26 lượt so cùng kỳ năm 
2020; qua đó, dã cấp đăng 
ký đầu tư 16 dự án (giảm 1 
dự án so cùng kỳ) với tổng 
von đăng ký 17.495,6 tỷ đồng 
(giảm 3,5%).
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Trong tháng 10, toàn 
tỉnh có 30 doanh nghiệp 
(DN) đăng ký thành lập mới 
(giảm 7 DN so cùng kỳ) với 
tổng vốn đăng ký mới là 85 tỷ 
đồng (giảm 95,15% so cùng 
kỳ), có 3 doanh nghiệp đăng 
ký giải thể (giảm 1 doanh 
nghiệp). Tính chung 10 tháng, 
có 303 DN đăng ký thành lập 
mới (giảm 107 DN so cùng 
kỳ) với tổng vốn đăng ký mới 
là 2.084 tỷ đồng (giảm 70%) 
và có 59 DN đăng ký giải thể 
(tăng 7 DN). Tính đến ngày 
31/10, toàn tỉnh có tổng số 
3.814 DN, với tổng vốn đăng 
ký là 47.487 tỷ đồng.
*Tài chính, đầu tư công

Tháng 10, UBND tỉnh 
tiếp tục chỉ đạo các ngành, 
các cấp triển khai chặt chẽ, 
điều hành dự toán thu - chi 
trong phạm vi dự toán được 
giao; chủ động thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong 
quản lý, sử dụng ngân sách 
và tài sản nhà nước. Đến cuối 
tháng 10, số thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn tỉnh là 
3.659, 10 tỷ đồng, đạt 98,4% 
so dự toán và giảm 3,4% so

cùng kỳ năm 2020; trong 
đó, thu nội địa 3.441,60 tỷ 
đồng, đạt 94% so dự toán và 
giảm 3,5% so cùng kỳ (gồm 
thu cân đối ngân sách địa 
phương được hưởng không 
kể thu từ xổ số kiến thiết và 
tiền sử dụng đất là 1.879,40 
tỷ đồng, vượt 0,2% so dự 
toán và tăng 3,9% so cùng 
kỳ). Tổng chi ngân sách địa 
phương là 7.268,70 tỷ đồng, 
đạt 64,5% so dự toán.

Tỉnh tiếp tục đôn đốc các 
ngành, các cấp khẩn trương 
thực hiện các giải pháp đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân vốn 
đầu tư công năm 2021. Kế 
hoạch vốn được Thũ tướng 
Chính phủ giao trong năm 2021 
là 4.160,885 tỷ đổng, kế hoạch 
tỉnh giao bổ sung 555,3 tỷ 
đổng, kế hoạch vốn năm 2020 
kéo dài thời gian thực hiện sang 
năm 2021 là 376,942 tỷ đồng. 
Đến cuối tháng 10, giải ngân 
vốn được Thủ tướng Chính phủ 
giao đạt 50% kế hoạch, giải 
ngân vốn tỉnh giao bổ sung đạt 
10,4% kế hoạch và giải ngân 
vốn năm 2020 kéo dài đạt 54% 
kế hoạch.
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*Văn hóa - xã hội
Trước tình hình dịch 

COVID-19 diễn biến phức tập, 
tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành 
chức năng có phương án tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ năm 
học mới 2021-2022 đảm bảo 
quy định phòng, chống dịch 
COVID-19 phù hợp tình hinh 
của từng địa phương trong 
tỉnh. Công tác rà soát, sắp 
xếp mạng lưới, trường lớp, 
đầu tư cơ sở vật chất gắn với 
xây dựng trường đạt chuẩn 
quốc gia tiếp tục được thực 
hiện. Đến giữa tháng 10, toàn 
tỉnh có 347/467 trường công 
lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm 
74,3% tổng số trường, gần đạt 
chỉ tiêu Nghị quyết (75%).

Trong tháng 10, toàn tỉnh 
đã tư vấn việc làm trong và 
ngoài nước cho 41 lượt lao 
động, tiếp nhận và giải quyết 
243 hồ sơ đăng ký hưởng chế 
độ bảo hiểm thất nghiệp, về 
giáo dục nghề nghiệp, đã 
tổ chức tư vấn, tuyển sinh, 
đào tạo được 328 người; tính 
chung 10 tháng đã tuyển sinh, 
đào tạo 8.586 người (đạt 66% 
kế hoạch).

Các chính sách an sinh xã 
hội tiếp tục được thực hiện tốt.

Tỉnh tập trung triển khai hỗ trợ 
các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch COVID-19 theo Nghị 
quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 
số 116/NQ-CP của Thủ tướng 
Chính phủ. Tính đến ngày 14- 
10, tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho 
1.371 doanh nghiệp với kinh 
phí 20,28 tỷ đồng, 76.575 lao 
động với 116,42 tỷ đồng (trong 
đó, có 75.569 lao động tự do 
với kinh phí 113,35 tỷ đồng).

Tình hình triển khai chính 
sách dân tộc được các ngành, 
các cấp quan tâm thực hiện. 
Trong tháng 10, nhân dịp lễ 
Sene Đôlta năm 2021, tỉnh 
đã tổ chức họp mặt và thăm, 
tặng quà Mẹ Việt Nam Anh 
hùng, cán bộ hưu trí, gia đình 
chính sách, người có uy tín và 
các chùa Phật giáo Nam tông 
Khmer, với tổng kinh phí thực 
hiện hơn 777 triệu đồng; phối 
hợp tổ chức thăm, tặng quà 
cho 4 tập thể và 30 cán bộ 
hưu trí, gia đình chính sách, 
người có uy tín tiêu biểu là 
người Khmervới tổng kinh phí 
29 triệu đồng.
*TƯ pháp, thanh tra

UBND tỉnh tiếp tục đẩy 
mạnh công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật; trong đó, tỉnh
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đã hoàn thành việc triển khai 
5 đợt của Cuộc tlii trực tuyến 
“Tìm hiểu pháp luật năm 
2021”, thu hut 35.243 thí sinh 
tham gia với 61.286 lượt thi. 
Công tác hòa giải ở cơ sở trên 
địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết 
quả tích cực, với tỷ lệ hòa giải 
đạt trên 80%.

Trong tháng 10, toàn tỉnh 
đã triển khai 4 cuộc thanh tra 
hành chính và 71 cuộc thanh 
tra, kiểm tra chuyên ngành. 
Qua thanh tra, kiểm tra đã 
phát hiện 3 đơn vị sai phạm 
trong quản lý, sử dụng tài 
chính ngân sách với tổng số 
tiền 99,63 triệu đồng và kiến 
nghị thu hồi cho ngân sách 
nhà nước 99,63 triệu đồng; 
đồng thời, ban hành 2 quyết 
định xử phạt vi phạm hành 
chính với tổng tiền phạt là 
18,72 triệu đồng.

Toàn tỉnh tiếp 60 lượt 
công dân với 60 vụ việc; qua 
đó dã giải quyết các vụ việc 
thông qua giải thích, thuyết 
phục và hướng dẫn công dân 
gửi đơn đến cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết theo quy 
định. Ngoài ra, tiếp nhận 176 
đớn; đa giải quyet 5/28 đơn 
khiếu nại và 33/33 đơn kiến

nghị, phản ánh theo quy định. 
*An ninh, trật tự xã hội

Tình hình an ninh quốc 
phòng tiếp tục được giữ vững, 
trật tự an toàn xã hội cơ bản 
được đảm bảo. Lực lượng 
Công an, Quân sự, Bộ đội 
Biên phòng tiếp tục phối hợp 
với UBND cấp huyện thực hiện 
chặt chẽ, bố trí lực lượng phục 
vụ công tác truy vết, cách 
ly trong phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 10, toàn tỉnh 
phát hiện 47 vụ có dấu hiệu 
tội phạm về trật tự xã hội, 
tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 
2020; trong đó, trộm cắp tài 
sản chiếm 28% tổng số vụ và 
cố ý gây thương tích chiếm 
45%. Cơ quan chức năng 
đã điều tra, làm rõ 42 vụ (tỷ 
lệ 89%), trong đó có 6/6 vụ 
rất nghiêm trọng và đặc biệt 
nghiêm trọng.

Tình hình tai nạn giao 
thông tăng trên cả ba tiêu 
chí. Toàn tỉnh xảy ra 5 vụ, 
làm chết 4 người, bị thương 2 
người (tăng 4 vụ, tăng 3 người 
chết, tăng 2 người bị thương 
so cùng kỳ năm 2020). Không 
xảy ra chay, nổ.u
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Một Số thông  tín  nốí b ậ t 
của tin h  Sóc Trăng th á n g  10-2021

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X, 
nhiệm ky 2021-2026 thông qua 36 nghị quyết 

và thực hiện côngtac cán bọ

Sáng ngày 1-10, tại Hội 
trường Tỉnh ủy Sóc Trăng, 
HĐND tỉnh khóa X đã tổ chức 
kỳ họp thứ 3 (chuyên để) để 
xem xét thông qua một số 
nội dung UBND tỉnh trình và 
thực hiện công tác tổ chức 
cán bộ thuộc thẩm quyền. 
Tại kỳ họp, các đại biểu đã 
nghe đại diện lãnh đạo UBND 
tĩnh thông qua 6 tờ trình của 
UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Kế 
hoạch và Đẩu tư thông qua 
tờ trình phê duyệt chủ trưdng 
đẩu tư 26 dự án; báo cáo 
thẩm tra của các ban HĐND 
tỉnh; báo cáo một số nội dung 
phát sinh giữa hai kỳ họp 
HĐND tỉnh. Theo đó, HĐND 
tỉnh đã thảo luận, đánh giá 
khách quan, toàn diện và 
thống nhất thông qua 36 nghị 
quyết để kịp thời giải quyết

các vấn đề phát sinh từ thực 
tiễn, trong đó có nhiều nghị 
quyết quan trọng như: phân 
bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu 
tư năm 2021, đợt 1 và báo 
cáo phương án dự kiến phân 
bổ đợt 2 các nguồn tăng thu 
ngân sách địa phương; về 
phân bổ kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 các nguồn vốn 
ngân sách địa phương tỉnh 
Sóc Trăng (đợt 1); phân bổ, 
điều chỉnh kế hoạch đẩu tư 
năm 2021 nguồn vốn ngân 
sách địa phương, tỉnh Sóc 
Trăng... Cũng tại kỳ họp, 
các đại biểu HĐND tỉnh miễn 
nhiệm Trưởng Ban Văn hóa - 
Xã hội, ủy viên UBND tỉnh và 
bầu đồng chí Võ Kim Chuyền 
giữ chức Trưởng Ban Văn 
hóa - Xã hội, HĐND tỉnh và
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đồng chí Nguyễn Việt Hoàn 
- Chánh Thanh tra tĩnh làm 
ủy viên UBND tỉnh. Phát biểu 
bế mạc kỳ họp, đồng chí Hồ 
Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ

Sáng ngày 27-10, ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh tổ chức Lễ triển khái 
hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ 
nghèo khó khăn về nhà ỏ tỉnh 
Sóc Trăng, đợt 1 năm 2021. 
Theo kế hoạch phân bổ, từ 
nay đến cuối năm 2021 sẽ 
triển khai và bàn giao cho 849 
hộ nghèo có đất xây dựng 
nhà ở, với tổng kinh phí thực 
hiện trên 42,4 tỷ đồng. Riêng 
1.099 hộ nghèo được phê 
duyệt cuối năm 2020 đã có 
đất xây dựng nhà ở, tỉnh sẽ 
tiếp tục phấn đấu vận động 
hoàn thành hỗ trợ xây dựng 
nhà ở trong quý I-2022. Đối 
với 133 hộ nghèo đã được 
phê duyệt cuối năm 2020 
nhưng không có đất xây dựng 
nhà ở, tỉnh đã giao UBND các 
huyện, thị xã, thành phố xây

tịch HĐND tỉnh, chỉ đạo, ngay 
sau kỳ họp, UBND tỉnh cần 
tập trung triển khai các nghị 
quyết vừa được thông qua, 
đảm bảo đúng trình tự, quy 
định của pháp luật.

dựng phưong án và triển khai 
công tác hỗ trợ xây dựng nhà. 
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư 
Tỉnh ủy - Lâm Văn Mãn đề 
nghị các cấp ủy đảng, UBND, 
ủy ban MTTQ và các tổ chức 
chính trị - xã hội phối hợp thực 
hiện tốt việc triển khai hỗ trợ 
xây dựng nhà ở cho hộ nghèo 
đảm bảo dân chủ, công khai, 
minh bạch, đúng đối tượng, 
tiêu chuẩn, tiến độ, chất 
lượng theo quy định. Dịp này, 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
đã trao bảng phân bổ tượng 
trưng số lượng nhà ở cho các 
huyện, thị xã, thành phố; trao 
tặng Bằng khen của UBND 
tỉnh cho 1 cá nhân và 27 tập 
thể đã có nhiều đóng góp 
ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 
và các chưdng trình an sinh 
xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở 
cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở đợt 1 năm 2021
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Thực hiện chiến dịch tiêm 500.000 liều vaccine 
phong COVID-19

Ngày 11-10, ngay sau 
khi lượng vaccine phòng 
COVID-19 do Bộ Y tế phân 
bổ theo kế hoạch đã được 
chuyển đến, tỉnh đã khẩn 
trương triển khai tiêm vaccine 
phòng COVID-19 cho người 
dân. Thời gian thực hiện tiêm 
mũi 1 bắt đầu từ ngày 11 - 
20/10 và tiêm mũi 2 từ ngày 
2 - 15/11. Căn cứ vào số 
lượng vaccine được phân bổ, 
Sở Y tế Sóc Trăng tổ chức 
tiêm tại 109 xã, phường, thị 
trấn, trong đó ưu tiên phân bổ 
vaccine cho 2 địa phương có 
tình hình dịch bệnh diễn biến

Ngày 3-10, UBND tỉnh 
tổ chức lễ công bố triển khai 
hoạt động Bệnh viện điểu 
trị bệnh COVID-19 tỉnh Sóc 
Trăng. Sau thời gian ngắn 
tích cực thi công, Bệnh viện 
điểu trị bệnh CÒVID-19 
tỉnh đã hoàn thành đưa vào

phức tạp là TX.Vĩnh Châu và 
huyện Trần Đề. Đối tượng ưu 
tiên tiêm vaccine bao gồm, 
người mắc bệnh mãn tính, 
bệnh nền, người trên 50 tuổi, 
phụ nữ có thai trên 13 tuần, 
các đối tượng sống trong 
vùng dịch, người điều khiển 
phương tiện vận chuyển 
hàng hóa, các tiểu thương và 
người lao động tại các doanh 
nghiệp, khu công nghiệp, 
cơ sở sản xuất... nhằm tiến 
tới mục tiêu miễn dịch cộng 
đồng và từng bước ngăn 
chặn, đẩy lùi dịch COVID-19 
trên địa bàn tỉnh.

sử dụng, với quy mô 150 
giường bệnh; trong đó, có 30 
giường hồi sức tích cực, 60 
giường điều trị bệnh mức độ 
trung bình và bệnh nhân có 
bệnh lý nền cần điều trị, 60 
giường điểu trị bệnh mức độ 
nhẹ hoặc không triệu chứng.

Công bố triển khai hoạt động Bệnh viện 
diều trị bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng
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Nhiệm vụ của Bệnh viện là 
thu dung, điều trị bệnh nhân 
COVID-19 theo quy định, với 
đội ngũ gồm 131 cán bộ, 
y sỹ, bác sĩ, nhân viên y tế 
thuộc Bệnh viện Đa khoa Sóc 
Trăng và huy động nhân lực 
từ các bệnh viện khác trong 
trường hợp cấp thiết. Trong

Chiều ngày2-10,Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ 
chức buổi họp mặt mừng lễ 
Sene Đôlta 2021 của đong 
bào dân tộc Khmer. Tại buổi 
họp mặt, các đại biểu đã được 
nghe thư chúc mừng lễ Sene 
Đôlta năm 2021 của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Sóc Trăng gửi 
đến các chức sắc, sư sãi, 
cán bộ, chiến sĩ, gia đình 
chính sách là người Khmer 
trong tỉnh. Phát biểu tại buổi 
gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Văn Lâu chúc toàn thể 
đồng bào Khmer đón lễ Sene 
Đôlta năm 2021 thật nhiều 
niềm vui, mạnh khỏe, hạnh

điều kiện dịch bệnh đang 
diễn biến rất phức tạp, việc 
thành lập là đưa vào hoạt 
động Bệnh viện điều trị bệnh 
COVID-19 là điều kiện quan 
trọng để thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống dịch, bảo vệ 
sức khỏe và tính mạng của 
nhân dân.

phúc và an toàn. Chủ tịch 
UBND tỉnh cho rằng, những 
thành quả phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh trong thời 
gian qua có sự đóng góp rất 
quan trọng của Hội Đoàn kết 
Sư sãi yêu nước tỉnh và các vị 
chức sắc, chức việc và đồng 
bào là người Khmer trên địa 
bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh 
mong muốn, trong thời gian 
tới, bằng trách nhiệm và uy 
tín của mình, quý Hòa thượng, 
Thượng tọa, Đại đức, nhân sĩ, 
trí thức, cán bộ hưu trí, tiếp 
tục đồng hành cùng với cấp 
ủy, chính quyền triển khai 
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, cùng nhau xây dựng tỉnh

Họp mặt mừng lễ Sene Đôlta 2021 
của đồng bao Khmer Nam bộ
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Sóc Trăng phát triển giàu thực hiện nghiêm các quy 
đẹp, văn minh; đồng thời, định về phòng chống dịch, 
cùng tuyên truyền, vận động cùng quyết tâm chiến thắng 
đồng bào Khmer đồng lòng đại dịch COVID-19.

Hàng chục ngàn người từ các tỉnh 
tự phát trở về Sóc Trăng

Trong các ngày đầu 
tháng 10, đặc biệt là ngày 
3 và 4/10 đã có hàng chục 
ngàn người từ các tỉnh, 
thành khác như TP.HỒ Chí 
Minh, Bình Dương, Đổng 
Nai... trở vể Sóc Trăng bằng 
các phương tiện cá nhân. Đa 
số những người trở về là lao 
động bị mất việc làm do ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19 
khi các tỉnh, thành này thực 
hiện giãn cách xã hội kéo 
dài. Để đảm bảo an toàn 
cho công dân, lực lượng 
chức năng đã túc trực tại 
các chốt cửa ngõ đón và 
đưa về vùng đệm tại Trung 
tâm Văn hóa - Triển lãm Hổ 
Nước Ngọt để phân luồng 
trước khi trở về địa phương 
cách ly y tế. Theo đó, các 
địa phương tiến hành phân 
luồng, sàng lọc, xét nghiệm 
sau khi tiếp nhận công dân

cách ly tập trung; nỗ lực 
đảm bảo thực hiện tốt công 
tác hậu cần, công tác chăm 
lo cho người dân. Thấu hiểu 
được những khó khan của 
người dân khi trở về quê 
trong tình hình dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, gặp khó 
khăn về việc làm, thu nhập, 
lãnh đạo tỉnh đã kịp thời đến 
thăm hỏi, động viên người 
dân ngay tại điểm tập kết 
phân luồng và các điểm 
cách ly tập trung; đồng thời 
trực tiep ho trợ thực pham và 
chỉ đạo các cấp, các ngành 
kịp thời phối hợp tổ chức tốt 
các biện pháp để phục vụ 
người dân an tâm thực hiện 
tốt quy định về cách ly tập 
trung. Tuy nhiên, do cùng 
lúc một số lượng lớn người 
dân trở về tỉnh đã gây áp lực 
lớn cho các khu cách ly tập 
trung trong tỉnh .a
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BỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN 
THÁNG 12-2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định một số nội dung trọng 
tâm để cấp ủy Đảng, Mật trận Tổ quốc và các đoàn thể tập 
trung tuyên truyền trong cuối tháng 11 và tháng 12-2021 
như sau:

1. Tuyên truyền Kết luận 
21-KL/TVV, ngày 25/10/2021 
của Ban Chấp hành Trung 
ương về đẩy mạnh xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị; Quy định 37-QĐ/ 
TW, ngày 25/10/2021 của Ban 
Chấp hành Trung ương về 
những điều đảng viên không 
được làm thay thế Quy định 
47-QĐ/TVV, ngày 01/11/2011; 
Kết luận 12-KL/TW, ngày 
12/8/2021 của Bộ Chính trị 
về công tác người Việt Nam ở 
nước ngoài trong tình hình mới, 
theo Hướng dẫn số 27-HD/ 
BTGTVV, ngày 20/10/2021 của 
Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Tuyên truyền kỳ họp 
thứ 2, Quốc hội khóa XV. 
Trong đó nhấn mạnh: Đợt 1,

kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 
XV đã diễn ra theo hình thức 
trực tuyến thành công tốt đẹp, 
bảo đảm chất lượng và tiến 
độ đúng theo yêu cầu đặt ra; 
đợt 2 của kỳ họp diễn ra theo 
hình thức trực tiếp, kỳ họp 
giành thời gian 2,5 ngày thực 
hiện phiên chất vấn và trả lời 
chất vấn Thủ tướng Chính phủ 
và 4 thành viên Chính phủ là 
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng 
Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ LĐ- 
TB và XH, Bọ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư.

