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Xây dựng Bảng

K ỷ n iệm  131 năm  N g ày  s inh  C hủ tịch  Hồ C h í M inh  
(19 /5 /1890  -1 9 /5 /2 0 2 1 )

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mỗi dịp Tháng 5 về, toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí M inh 

với lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Cuộc đời, 
sự nghiệp và tư tường của Người ỉà biểu tượng cao 

đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng V iệt Nam; là kết tinh rạng ngời 
của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tr i của dân 
tộc và thời đại, trở thành tấm gương sáng ngă để 

mỗi chứng ta học tập và làm theo.

Sinh ra trong một gia đình 
nhà nho yêu nước, tại 
làng Kim Liên, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, 
một miền quê giàu truyền 
thống lịch sử, văn hóa và 
cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã sớm hấp thu tinh 
thần yêu nước nồng nàn, 
lòng thương dân sâu sắc và

ý chí đấu tranh kiên cường, 
bất khuất của ông cha. 
Chứng kiến cảnh nước mất, 
nhà tan, các cuộc đấu tranh 
chống thực dân Pháp xâm 
lược của nhân dân ta theo 
các khuynh hướng cứu nước 
khác nhau đều lần lượt thất 
bại, không giành được độc 
lập, tự do, Người nung nấu
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quyết tâm đi tìm con đường 
mới để cứu nước, cứu dân.

Với lòng yêu nước thiết 
tha và khát vọng giải phóng 
dân tộc, ngày 5-6-1911, 
Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí 
Minh rời Cảng Sài Gòn, bắt 
đầu hành trình tìm đường 
cứu nước. Người quyết định 
sang phương Tây, nơi khởi 
nguồn của chủ nghĩa thực 
dân, quê hương của các 
cuộc cách mạng tư sản, để 
tìm xem những gì ẩn giấu 
đằng sau những từ “Tự do” , 
“Bình đẳng” , “Bac ái” .

Bôn ba khắp năm 
châu, bốn biển để nghiên 
cứu, tìm hiểu về các cuộc 
cách mạng điển hình, kiểm 
nghiệm nhiều học thuyết, 
nhiều con đường đấu tranh 
của giai cấp công nhân, 
nhân dân các nước thuộc 
địa, cuối cùng Người đã 
đến với chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tìm thấy ở đó ánh 
sáng chân lý của thời đại, 
con đường giải phóng dân 
tộc, giải phóng xã hội, giải

phóng con người. Người đã 
rút ra kết luận: “Muốn cứu 
nước và giải phóng dân tộc, 
không có con đường nào 
khác con đường cách mạng 
vô sản” . Tiếp thu và vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lênin, Người đã dần 
dần xây dựng được một hệ 
thống lý luận về cách mạng 
giải phóng dân tộc phù hợp 
với thực tiễn Việt Nam, xác 
định đúng mục tiêu, con 
đường, lực lượng tham gia, 
lực lượng lãnh đạo, cũng 
như phương pháp cách 
mạng và tích cực chuẩn bị 
mọi mặt cho sự ra đời của 
một chính đảng cách mạng 
ở Việt Nam.

Mùa Xuân năm 1930, 
Người chủ trì Hội nghị thành 
lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam và thông qua Cương 
lĩnh chính trị đầu tiên của 
Đảng. Đây là bước ngoặt 
lịch sử trọng đại, chấm dứt 
cuộc khủng hoảng kéo dài 
về đường lối chính trị và về 
tổ chức của các phong trào
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yêu nước Việt Nam. Sự ra 
đời của Đảng khẳng định 
tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí 
tuệ và uy tín của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh; là cống hiến to lớn 
và đầy sáng tạo của Người 
trong việc vận dụng chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào việc 
thành lập một đảng cách 
mạng chân chính để lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam.

Sau gần 30 năm bôn 
ba hoạt động ỗ nước ngoài, 
ngày 28-1-1941, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trở về nước, 
trực tiếp lãnh đạo cách 
mạng. Tháng 5-1941, Người 
chủ trì Hội nghị Trung ương 
8, quyết định chuyển hướng 
chiến lược cách mạng phù 
hợp với sự thay đổi mau lẹ 
của tình hình quốc tế  và 
trong nước, đặt nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc lên hàng 
đầu, tổ chức vận động, tập 
hợp lực lượng toàn dân tộc; 
thành lập Mặt trận Việt 
Minh; tiến hành xây dựng 
lực lượng vũ trang và căn 
cứ địa, tạo nên các cao trào

cách mạng sôi nổi, mạnh 
mẽ trên phạm vi cả nước.

Tháng 8-1945, với tư 
duy chính trị cực kỳ nhạy 
cảm và sắc bén, dự báo 
chính xác, phân tích kịp thời 
và thấu đáo tình hình trong 
nước và quốc tế, nhận rõ 
thời cơ cách mạng đã chín 
muồi, Người nêu quyết tâm 
“Dù phải đốt cháy cả dãy 
Trường Sơn cũng phải kiên 
quyết giành cho kỳ được 
độc lập dân tộc” , “đem sức 
ta mà tự giải phóng cho ta” . 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí 
Minh, nhân dân Việt Nam 
đã gắn kết thành một khối, 
phát huy cao độ sức mạnh 
toàn dân tộc, làm nên thắng 
lợi Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, lập nên nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa - 
Nhà nước dân chủ nhân dân 
đầu tiên ở Đông Nam Á và 
mở ra một thời đại mới rực 
rỡ nhất trong lịch sử quang 
vinh của dân tộc - Thời đại 
Hồ Chí Minh.
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Sau thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám ở nước ta, 
bọn thù trong, giặc ngoài cấu 
kết với nhau mưu toan lật đổ 
chính quyền cách mạng non 
trẻ, hòng áp đặt ách cai trị 
nước ta một lần nữa. Trước 
tình thế hiểm nghèo, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta 
đã lãnh đạo toàn dân cùng 
một lúc chống cả ba thứ 
giặc: “giặc đói” , “giặc dốt” 
và “giặc ngoại xâm” . Với 
sách lược khôn khéo, linh 
hoạt, Người đã chèo lái con 
thuyền cách mạng Việt Nam 
vượt qua mọi thác ghềnh, 
hiểm nguy, trong tình thế 
“ngàn cân treo sợi tóc” , vừa 
tranh thủ thời gian xây dựng 
lực lượng về mọi mặt, vừa ra 
sức bảo vệ, củng cố chính 
quyền cách mạng mới được 
xác lập, còn rất non trẻ.

Trước dã tâm xâm lược 
nước ta một lẩn nữa của 
thực dân Pháp, ngày 19-12- 
1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã ra “Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến” , hiệu triệu toàn

dân tộc đồng lòng, chung 
sức tiến hành cuộc kháng 
chiến trường kỳ, với ý chí sắt 
đá: “Thà hy sinh tất cả chứ 
nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ” . Dưới sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng, theo 
ngọn cờ “kháng chiến, kiến 
quốc” Hồ Chí Minh, quân và 
dân ta đã lần lượt đánh bại 
các kế hoạch quân sự của 
kẻ thù mà đỉnh cao là chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống thực dân 
Pháp, miền Bắc được hoàn 
toàn giải phóng, nhân dân ta 
bước vào thời kỳ cách mạng 
mới, cùng một lúc thực hiện 
cả hai nhiệm vụ chiến lược 
là: Xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc và tiếp tục 
đấu tranh hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân ở miền Nam.

Trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã vận dụng và phát
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triển sáng tạo chủ nghĩa Mác 
- Lênin, cùng Đảng ta hoạch 
định đường lối và lãnh đạo 
nhân dân ra sức đẩy mạnh 
phát triển kinh tế - xã hội, 
tăng cường xây dựng Đảng, 
củng cố chính quyền dân 
chủ nhân dân, phát huy sức 
mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, xây dựng nền 
văn hóa mới, con người mới 
xã hội chủ nghĩa... làm cho 
miền Bắc ngày càng vững 
mạnh về mọi mặt, trở thành 
hậu phương vững chắc cho 
tiền tuyến lớn miền Nam.

Giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước là tâm 
nguyện cháy bỏng, là nỗi 
trăn trở khôn nguôi của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Người từng 
nói: “Nước Việt Nam là một, 
dân tộc V iệt Nam là một. 
Sông có thể cạn, núi có thể 
mòn song chân lý đó không 
bao giờ thay đổi!” , “Miền 
Nam luôn ở trong trái tim 
tô i” . Trước lúc đi xa, Người 
để lại cho toàn Đảng, toàn 
dân tộc ta bản Di chúc lịch

sử trong đó khẳng định một 
ý chí mãnh liệt, một quyết 
tâm sắt đá và một niềm 
tin tất thắng: “Dù khó khăn 
gian khổ đến mấy, nhân 
dân ta nhất định sẽ hoàn 
toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ 
nhất định phải cút khỏi nước 
ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ 
thống nhất. Đồng bào Nam 
Bắc nhất định sẽ sum họp 
một nhà” . Thực hiện di huấn 
của Người, toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta đã 
phát huy cao độ chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, sức 
mạnh đoàn kết toàn dân 
tộc kết hợp với sức mạnh 
thời đại, làm nên thắng lợi 
v ĩ đại trong sự nghiệp kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước 
mà đỉnh cao là Chiến dịch 
Hổ Chí Minh lịch sử, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước, mở ra 
kỷ nguyên mới trong lịch 
sử nước ta - kỷ nguyên độc 
lập, thống nhất, hòa bình, 
cả nước đi lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội.
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Ngày 2-9-1969, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh qua đời, hưởng 
thọ 79 tuổi. Sự ra đi của 
Người là tổn thất vô cùng 
lớn lao, để lại muôn vàn tình 
thương yêu cho toàn Đảng, 
toàn dân tộc Việt Nam và 
tình đoàn kết thân ái với 
nhân dân tiến bộ trên thế 
giới. Với những cống hiến 
xuất sắc cho dân tộc Việt 
Nam và cho nhân loại tiến bộ 
trên thế giới, năm 1987, Tổ 
chức Giáo dục, Khoa học và 
Văn hóa của Liên Hợp quốc 
(UNESCO) ra Nghị quyết 
24C/1865 nhân kỷ niệm 100 
năm Ngày sinh của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (1990) tôn vinh 
Người là “Anh hùng g iả i 
phóng dân tộc, Nhà văn 
hóa k iệ t xu ấ t của V iệt Nam”. 
Đây là niềm vinh dự, tự hào 
vô cùng lớn lao của Đảng và 
Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã gắn bó và hiến dâng 
trọn đời mình cho sự nghiệp 
cách mạng của Đảng ta và 
dân tộc ta. Cuộc đời của 79

mùa Xuân của Người là biểu 
tượng cao đẹp nhất của chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng Việt 
Nam. Đất nước phát triển, 
nhân dân có cuộc sống ngày 
càng ấm no, hạnh phúc càng 
khẳng định cuộc đời, sự 
nghiệp, tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Chủ tịch Hổ 
Chí Minh là tài sản vô giá, 
là ngọn đuốc soi đường cho 
dân tộc ta vững vàng đi đến 
mọi thắng lợi. Nhớ vể Người, 
chúng ta nguyện tuyệt đối 
trung thành với lợi ích của 
dân tộc, của nhân dân, của 
Đảng; kiên định mục tiêu 
độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh; luôn nỗ 
lực phấn đấu để kế tục xứng 
đáng sự nghiệp cách mạng, 
xây dựng thành công nước 
Việt Nam “Dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh” như Người hằng 
mong muốn.

BBT
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Kết quả 5 năm thực hiện 
dẩy mạnh học tập và lam theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách

Ho Chí Minh
X U Ã N  Đ IN H

T hực hiện Chỉ thị 05-CT/ 
TW, ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị, 5 

năm qua, dưới sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức chính trị - xã hội, 
các địa phương, cơ quan, đơn 
vị triển khai thực hiện đồng 
bộ, sáng tạo việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; 
đưa việc học tập và làm theo 
Bác trô thành công việc tự 
giác, thường xuyên ở nhiều 
tổ chức; là mục tiêu phấn đấu 
của nhiều tập thể, cá nhân; 
nội dung quan trọng trong 
các kế hoạch, chương trình 
hành động của cấp ủy, chính 
quyển, cơ quan, đơn vị, địa

phương; khẳng định rõ nét giá 
trị tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong đời 
sống xã hội.