3. Tuyên truyền sự kiện 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính tham dự Hội 
nghị COP26, thăm làm việc 
tại Vương quốc Anh; thăm 
chính thức Cộng hòa Pháp;
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trong đó nhấn mạnh: việc 
Thủ tướng Chính phủ tham 
dự Hội nghị COP26 thể hiện 
mạnh mẽ thông điệp về một 
Việt Nam trách nhiệm, chủ 
động, tích cực chung tay 
củng cộng đổng quốc tế giải 
quyết thách thức toàn cầu về 
biến đổi khí hậu.

4. Tuyên truyền để nhân 
dân nhận thức đúng về vấn 
đề: thích ứng an toàn, linh 
hoạt trong điều kiện sống 
chung với dịch COVID-19; 
hình thành nên ý thức, trách 
nhiệm của từng thành phần 
tham gia vào công cuộc thích 
ứng lâu dài, linh hoạt, phòng 
ngừa và kiểm soát hiệu quả 
với dịch COVID-19. Tuyên 
truyền các giải pháp, văn văn 
chỉ đạo của tỉnh về phòng, 
chống dịch COVID-19; Chiến 
dịch tiêm vaccine.

5. Duy trì việc 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 Chí Minh và các phong 
trào thi đua yêu nước. Vận 
động đảng viên, đoàn viên,

hội viên và nhân dân tích cực 
tham gia Cuộc thi Trắc nghiệm 
trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề 
toàn khóa về học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh năm 2021 
trên trang thông tin Đảng bộ 
tỉnh Sóc Trăng (bắt đầu từ 
ngày 4/10/2021 và kết thúc 
vao ngày 10/12/2021).

6. Tuyên truyền các sự 
kiện chính trị - xã hội quan 
trọng và ý nghĩa các ngày 
lễ, kỷ niệm lớn như: 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 /2021), 
32 năm Ngày thành lập Hội 
Cựu chiến binh Việt Nam 
(6/12/1989 - 6/12/2021),
75 năm Ngày Toàn quốc 
kháng chiến (19/12/1946 - 
19/12/2021), 61 năm Ngày 
Thành lập Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam (20/12/1960 
- 20/12/2021), 77 năm Ngày 
Thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam (22/12/1944 - 
22/12/2021) và 32 năm Ngày 
hội quốc phòng toàn dân 
(22/12/1989 - 22/12/2021 ).□
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THÔNG TIN TRONG Nước
MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ Tư, 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Từ ngày 4 - 7/10/2021, 
tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa 
XIII tổ  chức Hội nghị lần thứ tư 
để thảo luận và cho ý  kiến về 
các nội dung chủ yếu sau:
*vể kinh tế  - xã hội năm 
2021 -  2022

Ban Chấp hành Trung 
ương (BCHTVV) đã xem xét, 
nghiên cứu, thảo luận, góp 
ý cụ thể vào các báo cáo 
về tình hình kinh tế - xã hội 
năm 2021, dự kiến Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 
2022; tình hình thực hiện ngân 
sách nhà nước năm 2021, dự 
toán ngân sách nhà nước 
năm 2022 và Kế hoạch tài 
chính - ngân sách nhà nước 
3 năm 2022 - 2024; việc lùi 
thời điểm thực hiện cải cách 
chính sách tiền lương theo 
Nghị quyết số 27-NQ/TVV.

Trung ương thống nhất 
nhận định, năm 2021 - năm 
đầu tiên triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, bên cạnh thuận lợi, 
nước ta đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức. Với 
sự nỗ lực của toàn Đảng, 
toàn dân, hệ thống chính trị 
và cộng đồng doanh nghiệp, 
tình hình kinh tế - xã hội tiếp 
tục có một số chuyển biến 
tích cực trong bối cảnh dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp 
và bùng phát mạnh tại một 
số địa phương, kinh tế vĩ mô 
ổn định, lạm phát được kiểm 
soát, các cân đối lớn của nền 
kinh tế cơ bản được giữ vững 
và cơ bản bảo đảm nguồn lực 
cho công tác phòng, chống 
dịch bệnh và các nhiệm vụ 
cấp bách khác...

Bên cạnh những kết quả, 
thành tích đạt được, Trung
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ương cũng chỉ rõ những khó 
khăn, thách thức mới đang 
đặt ra; những hạn chế, yếu 
kém cần khắc phục; phân tích 
làm rõ các nguyên nhân, nhất 
là nguyên nhân chủ quan; đối 
chiếu, phân tích khả năng 
hoàn thành những mục tiêu, 
nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 
năm 2021.

BCHTW cơ bản tán thành 
nội dung báo cáo về tình hình 
phòng, chống dịch COVID-19; 
quan điểm, chủ trương và giải 
pháp về phòng, chống dịch 
trong tình hình mới.

Trên cơ sở phân tích, 
dự báo các khả năng có thể 
xảy ra, bám sát với tình hình 
thực tiễn, nhất là tình hình 
dịch bệnh trên thế giới và ở 
nước ta trong thời gian tới, 
Trung ương xác định mục 
tiêu tổng quát, các chĩ tiêu 
cơ bản, quan trọng nhất; các 
định hướng, chủ trương, chính 
sách, nhiệm vụ, giải pháp và 
kế hoạch, lộ trình triển khai 
thực hiện cụ thể cho năm 
2022, bảo đảm bám sát thực 
tiễn, có tính khả thi cao, đáp 
ứng được yêu cầu của Kế 
hoạch phát triển kinh tế -xã

hội, tài chính - ngân sách nhà 
nước hằng năm, gắn với việc 
phòng, chống, kiểm soát dịch 
bệnh và thực hiện lộ trình cải 
cách chính sách tiền lương. 
*về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

BCHTW thống nhất xác 
định sự lãnh đạo của Đảng là 
nhân tố hàng đầu quyết định 
mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam; công tác xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt 
và thường xuyên tự đổi mới, tự 
chỉnh đốn nhằm không ngừng 
nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của Đảng.

Thực hiện các Nghị quyết 
Trung ương 4, khóa XI, khóa 
XII và các quyết định, quy định 
của BCHTW, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, trong 
thời gian qua, chúng ta đã dạt 
được nhiều kết quả bước đầu 
rất quan trọng, có bước đột 
phá trong công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Kết quả 
công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng được toàn Đảng, toàn 
dân ủng hộ, đồng tình, đánh 
giá cao. Tuy nhiên, tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính
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trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên vẫn chưa 
được ngăn chặn, đẩy lùi một 
cách căn bản, có mặt, có lúc, 
có bộ phận còn diễn biến 
phức tạp, tinh vi hơn.

Phát huy tinh thần trách 
nhiệm, thẳng thắn, với kinh 
nghiệm và thực tiễn phong 
phú ỗ địa phương, cơ quan, 
đơn vị đang công tác, các ủy 
viên Trung ương đã nghiên 
cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng 
góp nhiều ý kiến thiết thực, 
cụ thể về tình hình, nguyên 
nhân, cũng như xác định rõ 
các mục tiêu, quan điểm, tư 
tưởng chỉ đạo và những chủ 
trương, biện pháp phù hợp 
đối với từng nội dung, vấn 
đề, nhất là những giải pháp 
có tính dột phá trong nhiệm 
kỳ này đối với việc tiếp tục 
đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính 
trị; kiên quyết ngăn chặn, 
đẩy lùi, xử lý nghiêm cán 
bộ, đảng viên suy thoái về 
tư tưởng chính trị, dạo đức, 
lối sống, những hành vi tham 
nhũng, tiêu cực và những

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa.”

BCHTVV xem xét, thảo 
luận, cho ý kiến vào dự thảo 
Quy định mới về những điều 
đảng viên không được làm, 
bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, 
dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ 
kiểm tra, giám sát. Qua dó, 
góp phần điều chỉnh nhận 
thức và hành vi của cán bộ, 
đảng viên theo hướng tích 
cực, đúng đắn, tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn 
nữa trong công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng thời gian tới; 
đồng thời, coi đây là căn cứ, 
cơ sở quan trọng để xem xét, 
xử lý các vi phạm của cán bộ, 
đảng viên.

3. BCHTW nhất trí cao 
thông qua các nghị quyết, kết 
luận của Hội nghị Trung ương 
lần này; kêu gọi toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân tăng 
cường đoàn kết, thống nhất 
ý chí và hành động, phát huy 
những kết quả quan trọng, 
toàn diện đã đạt được trong 
9 tháng qua; nỗ lực phấn 
đấu, vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức, nhất là những khó
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khăn do tác động của đại dịch 
COVID-19, bao gồm cả việc 
thực hiện nhiệm vụ trung tâm 
là phát triển kinh tế - xã hội 
và việc thực hiện nhiệm vụ 
then chốt là xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền 
về kết quả Hội nghị Trung 
ương 4, khóa XIII, cẩn chú 
trọng một số nội dung sau:

- Thông tin, tuyên truyền 
sâu rộng về các nội dung chủ 
yếu được BCHTW thảo luận, 
thông qua; nhấn mạnh việc 
tổ chức thực hiện có kết quả 
các nghị quyết, kết luận của 
Trung ương tại Hội nghị lần 
này sẽ góp phần quan trọng 
đưa Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng vào cuộc sống, 
thúc đẩy việc hoàn thành

Phơ-ri-đd-rích Ăng-ghen 
(Friedrich Engels) sinh ngày 
28/11/1820 ở thành phố 
Barmen tỉnh Rhein, Vương

thắng lợi nhiệm vụ phòng, 
chống dịch COVID-19, phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
an sinh xã hội và đời sống 
của nhân dân, giữ vững ổn 
định chính trị - xã hội và xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị ngày 
càng trong sạch, vững mạnh.

- Tuyên truyền nhấn 
mạnh các thông điệp quan 
trọng của đồng chí Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng trong 
bài phát biểu khai mạc và bế 
mạc Hội nghị Trung ương 4, 
khóa xíll.

- Tuyên truyền về vai trò, 
trách nhiệm của các cấp ủy, 
chính quyền trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
quán triệt, triển khai thực hiện 
thật tốt các nghị quyết, kết 
luận của Hội nghị Trung ương 
lần này.

quốc Phổ, trong một gia đình 
chủ xưởng dệt. ông là nhà lý 
luận chính trị, một triết gia và 
nhà khoa học nổi tiếng người

KỶ NIỆM 201 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN  
(28 /11 /1820-28 /11 /2021)
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Đức thế kỷ XIX, người cùng 
với Các Mác (Karl Marx) 
sáng lập và phát triển chủ 
nghĩa cộng sản. Sự nghiệp 
suốt đời của Ph.Ăng-ghen 
gắn liền, khăng khít và trở 
thành sự nghiệp chung với 
C.Mác. Với bộ óc thiên tài, 
trái tim nhân hậu và đức tính 
khiêm nhường, Ph.Ăng-ghen 
đã dâng hiến cho nhân loại 
nhiều tư tưởng, lý luận có 
giá trị lịch sử to lớn và có ý 
nghĩa soi sáng con đường 
xây dựng xã hội mới tiến bộ 
hơn - xã hội XHCN cho các 
dân tộc trên thế giới. Những 
đóng góp vĩ đại của Ph.Ăng- 
ghen trong hệ thống lý luận 
của chủ nghĩa Mác đã được 
khẳng định và được tôi luyện 
trong thực tiễn phong trào 
công nhân và cuộc đấu tranh 
xây dựng xã hội XHCN, đòi 
công lý, công bằng và cải 
thiện cuộc sống cho giai cấp 
vô sản.

Ph.Ăng-ghen là người 
thầy vĩ đại của giai cấp vô 
sản. Cuộc đời và sự nghiệp 
của ông có nhiều công lao, 
đóng góp, cống hiến vĩ đại 
đối với Chủ nghĩa Cộng sản

và phong trào công nhân 
quốc tế như: (1) Đã cùng với 
C.Mác xây dựng, tạo lập nển 
tảng tư tưởng và hoàn thiện 
lý luận cho học thuyết cách 
mạng. (2) Có những cống 
hiến trong học thuyết giá trị 
thặng dư - phát hiện vĩ đại thứ 
hai của học thuyết Mác. (3) 
Có cống hiến đặc sắc trong 
việc phát hiện sứ mệnh lịch 
sử toàn thế giới của giai cấp 
công nhân - phát hiện vĩ đại 
thứ ba của học thuyết Mác. 
(4) Bảo vệ, phát triển chủ 
nghĩa Mác, góp phần làm cho 
chủ nghĩa Mác luôn có giá trị 
khoa học và cách mạng.

Kỷ niệm 201 năm 
Ngày sinh Ph.Ăng-ghen 
(28/11/1820 - 28/11/2021), 
trong bối cảnh toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân đang 
thi đua lập thành tích cao 
nhất chào mừng Kỷ niệm 75 
năm Ngày Toàn quốc kháng 
chiến, chúng ta càng hiểu rõ 
hơn cuộc đời, sự nghiệp và 
công lao to lớn, cống hiến vĩ 
đại của ông đối với sự nghiệp 
cách mạng của giai cấp vô 
sản trên toàn thế giới. Trong 
bối cảnh khoa học và công
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nghệ đang phát triển như 
vũ bão, cùng với những hậu 
quả nặng nề từ thiên tai, dịch 
COVID-19 càng cho thấy giá 
trị những tiên đoán, nhận định 
của C.Mác, Ph.Ăng-ghen và 
V.I.Lênin là rất chính xác. 
Thành tựu của Việt Nam và 
các quốc gia dựa trên Chủ 
nghĩa Mác trong công cuộc 
bảo vệ công dân, phát triển 
đất nước trong phòng, chống 
dịch COVID-19 đã khiến cả 
thế giới ngưỡng mộ. Với thế 
hệ hôm nay cần nhận thức 
đầy đủ, vận dụng và phát 
triển tư tưởng của Ph.Ăng- 
ghen vào sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam trong tình 
hình mới.

Để tôn vinh, tri ân công 
lao, đóng góp vĩ đại của 
Ph.Ăng-ghen đối với kho 
tàng lý luận của nhân loại và 
phong trào công nhân, cách 
mạng vô sản thế giới, công 
tác tuyên truyền cần chú 
trọng một số nội dung sau:

- Thông tin, tuyên truyền 
về cuộc đời, sự nghiệp, công 
lao, đóng góp to lớn của 
Ph.Ăng-ghen dối với cách 
mạng vô sản thế giới, nhất

là đối với việc phát triển chủ 
nghĩa xã hội khoa học, phong 
trào công nhân và các Đảng 
vô sản trên thế giới.

- Tuyên truyền về những 
thành tựu, kết quả nổi bật 
trong việc vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh vào thực 
tiễn cách mạng Việt Nam. 
Tuyên truyền các tác phẩm 
kinh điển của Ph.Ăng-ghen, 
nhấn mạnh tính lý luận, khoa 
học và ý nghĩa to lớn của các 
tác phẩm này đối với nhận 
thức của nhân loại; tuyên 
truyền các hoạt động kỷ niệm 
diễn ra ở ban, bộ, ngành, 
đoàn thể từ Trung ương đến 
các địa phương...

- Tích cực đấu tranh, 
phản bác thông tin, quan 
điểm xuyên tạc, phủ nhận tư 
tưởng, công lao to lổn, cống 
hiến vĩ đại của Ph.Ăng-ghen 
đối với sự nghiệp cách mạng 
vô sản thế giới. Hiện nay, 
các thế lực thù địch đang 
ra sức xuyên tạc, phủ nhận 
chủ nghĩa Mác và phủ nhận 
những đóng góp của Ph.Ăng- 
ghen. Do đó, cần tiếp tục 
khẳng định công lao to lớn
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của Ph.Ăng-ghen trong việc biệt quan trọng đối với việc 
bảo vệ, phát triển chủ nghĩa bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Mác. Điều này có ý nghĩa đặc Đảng ta hiện nay.

MỘT SỐ TÌNH HÌNH PHÁT TRIEN k in h  t ế  - XÃ HỘI 
TRONG NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2021;

GIẢI PHÁP NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

*Một số  kết quả chủ yếu
Do tác động của dịch 

bệnh COVID-19, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế quý III giảm 
6,17% so với cùng kỳ năm 
2020, kéo tăng trưởng kinh 
tế 9 tháng chỉ đạt 1,42% 
nhưng nền kinh tế vẫn có 
những điểm sáng. Kinh tế vĩ 
mô ổn định, lạm phát ở mức 
thấp, các cân đối lớn được 
bảo đảm. Khu vực nông, lâm, 
thủy sản tiếp tục đóng vai trò 
bệ đỡ cho nền kinh tế trong 
đại dịch, là khu vực duy nhất 
tăng trưởng dương trong quý 
111-2021 với 1,04%. Xuất khẩu 
hàng hóa tháng 9 mặc dù 
giảm 0,8% so với tháng trước 
và giảm 0,6% so với cùng 
kỳ năm 2020, nhưng tính 
chung 9 tháng năm 2021, kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa 
ước tính đạt 240,52 tỷ USD, 
tăng 18,8% so với cùng kỳ.

Vốn FDI đăng ký 9 tháng ước 
đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4%, 
trong đó số các dự án quy mô 
lớn tăng mạnh...

Công tác an sinh xã hội 
định kỳ và công tác giảm 
nghèo bền vững tiếp tục 
được quan tâm. Trong 9 
tháng năm 2021, tổng trị giá 
tiền và quà hỗ trợ cho các 
đối tượng bị ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19 là 10.434,1 
tỷ đồng (Trong đó, hỗ trợ cho 
các đối tượng người có công, 
thân nhân người có công là 
4.014,9 tỷ đồng, hỗ trợ cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo là 1.624 
tỷ đồng; hỗ trợ cứu đói và 
các đối tượng bảo trợ xã hội 
và đối tượng khác là 2.349,1 
tỷ đồng; hỗ trợ người dân do 
tình hình bão lũ, hạn hán, 
xâm nhập mặn... là 2.446,1 tỷ 
đổng. Có hơn 29,3 triệu thẻ 
bảo hiểm xã hội/sổ/thẻ khám
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chữa bệnh miễn phí được 
phát, tặng cho các đối tượng 
thụ hưởng). Bộ Giáo dục và 
Đào tạo đã kịp thời đưa ra 
các phương án ứng phó; chỉ 
đạo, hướng dẫn phù hợp để 
vừa đảm bảo an toàn cho học 
sinh, giáo viên, vừa thực hiện 
kế hoạch năm học. Số vụ tai 
nạn giao thông, số người chết 
và số người bị thương do tai 
nạn giao thông trong tháng 9 
giảm mạnh so với tháng trước 
và so với cùng kỳ năm 2020 
do nhiều địa phương tiếp tục 
thực hiện phòng chống dịch 
CÒviD-19 theo Chỉ thị số 15/ 
CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT- 
TTg của Thủ tướng Chính 
phủ (Trong 9 tháng, trên địa 
bàn cả nước xảy ra 8.135 vụ 
tai nạn giao thông, bao gồm 
5.237 vụ tai nạn giao thông 
từ ít nghiêm trọng trở lên và 
2.898 vụ va chạm giao thông, 
làm 4.146 người chết, 2.695 
người bị thương và 2.932 
người bị thương nhẹ). Trật tự 
an toàn xã hội được bảo đảm; 
quốc phòng, an ninh được 
giữ vững. Đối ngoại được đẩy 
mạnh, đặc biệt là ngoại giao 
vaccine.

Bên cạnh kết quả đạt 
được, nền kinh tế nước ta còn 
nhiều khó khăn, thách thức: 
Nhiều hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, lưu thông hàng 
hóa bị đình trệ, chi phí tăng 
cao, một số chuỗi sản xuất bị 
đứt gãy cục bộ; nguy cơ nợ 
xấu gia tăng; giải ngân vốn 
đẩu tư công đạt thấp. Việc 
làm, sinh kế, đời sống một 
bộ phận người dân, người lao 
động bị ảnh hưởng nặng nề, 
nhất là ở những địa bàn có 
dịch COVID-19 bùng phát...
*Nhiệm  vụ và giải pháp 
trong thời gian tới

Tại phiên họp thường kỳ 
Chính phủ tháng 9, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính 
nhấn mạnh, việc thực hiện 
mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
của nước ta những tháng cuối 
năm 2021 sẽ phụ thuộc rất lớn 
vào việc phục hổi sản xuất, 
kinh doanh và thực hiện chiến 
lược “thích ứng an toàn, linh 
hoạt và kiểm soát hiệu quả 
dịch bệnh”. Vì vậy, các cấp, 
các ngành cần quán triệt và 
thực hiện nghiêm, thống nhất 
quan điểm vừa phòng, chống 
dịch hiệu quả, vừa khôi phục
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và thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội. Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu các bộ, ngành, địa 
phương thực hiện tốt một số 
giải pháp sau:

Thứ nhất, thực hiện quyết 
liệt, đổng bộ, hiệu quả các 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
theo các Nghị quyết, Kết 
luận, Chỉ thị của Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ và chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, phối hợp linh 
hoạt chính sách tài khóa với 
chính sách tiền tệ, tạo ổn 
định nền tảng kinh tế vĩ mô; 
kiểm soát tốt lạm phát; bảo 
đảm các cân đối lớn của 
nền kinh tế; đẩy mạnh giải 
ngân vốn đẩu tư công. Tăng 
cường quản lý, giám sát 
chặt chẽ các lĩnh vực kinh tế 
có rủi ro cao.

Thứ ba, bảo đảm lưu 
thông hàng hóa, đi lại của 
người dân thông suốt nội tỉnh 
và liên tỉnh; hướng dẫn công 
khai các yêu cầu trong phòng, 
chống dịch Covid-19 thống 
nhất trên toàn quốc.

Thứ tư, phục hồi hoạt 
động tại các khu công nghiệp,

khu kinh tế, khu chế xuất... 
và hoạt động của các doanh 
nghiệp trên toàn quốc; tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh 
nghiệp để giữ đơn hàng, duy 
trì chuỗi cung ứng, chuỗi sản 
xuất, nỗ lực giành đơn hàng 
cho mùa cao điểm mua sắm 
cuối năm ở châu Âu, Bắc Mỹ, 
nhất là các ngành hàng chủ 
lực (dệt may, da giày...), các 
doanh nghiệp FDI. Tổ chức 
khai thác, tận dụng cơ hội từ 
các Hiệp định thương mại tự 
do (FTA) để có giải pháp phát 
triển thị trường, tháo gỡ rào 
cản, thúc đẩy xuất khẩu.

Thứ năm, bảo đảm an 
sinh xã hội, an dân, ổn định 
chính trị, xã hội; triển khai hiệu 
quả chính sách hỗ trợ người 
lao động, người sử dụng lao 
động. Xây dựng hướng dẫn 
tổ chức dạy và học phù hợp 
với tình hình, mức độ nguy cơ 
dịch bệnh từng địa phương. 
Thực hiện các chính sách, 
giải pháp hỗ trợ học sinh, 
sinh viên, nhất là các cháu 
gặp khó khăn, mất cha mẹ, 
người thân do dịch Covid-19.

Thứ sáu, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn
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xã hội; phòng ngừa, đấu 
tranh hiệu quả với các loại tội 
phạm; tăng cường công tác 
phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí.
*Công tác tuyên truyền trong 
thời gian tới, cần chú trọng 
một số nội dung sau

- Thông tin, tuyên truyền 
những kết quả đạt được và 
khó khăn, thách thức của 
nền kinh tế nước ta trong 9 
tháng năm 2021, nhấn mạnh 
những nỗ lực, quyết tâm 
của các cấp, các ngành, địa 
phương và nhân dân trong 
việc thực hiện thống nhất 
quan điểm vừa phòng, chống 
dịch hiệu quả, vừa khôi phục

Trong thời gian qua, kinh 
tế số Việt Nam phát triển 
mạnh cả về nền tảng hạ tầng 
và thị trường kinh doanh. 
Internet đã trở thành một 
phần thiết yếu của các ngành 
thương mại dịch vụ, như: 
ngân hàng, giao thông, y tế..., 
ước tính mức độ đóng góp

và thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội.

-Tuyên truyền những giải 
pháp của Chính phủ và các 
địa phương về phát triển kinh 
tế - xã hội trong những tháng 
cuối năm 2021, trong đó nhấn 
mạnh giải pháp tháo gỡ khó 
khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và 
người dân bị ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19.

- Nắm bắt tình hình dư 
luận trong các tầng lớp nhân 
dân, tập trung tuyên truyền, 
tạo sự đồng thuận trong xã 
hội về các chủ trương, nhiệm 
vụ, giải pháp phát triển kinh 
tế - xã hội và phòng, chống 
dịch bệnh COVID-197

của Internet là khoảng 2 - 3% 
GDP của Việt Nam và dự báo 
sẽ tăng đến 40 - 50% GDP 
trong tương lai. Năm 2007, số 
người sử dụng Internet ở Việt 
Nam là 17,7 triệu người; đến 
năm 2020 đã tăng lên 68,17 
triệu, xấp xỉ 70,3% dân số.

Theo báo cáo “Nền kinh

NHỮNG THUẬN LỢl VÀ KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIEN  
NỀN KINH TỂ' SỐ ở VIỆT NAM HIỆN NAY, MỘT SỐ GIẢI 

PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 3 7



tế số Đông Nam Á 2020”, 
năm 2020 nền kinh tế số Việt 
Nam đạt 14 tỷ USD, dẫn đầu 
khu vực Đông Nam Á cùng 
với Indonesia. Theo Tập đoàn 
Miniwatts Marketing, Việt 
Nam hiện xếp thứ 13 trong 
top 20 quốc gia có số dân 
sử dụng mạng Internet đông 
nhất thế giới. Dự kiến đến 
năm 2025, nền kinh tế số Việt 
Nam đạt 52 tỷ USD, bao gồm 
các lĩnh vực: Thương mại điện 
tử, du lịch trực tuyến, truyền 
thông trực tuyến và gọi xe 
công nghệ.

Sự phát triển của nền 
kinh tế số ở Việt Nam hiện 
nay có những thuận lợi và 
khó khăn sau:
"'Thuận lợi

- Chính phủ Việt Nam 
đã có nhiều chính sách, thể 
hiện quyết tâm lớn trong định 
hướng, hành động và tận 
dụng mọi cơ hội của cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0 
nhằm thúc đẩy phát triển kinh 
tế số ở Việt Nam.

- Việt Nam có tỷ lệ dân 
số trẻ cao, cung cấp nguồn 
nhân lực cho phát triển kinh

tế số ở Việt Nam. Với lợi thế 
dân số trẻ, cách thức tiêu 
dùng, có nền tảng toán học 
và công nghệ thông tin tương 
đối tốt, người Việt Nam lại 
yêu thích và nhanh nhạy tiếp 
cận với công nghệ mới, đây 
chính là chìa khóa thành công 
để thúc đẩy kinh tế số ở Việt 
Nam phát triển.

- Nền tảng hạ tầng kinh 
tế số của Việt Nam khá thuận 
lợi cho việc chuyển đổi và ứng 
dụng số. Việt Nam có mạng 
lưới hạ tầng mạng viễn thông, 
hạ tầng công nghệ thông tin 
và internet phát triển nhanh 
chóng, bao phủ rộng khắp và 
hiện đại không thua kém các 
nước tiên tiến trên thế giới. Tỷ 
lệ người dân sử dụng internet 
và điện thoại thông minh cao, 
nằm trong top đầu các nước 
có tốc độ tăng trưởng nhanh 
nhất thế giới.

- Thời gian gần đây, các 
hình thức của kinh tế số ở Việt 
Nam phát triển đa dạng và có 
xu hướng phát triển mạnh mẽ 
hơn trong những năm tới. Xu 
hướng số hóa, chuyển đổi và 
ứng dụng công nghệ số trên 
nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế,
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từ thương mại đến giao thông, 
ngân hàng, y tế, giáo dục, du 
lịch, giải trí, quảng cáo và các 
dạng ứng dụng trực tuyến... 
Trong đó, Thương mại diện 
tử phát triển nhanh cả về quy 
mô lẫn hình thức.

Hệ thống chính trị và nền 
kinh tế vĩ mô Việt Nam luôn 
duy trì ổn định. Cùng với sự 
tăng trưởng kinh tế nhanh và 
một nền kinh tế ngày càng 
hội nhập sâu rộng với thế 
giới, sự gia tăng thu nhập 
của người dân, sự lớn mạnh 
của tầng lớp trung lưu và thị 
trường rọng lớn với gần 100 
triệu dân. Đây thực sự là nền 
tảng thúc đẩy kinh tế số nói 
chung và thương mại điện tử 
nói riêng phát triển.

Dịch bệnh COVID-19 
trên phạm vi toàn cầu và 
Việt Nam, bên cạnh những 
thách thức đổng thời cũng là 
chất “xúc tác” thúc đẩy các 
doanh nghiệp và Chính phủ 
thúc đẩy nhanh chóng, tích 
cực, mạnh mẽ hơn quá trình 
chuyển đổi số, nhất là kinh 
tế số. Do tác động của đại 
dịch, kinh tế số không còn 
chỉ là sự lựa chọn mà đã

trở thành yêu cầu bắt buộc 
đối với mỗi quốc gia, doanh 
nghiệp, trong đó có Việt Nam 
để tồn tại và phát triển trong 
bối cảnh tình hình mới.
*Khó khăn

- Hệ thống thể chế, chính 
sách cũng như các thiết chế 
thực thi, giải quyết tranh chấp 
và hiệu lực của cơ quan thực 
thi liên quan đến phát triển 
kinh tế số còn chưa đồng bộ 
và hiệu quả nên chưa khai 
thác hết tiềm năng để phát 
triển kinh tế số.

- Cơ sỏ dữ liệu của nhiều 
bộ, ngành, địa phương đang 
xây dựng còn manh mún và 
phân tán, không có sự kết nối 
liên thông.

- Các doanh nghiệp kinh 
tế số ở Việt Nam đang chịu sự 
cạnh tranh của doanh nghiệp 
nước ngoài.

- Kinh tế số nói chung và 
thương mại điện tử nói riêng 
vẫn có một khoảng cách lớn 
giữa thành thị với các khu vực 
nông thôn, miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đổng bào 
dân tộc thiểu số của nước ta.

- Nhận thức của người
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dân và một bộ phận cán bộ 
quản lý nhà nước về kinh tế 
số còn hạn chế, kỹ năng sử 
dụng internet an toàn thấp và 
chưa theo kịp với tốc độ phát 
triển của công nghệ.

- Chất lượng nguồn 
nhân lực chưa đáp ứng yêu 
cầu chuyển đổi sang kinh 
tế số. Việt Nam đang có sự 
thiếu hụt nguồn nhân lực 
chất lượng cao, nhất là nhân 
lực công nghệ thông tin và 
truyền thông.
*Một số  giải pháp phát triển  
nền kinh tế  số  ở Việt Nam 
trong thời gian tới

Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng xác định, đến năm 2025, 
kinh tế số chiếm tỷ trọng 20% 
GDP; đến năm 2030, kinh tế 
số chiếm khoảng 30% GDP. 
Để đạt mục tiêu trên, Văn kiện 
cũng nhấn mạnh yêu cầu cải 
thiện môi trường kinh doanh, 
thúc đẩy khỏi nghiệp sáng 
tạo, phát triển các ngành, 
lĩnh vực, các doanh nghiệp 
trên nền tảng ứng dụng mạnh 
mẽ các thành tựu của khoa 
học công nghệ, nhất là cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0;

tập trung hoàn thiện thể chế, 
chính sách, pháp luật phù 
hợp với cơ chế thị trường và 
thông lệ quốc tế để phát triển 
kinh tế số, xã hội số. Phát 
triển mạnh hạ tầng công nghệ 
thông tin, xây dựng và phát 
triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu 
quốc gia, vùng, địa phương 
kết nối đồng bộ, thống nhất, 
tạo nền tảng phát triển kinh tế 
số, xã hội số...

Để phát triển kinh tế số ở 
Việt Nam, cần tập trung vào 
một số giải pháp sau:

- Thứ nhất, xây dựng, 
hoàn thiện thể chế, pháp luật, 
chính sách nhằm tạo khuôn 
khổ cho phát triển kinh tế số.

- Thứ hai, đẩy mạnh cải 
cách và số hóa các cơ quan 
quản lý nhà nước cũng như 
các doanh nghiệp, bao gồm 
việc xây dựng kết cấu hạ 
tầng dữ liệu quốc gia, xây 
dựng chiến lược quản trị số. 
Cải cách mạnh mẽ thủ tục 
hành chính như đơn giản hóa, 
số hóa, điện tử hóa, minh 
bạch hóa thông tin để hỗ trợ 
người dân và doanh nghiệp. 
Tập trung vào việc phát triển

4 0  THÔNG BÁO NỘI BỘ 11 -2021



chính phủ điện tử, ngân hàng 
điện tử, giao dịch điện tử và 
thương mại điện tử.

- Thứ ba, hỗ trợ nâng 
cao năng lực và sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp Việt 
Nam, đồng thời chú trọng bồi 
dưỡng, phổ biến, trang bị kiến 
thức cho đội ngũ doanh nhân 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
của kinh tế số và xu thế Cách 
mạng công nghiệp 4.0 cũng 
như thích ứng với hội nhập 
vào thị trường thế giới trong 
thời kỳ mới

- Thứ tư, khuyến khích 
và thúc đẩy mạnh việc thanh 
toán điện tử trong nền kinh tế.

- Thứ năm, trang bị kiến 
thức, thống nhất tư tưởng và 
hành động về kinh tế số, từ 
đó làm chuyển biến mạnh mẽ 
tư duy lãnh đạo quản lý cũng 
như diều hành kinh tế - xã hội 
trong điều kiện kinh tế số.

- Thứ sáu, nâng cao chất 
lượng giáo dục - đào tạo 
nguồn nhân lực cho nền kinh 
tế số. Trong đó tập trung phát 
triển, thu hút các chuyên gia 
về công nghệ số, các doanh 
nhân số...

*Công tác tuyên truyền nhằm 
dẩy mạnh phát triển kinh tế  
số ở  Việt Nam, cần chú trọng 
một số nội dung sau:

- Thông tin, tuyên truyền 
về tầm quan trọng của nền 
kinh tế số ở Việt Nam hiện 
nay, trong đó chú trọng tuyên 
truyền những cơ hội, thách 
thức đặt ra đối với nền kinh tế 
số ở Việt Nam.

- Tuyên truyền các giải 
pháp nhằm đẩy mạnh phát 
triển kinh tế số ở Việt Nam 
trong thời gian tới, trong đó 
nhấn mạnh nội dung đẩy 
mạnh cải cách và số hóa các 
cơ quan quản lý nhà nước 
cũng như các doanh nghiệp; 
nâng cao chất lượng giáo dục 
- đào tạo nguồn nhân lực cho 
nền kinh tế số.

- Tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân 
dân về kinh tế  số; khuyến 
khích các tầng lớp nhân 
dân tham gia vào nền kinh 
tế  số, trước mắt là sử dụng 
các phương thức thanh toán 
điện tử hiện đại như quét 
mã QR, thanh toán bằng
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ví điện tử qua điện thoại vụ Internet Banking của hệ 
di động, sử dụng các dịch thống ngân hàng...

MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐẾN  
CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

Trong làn sóng đại dịch 
COVID-19 lần thứ 4 vừa qua, 
trẻ em là một trong những 
đối tượng bị ảnh hưởng nhiều 
nhất. Dịch bệnh COVID-19 đã 
tác động đến trẻ em ở nhiều 
khía cạnh tiêu cực như: Ảnh 
hưởng đến sự sống còn, sức 
khỏe, chăm sóc nuôi dưỡng 
của cha mẹ do nhiều cha mẹ 
mất nguồn thu nhập không 
đủ chi phí thường ngày...; 
gián đoạn việc học tập, hạn 
chế chất lượng giáo dục, dặc 
biệt là đối với trẻ em có hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, vùng 
sâu, vùng xa... Đến nay, đã 
có hàng chục nghìn trẻ em 
mắc COVID-19, trong dó chỉ 
tính riêng TP.HỒ Chí Minh 
đã ghi nhận khoảng 14.800 
trẻ mắc COVID-19. Nhiều 
trẻ em rơi vào hoàn cảnh 
đặc biệt khi không có người 
chăm sóc, cha mẹ mất vì 
COVID-19. Riêng tại TP.HỒ 
Chí Minh, có tới 1.500 trẻ em

mồ côi do COVID-19 (thống 
kê chưa đầy đủ), trong đó 
có hơn 1.000 em đang học 
tiểu học và trung học cơ sở. 
Trong điều kiện dịch bệnh 
COVID-19 bùng phát kéo 
dài, nhiều địa phương thực 
hiện giãn cách xã hội, trẻ 
em ở trong khu vực cách 
ly, phong tỏa phải học trực 
tuyến thường xuyên đã tác 
động đến sức khỏe tâm thần, 
làm tăng các nguy cơ sang 
chấn tâm lý ở trẻ em.

Theo đánh giá nhanh quy 
mô nhỏ về bạo lực trong bối 
cảnh dịch bệnh COVID-19 đối 
với trẻ em được UNICEF thực 
hiện năm 2020 cho thấy, gần 
% trẻ em đã trải qua một hình 
thức bạo lực xã hội trong thời 
gian cách ly xã hội. Cứ 10 trẻ 
lại có 1 trẻ bị trải qua hình 
thức quấy rối hoặc lạm dụng 
tình dục. Chỉ có 20% trẻ em 
tìm kiếm sự giúp dỡ khi gặp 
hành vi bạo lực. Kết quả cũng
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cho thấy, trẻ em bị bạo lực có 
rất ít cơ hội tiếp cận với các 
dịch vụ hỗ trợ.

Trước ảnh hưởng của 
đại dịch COVID-19, thời gian 
qua, các bộ, ngành, các tổ 
chức trong nước và quốc tế, 
chính quyền các địa phương 
đã triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 và giảm tối đa các 
nguy cơ gây tổn hại tới trẻ 
em. Đến nay, các địa phương 
đã phê duyệt và chi trả hỗ 
trợ cho gần 38.000 trẻ em với 
tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng. 
Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội đã phối hợp với các 
bộ, ngành, Ban Chỉ đạo quốc 
gia phòng, chống COVID-19 
ban hành nhiều văn bản, 
chỉ đạo, hướng dẫn các biện 
pháp cấp bách phòng, chống 
COVID-19 cho trẻ em; phát 
hành hơn 200.000 ấn phẩm, 
13 đầu sách, tài liệu truyền 
thông về hướng dẫn bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe thể chất 
và tâm thần cho trẻ em và các 
chính sách hỗ trợ trẻ em trong 
dịch COVID-19. Bên cạnh đó, 
cùng với các chính sách hỗ 
trợ của nhà nước, các tổ chức

xã hội, các tình nguyện viên 
đã hình thành các mô hình 
quyên góp sữa, thực phẩm, 
quần áo, dồ dùng cá nhân, 
sách, truyện... trao tận tay trẻ 
em mồ côi, trẻ em hoàn cảnh 
khó khăn tại các khu vực bị 
cách ly, phong tỏa...