Công tác học tập, quán 
triệt, tuyên truyền, sinh hoạt 
trở thành các đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng trong toàn 
tỉnh, thông qua nhiều hoạt 
động sôi nổi như: Tổ chức 
học tập chuyên đề hàng 
năm; sinh hoạt, học tập trở 
thành nhiệm vụ bắt buộc của 
tổ chức đảng, chính quyền, 
trong các tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội; giao lưu, 
tọa đàm điển hình tiên tiến; 
hội thảo khoa học; nói chuyện 
chuyên đề; Lễ báo công 
dâng Bác; thi kể chuyện về 
Bác; thi báo các viên - tuyên
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truyền viên giỏi về tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; tổ chức sinh hoạt câu 
lạc bộ, phổ biến, nhân rộng 
các gương điển hình tiên tiến, 
gương người tốt, việc tốt...

Việc tổ chức thực hiện 
làm theo những nội dung cơ 
bản của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 
được các cấp ủy đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
học tập, quán triệt, tuyên 
truyền và triển khai thực hiện 
nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị. 
Nhiều kết quả nổi bật được 
ghi nhận, nhiều phong trào 
mới, cách làm mới ở cơ sở 
đang dần phát huy hiệu quả 
tích cực, tạo sức lan tỏa trong 
cộng đồng; nhiều mô hình 
mới, cách làm hay được biểu 
dương nhân rộng. Việc học 
tập và làm theo Bác gắn kết 
chặt chẽ với những hoạt động 
phát triển kinh tế, phong trào 
xóa đói giảm nghèo, xây dựng 
nông thôn mới, thực hiện 
công tác an sinh xã hội, nhân 
đạo thiện nguyện, ... phát

huy vai trò của người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền, cơ 
quan, đơn vị; đề cao tinh thần 
trách nhiệm, nêu gương theo 
phương châm “trên trước, 
dưới sau”, “trong trước, ngoài 
sau”, “học đi đôi với làm theo”. 
Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05 
của Bộ Chính trị gắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI và khóa XII về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, nâng cao năng lực và 
sức chiến đấu của tổ chức 
đảng, là quá trình rèn luyện 
đạo đức, lối sống, tác phong 
công tác hằng ngày của cán 
bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức; xây dựng hình ảnh 
người cán bộ có tinh thần 
trách nhiệm, sâu sát với cơ 
sở, nhất là người đứng đẩu 
các cấp, các ngành, cơ quan, 
đơn vị, địa phương,...

Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với tập trung giải 
quyết những vấn đề bức xúc, 
nổi cộm của từng đơn vị, địa 
phương đã góp phần xây dựng 
Đảng, hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; thúc đẩy
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kinh tế - xã hội phát triển; giữ 
vững ổn định chính trị, an ninh, 
quốc phòng; đặc biệt, tập trung 
giải quyết những vấn đề liên 
quan đến cán bộ, đảng viên đã 
tiếp tục củng cố niềm tin của 
nhân dân đối với tổ chức Đảng, 
cán bộ, đảng viên. Các chương 
trình, giáo trình, tài liệu học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh được 
khai thác và sử dụng hiệu quả 
thông qua hoạt động nghiên 
cứu, giảng dạy của dội ngũ 
giảng viên, giáo viên trong tỉnh; 
góp phần nâng cao hiệu quả 
giáo dục tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, củng cố niềm tin, 
nâng cao năng lực hoạt động 
thực tiễn đối với thế hệ trẻ.

Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội 
tập trung đổi mới nội dung, 
phương pháp làm việc “gần 
dân, sát dân, trọng dân và 
lắng nghe ý kiến của nhân 
dân”; vận động đoàn viên, 
hội viên thực hiện các phong 
trào thi đua yêu nước; đẩy 
mạnh các hoạt động vì xã 
hội, vì cộng đồng; tăng cường 
ứng dụng sáng kiến, cải tiến

kỹ thuật, góp phần nâng cao 
năng suất lao động, phát 
triển kinh tế, nâng cao đời 
sống của đoàn viên, hội viên, 
chất lượng các phong trào thi 
đua, các cuộc vận động ngày 
càng đi vào chiều sâu; việc 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh có sức lan tỏa mạnh 
mẽ trong đời sống tinh thần 
xã hội.

Từ năm 2016-2020, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, 
phối hợp với Hội Văn học - 
Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo 
tỉnh duy trì tổ chức các cuộc 
thi sáng tác, quảng bá tác 
phẩm văn học, nghệ thuật, 
báo chí với chủ đề “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” với 
845 tác phẩm của 245 lượt 
tác giả, đổng tác giả tham gia 
dự thi ở nhiều thể loại, có 105 
tác phẩm đạt giải ở các thể 
loại. Cuộc thi Giải “Búa Liềm 
vàng”, có 160 tác phẩm tham 
gia, bao gồm thể loại báo in 
và phát thanh, truyền hình. 
Thông qua các cuộc thi đã bổ 
sung thêm nhiều tác phẩm

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 1 1



mới mang đậm bản sắc văn 
hóa quê hương, phản ánh sức 
sống vươn lên của nhân dân 
tỉnh nhà trên các mặt kinh 
tế, văn hóa, xã hội; khẳng 
định những giá trị to lớn và 
sức sống của tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong đời sống.

Cấp ủy, tổ chức đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc, đoàn thể các cấp, các 
địa phương, cơ quan, đơn vị 
triển khai thực hiện việc học 
tập và làm theo tư tưỏng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với công tác tổ chức đại 
hội đảng các cấp tiến tới 
Đại hội XIII của Đảng, góp 
phần tổ chức thành công đại 
hội đảng bộ các cấp. Trong 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, tinh thần đoàn kết 
các dân tộc được phát huy 
mạnh mẽ, cộng đồng dân cư 
thể hiện giá trị, nghĩa cử cao 
đẹp về “tình nhân dân, nghĩa 
đồng bào”; xuất hiện nhiều 
tấm gương học tập và làm 
theo lời dạy của Bác; nhiều 
việc làm tốt của những cá 
nhân, tổ chức, nhất là những

lực lượng ở tuyến đầu phòng, 
chống dịch Covid-19 trong 
đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ 
lực lượng vũ trang đã không 
ngại gian khổ, xung phong, 
đi đầu trong công tác phòng, 
chống dịch, đảm bảo sự bình 
an cho nhân dân.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TVV, trên địa bàn 
tỉnh đã xuất hiện hàng ngàn 
gương điển hình tiên tiến, tiêu 
biểu, người tốt - việc tốt, mô 
hình hay, cách làm mới ở tất 
cả các lĩnh vực của đời sống - 
xã hội, từ sản xuất, nuôi trồng 
đến kinh doanh; từ liên kết 
tiêu thụ sản phẩm đến hình 
thành tổ hợp tác sản xuất; 
từ mô hình phát triển kinh tế 
gia đình, cá nhân đến phát 
triển kinh tế liên hộ gia đình; 
từ những tổ chức đảng đến 
các đơn vị chính quyền, đoàn 
thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức 
tôn giáo. Kết quả được ghi 
nhận, toàn tỉnh có 4.849 tập 
thể và cá nhân được các cấp, 
các ngành biểu dương, khen 
thưởng (1.431 tập thể, 3.418 
cá nhân). Trong đó, cấp tỉnh 
tặng Giấy khen cho 41 tập
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thể và 66 cá nhân, Bằng khen 
cho 29 tập thể và 26 cá nhân; 
Bộ, ngành Trung ương tặng 
Bằng khen cho 5 tập thể, 3 
cá nhân và 1 Cờ thi đua; Thủ 
tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen cho 3 tập thể và 9 cá 
nhân; có 1 cá nhân dự giao 
lưu điển hình toàn quốc năm 
2019 với tên gọi: “Hồ Chí 
Minh - Hành trình khát vọng”; 
1 cá nhân dự Lễ kỷ niệm 90 
năm Ngày Thành lập Đảng 
do Trung ương tổ chức.

Những kết quả đạt được 
nêu trên thể hiện rõ nét quá 
trình lãnh đạo trực tiếp, toàn 
diện của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; quyết tâm tổ chức thực 
hiện của các cấp ủy đảng, 
các cấp, các ngành trong 
việc đưa tư tưỏng, tấm gương 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh vào thực tiễn cuộc sống 
trong mỗi cơ quan, đơn vị, 
địa phương, địa bàn dân cư, 
đến với các tầng lớp nhân 
dân trong tĩnh. Kết quả thực 
hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị 
đã thúc đẩy mạnh mẽ công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng 
hệ thống chính trị trong sạch,

vững mạnh; củng cố khối đại 
đoàn kết dân tộc; bồi đắp 
niềm tin của nhân dân đối 
với Đảng; bảo vệ vững chắc 
nền tảng tư tưởng của Đảng; 
khẳng định giá trị lý luận, thực 
tiễn cuộc đời và sự nghiệp 
của Bác đối với cách mạng 
Việt Nam trong giai đoạn 
cách mạng mới.

Tuy vậy, thực tiễn việc 
thực hiện Chỉ thị 05 số 05- 
CT/TVV cũng còn những hạn 
chế: Việc triển khai thực hiện 
các nội dung học tập và làm 
theo tư tưỏng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh ở một số ít 
địa phương, cơ quan, đơn vị 
chưa sâu, chưa liên tục; một 
số cấp ủy, chính quyền còn 
hạn chế trong việc lựa chọn 
khâu đột pha đề tập trung 
thực hiện. Sinh hoạt, học tập 
của một số tổ chức còn hình 
thức, chiếu lệ, chưa bám sát 
chức năng, nhiệm vụ để sinh 
hoạt, học tập, cỗ vũ làm theo 
lời dạy của Bác. Vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong công 
việc ở một số cơ quan, đơn vị 
chưa thật sự chú ý. Việc phát 
hiện, biểu dương, nhân rộng
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tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến đôi lúc chưa kịp thời.

Giai đoạn 2021 - 2025, 
triển khai thực hiện việc học 
tập và làm theo tư tưỏng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn liền với triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XIII cua Đang, Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIV, can tập trung vào một số 
nội dung cơ bản sau:

Một là, tiếp tục triển khai 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả 
Chỉ thị 05-CT/TW cua Bộ 
Chính trị trên cơ sở bám sát 
các nội dung Kế hoạch 03-KH/ 
TW cua Ban Bí thư, Kế hoạch 
số 18-KH/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 57- 
KH/TU, ngày 20/12/2017 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW 
của Bộ Chính trị gắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII và gắn với thực hiện 
Nghị quyết số 35-NQ/TW của 
Bộ Chính trị về bảo vệ nền 
tảng tư tường của Đảng; dấu 
tranh, phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trong 
tình hình mới.

Hai là, thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ chính 
trị với việc giải quyết, xử lý 
dứt điểm các vấn đề nổi cộm, 
bức xúc của nhân dân, tăng 
cường xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị từ tỉnh tới cơ 
sô trong sạch, vững mạnh, 
nhằm tạo chuyển biến rõ nét 
trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh.

Ba là, tiếp tục đổi mới 
hình thức, phương pháp tuyên 
truyền việc thực hiện Chỉ thị 
05-CT/TW của Bộ Chính trị, 
gắn với tuyên truyền kết quả 
thực hiện các nghị quyết của 
Đảng và của Tỉnh ủy. Nâng 
cao chất lượng việc đưa nội 
dung học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh vào sinh hoạt 
định kỳ ở các chi bộ, đảng 
bộ cơ sở. Đẩy mạnh công tác 
giáo dục đạo đức, lối sống 
cho cán bộ, đảng viên và thế 
hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, chú trọng phát 
hiện, tuyên truyền, biểu 
dương gương người tốt, việc
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tốt, các điển hình tiên tiến, 
mô hình hay, cách làm hiệu 
quả, sáng tạo trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Cấp ủy, tổ chức đảng 
thường xuyên chĩ đạo các 
lực lượng tăng cường đấu 
tranh, phản bác quan điểm 
sai trái, luận điệu xuyên tạc 
của các thế lực thù địch, 
ngăn chặn hiệu quả tin xấu 
độc, bảo vệ vững chắc nền 
tảng tư tưỏng của Đảng, giá 
trị tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh đối với 
cách mạng Việt Nam.