Các giải pháp trên dã 
góp phần giảm thiểu nguy 
cơ tổn hại tới trẻ. Tuy nhiên, 
trong điều kiện dịch bệnh 
COVID-19 còn diễn biến 
phức tạp, lâu dài tác động 
đến sức khỏe, cuộc sống, 
sinh hoạt, học tập của trẻ em 
thì cần ưu tiên các giải pháp 
bảo vệ trẻ em và bảo đảm 
quyền của trẻ em.

Để góp phần bảo vệ và 
bảo đảm các quyển của trẻ 
em trong bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 diễn biến phức tạp, 
trong thời gian tới, công tác 
tuyên truyền cần chú trọng 
một số nội dung sau:

- Thông tin, tuyên truyền 
những tác động, ảnh hưởng 
của dịch bệnh COVID-19, nhất 
là làn sóng đại dịch lần thứ 4 
đến sức khỏe, cuộc sống, sinh 
hoạt, học tập của trẻ em.
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- Tuyên truyền các giải 
pháp của các bộ, ngành, địa 
phương, các tổ chức trong 
nước, quốc tế trong việc 
giảm thiểu tối đa các nguy cơ 
do dịch bệnh COVID-19 gây 
tổn hại đến trẻ em; trong đó, 
tập trung nhấn mạnh vào 
các giải pháp chăm sóc trẻ 
em mồ côi, trẻ em có hoàn

Theo điều tra sức khỏe 
học sinh toàn cầu của Tổ chức 
Y tế thế giới (WHO) thực hiện 
tại 21 tỉnh, thành phố của Việt 
Nam vào năm 2019 cho thấy, 
tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu 
thông thường ở học sinh Việt 
Nam (độ tuổi từ 13 - 17 tuổi) 
có xu hướng giảm từ 4% xuống 
3,6%, nhưng tỷ lệ sử dụng 
thuốc lá diện tử bắt đầu tăng 
lên 2,6% (trong khi trước đó tỷ 
lệ này chỉ chiếm 0,2%). Tỷ lệ 
sử dụng thuốc lá điện tử đang 
có xu hướng gia tăng tại các 
thành phố lớn và ở nhóm người 
trẻ tuổi có mức sống khá.

Các con số thống kê cũ ng 
cho thấy, giới trẻ (độ tuổi từ

cảnh đặc biệt khó khăn.
- Nâng cao nhận thức của 

các gia đình về trách nhiệm, 
nghĩa vụ trong việc bảo vệ, 
chăm sóc, nuôi dưỡng và 
đảm bảo các quyền cho trẻ 
em để trẻ em được phát triển 
toàn diện cả về thể chất lẫn 
tinh thần.

14-30 tuổi) đã sử dụng thuốc 
lá điện tử có nguy cơ bắt đầu 
hút thuốc lá thông thường 
cao hơn 3,5 lần so với nhóm 
không dùng thuốc lá điện tử. 
70% người thử một điếu thuốc 
và trở thành người hút thuốc 
hàng ngày do nicotine - chất 
gây nghiện có trong thuốc lá.

Theo Liên minh kiểm 
soát thuốc lá Đông Nam Á 
(SEATCA), đa phần thuốc lá 
điện tử có chứa nicotine - chất 
gây nghiện cao - là nguyên 
nhân gây các bệnh tim mạch, 
hô hấp, tiêu hóa và ung thư. 
Sử dụng nicotine quá liều có 
thể gây ngộ độc. Đối với trẻ 
em và phụ nữ mang thai, chất

NHỮNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ 
ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CỦA GIỚI TRẺ
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nicotine trong thuốc lá điện tử 
gây hại cho sự phát triển não 
bộ ở trẻ em, đồng thời cũng 
ảnh hưởng xấu tới sức khỏe 
của bà mẹ và thai nhi trong 
thai kỳ, gây ra sinh non và 
thai chết lưu. Đối với thanh 
thiếu niên, những thay đổi do 
nicotine gây ra trong hệ thần 
kinh của não bộ khiến người 
dùng trẻ tuổi dễ bị nghiện 
nicotine hơn, ảnh hưởng 
không tốt đến sức khỏe.

Theo WHO, mỗi năm 
trên toàn cầu có khoảng 8 
triệu người chết do các bệnh 
liên quan đến sử dụng thuốc 
lá và hơn 1 triệu người chết 
vì các bệnh do hút thuốc lá 
thụ động. Ước tính đến năm 
2030, số người tử vong hàng 
năm do các bệnh liên quan 
với thuốc lá sẽ tăng lên 10 
triệu người, nhiều hơn cả các 
trường hợp tử vong do nhiễm 
HIV, bệnh lao, tai nạn giao 
thông, tự tử... cộng lại.

Việt Nam hiện có khoảng 
53,3% người không hút thuốc 
lá bị phơi nhiễm khói thuốc lá 
trong gia đình; 36,8% người 
không hút thuốc lá làm việc 
trong những tòa nhà bị phơi

nhiễm khói thuốc lá. Mỗi năm, 
Việt Nam có khoảng 40.000 
người tử vong vì thuốc lá.

Trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19 đang diễn biến 
phức tạp, theo các chuyên 
gia, hút thuốc lá làm tăng 
nguy cơ lan truyền COVID-19 
trong cộng đồng. Cụ thể, hút 
thuốc lá gây hại đến phổi, làm 
suy yếu chức năng phổi, làm 
giảm khả năng đáp ứng của 
cơ thể với các bệnh nhiễm 
trùng và ức chế miễn dịch. Do 
đó, những người hút thuốc dễ 
bị viêm phổi do vi khuẩn và 
virus, bao gồm cả COVID-19.

WHO cũng lưu ý, hành 
động đưa ngón tay lên miệng 
khi hútthuốc lá làm tăng nguy 
cơ lây truyền virus SARS- 
CoV-2 từ tay lên miệng. Việc 
sử dụng chung các dụng cụ 
dùng để hút thuốc, như thuốc 
lào, ống điếu, ống tẩu ở 
những người hút thuốc cũng 
là nguyên nhân làm tăng 
việc lan truyền virus trong 
cộng đồng.

Nhằm bảo vệ thế hệ trẻ 
trước nguy cơ nghiện chất 
nicotine và các tác hại đối
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với sức khỏe khi sử dụng 
thuốc lá, WHO đã đưa ra 
chủ đề Ngày Thế giới không 
thuốc lá năm 2020 là “Bảo 
vệ thanh thiếu niên khỏi tác 
động của việc quảng cáo và 
sử dụng các sản phẩm thuốc 
lá” . Chiến dịch toàn cầu nhân 
“Ngày Thế giới không thuốc 
lá” nhằm trang bị các thông 
tin giúp thanh, thiếu niên 
nhận thức rõ về tác hại của 
thuốc lá và các sản phẩm 
thuốc lá điện tử, cũng như 
bản chất các chiến thuật 
quảng cáo thuốc lá nhằm lôi 
kéo các thế hệ hiện tại và 
tương lai nghiện nicotine và 
sử dụng thuốc lá. Để hưởng 
ứng chiến dịch trên, đã có 
hơn 40 quốc gia trên thế giới 
cấm buôn bán thuốc lá điện 
tử, trong đó nhiều quốc gia 
thuộc khu vực châu Á, như: 
Lào, Thái Lan, Campuchia, 
Singapore, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Ấn Độ... 100 quốc gia 
ban hành luật nội địa quy định 
đối với thuốc lá điện tử, trong 
đó có các quy định về độ tuổi 
tối thiểu được phép mua bán 
thuốc lá; quảng cáo, khuyến 
mại, tài trợ, đóng gói bao bì,

các quy định về sản phẩm, 
phân loại thuốc lá điện tử...

Để nâng cao nhận thức 
của cộng đổng về tác hại của 
thuốc lá diện tử, lợi ích của 
môi trường không khói thuốc 
lá, công tác tuyên truyền cần 
tập trung một số nội dung sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh việc 
thông tin, tuyên truyền về 
tác hại thuốc lá và pháp luật 
về phòng, chống tác hại của 
thuốc lá nói chung và thuốc lá 
điện tử nói riêng đến các tầng 
lớp nhân dân, nhất là thế hệ 
trẻ; nhấn mạnh các nguy cơ 
đối với con người khi sử dụng 
thuốc lá điện tử lâu dài. Từ 
đó, nâng cao nhận thức tiến 
đến thay đổi hành vi, giảm tỷ 
lệ người hút thuốc lá.

Thứ hai, tuyên truyền các 
biện pháp phòng, chống tác 
hại của thuốc lá nói chung và 
thuốc lá điện tử nói riêng đến 
các tầng lớp nhân dân, nhất 
là đối với thế hệ trẻ. Nhấn 
mạnh về các giải pháp hướng 
đến mục tiêu xây dựng một 
môi trường không khói thuốc 
trong các cơ quan, công sở, 
trường học, nơi công cộng.u
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 
TÌNH HÌNH THẾ Giới

CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 
CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA QUÝ 111-2021

Trong bối cảnh tình hình 
thế giới, khu vực tiếp tục chịu 
ảnh hưởng nặng nề bởi đại 
dịch COVID-19 và gia tăng 
những phức tạp trong cạnh 
tranh chiến lược giữa các 
nước lớn, công tác đối ngoại 
Đảng, ngoại giao Nhà nước và 
đối ngoại nhân dân dã phát 
huy vai trò tích cực, chủ động, 
phối hợp thực hiện hiệu quả 
mục tiêu vừa phát triển đất 
nước, vừa phòng, chống dịch 
COVID-19 và triển khai đường 
lối đối ngoại Đại hội XIII của 
Đảng, the hiện:

Thứ nhất, “Ngoại giao 
vaccine”.

- Ngoại giao vaccine được 
triển khai chủ động, tích cực, 
đa dạng trên cả 3 kênh đối 
ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 
nước và đối ngoại nhân dân 
và đặc biệt là thông qua các

hoạt động đối ngoại của lãnh 
đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp 
cao. Cho đến nay, các nước, 
các tổ chức quốc tế và các 
đối tác đã cam kết cung ứng 
cho Việt Nam hdn 150 triệu 
liều vaccine thông qua đàm 
phán mua và viện trợ, trong 
đó Việt Nam đã nhận được 
hơn 50,2 triệu liều vaccine 
COVID-19. Đồng thời, Việt 
Nam tiếp tục thúc đẩy mạnh 
mẽ hợp tác quốc tế trong ứng 
phó với đại dịch COVID-19, 
chia sẻ kinh nghiệm, để xuất 
các sáng kiến phòng, chống 
dịch; hỗ trợ trang thiết bị 
y tế cho các nước phù hợp 
với khả năng, thể hiện trách 
nhiệm của Việt Nam đối với 
cộng đồng quốc tế.

Thứ hai, Việt Nam triển 
khai linh hoạt nhiều biện 
pháp đối ngoại trực tuyến,
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từng bước khôi phục lại các 
hoạt động đối ngoại trực 
tiếp, cả đón đoàn và cử 
đoàn ra. Qua đó, giúp duy 
trì, cũng cố cục diện quan 
hệ đối ngoại ổn định với các 
nước láng giềng, các nước 
lớn, đối tác quan trọng và 
bạn bè truyền thống.

- Quan hệ với Lào có bước 
phát triển quan trọng. Chuyến 
thăm hữu nghị chính thức Việt 
Nam của Tong Bí thư, Chủ tịch 
nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu- 
lít và chuyến thăm hữu nghị 
chính thức Lào của Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc đã 
góp phần quan trọng củng cố 
mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, 
đoàn kết đặc biệt và hợp tác 
toàn diện giữa hai nước Việt 
Nam - Lào, gia tăng gắn bó, 
tin cậy chính trị.

- Quan hệ với Trung Quốc 
duy trì đà phát triển ổn định. 
Trao đổi cấp cao tiếp tục được 
duy trì, nổi bật là điện đàm 
giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng và Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Tập Cận Bình và 
nhiều hoạt động của lãnh đạo 
cấp cao, của các bộ, ngành 
hai nước; triển khai nhiều 
biện pháp trọng thị nhân dịp

Kỷ niệm 100 năm thành lập 
Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
Tình hình biên giới trên bộ 
cơ bản ổn định, song cá biệt 
một số địa phương biên giới 
của Trung Quốc có một số 
hoạt động xây dựng, cải tạo 
vi phạm các văn kiện quản lý 
biên giới trên bộ mà hai bên 
đã ký kết; thương mại song 
phương phát triển tích cực, 
nhưng nhập siêu của nước ta 
có xu hướng ngày càng lớn. 
Trung Quốc cam kết viện trợ 
thêm 5 triệu liều vaccine cho 
Việt Nam.

- Quan hệ với Campuchia 
tiếp tục được duy trì, thúc đẩy 
thông qua các cuộc hội đàm 
trực tuyến, gửi thư thăm hỏi 
và ủng hộ lẫn nhau cả về vật 
chất và tinh thần.

- Quan hệ với Nga được 
củng cố, hai bên coi trọng 
củng cố và thúc đẩy quan hệ 
Đối tác chiến lược toàn diện 
Việt - Nga.

- Quan hệ với Mỹ được 
củng cố và duy trì đà phát 
triển tích cực; hai bên tiến 
hành nhiều hoạt động trao đổi 
ỗ cấp cao và các cấp, nổi bật 
là chuyến thăm Việt Nam của 
Phó Tong thống vắ Bộ trưởng
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Quốc phòng Mỹ đạt nhiều kết 
quả tích cực.

- Quan hệ với Cuba tiếp 
tục được thắt chặt, nước ta 
triển khai nhiều hoạt động ủng 
hộ Cuba, dặc biệt là chuyến 
thăm hữu nghị chính thức 
tới Cuba của Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc. Cuba 
cam kết cung cấp 10 triệu liều 
vaccine Abdala và chuyển 
giao công nghệ sản xuất cho 
Việt Nam.

- Quan hệ với Nhật Bản 
phát triển tích cực. Nhật Bản 
thể hiện sự tin cậy chính trị 
và coi trọng phát triển quan 
hệ với Việt Nam; tiếp tục hỗ 
trợ Việt Nam thêm 1 triệu liều 
vaccine, nâng tổng số viện trợ 
lên gần 3 triệu liều.

- Quan hệ với EU và các 
nước thành viên có bước phát 
triển tích cực qua chuyến thăm 
của Chủ tịch Quốc hội vương 
Đình Huệ tới EU, tham dự Hội 
nghị các Chủ tịch Quốc hội thế 
giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Áo, 
thăm và làm việc với Nghị viện 
châu Âu, Bỉ và Phần Lan...

- Quan hệ với Indonesia, 
Philippines, Singapore, Hàn 
Quốc, An Độ, Rumani, Israel,

Maroc, Hungari, Ba Lan... 
tiếp tục được thúc đẩy thông 
qua các cuộc tiếp xúc, điện 
đàm cấp cao, thư trao đổi, 
chúc mừng...

Thứ ba, đối ngoại đa 
phương tiếp tục được triển 
khai tích cực, chủ động, đạt 
nhiều kết quả quan trọng.

- Việt Nam triển khai 
nhiều hoạt động đa phương 
quan trọng, nhất là Chủ tịch 
nước tham dự và phát biểu tại 
các Phiên họp cấp cao của 
Đại hội đồng Liên Hợp quốc 
và các phiên họp quan trọng 
khác của Liên Hợp quốc; Thủ 
tướng Chính phủ tham dự 
Phiên Thảo luận mở cấp cao 
trực tuyến của Hội đồng Bảo 
an Liên Hợp quốc với chủ đề 
“Tăng cường an ninh biển: Một 
lĩnh vực hợp tác quốc tế”; Chủ 
tịch Quốc hội tham dự Hội nghị 
các Chủ tịch Quốc hội thế giới 
lần thứ 5 (WCSP5) tại Áo, Đại 
hội đồng AIPA 42 theo hình 
thức trực tuyến...

Thứ tư, đối ngoại đảng 
tiếp tục được triển khai tích 
cực, chủ động, linh hoạt với 
các biện pháp đối ngoại đa 
dạng, gia tăng tin cậy chính 
trị, góp phần duy trì và củng
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cố quan hệ với các đảng, 
các nước.

- Các hoạt động đối ngoại 
cấp cao của Đảng được triển 
khai hiệu quả, thiết thực, nhất 
là thông qua các hoạt động đối 
ngoại quan trọng của đồng chí 
Tổng Bí thư. Bên cạnh đó, các 
hoạt động đối ngoại của các 
đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, các đồng chí Trưởng các 
Ban Đảng đã góp phần giúp 
các đối tác hiểu hơn về đường 
lối chính sách của Đảng ta 
trên các lĩnh vực, qua đó giúp 
thúc đẩy các nội dung hợp tác 
với Việt Nam thông qua vai trò 
quan trọng của kênh đảng.

Thứ năm, công tác đối 
ngoại nhân dân tiếp tục được 
triển khai chủ động, linh hoạt 
với nhiều hình thức phong 
phú trong bối cảnh đại dich 
Covid-19.

- Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể và tổ chức nhân 
dân tiếp tục thích ứng với tình 
hình thực tế trong bối cảnh đại 
dịch, tập trung triển khai nhiều 
hoạt động đối ngoại của Việt 
Nam, như: gửi thư chúc mừng 
tới các đối tác; Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng dự và phát

biểu tại Hội nghị thượng đĩnh 
giữa Đảng Cộng sản Trung 
Quốc với các chính đảng trên 
thế giới...

Để góp phần lan tỏa các 
hoạt động của công tác đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước 
ta thời gian gần đây, công tác 
tuyên truyền cần chú trọng 
một số nội dung sau:

- Thông tin, tuyên truyền 
về những kết quả đạt được 
trong công tác đối ngoại; nhấn 
mạnh sự chủ động, tích cực 
và rất hiệu quả của công tác 
“Ngoại giao vaccine” để góp 
phần quan trọng trong việc 
đảm bảo đủ vaccine phục vụ 
cho chiến lược tiêm chủng, 
phòng ngừa tiến tới ngăn chặn, 
đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

- Tuyên truyền các giải 
pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh 
đối ngoại đa dạng, gia tăng 
tin cậy chính trị, góp phần duy 
trì và củng cố quan hệ giữa 
Đảng, Nhà nước ta với các 
đảng, các nước trên thế giới. 
Tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền đối ngoại để 
cộng đồng quốc tế hiểu rõ và 
đầy đủ hơn về đất nước Việt 
Nam, từ đó, có sự ủng hộ,
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đồng thuận với Việt Nam trên Đảng và Nhà nước ta về công 
các lĩnh vực. tác đối ngoại trong các nghị

- Tiếp tục tuyên truyền quyết Văn kiện Đại hội XIII 
các quan điểm chỉ đạo của của Đảng.

MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý 
THỜI GIAN GẦN ĐÂY

*về  việc Trung Quốc công 
chiếu trailer bộ phim “Quân 
đội vương Bài” có nhiều 
chi tiết xuyên tạc lịch sử vể 
cuộc chiến đấu bảo vệ biên 
giới phía Bắc của Việt Nam 
giai đoạn thập niên 1980 

Ngày 7/10/2021, Người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Lê Thị Thu Hằng đã nêu rõ 
quan điểm của Việt Nam về 
việc này tại Họp báo thường 
kỳ Bộ Ngoại giao như sau: 
“Chủ trương nhất quán của 
Việt Nam đối với các vấn 
để lịch sử là gác lại quá 
khứ, hướng tới tương lai, 
nhìn nhận lịch sử một cách 
đúng đắn, khách quan và có 
việc làm tích cực nhằm tăng 
cường sự hiểu biết, hữu nghị 
giữa người dân, đóng góp 
cho quan hệ hữu nghị, hợp 
tác và phát triển giữa các 
quốc gia trên thế giới. Chúng 
tôi đề nghị phía Trung Quốc

cùng thực hiện nghiêm nhận 
thức chung của lãnh đạo cấp 
cao hai nước về tăng cường 
tuyên truyền hữu nghị, khách 
quan, củng cố cơ sở xã hội 
thuận lợi cho phát triển quan 
hệ hai nước”.
*Tăng cường sức mạnh  
tổng hợp của ASEAN ứng 
phó với các thảm  họa thiên  
tai, dịch bệnh

Ngày 29/9/2021, Hội nghị 
Hội đồng Cộng đồng Văn 
hổa - Xã hội ẢSEAN (ASCC) 
lần thứ 26 được tổ chức theo 
hình thức trực tuyến. Đây là 
sự kiện quan trọng nhất của 
Cộng đồng Văn hóa - Xã 
hội ASEAN trong năm 2021, 
nhằm xem xét và thông qua 
các văn kiện, tuyên bố để 
trình lên Hội nghị cấp cao 
ASEAN lần thứ 38. Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc 
Dung tham dự Hội nghị.
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Các Bộ trưởng đánh giá 
cao Cộng đồng Văn hóa - Xã 
hội ASEAN trong việc thực 
hiện sáng kiến tăng cường sức 
mạnh tổng hợp của ASEAN 
trong ứng phó với các thảm 
họa thiên tai, y tế cộng đồng, 
an sinh xã hội, tin giả, suy 
thoái môi trường, biến đổi khí 
hậu... Hội nghị ghi nhận các 
quan điểm của các Bộ trưởng 
ASEAN về các lĩnh vực cần 
quan tâm; những nỗ lực phòng, 
chống đại dịch COVID-19, 
trong đó có việc thực hiện 
kế hoạch tổng thể phục hồi 
sau đại dịch COVID-19 của 
Cộng đồng ASEAN. Các Bộ 
trưởng bày tỏ sự mong đợi 
thành lập và vận hành Trung 
tâm ASEAN ứng phó các tình 
huống y tế khẩn cấp và dịch 
bệnh mới nổi (ACPHEED).

Kết thúc Hội nghị, các Bộ 
trưởng ra “Tuyên bố chung” 
và thông qua 27 văn kiện, 
Tuyên bố.

Phát biểu tại Hội nghị, 
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào 
Ngọc Dung bày tỏ sự ủng 
hộ cao đối với sáng kiến xây 
dựng khuôn khổ toàn diện 
về nền kinh tế chăm sóc của 
Brunei với vai trò Chủ tịch

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội 
ASEAN 2021; đồng thời đánh 
giá những giải pháp Hội nghị 
đưa ra là thiết thực, đảm bảo 
được sự ổn định xã hội và góp 
phần phát triển kinh tế trong 
bối cảnh hiện nay. Bộ trưởng 
Đào Ngọc Dung tin tưởng, với 
tinh thần “Chúng ta quan tâm, 
chúng ta chuẩn bị, chúng ta 
thịnh vượng” ASEAN sẽ tiếp 
tục vững bước để vượt qua dại 
dịch trong tương lai gần...
* Về việc đạt được thỏa 
thuận về thuế doanh nghiệp 
toàn cầu

Ngày 8/10/2021, Tổ chức 
Hợp tác và phát triển kinh tế 
(OECD) thông báo đã đạt 
bước “đột phá” trong tiến trình 
cải cách hệ thống thuế toàn 
cầu khi 136 nước trong số 
140 nước tham gia đàm phán 
đã phê chuẩn văn kiện này, 
4 nước bỏ phiếu trắng. Với 
con số đồng thuận trên, thỏa 
thuận này sẽ bao trùm 90% 
nền kinh tế toàn cầu.

Theo thỏa thuận vừa đạt 
được, từ năm 2023Ỉ tỷ lệ thuế 
doanh nghiệp tối thiểu toàn 
cầu là 15% sẽ được áp dụng 
cho các công ty có thu nhập 
từ 750 triệu Euro (870 triệu
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USD) trở lên. ước tính mức 
thuế này sẽ giúp các chính 
phủ bổ sung khoảng 150 tỷ 
USD/năm vào thu nhập từ 
thuế; tái phân bổ hơn 125 
tỷ USD lợi nhuận từ khoảng 
100 công ty đa quốc gia lớn 
nhất. OECD khẳng định, thỏa 
thuận trên nhằm đưa ra các 
giới hạn về thuế đã được nhất 
trí ở cấp độ đa phương. Dự 
kiến đến năm 2022, tất cả 
các thành viên của OECD sẽ 
ký một công ước đa phương

Theo Báo cáo Tình trạng 
Không khí toàn cầu 2020 do 
Viện Ảnh hưởng Sức khỏe 
(HEI) và Viện Đo lường và 
Đánh giá Sức khỏe (IHME) 
tại Đại học VVashington và 
Đại học British Columbia thực 
hiện: Tiếp xúc lâu dài với ô 
nhiễm không khí trong nhà và 
ngoài trời đã góp phần gây ra 
hơn 6,7 triệu ca tử vong hàng 
năm do đột quy, đau tim, tiểu 
đường, ung thư phổi, bệnh 
phổi mãn tính và bệnh sơ sinh 
trên toàn thế giới vào năm 
2019. Đối với trẻ sơ sinh, hầu

về thực thi hiệu quả cải cách 
thuế doanh nghiệp toàn cẩu 
mới vào năm 2023.

Theo các chuyên gia, thỏa 
thuận trên được thông qua với 
sự đồng thuận cao là bước 
đi quan trọng, hướng đến hệ 
thống thuế quốc tế công bằng 
và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, 
để thỏa thuận trên có hiệu lực 
sẽ phải trải qua nhiều “cửa ải” 
vì mỗi thành viên tham gia có 
quy trình phê duyệt và triển 
khai riêng.

hết các ca tử vong đều liên 
quan đến các biến chứng do 
sinh con nhẹ cân và sinh non. 
ô  nhiễm không khí hiện là 
nguyên nhân gây tử vong cao 
thứ 4 trong số tất cả các nguy 
cơ sức khỏe, chỉ xếp sau hút 
thuốc và chế độ ăn uống kém.

Nhằm giảm số người tử 
vong do tình trạng ô nhiễm 
không khí gây ra, ngày 
22/9/2021, Tổ chức Y tế the 
giới (WHO) đưa ra hướng dẫn 
mới về chất lượng không khí. 
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 
2005, WHO đưa ra hướng dẫn

THẾ GIỚI HÀNH ĐỘNG ĐE đ ả m  b ả o  CHẤT l ư ợ n g  
KHÔNG KHÍ, BẨO VỆ sức KHỎE CON NGƯỜI
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liên quan tới vấn đề này.
Theo hướng dẫn mới, 

WHO đã giảm mức giới hạn 
nồng độ bụi mịn PM2.5 trung 
bình hằng năm được khuyến 
nghị từ 10 mcg/m3 xuống 
5 mcg/m3 và mức giới hạn 
nồng độ bụi mịn PM10 được 
khuyến nghị từ 20mcg/m3 
xuống 15 mcg/m3. WHO cho 
rằng, nếu mức độ ô nhiễm 
không khí hiện tại giảm xuống 
mức được đưa ra trong hướng 
dẫn mới nói trên, thế giới có 
thể tránh được 80% trường 
hợp tử vong liên quan đến bụi 
mịn PM2.5. WHO cũng đưa 
ra khuyến nghị tới 194 nước 
thành viên giảm tối đa nồng 
độ những chất gây ô nhiễm 
không khí theo mức mà WHO 
điều chỉnh, trong đó có bụi mịn 
và N02 (nitơ dioxide), hai hợp 
chất sinh ra từ quá trình đốt 
nhiên liệu hóa thạch.

WHO cho rằng, các quốc 
gia cần phải có cam kết mạnh 
mẽ hơn trong việc cải thiện 
chất lượng không khí, tăng 
cường năng lực hệ thống 
theo dõi, giám sát chất lượng 
không khí và chia sẻ thông tin, 
số liệu với công chúng; tăng 
cường các biện pháp khẩn

cấp để giảm thiểu phát thải khí 
trong giai đoạn ô nhiễm không 
khí vượt quá mức khuyến cáo 
của WHO; các nguồn ô nhiễm 
không khí cần được xác định 
thấu đáo và cần xây dựng và 
triển khai thực hiện kế hoạch 
dài hạn nhằm đảm bảo không 
khí sạch. Hướng dẫn mới của 
WHO về chất lượng không 
khí sẽ được các chính phủ sử 
dụng như một tài liệu tham 
khảo cho các tiêu chuẩn ràng 
buộc về mặt pháp lý.

Đối với Việt Nam, biến đổi 
khí hậu nói chung và ô nhiễm 
không khí nói riêng luôn là 
vấn đề được Lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước quan tâm, chỉ đạo 
sát sao. Văn kiện Đại hội XIII 
của Đảng nhận định, biến 
đổi khí hậu là vấn đề toàn 
cầu và là một trong những 
thách thức lớn mà Việt Nam 
phải đối mặt. Từ đó, Văn kiện 
xác định “Chủ động thích ứng 
với biến đổi khí hậu, phòng, 
chống và giảm nhẹ thiên tai, 
dịch bệnd’ là một trong những 
định hướng phát triển đất 
nước giai đoạn 2021 - 2030 
và là một trong 6 nhiệm vụ 
trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại 
họi XIII của Đang.
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Ngày 8/10/2021, trong 
cuộc điện đàm với ông John 
Kerry, Đặc phái viên của Tổng 
thống Hoa Kỳ về Biến đổi khí 
hậu, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính cho biết, 
dù quá trình chuyển đổi kinh 
tế xanh của Việt Nam còn 
gặp nhiều khó khăn sau nhiều 
năm trải qua chiến tranh, 
nhưng Việt Nam tiếp tục cam 
kết mạnh mẽ ứng phó với biến 
đổi khí hậu, trong đó đặc biệt 
quyết tâm chuyển đổi sang 
nền kinh tế phát thải ít Carbon, 
có lộ trình phù hợp giảm phụ 
thuộc vào điện than và tăng 
nhanh tỷ lệ năng lượng tái 
tạo, phù hợp với điều kiện 
và hoàn cảnh của Việt Nam. 
Việt Nam cũng dã đưa ra hàng 
loạt biện pháp giảm nhẹ phát 
thải khí Metan, cắt giảm lượng 
khí phát thải nhà kính và phát 
triển năng lượng bền vững...

Để thích ứng tiến tới 
giảm thiểu những tác động 
tiêu cực của biến đổi khí hậu 
nói chung và ô nhiễm không 
khí nói riêng, công tác tuyên 
truyền cần chú trọng một số 
nội dung sau:

- Thông tin, tuyên truyền 
về tình hình biến đối khí hậu

nói chung và ô nhiễm không 
khí nói riêng trên toàn cầu và 
Việt Nam hiện nay; những tác 
động tiêu cực của ô nhiễm 
không khí đối với sức khỏe 
của con người.

- Tuyên truyền Hướng 
dẫn mới về chất lượng không 
khí của WHO đưa ra nhằm 
mục đích bảo vệ con người 
khỏi tác động tiêu cực của ô 
nhiễm không khí; nhấn mạnh 
đây là một tài liệu tham khảo 
cho các tiêu chuẩn ràng buộc 
về mặt pháp lý đối với chính 
phủ các nước.

- Tuyên truyền các giải 
pháp của Đảng, Nhà nước Việt 
Nam trong việc thích ứng với 
biến đổi khí hậu và giảm thiểu 
tình trạng ô nhiễm không khí.

- Đẩy mạnh hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức, nhất là cho cán 
bộ lãnh dạo, quản lý các cấp 
về bản chất của biến đổi khí 
hậu, ô nhiễm không khí, nâng 
cao nhận thức của người dân 
về các tác động của ô nhiễm 
không khí, qua đó hướng đến 
việc sử dụng một cách tiết 
kiệm và hiệu quả hơn các 
hàng hóa và dịch vụ thâm 
dụng các-bon cao.
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CÁC VỤ THỬ TÊN LỬA CỦA TRIỀU TIÊN  
THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Tháng 9-2021, Triều Tiên 
đã 3 lần phóng tên lửa hành 
trình về phía biển Nhật Bản: 
Lần thứ nhất trong hai ngày 11 
và 12-9, lần thứ hai vào ngày 
15-9, lần thứ ba ngày 28-9. 
Đây là lần đầu tiên Triều Tiên 
phóng tên lửa nhiều nhất trong 
vòng 1 tháng và cũng cho 
thấy, dịch bệnh COVID-19 và 
các thảm họa tự nhiên cùng 
khó khăn kinh tế không thể 
cản Triều Tiên thúc đẩy năng 
lực vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Sau một loạt vụ phóng tên 
lửa của Triều Tiên trong tháng 
9-2021, tại cuộc gặp bên lề 
kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp 
quốc (LHQ) khóa 76 ở thành 
phố New York (Mỹ), Mỹ, Nhật 
Bản và Hàn Quốc cam kết 
hợp tác chặt chẽ nhằm tiến tới 
phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại 
bán đảo Triều Tiên, thông qua 
việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại 
giao, bảo đảm thực hiện các 
nghị quyết của LHQ cấm Triều 
Tiên phát triển tên lửa đạn đạo 
và vũ khí hạt nhân, đồng thời 
tăng cường khả năng răn đe

trong khu vực.
Phát biểu với các phóng 

viên sau cuộc gặp, Ngoại 
trưởng Nhật Bản Toshimitsu 
Motegi cho biết, ông và những 
người đồng cấp Mỹ, Hàn Quốc 
đã nhất trí tăng cường hợp tác 
hơn nữa để loại bỏ chương 
trình hạt nhân và tên lửa của 
Triều Tiên, về phía Mỹ, Người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ 
Ned Price cho biết, Ngoại 
trưởng Mỹ Antony Blinken tái 
khẳng định cam kết của Mỹ 
về việc tiếp tục tham vấn, 
hợp tác với Nhật Bản và Hàn 
Quốc trong nỗ lực hướng đến 
phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại 
bán đảo Triều Tiên. Bộ Thống 
nhất Hàn Quốc nêu rõ: “Đối 
với những hành động như các 
vụ phóng tên lửa của Triều 
Tiên làm leo thang căng thẳng 
quân sự, chúng tôi sẽ duy trì 
nỗ lực giải quyết một cách hòa 
bình và ổn định tình hình bán 
đảo Triều Tiến”.

Vụ phóng tên lửa lần 
thứ 3 của Triều Tiên diễn ra 
ngày 28-9-2021, ngay trước
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thời điểm Đại sứ Triều Tiên 
tại LHQ Kim Song có bài phát 
biểu tại Đại hội đồng LHQ. 
Trong bài phát biểu của mình, 
Đại sứ Kim Song đã bảo vệ 
các vụ thử nghiệm vũ khí 
của Triều Tiên và nhận định, 
không ai có quyền ngăn cản 
quyền tự vệ chính đáng Triều 
Tiên để ngăn chặn chiến 
tranh, đổng thời cho biết, Mỹ 
nên từ bỏ chính sách can 
thiệp vào Triều Tiên.

Trước đó, hôm 27-9-2021, 
Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại 
tuyên bố nước này sẵn sàng 
gặp Triều Tiên mà không cần 
điều kiện tiên quyết dể thúc 
đẩy giải quyết vấn đề phi 
hạt nhân hóa bán đảo Triều 
Tiên. Phó Phát ngôn viên Bộ 
Ngoại giao Mỹ Jalina Porter 
cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng 
gặp Triều Tiên không kèm 
theo điều kiện tiên quyết, và

Ngày 15/9, Mỹ, Anh và 
Australia ra thông báo chính 
thức về thiết lập mối quan 
hệ đối tác an ninh ba bên, 
(gọi tắt là AUKUS), ở Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương. Với

tất nhiên, chúng tôi chắc chắn 
hy vọng rằng Triều Tiên sẽ 
phản ứng tích cực với động 
thái của chúng tôi”. Bà Jalina 
Porter nhấn mạnh sự cần thiết 
của đối thoại giữa Mỹ và Triều 
Tiên, đồng thời khẳng định 
“Mỹ chắc chắn ủng hộ đối 
thoại liên Triều, cũng như cam 
kết và hợp tác”.

Theo các chuyên gia, qua 
việc Triều Tiên phóng thử tên 
lửa cho thấy, tăng cường hợp 
tác ba bên Mỹ - Nhật - Hàn là 
một trong những ưu tiên trong 
chương trình nghị sự của Tổng 
thống Mỹ Joe Biden. Nhật 
và Hàn Quốc đều là những 
đồng minh quan trọng của Mỹ 
ở Đông Bắc Á. Đối với Mỹ, 
hợp tác ba bên trong vấn đề 
Triều Tiên đang ngày càng có 
ý nghĩa quan trọng khi Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Triều 
Tiên liên tiếp thử tên lửa.

việc thiết lập AUKUS, Mỹ và 
Anh sẽ cung cấp cho Australia 
công nghệ và khả năng triển 
khai các tàu ngầm chạy bằng 
năng lượng hạt nhân.

Mỹ, Anh và Australia là 3

LIÊN MINH QUÂN sự  BA BÊN MỸ - ANH - AUSTRALIA
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quốc gia có mối quan hệ chặt 
chẽ, tin cậy trong những năm 
qua. Việc ba nước đi đến nhất 
trí về việc thiết lập AUKUS là 
kết quả của nhiều tháng đàm 
phán giữa các lãnh đạo và giới 
chỉ huy quân sự 3 nước. Ngoài 
tàu ngầm, trong khuôn khổ 
AUKUS, các bên còn thúc đẩy 
quan hệ hợp tác trong các lĩnh 
vực, bao gồm: trí tuệ nhân tạo, 
công nghệ lượng tử và không 
gian mạng.

Việc thiết lập AUKUS 
đánh dấu sự mở rộng hợp tác 
kỹ thuật - quân sự giữa Mỹ 
và Australia. Trước Australia, 
Anh là quốc gia duy nhất 
được Mỹ chia sẻ công nghệ 
động cơ đẩy hạt nhân vào 
năm 1958. Mỹ cho biết, động 
cơ đẩy hạt nhân sẽ cho phép 
tàu ngầm Australia hoạt động 
yên tĩnh hơn, lâu hơn và tạo 
ra khả năng răn đe đáng kể 
tại Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương. Theo một số nhà phân 
tích, việc Mỹ quyết định chia 
sẻ công nghệ tàu ngầm cho 
Australia sẽ mang lại lợi ích 
cho ngành công nghiệp quốc 
phòng của Mỹ.

Ngay sau khi AUKUS được 
công bố, Australia cho biết sẽ

tìm cách phát triển 8 tàu ngầm 
hạt nhân. Thủ tướng Australia 
Morrison xác nhận, nước này 
sẽ chấm dứt thỏa thuận tàu 
ngầm trị giá 66 tỷ USD với 
Pháp, thay vào đó là đóng tàu 
ngầm chạy bằng năng lượng 
hạt nhân sử dụng công nghệ 
của Mỹ và Anh. Nhà thầu 
quốc phòng Naval Group của 
Pháp sau đó đã bày tỏ sự 
thất vọng trước quyết định 
trên của Australia.

Theo kế hoạch, chính phủ 
các nước Mỹ, Anh và Australia 
sẽ khởi động thời gian tham 
vấn kéo dài 18 tháng dể xác 
định mọi yếu tố của chương 
trình hợp tác sản xuất tàu 
ngầm từ lực lượng lao động, 
yêu cầu đào tạo đến tiến trình 
sản xuất và để bảo đảm tuân 
thủ đầy đủ các cam kết không 
phổ biến vũ khí hạt nhân. Phía 
Anh cho biết, chương trình 
kéo dài 18 tháng sẽ tính toán 
chi tiết về công việc của từng 
quốc gia với mục tiêu chuyển 
giao chiếc tàu ngầm đẩu tiên 
cho Australia càng nhanh 
càng tốt.

Theo các chuyên gia, 
việc thiết lập AUKUS tái 
khẳng định mối quan hệ chặt
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chẽ, tin cậy giữa Mỹ, Anh và 
Australia. Quyết định này 
cũng thể hiện quyết tâm của 
chính quyền Tổng thống Mỹ 
Joe Biden trong việc xây dựng 
quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn 
để bảo đảm hòa bình và ổn 
định ở khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương.