Năm là, cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận, đoàn thể 
các cấp, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương cần đặc biệt 
chú ý học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh ở một số nội 
dung cơ bản sau: về  phát huy 
ý chí tự lực, tự cường và khát 
vọng phát triển đất nước, 
khát vọng vươn lên của các 
tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 
Về phát huy giá trị văn hóa, 
sức mạnh con người Việt 
Nam trong sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc với 
giá trị văn hóa các dân tộc 
trong tỉnh, về  xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên thật 
sự tiền phong gương mẫu, 
có đạo đức cách mạng trong 
sáng, bản lĩnh chính trị vững 
vàng, đủ năng lực đáp ứng 
nhiệm vụ được giao, về  thực 
hành dân chủ, tăng cường 
pháp chế, đảm bảo kỷ cương 
xã hội. Về thực hiện tiến bộ 
và công bằng xã hội; chú 
trọng bồi dưỡng, khoan thư 
sức dân, không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho nhân dân.

Sáu là, phát huy vai trò 
của báo chí, truyền thông 
trong việc chuyển tải những 
giá trị tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đến 
với các tầng lớp nhân dân 
gắn với việc phát hiện, đề cao 
những gương “người tốt, việc 
tốt", những điển hình tiêu biểu; 
tuyên truyền sâu rộng giá trị 
truyền thống của dân tộc kết 
hợp với cuộc đời và sự nghiệp 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong cuộc sống mới.G
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Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sóc Trăng  
nhiệm  ky 2016-2021:

Một nhiệm kỳ hoạt động
thiết thực, hiệu quả

Đ Ồ N G  H À

Với tinh thần nghiêm túc, đổi mă, dân chủ, 
trách nhiệm, hoạt động của H ội đồng nhân dân 
(H Đ N D ) ba cấp tại tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm 

kỳ 2016*2021 đã đạt được bước tiến quan trọng, 
hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, phù 
hợp vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước tại 

địa phương, đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

*Đ ổ i m ới, trá c h  n h iệm
Đầu nhiệm kỳ 2016- 

2021, tỉnh Sóc Trăng có tổng 
số 3.488 đại biểu HĐND tại 
ba cấp; trong đó, cấp tỉnh 
55 đại biểu, cấp huyện 370 
đại biểu và cấp xã 3.063 
đại biểu. Đến cuối nhiệm 
kỳ, HĐND ba cấp giảm 220 
đại biểu, còn 3.268 đại biểu; 
trong đó, đại biểu hoạt động

chuyên trách HĐND tỉnh có 
9 đại biểu (giảm 3 đại biểu), 
cấp huyện 29 (giảm 7 đại 
biểu), Thường trực HĐND 
cấp xã có 213 đại biểu (giảm 
5 đại biểu). Riêng HĐND tỉnh 
có 4 Ban, gồm: Kinh tế - Ngân 
sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp 
chế và Ban Dân tộc; 11 Tổ đại 
biểu (mỗi đơn vị cấp huyện là 
1 Tổ đại biểu).
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Theo Thường trực HĐND 
tỉnh, cơ cấu đại biểu HĐND 
ba cấp trong nhiệm kỳ qua 
được bố trí khá hợp lý, đảm 
bảo được tính đại diện của 
HĐND cho các ngành, địa 
phương, dân tộc, giới tính... 
Trong quá trình hoạt động, 
đa số đại biểu đã phát huy 
tốt vai trò đại diện cho ý chí 
và nguyện vọng của nhân 
dân; nâng cao trách nhiệm 
của người đại biểu nhân 
dân; liên hệ mật thiết và thu 
thập, phản ánh đầy đủ, kịp 
thời những ý kiến, nguyện 
vọng của cử tri với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.

Trong nhiệm kỳ 2016- 
2021, HĐND tỉnh đã tổ chức 
thành công 22 kỳ họp (tăng 
7 kỳ so với nhiệm kỳ trước), 
trong đó có 10 kỳ họp thường 
lệ và 12 kỳ họp chuyên đề; 
HĐND cấp huyẹn tổ chức 107 
kỳ họp và HĐND cấp xã tổ 
chức 979 kỳ họp. Thực hiện 
tinh thần đổi mới, công tác 
chuẩn bị và tổ chức kỳ họp 
có nhiều cải tiến, chất lượng 
ngày càng nâng lên, đảm

bảo trình tự, thủ tục và thời 
gian theo quy định. Thường 
trực HĐND triệu tập kỳ họp 
theo đúng thời gian quy định, 
số lượng đại biểu tham dự 
đạt từ 90% trở lên. Tại các 
kỳ họp, hoạt động chất vấn 
được duy trì thực hiện thường 
xuyên. Để nâng cao chất 
lượng kỳ họp, Thường trực 
HĐND tỉnh đã thay đổi hình 
thức tổ chức phiên chất vấn. 
Trên cơ sở kiến nghị của cử 
tri, của đại biểu và qua thực 
tế hoạt động khảo sát, giám 
sát, Thường trực HĐND 
tỉnh lựa chọn những vấn đề 
mang tính thời sự, bức xúc, 
tác động trực tiếp đến cử tri 
hoặc những kiến nghị nhiều 
năm chưa được giải quyết 
dứt điểm gửi đến ủy ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu giải 
trình tại kỳ họp; lãnh đạo các 
sở, ngành được phân công 
giải trình phải chuẩn bị báo 
cáo bằng văn bản và báo 
cáo trước kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu 
HĐND có vai trò quan trọng 
trong việc tham gia nghiên
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cứu, thảo luận, góp ý và 
đưa ra quyết định trong việc 
thông qua các nội dung kỳ 
họp. Trong nhiệm kỳ qua, 
đại biểu HĐND tích cực 
tham gia thảo luận, đóng 
góp nhiều ý kiến quan trọng 
đối với các dự thảo nghị 
quyết; đồng thời, kiến nghị 
nhiều giải pháp hiệu quả đối 
với hoạt động chỉ đạo, điều 
hành của ủy ban nhân dân 
tỉnh và các cơ quan tư pháp. 
Từ hoạt động thảo luận, góp 
ý của đại biểu, trong nhiệm 
kỳ, HĐND ba cấp của tỉnh đã 
ban hành 7.069 nghị quyết; 
trong đó, HĐND tỉnh ban 
hành 334 nghị quyết (tăng 
191 nghị quyết so với nhiệm 
kỳ trước), HĐND cấp huyện 
ban hành 1.239 nghị quyết 
và cấp xã 5.496 nghị quyết. 
Bên cạnh đó, đại biểu còn 
tham gia tích cực vào hoạt 
động chất vấn, tranh luận tại 
kỳ họp. Với tinh thần thẳng 
thắn, trách nhiệm, dân chủ, 
xây dựng, đại biểu tích cực 
tham gia chất vấn, tranh 
luận, làm rõ thêm nội dung 
chất vấn; người trả lời chất

vấn thể hiện sự nghiêm túc 
và tinh thần trách nhiệm 
trong giải quyết những vấn 
đề bức xúc của cử tri.

Bên cạnh tổ chức kỳ 
họp, trong nhiệm kỳ, Thường 
trực và các ban HĐND cũng 
đã tổ chức 46 đoàn giám 
sát chuyên đề (tăng 3 đoàn 
so với nhiệm kỳ trước) và 
60 đoàn khảo sát (giảm 23 
đoàn) trên các lĩnh vực kinh 
tế, văn hóa, xã hội, an ninh 
quốc phòng. Hoạt động 
giám sát của HĐND các cấp 
được thực hiện nghiêm túc, 
đúng quy định, có nhiều nội 
dung đổi mới, cách làm hay 
nhằm tăng cường hiệu quả 
của hoạt động giám sát. Nội 
dung giám sát đa dạng, bao 
quát trên hầu hết các lĩnh 
vực, nhất là việc giám sát 
kết quả giải quyết kiến nghị 
của cử tri. Các kiến nghị sau 
khảo sát, giám sát được các 
ngành, các cấp quan tâm 
giải quyết và phản hồi đến 
Thường trực HĐND.

Hoạt động tiếp xúc cử tri 
cũng được quan tâm thực hiện
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nghiêm túc, hiệu quả, trên tinh 
thần đổi mới cả về nội dung 
và hình thức. Đại biểu HĐND 
tỉnh, huyện, xã tiếp xúc cử 
tri cùng thời gian, địa điểm 
đã giúp tiết kiệm chi phí, thời 
gian của cả đại biểu và cử tri. 
Nội dung tiếp xúc được đại 
biểu chuẩn bị chu đáo, ngắn 
gọn, dễ hiểu và dành nhiều 
thời gian để lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng, phản ánh, kiến 
nghị của cử tri; qua đó các kiến 
nghị đều được đại biểu giải 
thích hoặc ghi nhận, chuyển 
đến cấp có thẩm quyền xem 
xét, giải quyết. Đa số các buổi 
tiếp xúc cử tri có sự tham dự 
của đại diện ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã và các ban, 
ngành có liên quan để trực 
tiếp giải đáp các vấn để mà 
cử tri đặt ra thuộc trách nhiệm 
của chính quyền địa phương 

Công tác tiếp công dân, 
giải quyết đơn thư, khiếu nại, 
tố cáo của công dân được 
thực hiện theo đúng quy định 
của pháp luật, giải quyết kịp 
thời những vướng mắc, kiến 
nghị của công dân ngay từ

cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, 
Thường trực HĐND tỉnh đã tổ 
chức 45 cuộc tiếp công dân 
(giảm 25 cuộc so với nhiệm 
kỳ trước); tiếp nhận 814 đơn 
(tăng 2 đơn so với nhiệm kỳ 
trước) khiếu nại, tố cáo, phản 
ánh, kiến nghị của công dân. 
Qua đó, đã giải quyết dứt 
điểm toàn bộ đơn, trong đó 
có nhiều vụ việc phức tạp, 
tồn đọng, đảm bảo quyền 
và lợi ích hợp pháp của công 
dân và không để xảy ra điểm 
nóng về khiếu nại, tố cáo.

Có thể nói, với tinh thần 
nghiêm túc, đổi mới, dân 
chủ, trách nhiệm, hoạt 
động của HĐND ba cấp tại 
tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm 
kỳ qua đã đạt được bước 
tiến quan trọng, hoạt động 
ngày càng thiết thực, hiệu 
quả, đáp ứng sự mong đợi 
của cử tri. Tuy nhiên, bên 
cạnh những kết quả đạt 
được vẫn còn những tồn tại, 
hạn chế như: Sự phối hợp 
giữa Thường trực HĐND 
tỉnh với UBND trong công 
tác chuẩn bị kỳ họp đôi lúc
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chưa chặt chẽ, có nhiều 
nội dung phải thay đổi, bổ 
sung nhiều lần; một số văn 
bản thẩm tra gửi chậm so 
với thời gian quy định; nội 
dung báo cáo thẩm tra chưa 
mang tính phản biện cao; 
kiến nghị sau giám sát chưa 
được theo dõi, đôn đốc 
thường xuyên và tổ chức tái 
giám sát. Một số nghị quyết 
phải sửa đổi, bổ sung khi 
vừa được ban hành; hoặc 
nghị quyết được ban hành 
nhưng chưa triển khai thực 
hiện tốt, chưa mang lại hiệu 
quả như mong muốn. Chưa 
tổ chức cho đại biểu tiếp 
công dân thường xuyên, 
định kỳ theo quy định; một 
số đại biểu còn vắng trong 
tiếp xúc cử tri, tiếp công 
dân, ít tham gia phát biểu, 
chất vấn tại kỳ họp, chưa 
phát huy tốt vai trò đại biểu 
trong quyết định các vấn đề 
thuộc thẩm quyền...

*B à i h ọ c  k inh  n g h iệ m

Từ thực tiễn hoạt động 
nhiệm kỳ qua, Thường trực 
HĐND tỉnh đã rút ra được

sáu bài học kinh nghiệm 
quan trọng để tiếp tục nâng 
cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của HĐND các 
cấp trong thời gian tới.

Thứ nhất, trong công tác 
bầu cử, cần định hướng lựa 
chọn giới thiệu người ứng 
cử đáp ứng các tiêu chuẩn 
theo quy định, có trình độ, 
năng lực, tâm huyết, uy 
tín thực hiện nhiệm vụ; 
coi trọng việc kiện toàn cơ 
cấu tổ chức bộ máy, tăng 
cường đại biểu hoạt động 
chuyên trách có chất lượng 
làm nòng cốt thúc đẩy hoạt 
động của HĐND.

Thứ hai, đại biểu HĐND 
hoạt động chuyên trách phải 
chủ động, sáng tạo, rèn 
luyện các kỹ năng cơ bản 
nhằm đưa ra những cải tiến, 
đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động phù hợp với 
điều kiện cụ thể. Thực hiện 
nghiêm túc, hiệu quả chức 
trách, nhiệm vụ theo luật 
định; thể hiện đúng, đầy đủ 
vai trò là cơ quan quyển lực 
nhà nước tại địa phương.

2 0  THÔNG BÁO NỘI BỘ 5 - 2021



Thứ ba, đại biểu HĐND 
phải liên hệ chặt chẽ, thường 
xuyên với cử tri; lắng nghe 
tâm tư nguyện vọng của cử 
tri và phản ánh kịp thời, trung 
thực những ý kiến, kiến nghị 
của cử tri đến Thường trực 
HĐND và các cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền để xem 
xét, giải quyết; đồng thời 
phải theo dõi kết quả giải 
quyết để phản hồi đến cử tri.

Thứ tư, duy trì mối quan 
hệ phối hợp công tác giữa 
Thường trực HĐND với 
UBND, Ban Thường trực ủy 
ban MTTQ trong công tác 
chuẩn bị kỳ họp và hoạt động 
tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, 
giám sát thực hiện các văn 
bản pháp luật của cơ quan 
nhà nước cấp trên và nghị 
quyết của HĐND cùng cấp.

Thứ năm, có kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng các kỹ 
năng hoạt động cho đại biểu 
dân cử các cấp. Duy trì hoạt 
động giao ban trao đổi kinh 
nghiệm giữa Thường trực 
HĐND các tỉnh trong cùng 
khu vực; giữa Thường trực

HĐND cấp tỉnh với Thường 
trực HĐND cấp dưới.

Thứ sáu, quan tâm thực 
hiện tốt các chế độ, chính 
sách đối với cán bộ, công 
chức và người lao động để 
an tâm công tác và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ.

HĐND là cơ quan quyền 
lực nhà nước ở địa phương; 
đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng và quyền làm chủ của 
của nhân dân, do nhân dân 
địa phương bầu ra, chịu trách 
nhiệm trước nhân dân địa 
phương và cơ quan nhà nước 
cấp trên. Hy vọng rằng, với 
những kết quả đạt được trong 
nhiệm kỳ qua, cùng những 
bài học kinh nghiệm quan 
trọng đã được rút ra sẽ là cơ 
sở và là nguồn lực quan trọng 
góp phần để HĐND các cấp 
trong tỉnh tiếp tục nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt 
động trong nhiệm kỳ mới, 
đóng góp thiết thực cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội và giữ vững an ninh 
- quốc phòng tại địa phương 
như mong đợi của cử tri.n
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SẴN SÀNG CHO NGÀY BẦU c ử
A N H  K H O A

Vớỉ sự nỗ lực của toàn hệ thông chính trị 
các cấp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

(ĐBQH) khóa XV và đại biểu H ội đồng nhân 
dân (H Đ N D ) các cấp nhiệm kỳ 2021'2026 tại 
Sóc Trăng đã được triển khai chủ động, đồng 

bộ, kịp thời, đảm bảo đúng lịch trình và luật 
định. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã sẩn sàng 

cho cuộc bầu cử, hứa hẹn mang đến 
một ngày hội lớn cho toàn dân.

Để cuộc bầu cử ĐBQH 
khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 -2026 (sau đây gọi tắt 
là cuộc bầu cử) được tổ chức 
đảm bảo dân chủ, bình đẳng, 
đúng pháp luật, an toàn, tiết 
kiệm và thực sự là ngày hội 
của toàn dân, tại Sóc Trăng, 
công tác bầu cử đã được 
triển khai tích cực trong nhiều 
tháng qua. Với sự quan tâm 
chỉ đạo sâu sát, kịp thời của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các 
nhiệm vụ của công tác bầu 
cử được triển khai thực hiện

trên tinh thần đúng chỉ đạo 
và định hướng chính trị của 
Đảng, của Hội đồng Bầu cử 
quốc gia.

Bám sát Kế hoạch 08- 
KH/TU ngày 23/01/2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
Kế hoạch số 01/KH-UBBC 
ngày 5/2/2021 của ủy ban 
Bầu cử tỉnh về triển khai và 
tổ chức thực hiện cuộc bầu 
cử, ủy ban bầu cử các cấp 
trong tỉnh đã khẩn trương tập 
trung thực hiện tốt 6 nhiệm 
vụ quan trọng gồm: công tác
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tuyên truyền; công tác chuẩn 
bị nhân sự; thành lập Ban Chỉ 
đạo bầu cử; công tác đảm bảo 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
và y tế trong bầu cử; đảm bảo 
điều kiện vật chất cần thiết 
phục vụ công tác bầu cử; thời 
gian triển khai quán triệt và tổ 
chức bầu cử. Với sự tập trung 
cao độ trong hơn 3 tháng qua, 
việc tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ đến thời điểm hiện 
nay đã cơ bản đáp ứng yêu 
cầu theo lịch trình.

Theo ủy ban Bầu cử tĩnh, 
tính đến nay, toàn tỉnh đã ban 
hành 121 Quyết định thành 
lập ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, 
huyện và xã; thành lập 3 Ban 
bầu cử ĐBQH, 11 Ban bầu cử 
đại biểu HĐND tỉnh, 95 Ban 
bầu cử đại biểu HĐND cấp 
huyện và 760 Ban bầu cử đại 
biểu HĐND cấp xã. Theo đó, 
trên cơ sở các nghị quyết do 
ủy ban bầu cử các cấp ban 
hành và kết quả của Hội nghị 
hiệp thương lẩn thứ ba, toàn 
tỉnh có 11 đơn vị bầu cử ĐBQH 
và đại biểu HĐND tỉnh tại 11

đơn vị hành chính cấp huyện, 
có 95 đơn vị bầu cử đại biểu 
HĐND cấp huyện, 760 đơn vị 
bầu cử cấp xã. Toàn tỉnh có
1.260 khu vực bỏ phiếu và
1.260 Tổ bầu cử. Ngoài ra, 
ủy ban Bầu cử tỉnh còn thành 
lập 3 Tiểu ban phục vụ công 
tác bầu cử gồm: Tiểu ban chỉ 
đạo công tác thông tin, tuyên 
truyền và chuẩn bị cơ sở vật 
chất phục vụ công tác bầu 
cử; Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm 
an ninh, trật tự và y tế trong 
công tác bầu cử; Tiểu ban chỉ 
đạo giải quyết khiếu nại, tố 
cáo về cuộc bầu cử và 1 Tổ 
chuyên viên giúp việc cho ủy 
ban bầu cử.

Sau Hội nghị hiệp thương 
lần thứ ba, ủy ban bầu cử các 
cấp trong tỉnh đã nhanh chóng 
hoàn thành việc công bố danh 
sách những người ứng cử 
ĐBQH khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp theo đơn vị 
bầu cử, các khu vực bỏ phiếu 
theo quy định. Theo đó, tỉnh 
Sóc Trăng có 10 ứng cử viên 
ĐBQH khóa XV thuộc thành

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 2 3



phần địa phương giới thiệu và 
3 ứng cử viên ĐBQH do Trung 
ương giới thiệu để bầu chọn 
7 đại biểu, có 85 ứng cử viên 
HĐND tỉnh để bầu chọn 52 
người, 584 ứng cử viên HĐND 
cấp huyện để bầu chọn 347 
người và 4.701 ứng cử viên 
HĐND cấp xã để bầu chọn 
2.817 người. Cùng với công bố 
danh sách, 109 xã, phường, 
thị trấn đã niêm yết danh sách 
cử tri tại 1.260 khu vực bỏ 
phiếu và các địa điểm công 
cộng, khu vực đông dân cư 
trên địa bàn tỉnh, với số lượng 
965.195 cử tri thường trú. Đối 
với số cử tri vắng mặt tại địa 
phương, chính quyền các địa 
phương đã tích cực tìm mọi 
cách để liên hệ, bổ sung vào 
danh sách cử tri chính thức tại 
địa phương nếu họ có nguyện 
vọng bỏ phiếu. Sau khi hoàn 
thành việc công bố danh sách 
những người ứng cử, Ban 
Thường trực ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội 
nghị vận động bầu cử tại 109 
điểm trong toàn tỉnh, đảm bảo 
cho ứng cử viên được tiếp xúc,

ra mắt cử tri ồ tất cả các địa 
phương mình ứng cử.

Để tổ chức thực hiện 
thắng lợi cuộc bầu cử, công 
tác thông tin, tuyên truyền về 
cuộc bầu cử đã và đang được 
triển khai chủ động, sâu rộng 
và toàn diện. Theo ủy ban 
Bầu cử tỉnh, công tác thông 
tin, tuyên truyền về bầu cử 
đã đảm bảo đúng theo sự chỉ 
đạo và định hướng chính trị, 
tư tưỏng của Đảng, của Ban 
Tuyên giáo Trung ương, Hội 
đồng bầu cử quốc gia và Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. Với sự 
tham gia của toàn hệ thống 
chính trị và sự chuẩn bị chủ 
động, chu đáo, bài bản, công 
tác thông tin, tuyên truyền 
trước ngày bầu cử ngày càng 
được đẩy mạnh với nhiều hình 
thức đa dạng, phong phú, gắn 
với triển khai thực hiện nhiệm 
vụ của địa phương, đơn vị và 
nghị quyết đại hội đảng bộ 
các cấp, Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. Với việc duy 
trì tuyên truyền thường xuyên
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những nội dung liên quan 
đến bầu cử, các hoạt động 
tuyên truyền đã góp phần 
quan trọng tạo sự thống nhất 
về nhận thức, tư tưởng chính 
trị và ý thức trách nhiệm của 
cán bộ, đảng viên và cử tri 
tham gia bầu cử; tạo không 
khí phấn khởi trong nhân dân 
hướng về ngày toàn dân cùng 
tham gia đi bầu cử.

Thời gian qua, việc 
chuẩn bị thông tin liên lạc, cơ 
sở vật chất phục vụ cuộc bầu 
cử cũng được tỉnh quan tâm 
thực hiện chu đáo. Với sự hỗ 
trợ tích cực của tỉnh, các địa 
phương đã tiến hành rà soát, 
chuẩn bị cơ sở vật, trang thiết 
bị nhằm đảm bảo cho cuộc 
bầu cử được thuận lợi, nhất 
là việc tổng hợp kết quả bầu 
cử và kiểm tra kết quả bầu cử 
bằng phần mềm tổng hợp. 
Song song đó, công tác bảo 
vệ an ninh, trật tự an toàn xã 
hội và y tế trong cuộc bầu cử 
cũng được triển khai chặt chẽ. 
Lực lượng Công an, Quân sự, 
Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Y

tế đã chủ động xây dựng kế 
hoạch, phương án triển khai 
lực lượng bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
và y tế trong suốt quá trình 
chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu 
cử. Đến thời điểm hiện tại, 
tình hình an ninh trật tự, an 
toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 
được cơ bản ổn định. Sở Y tế 
đã ban hành phương án đảm 
bảo y tế và phòng, chống 
dịch Covid-19 trước và trong 
thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử ĐBQH 
khóa XV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
sẽ được tổ chức vào Chủ 
nhật, ngày 23/5/2021. Đây 
là sự kiện chính trị lớn, có 
ý nghĩa rất quan trọng đối 
với cả nước. Tin tưởng rằng, 
với sự chuẩn bị kịp thời, chu 
đáo của tỉnh và với tinh thần 
quyết tâm của toàn hệ thống 
chính trị, cùng sự đồng thuận 
của nhân dân toàn tỉnh, cuộc 
bầu cử nhất định sẽ thành 
công tốt đẹp, thực sự là ngày 
hội lớn của toàn dân.n

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 2 5



Học lập và làm theo tư iưừng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh

Vâng lời Bác dạy:
“HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí M inh rất tâm huyết đối vă  công 
tác huấn luyện cán bộ. Với Bấc, “Cấn bộ là cái gốc của 
mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều 
do cán bộ tối hoặc kém”. Chính vì vậy, trong công tác huấn 
luyện, đào tạo cán bộ Bác luôn chú trọng giáo dục cán bộ 
lý luận phải gắn với thực tiễn, học phải đi đôi vă  hành. 
Ngày 14/5/1966, tạ i trường Chu Văn An, Hà Nội, Bác đã 
đến thăm và nói chuyện vă  lớp huấn luyện đảng viên mới. 
Bài nói chuyện của Người về công tác tư tưởng, công tác tổ  
chức cán bộ, công tác phát triển đảng viên... đến nay vẫn 
còn nguyên giá tr ị và tính thời sự. Thông báo nội bộ xin 
trích đăng một phần trong nội dung bài nói chuyện của Bác 
vă  nội dung về “học đi đôi với hành”.