Trước sự việc trên, một số 
nước như: Nhật Bản, Đài Loan 
(Trung Quốc), Ấn Độ dã hoan 
nghênh sự ra đời của AUKUS. 
Trong khi đó, Trung Quốc đã 
phản dối và gọi động thái trên 
là cuộc “Chiến tranh Lạnh về 
mặt tinh thần”, đồng thời tuyên 
bố mối quan hệ đối tác đó là 
nhằm chống lại Trung Quốc. 
Một số nhà ngoại giao Nga gọi 
đây là một bước đi đẩy nhanh 
cuộc chạy đua vũ trang và 
phá bỏ Hiệp ước Không phổ 
biến vũ khí hạt nhân (NPT). 
Malaysia và Indonesia lo ngại 
về AUKUS và cho rằng, điều 
này sẽ đẩy nhanh cuộc chạy 
đua vũ trang và những hành 
động gây hấn trong khu vực. 
Triều Tiên cho rằng, đây là 
hành động không mong muốn 
và nguy hiểm, đồng thời tuyên 
bố sẽ tiếp tục phát triển kho 
vũ khí hạt nhân của nước này.

Pháp cũng tỏ ra không hài 
lòng với AUKUS...

Về phía Việt Nam, Bộ 
Ngoại giao Việt Nam khẳng 
định, năng lượng nguyên tử, 
hạt nhân phải được phát triển 
và sử dụng vì mục đích hòa 
bình, phát triển kinh tế - xã hội 
của các nước. Tại cuộc Họp 
báo thường kỳ chiều ngày 23- 
9-2021, Người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Việt Nam Lê Thị 
Thu Hằng cho biết: “Việt Nam 
luôn theo dõi các diễn biến 
tình hình trong khu vực. Chúng 
tôi tin rằng, hòa bình, ổn định, 
hợp tác và phát triển ở khu vực 
cũng như trên thế giới là mục 
tiêu chung của tất cả các quốc 
gia. Các nước có trách nhiệm 
đóng góp vào mục tiêu này”.

Về việc Australia theo 
đuổi công nghệ tàu ngầm hạt 
nhân, Người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng 
nói: “Năng lượng nguyên tử, 
hạt nhân phải được phát triển 
và sử dụng vì mục đích hòa 
bình, phát triển kinh tế - xã hội 
của các nước. Việc sử dụng và 
phát triển năng lượng nguyên 
tử, hạt nhân phải đảm bảo an 
toàn tuyệt đối cho con người 
và môi trường”.□
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VẪN BẢN MỚI

Q uyết định s ố  28 /2021/Q Đ -TTg, ngày 01/10/2021 quy  
định về v iệc  thực hiện chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động bị ảnh hưỏng bởi 
đại dịch CO VID-19 từ Quỹ bảo hiểm  th ấ t ngh iệp. 
Q uyết định gồm  8 đ iều , có hiệu lực thi hành từ ngày  
01/10/2021. Sau dây  là m ột s ố  nội dung chủ yếu của  
Q uyết định.

*Đối tượng được hỗ trợ
1. Người lao động đang 

tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp tại thời điểm ngày 
30/9/2021 (có tên trong danh 
sách tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp của cơ quan bảo 
hiểm xã hội), không bao 
gồm các trường hợp sau:

- Người lao động đang 
làm việc tại cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, đơn vị 
vũ trang nhân dân.

- Người lao động đang 
làm việc tại đơn vị sự nghiệp 
công lập do ngân sách nhà 
nước bảo đảm chi thường

xuyên theo quy định tại Nghị 
định số 60/2021/NĐ-CP, 
ngày 21/6/2021 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự 
chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập và các quy 
định pháp luật hiện hành về 
tự chủ tài chính của đơn vị 
sự nghiệp công lập.

2. Người lao động đã 
dừng tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp dochấm dứt hợp đồng 
lao động hoặc hợp đồng làm 
việc trong khoảng thời gian 
từ ngày 01/01/2020 đến hết 
ngày 30/9/2021 có thời gian 
đóng bảo hiểm thất nghiệp 
được bảo lưu theo quy định
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của pháp luật về việc làm, 
không bao gồm người đã có 
quyết định hưởng lương hưu 
hằng tháng.

3. Không áp dụng đối 
với đối tượng tự nguyện 
không nhận hỗ trợ.
*C ăn cứ tính mức hỗ trợ

Trên cơ sở thời gian đã 
đóng bảo hiểm thất nghiệp 
của người lao động tại thời 
điểm ngày 30/9/2021 nhưng 
chưa được tính hưởng trợ 
cấp thất nghiệp. Trường 
hợp người lao động đã nộp 
hổ sơ đề nghị hưởng trợ 
cấp thất nghiệp nhưng đến 
ngày 30/9/2021 chưa có 
quyết định hưởng trợ cấp 
thất nghiệp thì tổng thời gian 
đóng bảo hiểm thất nghiệp 
chưa hưởng làm căn cứ để 
xác định mức hỗ trợ của 
người lao động là tổng thời 
gian đóng bảo hiểm thất 
nghiệp chưa hưởng tại thời 
điểm ngày 30/9/2021.
*Mức hỗ trợ

Hỗ trợ một lần bằng 
tiền, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng bảo

hiểm thất nghiệp dưới 12 
tháng: Hỗ trợ 1.800.000 
đồng/ngườÌ7

- Thời gian đóng bảo 
hiểm thất nghiệp từ đủ 12 
tháng đến dưới 60 tháng: Hỗ 
trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo 
hiểm thất nghiệp từ đủ 60 
tháng đến dưới 84 tháng: Hỗ 
trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo 
hiểm thất nghiệp từ đủ 84 
tháng đến dưới 108 tháng: 
Hỗ trợ 2.650.000 đồng/ 
người.

- Thời gian đóng bảo 
hiểm thất nghiệp từ đủ 108 
tháng đến dưới 132 tháng: 
Hỗ trợ 2.900.000 đồng/ 
người.

- Thời gian đóng bảo 
hiểm thất nghiệp từ đủ 
132 tháng trở lên: Hỗ trợ 
3.300.000 đồng/người. 
*G iảm  mức đóng bảo  
hiểm  th ấ t ngh iệp  cho  
người sử dụng lao động  
bị ảnh hưởng bởi đại dịch  
CO VID-19

Đối với đối tượng là
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người sử dụng lao động quy 
định tại Điểu 43 của Luật 
Việc làm đang tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp trước ngày 
01/10/2021, không bao gồm 
các trường hợp sau:

1. Cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, đơn vị vũ trang 
nhân dân;

2. Đơn vị sự nghiệp công 
lập do ngân sách nhà nước 
bảo đảm chi thường xuyên 
theo quy định tại Nghị định 
số 60/2021/NĐ-CP, ngày 
21/6/2021 của Chính phu 
quy định cơ chế tự chủ tài 
chính của đơn vị sự nghiệp 
công lập và các quy định 
pháp luật hiện hành về tự 
chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập. Đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc đối 
tượng được giảm đóng thì 
gửi cơ quan bảo hiểm xã 
hội nơi đơn vị đang tham 
gia bảo hiểm thất nghiệp 
01 bản sao văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền về việc 
đơn vị sự nghiệp công được 
phân loại tự chủ tài chính 
theo quy định tại Nghị định

số 60/2021/NĐ-CP, ngày 
21/6/2021 của Chính phủ 
quy định cơ chế tự chủ tài 
chính của đơn vị sự nghiệp 
công lập và các quy định 
pháp luật hiện hành về tự 
chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập;

3. Không áp dụng đối 
với đối tượng tự nguyện 
không nhận hỗ trợ.

Quyết định quy định 
giảm mức đóng từ 1 % xuống 
bằng 0% quỹ tiền lương 
tháng của những người lao 
động thuộc đối tượng đang 
tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp. Thời gian thực hiện 
giảm mức đóng là 12 tháng, 
kể từ ngày 01/10/2021 đến 
hết ngày 30/9/2022.

Hằng tháng, trong thời 
gian từ ngày 01/10/2021 
đến hết ngày 30/9/2022, cơ 
quan bảo hiểm xã hội thực 
hiện giảm mức đóng bằng 
0% quỹ tiền lương tháng của 
những người lao động thuộc 
đối tượng đang tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp thuộc trách 
nhiệm của người sử dụng 
lao động.a
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Trao đổi kinh nghiệm Ihực liễn
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sóc Trăng:

Một nhiệm kỳ
quyết tấm và phát triển

THIỀN HƯỜNG
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực hiện phương 

châm chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ 
nữ (LHPN ) Việt Nam và dưới sự quan tâm lãnh 

đạo của các cấp ủy đảng, các cấp Hội LH P N  
trong tỉnh đã phất huy truyền thống và phẩm chất 

tốt đẹp “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; 
với tình thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm 

cao đã tổ chức thực hiện thắng lợi cấc chỉ tiêu, 
nhiệm vụ chính trị đề ra và đóng góp xứng đấng 

vào sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.

*Nhiều hoạt dộng thiết thực
Trong nhiệm kỳ 2016 - 

2021, dưới sự chỉ đạo của Đoàn 
Chủ tịch Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Ban Dân vận Tỉnh ủy; sự hỗ 
trợ của UBND tỉnh, cùng với 
sự phối hợp chặt chẽ của Mặt 
trận Tổ quốc và các sở, ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh cùng các 
cấp ủy đảng, cán bộ, hội viên, 
phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, 
nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ

tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã 
đề ra. Các cấp hội LHPN trong 
tỉnh đã tập trung thực hiện 4 
nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 
gồm tuyên truyền, vận động, 
hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn 
diện, xây dựng gia đình hạnh 
phúc; vận động hỗ trợ phụ nữ 
sáng tạo khởi nghiệp, phát 
triển kinh tế, giảm nghèo bền 
vững, bảo vệ môi trường; xây 
dựng tổ chức Hội vững mạnh 
và tham gia xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền, thực 
hiện giám sát, phản biện xã
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hội; duy trì và đẩy mạnh công 
tác đối ngoại nhân dân và hợp 
tác quốc tế; vận động phụ nữ 
dân tộc, tôn giáo và thực hiện 
Chương trình Đồng hành cùng 
phụ nữ biên cương.

Bám sát mục tiêu, phương 
hướng, nhiệm vụ đã đề ra, 
các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh 
đã quan tâm làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 
phụ nữ phát triển toàn diện, 
xây dựng gia đình hạnh phúc. 
Để tuyên truyền hiệu quả, 
các cấp Hội đã xây dựng đội 
ngũ 1.232 báo cáo viên, tuyên 
truyền viên ở ba cấp, thực hiện 
tuyên truyền bằng nhiều hình 
thức; đồng thời, phát huy vai 
trò nêu gương của cán bộ, hội 
viên trong các phong trào ở địa 
phương; vận động hàng trăm 
ngàn lượt cán bộ, hội viên, 
phụ nữ đăng ký học tập và 
làm theo Bác với nhiều cách 
làm sáng tạo, mang lại ỷ nghĩa 
thiết thực. Trong số 2.138 
câu lạc bộ, tổ, nhóm làm theo 
Bác với 35.329 thành viên, có 
nhiều mô hình mới được xây 
dựng và có sức lan tỏa trong 
cộng đồng. Đáng chú ý, thông 
qua Cuộc vận động “Xây dựng 
gia đình 5 không, 3 sạch” đã

thu hút nhiều phụ nữ tích cực 
tham gia các mô hình, các 
phong trào thi đua; qua dó 
khẳng định vai trò, trách nhiệm 
của phụ nữ và tổ chức Hội 
trong vận động, hỗ trợ phụ nữ 
phát triển toàn diện, xây dựng 
gia đình hạnh phúc, góp phần 
dạt chuẩn Gia đình văn hóa 
cũng như tham gia thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia Xây dựng nông thôn mới 
và Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”.

Trong 5 năm qua, các cấp 
Hội cũng đã tích cực thực hiện 
các hoạt động hỗ trợ phụ nữ 
phát triển kinh tế, giảm nghèo 
bền vững. Theo đó, đã tập 
trung củng cố, nâng chất lượng 
hoạt động 2.524 tổ - nhóm phụ 
nữ tiết kiệm với 42.361 thành 
viên, 1.466 tổ - nhóm hùn vốn, 
tương trợ với 24.349 thành viên 
hoạt động đều khắp ở các địa 
phương; tạo điều kiện cho phụ 
nữ trên địa bàn được tiếp cận 
nguồn vốn đầu tư phát triển 
kinh tế gia đình, khởi sự kinh 
doanh, khởi nghiệp; thành lập 
và duy trì 137 tổ hợp tác, hợp 
tác xã; phối hợp các ngành liên 
quan mở 584 lớp dạy nghề cho
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con em phụ nữ nghèo... đã góp 
phần tạo việc làm tại chỗ cho 
phụ nữ với thu nhập ổn định 
bình quân hàng tháng từ 2 - 3 
triệu đồng.

Thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng tổ chức Hội vững mạnh, 
các cấp Hội không ngừng đổi 
mới nội dung, phương thức 
hoạt động theo hướng xác định 
trọng tâm, khâu đột phá, tập 
trung cho cơ sở; đề cao tính 
chủ động và trách nhiệm của 
từng cấp và cán bộ Hội. Điểm 
nổi bật là các cấp Hội đã tập 
trung chỉ đạo, quyết tâm thực 
hiện thắng lợi hai khâu đột phá; 
tăng cường công tác phối hợp 
với các ngành; tập trung các 
hoạt động hướng về cơ sở; đa 
dạng hóa các hình thức tập hợp 
và xây dựng các mô hình phù 
hợp; phát huy quyển làm chủ 
của hội viên, phụ nữ; đẩy mạnh 
công tác vận động, tập hợp 
phụ nữ và đổi mới hình thức 
sinh hoạt hội viên theo hướng 
linh hoạt, đáp ứng nhu cầu 
thực tiễn; chú trọng giới thiệu 
gương điển hình, các mô hình 
hiệu quả, những kinh nghiệm, 
cách làm hay trong hoạt dộng 
Hội. Với nhiều giải pháp đồng 
bộ, bộ máy Hội LHPN từ cấp

tỉnh đến chi, tổ dược củng cố, 
kiện toàn, ngày càng vững 
mạnh. Tính đến nay, toàn tỉnh 
có 212.697 hội viên Hội LHPN, 
tăng 64.310 hội viên so với 
đầu nhiệm kỳ; có 109/109 cơ 
sở Hội có tỷ lệ thu hút phụ nữ 
từ 18 tuổi trở lên đạt tren 50% 
(tăng 71 cơ sở Hội so với đầu 
nhiệm kỳ), đạt chỉ tiêu Nghị 
quyết đề ra. Ngoài ra, toàn tỉnh 
có 2.649 phụ nữ ưu tú được kết 
nạp Đảng, đạt 162% chỉ tiêu 
Nghị quyết. Đội ngũ cán bộ 
nữ, cán bộ Hội được đào tạo 
cơ bản và ngày càng trẻ hóa, 
trình độ được nâng lên, đáp 
ứng yêu cầu công tác trong 
tình hình mới.
*Khẳng định vai trò của phụ nữ

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ 
Chi - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội 
LHPN tỉnh Sóc Trăng, nhận 
định: Trong nhiệm kỳ qua, phát 
huy truyền thống và phẩm chất 
tốt đẹp “Tự tin, tự trọng, trung 
hậu, đảm đang”, cán bộ, hội 
viên phụ nữ trong tỉnh đã đoàn 
kết, nỗ lực, tích cực hưởng 
ứng các phong trào phụ nữ, 
hoạt động Hội, lao động sáng 
tạo, thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ 
tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Các
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phong trào phụ nữ ngày càng 
phát triển và lan tỏa trong cộng 
đồng đã thể hiện tiềm năng, 
sức sáng tạo của các tầng lớp 
phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, 
qua đó góp phẩn nâng cao vị 
thế và vai trò của Hội và các 
tầng lớp phụ nữ tỉnh Sóc Trăng.

Từ các phong trào phụ nữ 
trong nhiệm kỳ qua cho thấy, 
trong lĩnh vực chính trị, phụ 
nữ ngày càng nhận thức đầy 
đủ và tích cực, chủ động thực 
hiện quyền công dân, nghĩa vụ 
đối với đất nước; tích cực tham 
gia học tập nâng cao trình 
độ, tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền vững mạnh; có 
nhiều đóng góp quan trọng 
trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và ngày càng khẳng định 
vị trí, vai trò trên các lĩnh vực 
công tác. Tỷ lệ đảng viên nữ 
trong toàn Đảng bộ đến tháng 
6-2021 chiếm gần 33% trên 
tổng số đảng viên toàn tỉnh, 
tăng 4,2% so với nhiệm kỳ 
trước; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 
Đảng, đại biểu Quốc hội và dại 
biểu HĐND các cấp đểu tăng 
(tỷ lệ nữ đắc cử đại biểu HĐND 
các cấp chiếm 25%, tăng 4% 
so nhiệm kỳ trước; có 3/7 nữ 
ĐBQHĨ tăng 9,5%).

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ 
nữ chiếm trên 44% lực lượng 
lao động. Không những đã 
đóng góp xứng đáng vào công 
cuộc đổi mới, phát triển kinh tế 
của tỉnh, mà từ các phong trào 
phụ nữ đã xuất hiện nhiều điển 
hình phụ nữ khởi nghiệp mạnh 
dạn, năng động làm giàu trên 
chính quê hưdng mình. Trong 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, 
thông tin tuyên truyền, phụ nữ 
tích cực hưởng ứng phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa”, tinh thần 
“Tương thân, tương ái”, thực 
hiện nếp sống văn minh; qua 
đó góp phần ngăn chặn, đẩy 
lùi các tệ nạn xã hội cũng như 
bảo tồn và phát huy giá trị các 
di sản văn hóa dân tộc.

Trong lĩnh vực giáo dục, y 
tế, khoa học - công nghệ, đội 
ngũ nữ cán bộ quản lý giáo 
dục, giáo viên, nữ cán bộ y tế, 
nữ cán bộ khoa học kỹ thuật đã 
luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm 
vụ chuyên môn, đóng góp 
xứng đáng tạo chuyển biến 
tích cực về chất lượng giáo 
dục và đào tạo, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, nâng cao chất 
lượng sản phẩm hàng hóa của 
tỉnh, bảo vệ môi trường. Trong
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5 năm qua, toàn tỉnh có 48 chị 
vinh dự được phong tặng danh 
hiệu Nhà giáo ưu tú, có 10 nữ 
cán bộ ngành y vinh dự được 
phong tặng danh hiệu Thầy 
thuốc Ưu tú.

Bên cạnh đó, phụ nữ trong 
lực lượng vũ trang có bản lĩnh 
chính trị vững vàng; đoàn kết, 
sáng tạo, sẵn sàng nhận và 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao, xứng danh Bộ đội 
Cụ Hồ, góp phần quan trọng 
vào việc giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. Lực 
lượng nữ thanh niên hăng hái 
học tập, lao động, sản xuất, 
đi đầu trong trong trào thi đua 
đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, 
ứng dụng khoa học - công 
nghệ và các hoạt động tình 
nguyện vì cộng đồng. Phụ nữ 
cao tuổi là chỗ dựa tinh thẩn, 
giữ gìn gia phong, nể nếp gia 
đình, giáo dục, động viên và 
làm gương cho con cháu. Phụ 
nữ dân tộc thiểu số phát huy 
tinh thần đoàn kết, cần cù lao 
động, sản xuất; giữ gìn và phát 
triển giá trị văn hóa dân tộc, 
nỗ lực thay đổi nếp nghĩ, cách 
làm cũ, góp phần xây dựng địa 
phương ngày càng vững mạnh. 
Phụ nữ tôn giáo tích cực tham 
gia các hoạt dộng lan tỏa giá

trị đạo đức và tinh thần bác 
ái trong cộng đồng, góp phần 
xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân. Phụ nữ yếu thế, dễ 
bị tổn thương, phụ nữ khuyết 
tật,... không ngừng nỗ lực vươn 
lên, khắc phục hoàn cảnh.