*T ríc h  b à i nó i c h u y ệ n

Để hoạt động cách 
mạng, thực hiện nhiệm vụ, 
đường lối của Đảng, mỗi đảng 
viên phải hoạt động trong một 
tổ chức cơ sở của Đảng. Cho 
nên các cô, các chú phải hiểu 
rõ vai trò và nhiệm vụ của chi 
bộ, cố gắng góp phần của

mình vào việc xây dựng chi bộ 
“bốn tốt” . Phải hiểu rõ quyền 
hạn, nhiệm vụ của người đảng 
viên, nâng cao tinh thần trách 
nhiệm của mình đối với Đảng. 
Các cô, các chú còn phải 
nắm được phương pháp công 
tác cách mạng của Đảng, ví 
dụ như cách vận động quần
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chúng. Không đi theo đường 
lối quần chúng của Đảng thì 
sẽ mắc bệnh quan liêu, mệnh 
lệnh, xa rời quần chúng.

Muốn học tập có kết quả 
tốt thì phải có thái độ đúng 
và phương pháp đúng.

Thời kỳ bí mật, điều kiện 
học tập của đảng viên rất 
khó khăn: thiếu thầy, thiếu 
sách, thiếu tự do, nhưng cán 
bộ và đảng viên vẫn quyết 
tâm vì cách mạng mà học, 
dù hoàn cảnh khó khăn thế 
nào cũng tìm đủ mọi cách 
mà học. Bây giờ điểu kiện 
thuận lợi nhiều, cho nên các 
cô, các chú càng phải ra sức 
học tập cho tốt.

Phương châm, phương 
pháp học tập là lý luận liên 
hệ với thực tế. Học xong, vể 
xí nghiệp, về hợp tác xã, về 
cơ quan... Phải biến những 
điều đã học thành hành động 
cách mạng thực tế. Học phải 
đi đôi với hành, chứ không 
phải học để nói suông.

Nhớ hồi kháng chiến, có 
một lẩn Bác đi dự hội nghị 
về, thấy một số đồng chí 
đang nghỉ ở một gốc cây đa

to bóng mát, Bác hỏi:
- Các cháu đi đâu về?
- Chúng cháu đi học.
- Học những gì?
- Học Các Mác.
- Có hay không?
- Thưa Bác hay lắm.
- Có hiểu không?
Họ ấp úng:
- Thưa Bác, nhiều cái 

khó quá, không hiểu được.
Học như thế là phí công, 

phí của.
Chúng ta phải học tập 

một cách thiết thực hơn.”

(Theo: Hồ Chí Minh toàn tập, 
Nxb Chính trị Quốc gia, 2011, tập 15,

tr.112-117)

*H ọ c  và  làm  th e o  B ác

Trong suốt chặng đường 
hoạt động mấy chục năm 
qua, thành quả của cách 
mạng Việt Nam đã chứng 
minh hiệu quả của phương 
châm “Học đi đôi với hành” 
khi mà Đảng ta đào tạo, huấn 
luyện thần tốc đội ngũ cán 
bộ, đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ hiện thực 
hóa chủ trương, đường lối
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của Đảng bằng thành quả 
cách mạng v ĩ đại. Ngày nay, 
bài học đó với chúng ta vẫn 
còn nguyên giá trị, nhất là khi 
chúng ta vừa được nghiên 
cứu, quán triệt Nghị quyết 
Đại hội lẩn thứ XIII của Đẳng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết 
đại hội cấp cơ sở. Do đó, để 
nghị quyết đại hội đảng bộ 
các cấp sớm đi vào thực tiễn, 
mỗi cán bộ, đảng viên cần:

Thứ nhất, cán bộ, đảng 
viên các cấp, dù ở vị trí nào 
cũng phải tự giác, chủ động, 
nêu gương trong học tập, 
nghiên cứu, quán triệt Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIII của 
Đảng; qua đó nắm thật kỹ, 
thật chắc tinh thần, nội dung 
những vấn đề trọng tâm về 
quan điểm, mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp, các đột phá 
chiến lược.

Thứ hai, xây dựng cho 
bản thân chương trình, kế 
hoạch hành động cụ thể 
đúng với chủ trương, đường 
lối của Đảng đề ra. Phát huy 
hơn nữa tinh thần trách nhiệm 
của người cán bộ, đảng viên

cùng với chi bộ, cơ quan, 
đơn vị xây dựng chương trình 
hành động phù hợp, sát với 
thực tiễn, chọn đúng nhiệm 
vụ trọng tâm, xác định trúng 
vấn đề đột phá.

Thứba, mỗi cán bộ, đảng 
viên phải thông hiểu quan 
điểm, chủ trương đường lối 
của Đảng để làm tốt vai trò 
người cán bộ tuyên truyền 
của Đảng; đưa chủ trương, 
đường lối của Đảng đến với 
quần chúng nhân dân một 
cách đầy đủ, chuẩn xác, góp 
phần đưa Nghị quyết của 
Đảng sớm vào cuộc sống.

Trong bối cảnh cả nước 
vừa đang đẩy mạnh triển 
khai và sớm đưa Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng vào 
cuộc sống, vừa tích cực 
chung tay đấu tranh với đại 
dịch Covid-19, thì mỗi người 
chúng ta càng phải phát huy 
cao độ tinh thần trách nhiệm, 
học đi đôi với hành để góp 
phần hoàn thành nhiệm vụ 
của người cán bộ, đảng viên 
với Đảng và với nhân dân.

H Ổ N G  V À N
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Thông tin sinh hoạt chi b$

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 
TỈNH SÓC TRẦNG THẮNG 4 -2 0 2 1

*N ông nghiệp  - N ông thôn

Trong tháng 4, toàn 
tỉnh đã xuống giống lúa 
được 185.549ha, đạt 57% 
kế hoạch, giảm 4,7% so 
cùng kỳ (giảm 8.500ha); 
nguyên nhân giảm là do 
ảnh hưởng của hạn mặn, 
thiếu nước nên người dân 
chủ động không xuống 
giống lúa vụ Đông xuân 
muộn. Hiện toàn bộ diện 
tích lúa Đông xuân đã được 
thu hoạch, đạt sản lượng 
1,2 triệu tấn, giảm 1,6% so 
cùng kỳ. Tình hình tiêu thụ 
lúa tương đối thuận lợi, tuy 
nhiên đến cuối vụ giá thu 
mua giảm so tháng trước, 
nhưng vẫn cao hơn so cùng 
kỳ, giá thu mua giao động

từ 6.000 - 6.700 đổng/kg 
tùy loại.

Tổng diện tích trồng rau 
màu và cây công nghiệp 
ngắn ngày là 24.325ha, đạt 
42% kế hoạch, giảm 12,4% 
so cùng kỳ (chủ yếu giảm 
một số loại rau củ không 
mang lại hiệu quả kinh tế 
cao). Giá bán một số loại rau 
màu giảm so tháng trước, 
nhất là hành tím (từ 7.000 
- 14.000 đồng/kg, giảm
13.000 - 14.000 đồng/kg so 
cùng kỳ). UBND tỉnh đã có 
Công văn số 637/UBND-VX 
ngày 19/4/2021 về việc vận 
động ủng hộ tiêu thụ hành 
tím trên địa bàn thị xã Vĩnh 
Châu để kịp thời giúp người 
dân tiêu thụ hành tím.
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Toàn tỉnh thả nuôi 
15.156ha thủy sản các loại, 
đạt 20,5% kế hoạch, giảm 
1,5% so cùng kỳ (chủ yếu do 
giá tôm giảm nên người dân 
chậm thả nuôi); trong đó, 
nuôi tôm nước lợ 10.910ha, 
có 92ha bị thiệt hại, thấp 
hơn 2,9% so cùng kỳ. Tổng 
sản lượng thủy, hải sản đạt 
khoảng 45.588 tấn, tăng 
2,1% so cùng kỳ (chủ yếu 
tăng sản lượng khai thác 
biển); trong đó, sản lượng 
khai thác biển 21.680 tấn, 
khai thác nội địa 1.688 tấn.

Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông 
thôn mới được quan tâm 
triển khai thực hiện, toàn 
tỉnh hiện có 50/80 xã được 
công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới, đạt 62,5%. Trong 
đó, có 3 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao là Ngọc 
Đông (huyện Mỹ Xuyên), 
Tân Long (TX.Ngã Năm) và 
An Thạnh 1 (huyện Cù Lao 
Dung); các xã còn lại có 1

xã đạt 17 tiêu chí, 5 xã đạt 
16 tiêu chí và 24 xã đạt 15 
tiêu chí.

*C ô n g  n g h iệ p

Chỉ số sản xuất công 
nghiệp tháng 4 giảm 3% 
so với tháng trước và tăng 
11,4% so cùng kỳ. Tính 
chung 4 tháng đầu năm, chỉ 
số sản xuất tăng 13,4% so 
cùng kỳ; trong đó, ngành 
công nghiệp chế biến, chế 
tạo tăng 14,5%).

Giá trị sản xuất công 
nghiệp (giá so sánh 2010) 
tháng 4 đạt khoảng 2.058 
tỷ đồng, giảm 1,45% so với 
tháng trước và tăng gần 
12% so cùng kỳ. Tính chung 
4 tháng, giá trị thực hiện là 
7.485 tỷ đồng, đạt 26,3% 
kế hoạch và tăng gần 11% 
so cùng kỳ (trong đó, công 
nghiệp chế biến, chế tạo 
tăng 11%).

*Thư ơ ng m ạ i - D ịch  vụ

Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ
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tiêu dùng xã hội tháng 4 đạt 
5.043 tỷ đồng, tăng 1,7% so 
tháng trước và tăng 68,3% 
so cùng kỳ; tính chung 4 
tháng là 19.780 tỷ đồng, 
đạt 30,6% kế hoạch và tăng 
gần 26% so cùng kỳ. Kim 
ngạch xuất khẩu tháng 4 
khoảng 100 triệu USD, tăng 
3% so tháng trước và tăng 
gần 32% so cùng kỳ; tính 
chung 4 tháng là 328 triệu 
USD, đạt 33% kế hoạch và 
tăng 21% so cùng kỳ (trong 
đó, xuất khẩu mặt hàng thủy 
sản tăng 44,4%).

Trong tháng 4, có 
khoảng 126.838 lượt khách 
tham quan du lịch đến tỉnh 
(có 338 lượt khách quốc 
tế), đạt 6% kế hoạch, tăng 
809% so cùng kỳ. Doanh thu 
dịch vụ du lịch khoảng 50,7 
tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch, 
tăng 808,6% so cùng kỳ.

*Đ ầ u  tư  - D o an h  n g h iệ p

Trong tháng 4, tỉnh đã 
tiếp và làm việc với 30 lượt 
nhà đầu tư đến tìm hiểu,

đăng ký thực hiện các dự án 
đầu tư, tăng 25 lượt so cùng 
kỳ; có 1 dự án được cấp 
đăng ký đầu tư với tổng vốn 
đăng ký là 14.500 tỷ đồng 
(cùng kỳ không có dự án). 
Để phát triển đầu tư, UBND 
tỉnh tiếp tục đôn đốc các sở, 
ban, ngành và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố 
khẩn trưdng triển khai các 
dự án đầu tư trên địa bàn để 
kịp thời chỉ đạo giải quyết 
vướng mắc, giúp các dự án 
sớm được triển khai.

Có 26 doanh nghiệp 
(DN) đăng ký thành lập 
mới trong tháng 4, giảm 18 
DN so cùng kỳ. Tuy tháng 
4 giảm, song tính chung 4 
tháng đầu năm, có 168 DN 
đăng ký thành lập mới, tăng 
43 DN so cùng kỳ, với tổng 
vốn đăng ký mới là 1.250 tỷ 
đồng (tăng 16,5%). Trong 
tháng, có 12 DN đăng ký 
giải thể, tăng 7 DN so cùng 
kỳ; tính chung 4 tháng có 
33 DN đăng ký giải thể,
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tăng 9 DN. Toàn tỉnh hiện 
có tổng số 3.748 DN đang 
tồn tại, với tổng vốn đăng ký 
44.365,8 tỷ đồng.

*T à i c h ín h  - Đ ầ u  tư  c ô n g

Thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh đến 
cuối tháng 4 là khoảng
1.995.6 tỷ đồng, đạt gần 
54% so với dự toán năm 
2021 và tăng 6,9% so cùng 
kỳ. Trong đó, thu nội địa
1.976.7 tỷ đồng, đạt 54% so 
dự toán, tăng 8,3%.

Tổng chi ngân sách địa 
phương là 2.500,90 tỷ đồng, 
đạt 22,2% so dự toán.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ 
đạo các chủ đẩu tư, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
triển khai thực hiện nghiêm 
túc, quyết liệt các giải pháp 
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 
tư công năm 2021. Tổng 
nguồn kế hoạch vốn đầu tư 
công năm 2021 là 4.322 tỷ 
đồng, nguồn kế hoạch vốn 
năm 2020 kéo dài thời gian

thực hiện sang năm 2021 
là 376 tỷ đồng. Giải ngân 
vốn đầu tư công năm 2021 
đến ngày 15/4 đạt 16% kế 
hoạch, giải ngân vốn năm 
2020 kéo dài đến ngày 31/3 
đạt 2,4% kế hoạch.

*V ă n  h ó a  - X ã  hộ i

Trong tháng 4, tỉnh đã 
tổ chức nhiều hoạt động 
văn hóa - văn nghệ, trong 
đó có 4 suất biểu diễn nghệ 
thuật trên địa bàn tỉnh phục 
vụ đồng bào Khmer nhân 
dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 
năm 2021.

Hoạt động thể dục - thể 
thao được duy trì. Trong 
tháng, tỉnh tổ chức Lễ phát 
động Cuộc vận động “Toàn 
dân rèn luyện thể thao theo 
gương Bác Hồ v ĩ đại” giai 
đoạn 2021-2030 và Ngày 
Chạy Olympic vì sức khỏe 
toàn dân tỉnh Sóc Trăng 
năm 2021. Đặc biệt, tham 
dự 3 giải thể thao quần 
chúng và thể thao thành tích
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cao, đoàn thể thao của tỉnh 
đã đạt 1 Huy chương Vàng 
tại Giải vô địch môn bóng 
rổ Quốc gia tại tỉnh Khánh 
Hòa, 2 Huy chương Bạc 
tại Giải vô địch Cung thủ 
xuất sắc Quốc gia tại tỉnh 
Vĩnh Phúc và 2 Huy chương 
Đổng tại Giải vô địch Câu 
lạc bộ cầu mây Quốc gia tại 
Vĩnh Long.

Ngành Giáo dục - Đào 
tạo được quan tâm chỉ đạo 
thực hiện tốt nhiệm vụ 
chuyên môn, nâng cao chất 
lượng giáo dục và đào tạo, 
duy trì sỉ số gắn với công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
trong học kỳ II. Trong tháng 
4, tỉnh đã tổ chức thành 
công Hội nghị trực tuyến tư 
vấn hướng nghiệp, tuyển 
sinh Đại học, Cao đẳng năm 
2021 với trên 3.200 học sinh 
lớp 12.

Công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 tiếp tục được 
duy trì, thực hiện nghiêm 
túc. Trong tháng, đã tiến

hành điều tra, lấy mẫu xét 
nghiệm 315 trường hợp nghi 
nhiễm và công dân từ nước 
ngoài trở về, qua đó không 
ghi nhận trường hợp nào 
mắc bệnh.

Tỉnh đã tiếp nhận 7.450 
liều vắc xin phòng Covid-19 
theo phân bổ của Bộ Y tế 
và đã tổ chức tiêm chủng 
đợt 1 trên tinh thần đảm 
bảo tiến độ, an toàn và 
hiệu quả. Ngoài ra, công 
tác giám sát và phòng các 
loại dịch bệnh khác ô người 
cũng được quan tâm. Tính 
đến ngày 21/4, toàn tỉnh ghi 
nhận 36 người mắc sốt xuất 
huyết, tăng 6 người so cùng 
kỳ; bệnh tay chân miệng 
154 người, tăng 85 người so 
cùng kỳ.

Tỉnh đã tư vấn việc làm 
cho 3.965 lượt lao động, tổ 
chức 3 phiên giao dịch việc 
làm với 399 lao động tham 
gia, giải quyết 649 hồ sơ 
đăng ký hưởng chế độ bảo 
hiểm thất nghiệp.
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*T h a n h  tra

Các sở, ngành của tỉnh 
đã triển khai 79 cuộc thanh, 
kiểm tra chuyên ngành đối 
với 201 tổ chức, cá nhân. 
Qua đó, đã phát hiện và xử 
lý kịp thời các trường hợp 
vi phạm theo quy định, ban 
hành 28 quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính, chủ 
yếu là các vụ vi phạm về 
mua bán thuốc thú y không 
có chứa hoạt chất ghi trên 
nhãn, thuốc ngoài mức giới 
hạn cho phép, kinh doanh 
hàng hóa không đạt chất 
lượng,... với số tiền phạt là 
83,63 triệu đồng.

Toàn tỉnh tiếp 140 lượt 
công dân và đã giải quyết 
138/138 vụ việc. Ngoài ra, 
đã tiếp nhận 11 đơn khiếu 
nại, 2 đơn tố cáo và 29 đơn 
kiến nghị, phản ánh khác 
thuộc thẩm quyền giải quyết 
của các cơ quan hành chính 
nhà nước các cấp và đã giải 
quyết tất cả các đơn khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị.

*A n  n in h  - T rậ t  tự  xã  hộ i

Tình hình an ninh quốc 
phòng tiếp tục được giữ 
vững, trật tự an toàn xã 
hội cơ bản ổn định. Ngành 
Công an tiếp tục thực hiện 
công tác phối hợp với các 
đơn vị tổ chức cấp thẻ căn 
cước công dân gắn chip cho 
người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 4, phát 
hiện 37 vụ việc có dấu hiệu 
vi phạm về trật tự xã hội, 
giảm 3 vụ so tháng trước; 
đã đấu tranh làm rõ 26 vụ, 
đạt tỷ lệ 70,3%. Tai nạn giao 
thông có chiều hướng giảm 
trên cả 3 tiêu chí so tháng 
trước, đã xảy ra 9 vụ, làm 
chết 7 người và 7 người bị 
thương (giảm 5 vụ, giảm 4 
người chết và giảm 1 người 
bị thương); tuy nhiên, tăng 
2 vụ và tăng 1 người bị 
thương so cùng kỳ. xả y  ra
1 vụ cháy, không thiệt hại 
về người, tài sản thiệt hại 
khoảng 64 triệu đồng, giảm
2 vụ so cùng kỳ .n
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Một Số th ôn g tín  nốỉ b ậ t  
củ a  tình Sóc T răng th án g  4 -2 0 2 1

K ỷ n iệm  46  n ăm  N g à y  G iả i p h ó n g  m iề n  N am , 
th ố n g  n h ấ t đ ấ t nước và  p h á t đ ộ n g  

C uộc vận động hỗ trợ xây  dựng nhà ờ cho  hộ nghèo

Sáng ngày 29-4, tại 
Trung tâm Văn hóa và Hội 
nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 
46 năm Ngày Giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất 
nước (30/4/1975 - 30/4/2021) 
và phát động Cuộc vận động 
hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 
hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu ôn lại truyền 
thống, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần 
Văn Lâu khẳng định: Cách 
đây 46 năm, vào mùa Xuân 
năm 1975, bằng Chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 
nhân dân Việt Nam đã ghi

một chiến công v ĩ đại nhất 
trong lịch sử dân tộc, quét 
sạch toàn bộ chế độ thực 
dân kiểu mới của đế quốc 
Mỹ ở miền Nam, giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất 
nước, đưa nước ta bước vào 
kỷ nguyên độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, quân và dân Sóc 
Trăng đã không ngại hy sinh 
xương máu “quyết tử cho Tổ 
quốc quyết sinh” , góp phần 
vào đại thắng mùa Xuân 
năm 1975. Phát huy truyền 
thống vẻ vang của dân tộc, 
thực hiện đường lối đổi mới 
dưới sự lãnh đạo của Đảng
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Cộng sản Việt Nam, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân 
dân Sóc Trăng đã phát huy 
sức mạnh đoàn kết dân 
tộc, ý thức tự lực tự cường, 
không ngừng nỗ lực xây 
dựng tỉnh nhà ngày càng 
phát triển.

Nhân dịp này, Ban 
Thường trực ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đã phát động

Cuộc vận động hỗ trợ xây 
dựng nhà ở cho hộ nghèo 
khó khăn về nhà ở trên địa 
bàn tỉnh. Qua phát động, 
các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, doanh nghiệp, ngân 
hàng thương mại trong và 
ngoài tỉnh đã ủng hộ Quỹ 
Vì người nghèo tỉnh trên 50 
tỷ đồng để xây dựng nhà ở 
cho hộ nghèo.

P h ó  C h ủ  tịch  Thư ờ ng trự c Q u ố c  hộ i 
T rầ n  T h a n h  M ần  th ă m  và  c h ú c  T ế t  
C h ô l C h n ă m  T h m â y  tạ i S ó c  T ră n g

Sáng ngày 10-4, đồng 
chí Trần Thanh Mãn - ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó Chủ 
tịch Thường trực Quốc hội, 
Chủ tịch ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam, cùng 
đoàn cán bộ ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam đã 
đến thăm và tặng 24 phần 
quà cho Hội Đoàn kết sư 
sãi yêu nước tỉnh và các vị 
sư sãi, nhân s ĩ trí thức tiêu 
biểu người Khmer trên địa 
bàn tỉnh nhân dịp Tết Chôl 
Chnăm Thmây 2021 cổ

truyền của đồng bào Khmer 
Nam bộ.

Qua nghe thông tin 
về tình hình hoạt động Hội 
Đoàn kết sư sãi yêu nước 
tỉnh, cũng như về việc thực 
hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước, 
MTTQ Việt Nam, của tỉnh đối 
với đồng bào Khmer trên các 
lĩnh vực, nhất là hoạt động 
tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội 
văn hóa truyền thống, đồng 
chí Trần Thanh Mãn đã ghi
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nhận và biểu dương những 
thành quả và đóng góp thiết 
thực của Hội Đoàn kết sư sãi 
yêu nước tỉnh Sóc Trăng và 
toàn thể đồng bào Khmer 
trong tỉnh. Đồng chí Trần 
Thanh Man mong muốn Hội 
Đoàn kết sư sãi yêu nước 
tỉnh và đồng bào Khmer luôn 
phát huy tinh thần đoàn kết, 
vượt qua mọi khó khăn, tổ 
chức các hoạt động, lễ hội 
văn hóa truyền thống đón tết 
thật vui tươi và an toàn, hăng 
hái thi đua lao động, học tập 
để xây dựng cuộc sống ngày 
càng tốt đẹp hơn.

Tết cổ truyền Chôl 
Chnăm Thmây của đồng 
bào Khmer Nam bộ năm 
2021 diễn ra từ ngày 13 - 
16/4. Trong những ngày 
này, bên cạnh tổ chức họp 
mặt chúc mừng, các cấp,

các ngành trong tỉnh đã tổ 
chức nhiều đoàn đến thăm 
và tặng quà cán bộ hưu 
trí và gia đình chính sách 
người Khmer, sư sãi và ban 
quản trị các chùa Phật giáo 
Nam tông, các trường dân 
tộc nội trú trên địa bàn tỉnh 
với tổng số tiền là 294 triệu 
đồng. Ngoài ra, ủ y  ban 
Dân tộc gửi tặng quà cho 4 
tập thể và 30 cá nhân tiêu 
biểu trong đồng bào Khmer 
của tỉnh với số tiền 29 triệu 
đồng. Trên tinh thần vừa 
đón Tết, vừa đảm bảo chặt 
chẽ việc phòng chống dịch 
COVID-19, Tết Chôl Ch năm 
Thmây năm nay tại Sóc 
Trăng đã diễn ra vui tươi, 
đầm ấm, an toàn, tiết kiệm 
và đầy đủ ý nghĩa về bản 
sắc văn hóa, truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc Khmer.