Và trong gia đình, phụ nữ 
ngày càng khẳng định vị trí, 
vai trò quan trọng trong gắn 
kết các thành viên; tích cực 
lao động nâng cao thu nhập, 
tổ chức tốt cuộc sống gia đình, 
giữ gìn và phát huy giá trị văn 
hóa truyền thống, thực hiện 
tốt thiên chức làm mẹ, làm vợ, 
chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, 
xây dựng gia đình hạnh phúc 
bền vững.

Có thể khẳng định, 5 năm 
qua, thực hiện phương châm 
chỉ đạo của Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam và tuân thủ 
sự lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng, các tầng lớp phụ nữ tỉnh 
Sóc Trăng luôn phát huy các 
phẩm Chat truyền thống tốt 
đẹp, nỗ lực phấn đấu, đoàn 
kết và quyết tâm cao, tự tin 
khẳng định vị thế và vai trò 
của mình. Qua đó, góp phần 
cùng Đảng bộ và nhân dân 
thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ chính trị, đưa tỉnh nhà ngày 
càng phát triển.□
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Tiếp tục đấy mạnh tuyên truyền 
học tập và làm theo gương Bác 
qũa cằc tác phẩm văn học, nghệ thuật

Ngày 25-2-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 
K ế  hoạch số 10'KH/BTGTƯ tổ chức Cuộc thi Sáng 

tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí M inh” 

năm 2021. Sau hơn 6 tháng triển khai, Ban T ổ  chức 
đã nhận được 123 tác phẩm của 89 tác giả dự thi ở 

hai loại hình là Ký văn học và Ca khúc. Tạ i lễ tổng 
kết cuộc thi, 20 giải thưởng Cuộc thi đã được trao và 

3 Ca khúc được công diễn báo cáo.

Đ ây là năm thứ tư Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy 
phối hợp cùng Hội 

Văn học - Nghệ thuật tỉnh 
tổ chức Cuộc thi Sáng tác 
tác phẩm văn học, nghệ 
thuật vể chủ đề “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” . Mục đích của cuộc 
thi nhằm tuyên truyền, cổ 
vũ, khẳng định mục đích, ý 
nghĩa, tác dụng to lớn của

việc tiếp tục đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; phát hiện, nêu 
gương, góp phần nhân rộng 
những điển hình tiên tiến, 
gương người tốt, v iệc tốt; 
đề cao vai trò, trách nhiệm, 
tình cảm của cán bộ, đảng 
viên, nhân dân, đội ngũ văn 
nghệ sĩ đối với v iệc học tập 
và làm theo gương Bác trên 
địa bàn tỉnh. Qua 4 lần tổ
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chức cuộc thi, tổng cộng có 
412 tác phẩm của 264 tác 
giả tham gia dự thi (249 tác 
phẩm Ký văn học của 174 
tác giả và 163 Ca khúc của 
90 tác giả); Ban Tổ chức đã 
trao 78 giải thưởng cho 2 
loại hình, gồm 6 giải Nhất, 
16 giải Nhì, 16 giải Ba và 
40 giải Khuyến khích.

Xác định đây không 
chỉ là một cuộc thi thuần 
túy về mặt chuyên môn mà 
còn mang ý nghĩ lớn lao 
về chính trị, văn hóa, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội 
Văn học - Nghệ thuật tỉnh 
luôn quan tâm, chỉ đạo, 
theo dõi sát sao, phát động 
cuộc thi rộng rãi trong và 
ngoài tỉnh, nòng cốt là đội 
ngũ cán bộ, hội viên, văn 
nghệ sĩ Hội Văn học - Nghệ 
thuật tỉnh. Cuộc thi được 
các cấp, ngành, địa phương 
hưởng ứng, triển khai và 
nhiều đối tượng đã tích cực 
tham gia, đặc biệt là đội 
ngũ văn nghệ sĩ, trí thức 
trên địa bàn tỉnh. Riêng

năm 2021, trong 89 tác giả 
tham gia cuộc thi, có đến 
62 tác giả là cán bộ, giáo 
viên của các đơn vị trong 
ngành giáo dục (là hội viên 
Hội Văn học - Nghệ thuật) 
với 70 tác phẩm.

Tiếp nối thành công 
của cuộc thi các năm trước, 
cuộc thi năm nay mỗi tác 
giả có góc nhìn, có sự sáng 
tạo nghệ thuật riêng, nhưng 
mỗi tác phẩm là một câu 
chuyện, một v iệc làm cụ 
thể, thể hiện nội dung học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh hết sức chân thực và 
sinh động, góp phần minh 
họa, làm nổi bật và sống 
động việc học tập và làm 
theo gương Bác. Đó là tấm 
gương trọn đời cống hiến, 
hy sinh cho lý tưởng cách 
mạng; về ý chí, nghị lực 
và tinh thần vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách; tấm 
gương tuyệt đối tin tưởng 
vào nhân dân, hết lòng hết 
sức phục vụ nhân dân; tấm
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gương về lòng nhân ái, vị 
tha, khoan dung, nhân hậu; 
về cần kiệm, liêm chính, chí 
công vô tư, nếp sống giản 
dị, khiêm tốn... Đặc biệt là 
hình ảnh của các thầy cô 
giáo vượt khó để mang kiến 
thức đến cho các em học 
sinh vùng khó khăn, nhất 
là vùng đồng bào Khmer; 
về những gương người tốt, 
việc tố t trong các mô hình 
hoạt động của thanh niên 
và trong lao động, sản xuất, 
cống hiến không mệt mỏi 
vì cộng đồng; một số tác 
phẩm khắc họa hình ảnh 
các chiến sĩ lực lượng vũ 
trang luôn sát cánh cùng 
với cán bộ địa phương, 
nhất là các y sĩ, bác sĩ trên 
mặt trận phòng, chống dịch 
CÒviD-19.

Thông qua tác phẩm, 
người xem cảm nhận được 
những việc làm cao đẹp 
trong đời thường xuất phát 
từ sự cảm phục, noi gương 
Bác. Qua đó cho thấy, 
đội ngũ sáng tác chuyên

nghiệp cũng như không 
chuyên trong và ngoài tỉnh 
với tình cảm nồng nàn, cảm 
xúc sâu sắc đã thể hiện sự 
sáng tạo, có nhiều cố gắng 
trong việc khai thác thực 
hiện để tài qua những khía 
cạnh sinh động của cuộc 
sống hàng ngày trên nhiều 
lĩnh vực khác nhau. Bằng 
sự trau chuốt văn phong, 
từ ngữ, một số tác phẩm 
dự thi đã tương đối thành 
công trong việc giới thiệu 
những việc làm hay, hình 
ảnh đẹp của các điển hình 
tiên tiến, góp phần phát 
huy hiệu quả công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng, đề 
cao vai trò trách nhiệm, tình 
cảm của cán bộ, công chức 
và nhân dân trong việc học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Điều này chứng 
tỏ việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh đã lan 
tỏa trong xã hội với ý thức 
tự giác cao, trở thành nền
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nếp thường xuyên và là đề 
tài sinh động cho những 
người yêu thích văn học, 
nghệ thuật. Có thể kể đến 
những tác phẩm như: “Nữ 
thuyền trưởng trên chuyến 
tàu tri thức” , “Người thầy 
đầu tiên” , “Khát vọng yêu 
thương” , “Lửa xanh” , “ống  
Thẩn nông” , “Chuyện về 
nữ trưởng công an phường 
vùng biên giới b iển” (Ký 
văn học); “Theo lời Bác! 
Chúng ta đi” , “Khúc hát nơi 
tuyến đầu” , “Áo xanh tình 
nguyện” , “Nơi tuyến đầu 
có anh” , “Sóc Trăng đẹp 
những vòng tay” , “Niềm tin” 
(Ca khúc)...

Mặc dù còn một số 
hạn chế, nhưng cuộc thi 
sáng tác tác phẩm văn 
học, nghệ thuật về “Học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ 
Chí M inh” những năm qua 
nói chung và năm 2021 
nói riêng đã đạt mục đích, 
yêu cầu đề ra. Cùng với 
việc sáng tác, Ban Tuyên

giáo Tỉnh ủy phối hợp với 
Hội Văn học - Nghệ thuật 
quảng bá tác phẩm đến 
với công chúng bằng việc 
tổng hợp các tác phẩm đạt 
giải để xuất bản Tuyển tập 
“Tác phẩm văn học, nghệ 
thuật tiêu biểu về học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh 2018-2021” . Tin rằng, 
những kết quả tích cực của 
cuộc thi sẽ góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả 
công tác tuyên truyền, đưa 
việc thực hiện Kết luận số 
01 - KL/TW, ngày 18-5-2021 
của Bộ Chính trị về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ 
TW vể “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
M inh” trên địa bàn tỉnh đi 
vào chiều sâu và là động 
lực để mỗi tập thể, cá nhân 
cố gắng, ra sức thi đua học 
tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trong thời gian tới.

KH
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Dạy và học trực tuyến:
CẦN Sự THAM GIA TỪ NHIÊU PHÍA

MINH KHOA

Sau khi dịch C O V ỈD -Ỉ9  xuất hiện, hình thức 
học trực tuyến đã không còn xa lạ với thầy 

cô giáo và cấc em học sinh. Riêng đối với tỉnh 
Sóc Trăng, năm học 2021-2022 là năm học đầu 

tiên việc học trực tuyến được triển khai ở cả 
cấp TH C S  và T H P T  trên địa bàn toàn tỉnh.

*THPT thuận lợi, THCS khó khăn
Thực hiện theo Công văn 

số 2094/SGDDT-VP, ngày 
2-10-2021 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về điều chỉnh kế 
hoạch thời gian thực hiện 
nhiệm vụ năm học 2021- 
2022, tại Sóc Trăng, học sinh 
cấp THPT bắt đầu năm học 
mới với hình thức trực tuyến 
từ ngày 15-9. Để thuận lợi 
cho việc dạy và học, trước 
đó các trường THPT trong 
tỉnh dã triển khai tập huấn 
cho dội ngũ giáo viên và 
học sinh cách sử dụng phần 
mềm học trực tuyến, giáo 
viên cũng chủ động thay đổi

phương pháp giảng dạy phù 
hợp nhằm để tiết học thông 
qua môi trường mạng Internet 
thật sự thu hút học sinh. Cô 
Đặng Thị Thanh Tâm, Tổ 
trưởng Tổ Tiếng Anh, Trường 
THPT Hoàng Diệu (TP.SÓC 
Trăng), cho biết: “Dù đã có 
kinh nghiệm dạy học trực 
tuyến từ năm học 2018-2019, 
khi dịch COVID-19 mới bùng 
phát đợt đầu tiên, nhưng lần 
này nhà trường vẫn tổ chức 
tập huấn lại. Nhờ vậy, việc 
dạy và học năm nay được tổ 
chức bài bản hơn, tạo thuận 
lợi để giáo viên được giảng 
dạy hiệu quả”.
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Theo khảo sát của sở 
GD-ĐT trong ngày đầu tiên tổ 
chức dạy và học trực tuyến tại 
40 trường THPT trên địa bàn 
tỉnh, thì có gần 90% học sinh 
đăng nhập tài khoản tham gia 
lớp học. Con số này cũng cho 
thấy sự nỗ lực của các trường 
và sự quan tâm của phụ huynh 
giúp con em mình tham gia 
học tập trong tình hình mới.

Đối với cấp học THCS, 
thì trước khi tổ chức dạy học 
trực tuyến, các trường đã khảo 
sát việc tham gia học tập của 
học sinh thông qua công tác tổ 
chức lớp học, theo đó tổ chức 
ôn tập 2 tuần trước khi bước 
vào ngày học trực tuyến chính 
thức. Tuy nhiên, không được 
thuận lợi như cấp THPT, cấp 
THCS còn nhiều khó khăn khi 
năm đầu tiên triển khai dạy 
học theo hình thức mới. Đơn 
cử như tại Trường THCS Long 
Phú. Do nằm ở xã có đông 
đồng bào Khmer, với trên 50% 
học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, do đó nhiều học sinh 
không thể tham gia học trực 
tuyến vì không có thiết bị. Mặc 
dù nhà trường đã thực hiện 
nhiều giải pháp, như vận động 
phụ huynh cho con em mình

mượn điện thoại trong các 
khung giờ học, tổ chức học 
nhóm nhỏ đối với những em ở 
gần nhà, nhưng đến hết tuần 
học thứ hai, toàn trường chỉ có 
33% (167/502 học sinh) học 
sinh tham gia học trực tuyến.

Điểu đáng quan tâm là 
việc thiếu thiết bị học tập 
không chỉ là khó khăn của 
những trường ở vùng nông 
thôn, mà đây cũng là tình trạng 
chung của một số trường ở 
trung tâm TP.Sóc Trăng. Thầy 
Trần Huỳnh Nhân - Phó Hiệu 
trưởng Trường THCS Lê Vĩnh 
Hòa cho biết, có hơn 35% 
trong tổng số học sinh của 
trường chưa có thiết bị học tập. 
*Tạo diều kiện thuận lợi

Theo số liệu thống kê của 
Sở GD-ĐT, sau một tháng 
triển khai dạy và học trực 
tuyến ở cấp THPT và 2 tuần ở 
cấp THCS cho thấy, tỷ lệ học 
sinh tham gia học trực tuyến 
của hai cấp học này lần lượt 
là 93% và gần 70%. Điều này 
cũng phản ánh, có hơn 10.000 
học sinh chưa thể tham gia 
học tập vì thiếu thiết bị.

Để giải quyết khó khăn 
này, Sở GD-ĐT đã phối hợp
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với sở Thông tin - Truyền 
thông tham mưu UBND tỉnh tổ 
chức Chương trình “Sóng và 
Máy tính cho em” nhằm vận 
động các tổ chức, cá nhân, 
cán bộ, công chức cùng đóng 
góp kịnh phí để hỗ trợ các em 
học sinh khó khăn có phương 
tiện tham gia học tập.

Bên cạnh sự vào cuộc 
của Sở GD-ĐT, các trường 
cũng chủ động thực hiện nhiều 
giải pháp nhằm tạo thuận lợi 
nhất để các em được tham 
gia học tập. Như tại Trường 
THPT Thuận Hòa (huyện 
Châu Thành), giáo viên nhà 
trường đã tự nguyện đóng góp 
kinh phí cũng như cho các 
em mượn điện thoại để học 
trực tuyến, qua đó có 5 chiếc 
điện thoại dược trao tặng cho 
những học sinh khó khăn. Hay 
như tại Trường THPT DTNT 
Huỳnh Cương, ngoài vận động 
sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, 
Ban Giám hiệu nhà trường còn 
xin chủ trương dùng số tiền 
các em được hỗ trợ tiền điện, 
nước khi đến học tại trường 
nhưng do năm nay không 
đến trường thì chuyển sang 
mua trên 100 máy tính bảng 
cho các em mượn để học trực

tuyến. Thầy Thạch Song, Hiệu 
trưởng Trường THPT DTNT 
Huỳnh Cương, cho biết thêm, 
bên cạnh giải pháp hỗ trợ mua 
thiết bị học tập, nhà trường 
còn tiến hành chuyển các đồ 
dùng học tập mà các em được 
cấp vào đầu năm học để giúp 
các em thuận tiện hơn khi học 
tập tại nhà.
*cẩn sựtham gia từ nhiều phía

Một tín hiệu đáng mừng 
là sau thời gian nỗ lực của 
đội ngũ giáo viên và sự tham 
gia tích cực của học sinh, đến 
cuối tháng 10, có 98% học 
sinh cấp THPT và 80% học 
sinh cấp THCS tham gia học 
trực tuyến. Và để những con 
số này đánh giá thực chất việc 
học trực tuyến thì rất cần sự 
nỗ lực hơn nữa từ nhiều phía.

Từ thực tế giảng dạy, đội 
ngũ giáo viên cho rằng, việc 
dạy và học trực tuyến sẽ không 
hiệu quả bằng hình thức trực 
tiếp. Tuy nhiên, trong tình hình 
dịch COVID-19 diễn biến phức 
tạp, thì việc dạy học trực tuyến 
chính là giải pháp tối ưu nhất 
để vừa đảm bảo an toàn cho 
học sinh, vừa duy trì được việc 
học tập. Do đó, dù là năm đầu 
tiên thực hiện hình thức dạy
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học mới với nhiều khó khăn, 
nhưng đội ngũ giáo viên đã rất 
nỗ lực để có những tiết học 
thật sự chất lượng chứ không 
chỉ mang tính hình thức.

Vì thời gian tiết học trực 
tuyến ngắn hơn dạy trực 
tiếp, nên để học sinh có thể 
tiếp thu nhanh kiến thức, nhớ 
bài lâu đòi hỏi giáo viên phải 
sử dụng nhiều phương pháp, 
trong đó vấn đáp là phương 
pháp chính được giáo viên lựa 
chọn. Đã quen với cách dạy 
học trực tiếp trong nhiều năm, 
nên khi chuyển sang hình 
thức dạy trực tuyến trong năm 
học mới này đã làm cho giáo 
viên gặp không ít khó khăn, 
nhất là đối với khu vực vùng 
nông thôn sâu. Tuy nhiên, 
với tinh thần trách nhiệm, nên 
ngay từ khi mới triển khai đến 
nay, mỗi thầy cô giáo đều rất 
nỗ lực để hoàn thành nhiệm 
vụ giảng, dạy đáp ứng yêu cầu 
phong, chống dịch COVID-19. 
Qua đánh giá bước dầu tại 
các trường cho thấy, các em 
học sinh đã quen với việc học 
trực tuyến, thầy cô đã tạo 
được hứng thú với cách học 
mới này. Tuy nhiên, để tiết 
học thật sự hiệu quả, thì bên

cạnh phương pháp truyền 
đạt, công tác quản lý học sinh 
cũng là yếu tố quan trọng. 
Thầy Trần Quốc Thái, Tổ 
trưởng Tổ Toán, Trường THPT 
Mỹ Xuyên, đánh giá: “Qua 
thực tế giảng dạy trực tuyến 
cho thấy, nhiều học sinh có 
tinh thần, thái độ học tập chưa 
cao, đó là chưa kể nhiều em 
có thể bị phân tâm bởi các 
cuộc gọi vào máy hoặc các 
mối quan hệ khác trong lúc 
học trực tuyến”.

Theo ngành giáo dục, để 
việc học trực tuyến đạt hiệu 
quả thật sự rất cần sự nỗ lực 
của nhiều phía. Trong đó, giải 
pháp tháo gỡ khó khăn, bất 
cập trong quản lý học sinh học 
trực tuyến chính là sự giám 
sát của phụ huynh đối với việc 
học của con em mình và tinh 
thần tự học của các em. Điều 
này cũng cho thấy, dù là học ở 
hình thức nào thì chỉ khi có sự 
hỗ trợ của nhà trường và sự 
quan tâm, nhắc nhở của gia 
đình, quan trọng nhất là ý thức 
học tập của chính các em thì 
việc học mới thật sự mang 
lại hiệu quả cao nhất.Q
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8& <ẽ ễ ỉ/n Ẵ : 

Quả ngọt từ  xây dựng 
nông thôn mới nâng cao
THUÀN PHƯỚC

Đến tháng 8 năm nay, xã Viên Bình của huyện 
Mỹ Xuyên đã hoàn thành nhiệm vụ về 5 nhóm 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. 
Đây là kết quả sau hơn 2 năm Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân Viên Bình cùng nỗ lực thực 
hiện nhiều giải pháp đề nâng chất các tiêu chí 

nông thôn mới, hiiớng đến những thành tựu m ă  
để ngày càng phát triển toàn diện.

*Nâng chất các tiêu chí
Xác định xây dựng nông 

thôn mới nâng cao là nhiệm vụ 
chính trị hàng đầu của xã, nên 
sau khi được công nhận đạt 
chuẩn xã nông thôn mới vào 
cuối năm 2018, xã Viên Bình 
tiếp tục xây dựng kế hoạch duy 
trì và nâng chất các tiêu chí 
nông thôn mới và định hướng 
xây dựng đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao.