P h ó  C h ủ  tịch  ủ y  ban T ru n g  ương M T T Q  V iệ t N am  
Trương T h ị N g ọ c  Á n h  k iểm  tra  cô n g  tá c  b ầu  cử  

tạ i S ó c  T ră n g

Chiều ngày 27-4, tại Tỉnh tra, giám sát công tác bầu 
ủy Sóc Trăng, đoàn kiểm cử của ủy ban Trung ương
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MTTQ Việt Nam do đồng chí 
Trương Thị Ngọc Ánh - Phó 
Chủ tịch ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam làm trưởng 
đoàn đã có buổi làm việc tại 
tỉnh Sóc Trăng.

Qua nghe báo cáo của 
tỉnh Sóc Trăng, đồng chí 
Trương Thị Ngọc Ánh đánh 
giá cao công tác chuẩn bị bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các 
cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 3-4, đồng chí 
Trương Tấn Sang - nguyên 
ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 
Chủ tịch nước đã đến thăm 
và hỗ trợ Quỹ an sinh xã hội 
tại tỉnh Sóc Trăng. Cùng đi 
còn có đại diện Hội đồng 
hương Sóc Trăng tại TP.HỒ 
Chí Minh và một số tập 
đoàn, doanh nghiệp đến tìm 
hiểu cơ hội hợp tác đầu tư 
tại tỉnh. Qua buổi tiếp xúc 
với lãnh đạo tỉnh và các sở, 
ngành, trên cơ sô những

của tỉnh Sóc Trăng. Bên 
cạnh đó, đồng chí Trương 
Thị Ngọc Ánh lưu ý, tỉnh cần 
tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về cuộc bầu cử; 
tổ chức tốt các hội nghị tiếp 
xúc giữa ứng cử viên và cử 
tri, giám sát việc vận động 
bầu cử; tăng cường nắm bắt 
tình hình trong nhân dân, 
không để tạo ra điểm nóng, 
kích động lôi kéo nhân dân; 
vận động cử tri tích cực tham 
gia tốt ngày bầu cử.

tiềm năng, lợi thế của tỉnh, 
một số doanh nghiệp, nhà 
đầu tư hoạt động trong lĩnh 
vực hàng không, năng lượng 
sạch, ngân hàng đã tìm hiểu 
thêm cơ hội đầu tư; đồng 
thời cho biết sẽ phối hợp 
đóng góp vào các chương 
trình an sinh xã hội của tỉnh. 
Trong dịp này, các tập đoàn, 
doanh nghiệp đã trao bảng 
tượng trưng hỗ trợ 15 tỷ đồng 
để tỉnh xây dựng nhà ở cho

S ó c  T ră n g  có  th ê m  15 tỷ  đ ổ n g  
đ ể  x â y  dự ng n h à  ở ch o  họ  n g h e o
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hộ nghèo. Được biết, với sự bàn giao trên 400 căn nhà 
hỗ trợ của nguyên Chủ tịch cho gia đình chính sách, 
nước Trương Tấn Sang, tỉnh người có công, với tổng giá 
đã triển khai xây dựng và trị trên 16 tỉ đồng.

H ội n g h ị trự c tu yến  
th ô n g  tin  thờ i sự  c h u y ê n  đ ề  n ăm  2021

Sáng ngày 20-4, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 
Hội nghị trực tuyến thông tin 
thời sự chuyên đề năm 2021 
với nội dung: “Tình hình thế 
giới và công tác đối ngoại 
của Đảng, Nhà nước ta thời 
gian gần đây và tình hình 
Biển Đông”. Hội nghị được 
tổ chức bằng hình thức trực 
tuyến, với 125 điểm cầu trong 
toàn tỉnh. Hội nghị được nghe 
Tiến s ĩ Lê Hải Bình - Phó 
trưởng Ban chuyên trách 
Ban Chỉ đạo công tác thông 
tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ 
Thông tin đối ngoại và hợp

tác quốc tế, Ban Tuyên giáo 
Trung ương thông tin, đánh 
giá về tình hình thế giới và 
công tác đối ngoại của Đảng, 
Nhà nước ta thời gian gần 
đây và tình hình Biển Đông. 
Qua đó, nhằm giúp cán bộ, 
đảng viên và nhân dân trong 
tỉnh nắm rõ hơn về công tác 
đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước ta, nhận định rõ hơn về 
tình hình thế giới, từ đó củng 
cố niềm tin, tăng cường sức 
mạnh đoàn kết dân tộc vượt 
qua khó khăn, thách thức, 
thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu đã đề ra.

N h iề u  tậ ọ  th ể , cá  n h ân  tiê u  b iểu  
được b ieu  dương, khen  thưởng

Ngày 1-4, UBND tỉnh công tác thi đua, khen 
tổ chức Hội nghị tổng kết thưởng năm 2020 và phong
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trào thi đua “Doanh nghiệp 
V iệt Nam hội nhập và phát 
triển” trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng đến năm 2020. Báo 
cáo tại Hội nghị nêu rõ, 
trong năm 2020, các cấp, 
các ngành, các địa phương 
trong tỉnh đã tích cực thực 
hiện các phong trào thi đua 
theo đợt, theo chuyên đề 
do Trung ương, địa phương 
và cơ quan, đơn vị phát 
động trên tấ t cả các lĩnh 
vực kinh tế  - xã hội, quốc 
phòng - an ninh, xây dựng 
Đảng. Qua đó, trong năm 
qua, Chủ tịch nước và Thủ 
tướng Chính phủ đã khen 
thưởng 7 danh hiệu Bà mẹ 
V iệt Nam anh hùng, 32 
Huân chương Lao động các 
hạng, 3 Cờ thi đua và 136 
Bằng khen. Bên cạnh đó, 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
Cờ thi đua cho 157 tập thể, 
428 tập thể lao động xuất 
sắc, 170 Chiến s ĩ thi đua 
cấp tỉnh; 4.931 Bằng khen 
cho 1.012 tập thể và 3.919 
cá nhân. Đối với Phong

trào thi đua “Doanh nghiệp 
V iệt Nam hội nhập và phát 
triển” , các cơ quan hành 
chính nhà nước đã phát 
huy tố t hơn vai trò đổng 
hành cùng doanh nghiệp 
hội nhập và phát triển, thực 
hiện hiệu quả việc cải cách 
hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh 
tại tỉnh theo hướng thông 
thoáng - minh bạch - cạnh 
tranh bình đẳng,...

Dịp này, có nhiều tập 
thể và cá nhân được biểu 
dương và nhận các phần 
thưởng cao quý của Nhà 
nước và cấp tỉnh năm 2020. 
Lãnh đạo UBND tỉnh đã 
phát động Phong trào thi 
đua năm 2021, Phong trào 
thi đua “Doanh nghiệp Sóc 
Trăng hội nhập và phát 
triển” giai đoạn 2021 - 2025 
và Phong trào thi đua “Cùng 
điển hình tiên tiến thực hiện 
các mô hình cải cách hành 
chính gắn với xây dựng văn 
hóa công sở trên địa bàn 
tỉnh Sóc Trăng” .□
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ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN 
THÁNG 6 -2 0 2 1

Ban Tu yên  g iáo  T ỉnh  ủy x á c  đ ịnh m ột s ố  nộ i dung  
trọ n g  tâm  d ể  cấp  ủy Đ ản g , M ặt trận  và các  đoàn  
th ể  tậ p  trung tuyên  tru yền  trong  th á n g  6/2021  
như sau:

1. T iếp tục  triển  khai 
quán triệ t và tuyên truyền 
Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng cho đoàn viên, 
hội v iên và quần chúng ở 
cơ sở.

2. Tăng cường tuyên 
truyền trong Nhân dân chủ 
động và thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng chống 
dịch Covid-19 theo Công 
điện của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Y tế  và Công văn 
của ủ y  ban nhân dân tỉnh 
Sóc Trăng.

3. Thông tin về kết quả 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu 
Hội đổng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 của 
cả nước, của địa phương.

4. Tuyên truyền về các 
hoạt động đối nội, đối ngoại 
của lãnh đạo Đảng - Nhà 
nước ta trong tháng qua.

5. Thông tin kết quả nổi 
bật về phát triển kinh tế, văn 
hoá - xã hội, quốc phòng 
- an ninh và xây dựng hệ 
thống chính trị của cả nước 
và của địa phương trong 6
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tháng đầu năm cùng các 
mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu 
6 tháng cuối năm 2021.

6. Triển khai quán triệt 
chỉ đạo và kết luận của 
Tỉnh ủy và của Bộ Chính trị 
tại Hội nghị Sơ kết 5 năm 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ 
TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” của tỉnh 
và Trung ương; đồng thời 
tăng cường giới thiệu về 
các gương điển hình, tiêu 
biểu của tập thể, cá nhân 
trong Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh nhằm 
góp phần tạo sự lan tỏa 
trong đời sống xã hội.

7. Tuyên truyền, vận 
động các đơn vị và cá nhân 
tích cực hưởng ứng Cuộc 
thi Sáng tác tác phẩm văn 
học, nghệ thuật về chủ 
đề “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” và Vòng 
sơ khảo cấp tỉnh Giải Báo

chí toàn quốc về xây dựng 
Đảng (Giải Búa liềm vàng) 
năm 2021.

8. Tuyên truyền về 
Tháng Hành động Vì trẻ em 
năm 2021 cùng các phong 
trào thi đua yêu nước, vận 
động xây dựng nông thôn 
mới - đô thị văn minh, thực 
hiện cải cách hành chính, 
xây dựng chính quyền điện 
tử của các đơn vị, ngành, 
địa phương nhằm cụ thể hóa 
Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII và 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV.

9 . Tuyên truyền ý nghĩa
lịch sử các ngày lễ, kỷ 
niệm như: Quốc tế  thiếu nhi 
1/6; 73 năm Ngày truyền 
thống Thi đua yêu nước 
(11/6/1948 - 11/6/2021),
kỷ niệm 96 năm Ngày Báo 
chí cách mạng V iệt Nam 
(21/6/1925 - 21/6/2021),
đặc biệt là kỷ niệm 110 
năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 
đường cứu nước (5/6/1911 - 
5/6/2021 ) .□
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THÔNG TIN TRONG Nước

M Ộ T  S Ố  N Ộ I D U N G  C H Ủ  Y Ế U  
C Ủ A  K Ỳ  H Ọ P  TH Ứ  11, Q U Ố C  H Ộ I K H Ó A  X IV

Với tinh thần tích cực, 
khẩn trương và trách nhiệm, 
sau 12 ngày làm việc, từ ngày 
24/3 - 8/4/2021, Kỳ họp thứ 
11, Quốc hội khóa XIV (kỳ họp 
cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc 
hội khóa XIV) đã hoàn thành 
toàn bộ nội dung chương trình 
đề ra, đánh dấu một nhiệm kỳ 
thành công với nhiều dấu ấn, 
thể hiện ở các nội dung sau:

Thứ nhất, Quốc hội đã 
thảo luận, tổng kết sâu sắc, 
toàn diện các báo cáo công 
tác của Quốc hội, Chủ tịch 
nước, Chính phủ, các cơ quan 
của Quốc hội, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, Kiểm toán 
nhà nước.

Quốc hội thống nhất đánh 
giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, 
mặc dù có nhiều khó khăn và

biến động phức tạp, nhưng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 
ủng hộ của nhân dân, các cơ 
quan trong bộ máy nhà nước 
đã cố gắng phấn đấu, phối 
hợp đồng bộ và chặt chẽ, thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn theo quy định, tạo 
nên những thành tựu quan 
trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi 
bật trong quá trình xây dựng 
và phát triển đất nước.

Qua báo cáo nhiệm kỳ của 
Chủ tịch nước, Quốc hội đánh 
giá, Chủ tịch nước đã khẳng 
định được vị thế của người 
đứng đầu Nhà nước, thay mặt 
nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam về đối nội và 
đối ngoại, xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân, đóng góp 
tích cực vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Quốc hội đánh giá cao 
Báo cáo nhiệm kỳ của Chính 
phủ; khẳng định Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ đã có 
nhiều đổi mới, sáng tạo, thể 
hiện sự năng động, quyết 
liệt trong chỉ dạo, diều hành, 
kiên định thực hiện các mục 
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra 
tại các nghị quyết của Đảng, 
của Quốc hội; thực hiện đầy 
đủ, hiệu quả chức năng, 
nhiệm vụ theo quy định. 
Đặc biệt, từ đầu năm 2020 
đến nay, trong bối cảnh đại 
dịch Covid-19 bùng phát, tác 
động nghiêm trọng đến mọi 
mặt đời sống kinh tế - xã hội, 
Chính phủ đã điều hành thực 
hiện thắng lợi mục tiêu kép 
vừa chống dịch hiệu quả, 
vừa phục hồi, phát triển kinh 
tế - xã hội, được nhân dân và 
cộng đồng quốc tế ghi nhận, 
đánh giá cao.