Để xây dựng đạt chuẩn 5 
nhóm tiêu chí nông thôn mới 
nâng cao, trên cd sở những 
thành quả và những kinh

nghiệm có được qua nhiều 
năm thực hiện Chương trình 
xây dựng nông thôn mới, Đảng 
bộ và chính quyền xã tiếp tục 
thực hiện đồng bộ, linh hoạt 
nhiều giải pháp. Với đặc thù là 
xã có đông đồng bào Khmer 
- chiếm 73% dân số và còn 
nhiều khó khăn, thách thức 
do kinh tế chủ yếu dựa vào 
sản xuất nông nghiệp, nên xã 
tiếp tục chú trọng quan tâm 
làm tốt công tác tuyên truyền, 
vận động, thuyết phục nhằm 
tạo sự đồng thuận, quyết tâm 
cao trong cán bộ, đảng viên
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và nhân dân trong thực hiện 
những công việc, những phần 
việc cần thiết trong xây dựng 
nông thôn mới. Theo đó, các 
ngành, các tổ chức chính trị - 
xã hội tiếp tục vận động đoàn 
viên, hội viên và nhân dân 
tham gia thực hiện mô hình 
như “Tuyến đường nông thôn 
kiểu mẫu”, “Thắp sáng đường 
quê”, mô hình tự quản, liên kết 
bảo vệ an ninh trật tự, phân loại 
rác tại nguồn... để cảnh quan 
và môi trường nông thôn ngày 
càng sạch đẹp, văn minh; đồng 
thời, tích cực phát triển sản 
xuất, ngành nghề để nâng cao 
thu nhập, phát triển kinh tế gia 
đình. Bên cạnh đó, xã tích cực 
tuyên truyền về chủ trương xã 
hội hóa, huy động các nguồn 
lực để tạo nguồn vốn đầu tư cơ 
sở hạ tầng và các công trình 
phúc lợi công cộng thuộc nhóm 
không có hỗ trợ của nhà nước.

Đặc biệt, để phát triển kinh 
tế, nâng cao thu nhập bền vững 
cho nhân dân, xã đã chủ động, 
tích cực thực hiện tốt Đề án 
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
gắn với xây dựng nông thôn 
mới, sắp xếp lại sản xuất nông 
nghiệp, quy hoạch sản xuất, 
phân vùng, cơ cấu lại mùa vụ. 
Với thế mạnh của địa phương là

có diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp và nuôi trồng thủy sản 
chiếm gần 90% diện tích đất tự 
nhiên, có nguồn nhân lực dồi 
dào, người dân có kinh nghiệm 
sản xuất nông nghiệp lâu đời 
kết hợp với ứng dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật, sản xuất 
nông nghiệp ngày càng mang 
lại hiệu quả cao từ thế mạnh 
trổng lúa 2 vụ mỗi năm kết hợp 
trồng rau màu và chăn nuôi, 
nên xã đã quy hoạch lại vùng 
sản xuất sản phẩm chủ lực của 
địa phương, xây dựng vùng 
nguyên liệu tập trung đặc trưng 
gắn với tiêu thụ theo chuỗi 
liên kết. Đồng thời, tổ chức cơ 
cấu lại lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển 
bển vững; đẩy mạnh thực hiện 
cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật trong canh 
tác mang lại hiệu quả kinh tế, 
xây dựng mô hình sản xuất 
hữu cơ; triển khai thực hiện các 
chương trình, dự án được đầu 
tư; duy trì diện tích cánh đồng 
mẫu lớn, lúa dặc sản, nuôi bò 
sữa, nuôi các loài thủy sản, 
trồng rau màu bờ kênh và trồng 
cây thức ăn chăn nuôi...

Với việc phát triển đúng 
định hướng, nên sản xuất nông
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nghiệp của xã trong những năm 
gần đây đã có những bước phát 
triển vượt bậc, ngày càng mang 
lại hiệu quả cao. Trong số 
2.535ha trồng lúa hàng năm, thì 
lúa đặc sản đã chiếm đến 91 %, 
năng suất bình quân gần 7 tấn/ 
ha. Đặc biệt, xã đã xây dựng 
vùng sản xuất lúa tập trung với 
diện tích 2.200ha sản xuất lúa 
đặc sản gắn với tiêu thụ theo 
chuỗi liên kết; có 1 mô hình sản 
xuất lúa theo hướng hữu cd với 
quy mô 2ha giúp người nông 
dân giảm chi phí sản xuất, tạo 
ra sản phẩm đạt chất lượng cao; 
mô hình nuôi cá Chạch quế cho 
lợi nhuận bình quân 210 triệu 
đồng/ha, mô hình trồng bắp lợi 
nhuận từ 30 - 40 triệu đồng/ha. 
Trên địa bàn xã đã hình thành 
nhiều mô hình liên kết sản 
xuất và tiêu thụ nông sản bền 
vững với diện tích 310ha, mang 
lại hiệu quả kinh tế cao và cải 
thiện thu nhập.

Với nhiều nỗ lực phát triển 
sản xuất nông nghiệp và thực 
hiện các chính sách hỗ trợ nông 
nghiệp, nông thôn, chính sách 
giảm nghèo và các chính sách 
an sinh xã hội dược triển khai 
kịp thời đã góp phần nâng cao 
thu nhập bền vững cho nhân 
dân. Đến cuối năm 2020, thu

nhập bình quân cũa người dân 
xã Viên Bình là gần 51,3 triệu 
đồng/người/năm, tăng 1,25 lần 
so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo 
chỉ còn 1,35%, giảm 2,62% so 
với năm 2018. Cùng với phát 
triển kinh tế, toàn xã có 3 ấp đạt 
chuẩn ấp văn hóa và 2/3 ấp đạt 
chuẩn ấp văn hóa nông thôn 
mới, có 1 “Tuyến đường nông 
thôn kiểu mẫu” dài khoảng 
3km... đã góp phần làm cho 
bộ mặt địa phương đã có thêm 
nhiều đổi mới toàn diện theo 
hướng sạch đẹp, văn minh.
*Kinh nghiệm thực tiễn

Nói vể kết quả thực hiện 
xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
UBND xã Viên Bình - Lê Trung 
Tuấn, cho biết: “Triển khai thực 
hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới, với sự đồng 
thuận, quyết tâm của cả hệ 
thống chính trị và nhân dân 
trên địa bàn xã đã góp phần để 
xã đạt được những thành tựu 
quan trọng. Tình hình kinh tế 
- xã hội trên địa bàn phát triển 
nhanh, bền vững, thu nhập và 
điều kiện sống của nhân dân 
được cải thiện và nâng cao, bộ 
mặt nông nghiệp, nông thôn 
và nông dân của xã đã thực sự 
thay đổi toàn diện, nhận thức
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của người dân được nâng cao, 
trật tự xã hội được đảm bảo, hệ 
thống chính trị cơ sở tiếp tục 
được củng cố ngày càng vững 
mạnh. Kết quả đạt được là điều 
kiện quan trọng để xã hoàn 
thành mục tiêu xây dựng nông 
thôn mới nâng cao và tiến tới 
nông thôn mới kiểu mẫu”.

Từ thực tiễn qua hơn 2 
năm nỗ lực thực hiện xây dựng 
nông thôn mới nâng cao và 
đạt được những kết quả quan 
trọng, đồng chí Lê Trung Tuấn 
chia sẻ về kinh nghiệm: Xây 
dựng nông thôn mới là nhiệm 
vụ đặc biệt quan trọng, cần sự 
vào cuộc đổng bộ, quyết tâm 
cao của cả hệ thống chính trị. 
Vì vậy, cấp ủy đảng cần làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận 
động, giáo dục, thuyết phục để 
cán bộ, đảng viên và nhân dân 
nhận thức rõ tầm quan trọng 
của chương trình xây dựng 
nông thôn mới và tích cực tham 
gia. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên phải 
nắm vững 19 tiêu chí nông thôn 
mới và phải luôn gương mẫu, di 
dầu trong thực hiện các tiêu chí 
và đồng thời tuyên truyền, vận 
động nhân dân cùng tham gia. 
Bên cạnh đó, trong xây dựng 
nội quy, quy chế hoạt động, cần

phân công rõ trách nhiệm cho 
từng bộ phận, từng thành viên 
thật cụ thể, rõ ràng, tập trung 
lãnh đạo với phương châm “dễ 
làm trước, khó làm sau”, không 
nóng vội, càng không để mất 
cơ hội. Tích cực thực hiện trước 
chủ trương xã hội hóa, huy động 
các nguồn lực để tạo nguồn 
vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các 
công trình phúc lợi công cộng. 
Phát huy tot Quy chế dan chu; 
thực hiện tốt công tác kiểm tra, 
giám sát, kịp thời chấn chỉnh 
những lệch lạc nhằm tạo niềm 
tin trong nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới 
là nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng, có tính lâu dài và cần sự 
nỗ lực từ nhiều phía. Với nhận 
thức đúng đắn đó, cùng cách 
làm hiệu quả và tinh thần đồng 
thuận, quyết tâm cao của cả hệ 
thống chính trị và nhân dân đã 
mang lại những thành tựu có ý 
nghĩa quan trọng cho sự nghiệp 
phát triển của xã trong những 
năm tiếp theo của xã Viên 
Bình. Thành tựu đạt được cũng 
đã góp phần tạo thêm động 
lực và niềm tin đối với cán bộ, 
đảng viên và nhân dân cùng 
tiếp tục hưởng ứng, nỗ lực thực 
hiện tốt các phong trào thi đua 
yêu nước tại địa phương.□
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Sức lan tỏa của Cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu pháp luật năm 2021’'

tỉnh Sóc Trăng
Với sự tham gia tích cực của nhiều thí sinh đã 
góp phần giúp Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 
pháp luật nđm 2021” đạt được mục đích, yêu 

cẩu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Với sự lan 
tỏa rộng rãi, Cuộc thi không chỉ góp phần nâng 
cao kiến thức phấp luật mà còn hứa hẹn sẽ tạo 
thói quen tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công 

chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Nhăm đãy mạnh ứng
dụng công nghệ thông

tin, đổi rnới hình thức 
tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật, dồng thời lập 
thành tích hưởng ứng Ngày
Pháp luật Việt Nam năm
2021, Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tỉnh tổ chức Cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 
luật năm 2021” (Sau đây gọi 
là Cuộc thi). Đây là cuộc thi 
tìm hiểu pháp luật dầu tiên 
được UBND tỉnh tổ chức theo 
hình thức trực tuyến.

Diễn ra từ ngày 1-5-2021 
đến hết ngày 18-10-2021, Cuộc 
thi gồm các nội dung liên quan 
đến kiến thức pháp luật trong

các lĩnh vực hình sự, dân sự, 
lao động, bảo hiểm y tế, phòng, 
chống tham nhũng; an toàn 
giao thông (dường bộ, đường 
sắt, đường thủy), Biển đảo Việt 
Nam, bầu cử Đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp; Luật An ninh mạng; 
Luật Giáo dục; Luật Phòng, 
chống tác hại của rượu, bia; 
Luật Phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm, được truyền tải thông 
qua 2.500 câu hỏi. Tham gia 
cuộc thi, mỗi lượt thi thí sinh phải 
trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm. 
Mỗi đợt thi, thí sinh được phép 
tham gia tối đa 3 lần.

Trong bối cảnh tình hình 
dịch COVID-19 diễn biến
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phức tạp, gây khó khăn cho 
nhiều hoạt động, nhưng 
không vì thế mà giảm đi tinh 
thần tìm hiểu, nghiên cứu 
pháp luật của nhiều người. 
Mặt khác, do ảnh hưởng của 
dịch COVID-19, các hoạt 
động phổ biến pháp luật trực 
tiếp không thể diễn ra được 
thì việc tìm hiểu pháp luật trực 
tuyến đã khẳng định hiệu quả 
rõ nét. Cuộc thi đã thu hút 
hơn 35.243 thí sinh với gần 
61.286 lượt thi đã cho thấy 
hiệu quả và sức lan tỏa rộng 
lớn của Cuộc thi. Trong đó, 
sở, ban, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh có 11.775 thí sinh (chiếm 
33,4% /tổng số thí sinh), đơn 
vị cấp huyện 17.835 thí sinh 
(chiếm 50,6%) và thí sinh tự 
do là 5.633 (16%). Một số cơ 
quan, đơn vị, địa phương có 
nhiều thí sinh tham gia hưởng 
ứng cuộc thi gồm Công an 
tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, 
UBND TP.SÓC Trăng, UBND 
huyện Thạnh Trị, UBND thị 
xã Ngã Năm, Công ty Điện 
lực Sóc Trăng... Mặt khác, 
Cuộc thi còn cho thấy sức lan 
tỏa không chỉ giới hạn trong 
các cơ quan nhà nước, đơn vị 
trường học, mà còn mở rộng 
tới quần chúng nhân dân 
trên địa bàn tỉnh thể hiện ở

số lượng thí sinh tự do chiếm 
16% tổng số thí sinh tham gia.

Sau gần 6 tháng tổ chức với 
5 đợt thi, kết thúc Cuộc thi, Ban 
Tổ chức đã công nhận kết quả 
và trao thưởng cho 30 tập thể 
và 55 cá nhân. Đặc biệt, Chủ 
tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
cho 5 tập thể và 5 cá nhân đạt 
giải Nhất. Ban Tổ chức Cuộc thi 
tặng Giấy khen cho 25 tập thể 
và 50 cá nhân dạt các giải Nhì, 
Ba và Khuyến khích.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu pháp luật năm 2021” là 
một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật. Với sự tham gia tích 
cực của nhiều thí sinh đã góp 
phần giúp cho Cuộc thi đạt được 
mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ 
theo kế hoạch của UBND tỉnh 
đề ra. Trong thời gian tới, mong 
rằng với sức lan tỏa và hình thức 
tuyên tuyền sâu rộng Cuộc thi 
trực tuyến tìm hiểu pháp luật sẽ 
trở thành một hoạt động thi đua 
sôi nổi của các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trên địa bàn tỉnh; 
từng bước tạo thành một hình 
thức tuyên truyền pháp luật phổ 
biến và thường xuyên, tạo thói 
quen chủ dộng tìm hiểu pháp 
luật cho người dân.

SỞ TƯ PHÁP
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Giải pháp hễ trợ doanh nghiệp,
người dân chịu tác động của dịch COVID-19
CHÍ CƯỜNG

Ngày 27-10-2021, Chính phủ ban hành Nghị định 
số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị 
ậuyết SỐ406/NQ-ƯBTVQH15, ngày 19-10-2021 của 

Úy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một sô' giải 
phấp nhầm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu 

tác động của dịch Covid-19. Đây thực sự là một giải 
pháp quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho người nộp 

thuế, để doanh nghiệp và ngitời dân vượt qua khó 
khăn bởi đại dịch, khôi phục sản xuất, kỉnh doanh, 

góp phần thúc đẩy phất triển kinh t ế - xã hội.

*G iảm  30%  s ố  th u ế  thu  
nhập doanh ngh iệp

Nghị định số 92/2021/ 
NĐ-CP của Chính phủ gồm 
5 Điều và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 19/10/2021. 
Theo đó, Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Nghị quyết 
số 406/NQ-UBTVQH15 của 
ủy  ban Thường vụ Quốc 
hội đối với mức giảm thuế

thu nhập doanh nghiệp là: 
Giảm 30% số thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp của 
kỳ tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp năm 2021 đối với 
trường hợp doanh nghiệp có 
doanh thu trong kỳ tính thuế 
năm 2021 không quá 200 
tỷ đổng và doanh thu trong 
kỳ tính thuế năm 2021 giảm 
so với doanh thu trong kỳ
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tính thuế năm 2019. Không 
áp dụng tiêu chí doanh 
thu trong kỳ tính thuế năm 
2021 giảm so với doanh thu 
trong kỳ tính thuế năm 2019 
đối với trường hợp doanh 
nghiệp mới thành lập, hợp 
nhất, sáp nhập, chia, tách 
trong kỳ tính thuế năm 2020 
và năm 2021.
*M iễn  th u ế  đối với hộ kinh  
doanh, cá nhân kinh doanh

Theo Nghị định số 
92/2021/NĐ-CP của Chính 
phủ, đối tượng áp dụng 
miễn thuế là hộ kinh doanh, 
cá nhân kinh doanh là cá 
nhân cư trú hoạt động trong 
mọi ngành nghề, hình thức 
khai thuế, nộp thuế, có hoạt 
động sản xuất kinh doanh 
tạị các địa bàn huyện, thị 
xã, quận, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung ương 
chịu tác động của dịch 
Covid-19 trong năm 2021. 
Chủ tịch ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương căn cứ Thông 
báo trong năm 2021 của 
cơ quan có thẩm quyền tại

địa phương liên quan đến 
dịch Covid-19, trong đó có 
nội dung dừng hoặc ngừng 
hoặc tạm ngừng hoạt động 
sản xuất kinh doanh đối 
với một hoặc nhiều hộ kinh 
doanh, cá nhân kinh doanh 
trên địa bàn (bao gồm cả 
việc phong tỏa, cách ly xã 
hội một hoặc nhiều khu vực 
trên địa bàn) để ban hành 
Danh sách các dịa bàn cấp 
huyện chịu tác động của 
dịch Covid-19 quy định tại 
K hoản l, Điều 2, Nghị định 
92/2021/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh quy định tại 
khoản này được miễn số 
thuế thu nhập cá nhân, thuế 
giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ 
đặc biệt, thuế tài nguyên, 
thuế bảo vệ môi trường 
phải nộp phát sinh từ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
của các tháng trong quý III 
và quý IV năm 2021. Các 
trường hợp đã nộp số thuế 
phát sinh phải nộp từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh 
của các tháng trong quý III 
và quý IV năm 2021 thì sẽ
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được cơ quan thuế xử lý bù 
trừ số tiền thuế nộp thừa với 
các khoản nợ hoặc khoản 
phát sinh của các kỳ tiếp 
theo và xử lý hoàn nộp thừa 
(nếu có) theo quy định của 
pháp luật về quản lý thuế.
*G iảm  th u ế  giá trị g ia tăng

Nghị định số 92/2021/ 
NĐ-CP của Chính phủ 
quy định rõ thời gian giảm 
thuế giá trị gia tăng kể từ 
ngày 01/11/2021 đen hết 
ngày ngày 31/12/2021 đối 
với hàng hóa, dịch vụ, bao 
gồm: Các dịch vụ vận tải, 
lưu trú, ăn uống; dịch vụ của 
các đại lý du lịch, kinh doanh 
tour du lịch và các dịch vụ 
hỗ trợ, liên quan đến quảng 
bá và tổ chức tour du lịch. 
Sản phẩm và dịch vụ xuất 
bản; dịch vụ điện ảnh, sản 
xuất chương trình truyền 
hình, ghi âm và xuất bản âm 
nhạc; tác phẩm nghệ thuật 
và dịch vụ sáng tác, nghệ 
thuật, giải trí; dịch vụ của 
thư viện, lưu trữ, bảo tàng 
và các hoạt động văn hóa 
khác; dịch vụ thể thao, vui 
chơi và giải trí. Chi tiết hàng

hóa, dịch vụ được giảm 
thuế quy định tại Điểm a và 
Điểm b, khoản này không 
bao gồm phần mềm xuất 
bản và các hàng hóa, dịch 
vụ sản xuất kinh doanh theo 
hình thức trực tuyến. Trường 
hợp hàng hóa, dịch vụ quy 
định tại khoản này thuộc đối 
tượng không chịu thuế giá trị 
gia tăng theo quy định của 
Luật Thuế giá trị gia tăng thì 
thực hiện theo quy định của 
Luật Thuế giá trị gia tăng.

Mức giảm thuế giá trị 
gia tăng là doanh nghiệp, tổ 
chức tính thuế giá trị gia tăng 
theo phương pháp khấu trừ 
được giảm 30% mức thuế 
suất thuế giá trị gia tăng đối 
với hàng hóa, dịch vụ quy 
định tại Khoản 1, Điều 3 
của Nghị định 92/2021/NĐ- 
CP. Doanh nghiệp, tổ chức 
tính thuế giá trị gia tăng theo 
phương pháp tỷ lệ % trên 
doanh thu được giảm 30% 
mức tỷ lệ % để tính thuế giá 
trị gia tăng đối với hàng hóa, 
dịch vụ quy định tại Khoản 
1, Điều 3 .a
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