Bên cạnh đó, các đại biểu 
Quốc hội nhấn mạnh, công 
tác của Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao có nhiều chuyển biến 
tích cực, đáp ứng yêu cầu đấu 
tranh phòng, chống tội phạm

và các biểu hiện vi phạm pháp 
luật; giải quyết kịp thời nhiều 
cuộc tranh chấp, khiếu kiện; 
góp phần quan trọng giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội.

Thứ hai, Quốc hội đã 
xem xét, quyết định miễn 
nhiệm, bầu, phê chuẩn một 
số chức danh trong bộ máy 
nhà nước, bảo đảm dân chủ, 
đúng quy định của pháp luật 
và đạt được sự đồng thuận 
rất cao. Quốc hội đã bầu Chủ 
tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội 
đồng Bầu cử quốc gia, Chủ 
tịch nước, Thủ tướng Chính 
phủ, 3 Phó Chủ tịch Quốc 
hội, Phó Chủ tịch nước, 5 
ủy viên ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Chủ nhiệm 3 ủy 
ban của Quốc hội, Tổng Thư 
ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán 
Nhà nước; phê chuẩn việc bổ 
nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính 
phủ và 12 thành viên khác 
của Chính phủ; phê chuẩn 
danh sách 3 Phó Chủ tịch, 
7 ủy viên Hội đồng Bầu cử 
quốc gia và danh sách Phó 
Chủ tịch và 3 ủy viên Hội 
đổng Quốc phòng và an ninh.
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Sau khi dược bầu, Chủ 
tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, 
Thủ tướng Chính phủ đã tiến 
hành tuyên thệ trước Quốc 
hội, trước đồng bào và cử tri 
cả nước theo quy định của 
Hiến pháp.

Thứ ba, Quốc hội đã nghe 
Báo cáo kết quả triển khai 
công tác bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân (HĐND) các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể 
từ khi thành lập Hội đổng Bầu 
cử quốc gia đến tháng 3-2021; 
đồng thời tiến hành kiện toàn 
nhân sự Hội đồng Bầu cử 
quốc gia để dảm bảo đồng bộ 
với việc kiện toàn các chức 
danh trong bộ máy nhà nước 
nhằm đáp ứng yêu cầu triển 
khai thắng lợi công tác tổ chức 
bẩu cử trong thời gian tới.

Thứ tư, Quốc hội xem xét, 
thông qua Luật Phòng, chống 
ma túy (sửa đổi) nhằm tiếp 
tục hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, pháp luật; kịp thời khắc 
phục các hạn chế, bất cập 
trong thực tiễn và phát huy 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ

thống chính trị trong công tác 
phòng, chống ma túy. Đây là 
luật thứ 73 và cũng là luật cuối 
cùng được Quốc hội ban hành 
trong nhiệm kỳ khóa XIV.

Thứ năm, Quốc hội đã 
xem xét nhiều nội dung liên 
quan đến các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri và nhân dân, kết 
quả giám sát việc giải quyết 
kiến nghị của cử tri và một số 
nội dung quan trọng khác.

Để lan tỏa những kết quả 
quan trọng của Kỳ họp thứ 11, 
Quốc hội khóa XIV, tạo khí 
thế, niềm tin bước vào cuộc 
Bầu cử dại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, công 
tác tuyên truyền cần chú trọng 
một số nội dung sau:

M ột là, đẩy mạnh thông 
tin, tuyên truyền đậm nét 
những kết quả quan trọng của 
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 
XIV. Tuyên truyền khẳng định 
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 
XIV đã thành công tốt đẹp, 
khép lại một nhiệm kỳ Quốc 
hội có nhiều dấu ấn đối với cử 
tri và nhân dân cả nước.
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Hai là, tuyên truyền việc 
kiện toàn một số chức danh 
lãnh dạo chủ chốt của Nhà 
nước và Quốc hội. Sau Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, một số đổng 
chí lãnh đạo chủ chốt không 
tiếp tục tham gia Ban Chấp 
hành Trung ương. Tại Kỳ họp 
thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã 
xem xét, quyết định việc miễn 
nhiệm, bầu, phê chuẩn một 
số nhân sự cấp cao trong bộ 
máy nhà nước để ổn định về 
mặt tổ chức và cán bộ, đáp 
ứng kịp thời yêu cầu triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Công tác Bầu cử đại biểu 
Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân 
(HĐND) các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026 đang dược các 
cơ quan chức năng tích cực 
tiến hành. Tuy nhiên, với mưu 
đổ chống phá, các thế lực

của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện 
toàn Hội đồng Bầu cử quốc 
gia để tiếp tục chỉ đạo công 
tác Bầu cử dại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ba là, tiếp tục theo dõi, 
nắm bắt tình hình, định hướng 
dư luận về kết quả Kỳ họp thứ 
11, Quốc hội khóa XIV và các 
vấn đề xung quanh cuộc Bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ 
động đấu tranh phản bác các 
thông tin, quan điểm sai trái, 
xuyên tạc của các thế lực 
phản động, thù địch.

thù địch, các đối tượng phản 
động, chống đối, cơ hội chính 
trị vẫn đang tiến hành nhiều 
hoạt động với tính chất chống 
phá quyết liệt, đặc biệt trên 
không gian mạng.

Thời gian gần đây, các 
đối tượng phản động, chống

N Â N G  C A O  C Ả N H  G IÁ C , N H Ậ N  D IỆ N  V À  C H Ủ  Đ Ộ N G  
Đ Ấ U  TR A N H  VỚI^CÁC H O Ạ T Đ Ộ N G  C H Ô N G  P H Á  cuộc 
B ẦU CỬ  Đ Ạ I B IỂ U  Q U Ố C  H Ộ I V À  Đ Ạ I B IÊ U  H Ộ I Đ Ồ N G  

N H Â N  D ÂN C Á C  C Ấ P  N H IỆ M  K Ỳ  2021 - 2026
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đối, cơ hội chính trị đã đăng tải 
nhiều video, bài viết, hình ảnh, 
thậm chí phát trực tiếp trên 
các trang mạng xã hội với mục 
đích kêu gọi người dân không 
tham gia bầu cử hoặc vận 
động ủng hộ một số trường 
hợp cơ hội chính trị “tự ứng cử” 
ĐBQH khóa XV và đại biểu 
HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; 
hô hào các hội nhóm dân chủ 
trên mạng xã hội ký tên ảo, 
tung hô, ủng hộ cho các “nhà 
dân chủ” để gây rối, phá hoại 
cuộc bầu cử. Đồng thời, chúng 
đưa những thông tin, luận điệu 
sai trái, xuyên tạc bản chất tốt 
đẹp của chế độ Xã hội chủ 
nghĩa, Đảng Cộng sản Việt 
Nam và kích động người dân 
“tẩy chay”, phá hoại công tác 
chuẩn bị cuộc bầu cử, gây 
nhiễu loạn thông tin, khiến cho 
nhiều người hiểu sai các quy 
định của Hiến pháp và pháp 
luật Việt Nam (Theo thống 
kê của Bộ Công an, hiện có 
hàng nghìn trang mạng xã hội 
phản động thường xuyên đưa 
tin xuyên tạc tư tưởng, chủ 
trương, dường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà

nước và một số cá nhân, hội 
nhóm chống đối trong nước)...

Để chuẩn bị cho cuộc 
Bầu cử ĐBQH và đại biểu 
HĐND các cấp, tháng 6-2020, 
Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ 
thị số 45-CT/TVV về lãnh đạo 
Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV 
và bầu cử đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
trong đó nêu rõ: Chúng ta kiên 
quyết không giới thiệu ứng cử 
ĐBQH, đại biểu HĐND các 
cấp những người không xứng 
đáng, không đủ tiêu chuẩn, 
nhất là những người sa sút vể 
phẩm chất đạo đức, lối sống, 
tham nhũng, chạy chức, chạy 
quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, 
quan liêu, gây mất đoàn kết, 
ảnh hưởng xấu đến uy tín 
của Đảng, Nhà nước. Đồng 
thời, Đảng lãnh đạo thực hiện 
tốt công tác lựa chọn, hiệp 
thương, những vấn đề về 
nguyên tắc bầu cử, yêu cầu 
bầu cử, để bảo đảm cho một 
cuộc bầu cử khách quan, trung 
thực, chính xác, phổ thông, bỏ 
phiếu kín, trực tiếp, dân chủ, 
khách quan và thực sự là ngày 
hội của quần chúng.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 4 7



Công tác rà soát lựa chọn 
ứng cử viên tiêu biểu cũng 
được tiến hành thận trọng, 
kỹ lưỡng, dân chủ; trong đó 
bảo đảm đúng, dủ cơ cấu, số 
lượng đại biểu, đặc biệt là tỷ 
lệ nữ, người trẻ tuổi, người dân 
tộc thiểu số, người ngoài đảng 
và tái cử. Cùng với đó, quá 
trình hiệp thương được thực 
hiện một cách công khai, minh 
bạch với sự tham gia của các 
cơ quan, ban, ngành, đoàn 
thể dưới sự chủ trì của ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và sự giám sát chặt 
chẽ của nhân dân. Công tác tổ 
chức hiệp thương của chúng 
ta được tiến hành 3 lần: Lần 
thứ nhất, hiệp thương cách 95 
ngày so với ngày bầu cử chính 
thức; lần thứ hai, hiệp thương 
cách 65 ngày so với ngày bầu 
cử chính thức; lần thứ ba, hiệp 
thương cách 35 ngày so với 
ngày bầu cử chính thức. Qua 
đó, đảm bảo dân chủ, khoa 
học, chuyên nghiệp. Quá 
trình chuẩn bị triển khai vừa 
qua là minh chứng cụ thể, rõ 
nét, khách quan, minh bạch, 
dân chủ trong cơ chế bầu cử.

Những luận diệu vu cáo và 
chống phá của các phần tử 
phản động, thế lực thù địch 
cần được nhận diện và lên án.

Từ nay đến ngày bầu cử 
ĐBQH khóa XV và đại biểu 
HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
các thế lực thù địch sẽ vẫn 
tiếp tục xuyên tạc, chống phá 
cuộc bầu cử. Để phòng ngừa, 
đấu tranh ngăn chặn hiệu quả 
các hoạt động chống phá của 
các thế lực thù địch, cơ hội 
chính trị, trong thời gian tới, 
công tác tuyên truyền cần tập 
trung một số nội dung sau:

Thứ nhất, thông tin, tuyên 
truyền nâng cao nhận thức 
của cán bộ, đảng viên, nhân 
dân trong việc nhận diện các 
hoạt động phá hoại cuộc bầu 
cử của các thế lực thù địch, đối 
tượng phản động, chống đối, 
cơ hội chính trị; xác định việc 
đấu tranh với các hoạt động 
chống phá của các thế lực 
thù địch là công việc thường 
xuyên, lâu dài, phức tạp. Do 
đó, phải được đặt dưới sự lãnh 
của Đảng và Nhà nước nhằm 
phát huy sức mạnh của cả
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hệ thống chính trị và sự đồng 
lòng của các tầng lớp nhân 
dân trong và ngoài nước.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh 
công tác vận động, tuyên 
truyền với nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú, phù hợp với 
từng đối tượng để người dân, 
nhất là thế hệ thanh niên nhận 
thức đúng và đầy đủ về tính 
tất yếu của sự lãnh dạo của 
Đảng đối với xã hội nói chung, 
cũng như đối với công tác bầu 
cử nói riêng. Đặc biệt, cần 
tuyên truyền làm cho cán bộ, 
đảng viên và người dân nâng 
cao tinh thần cảnh giác, khả 
năng nhận diện và “miễn d ịc ti’ 
đối với các thông tin xấu độc,

xuyên tạc về cuộc bầu cử.
Thứ ba, chủ động thực 

hiện công tác nắm tình hình 
từ xa; dự báo kịp thời âm 
mưu, hoạt động chống phá 
bầu cử của các thế lực thù 
địch để triển khai các biện 
pháp phòng ngừa, dấu tranh, 
ngăn chặn. Tăng cường công 
tác quản lý nhà nước về báo 
chí, truyền thông, internet và 
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm trên lĩnh vực này. Qua 
đó, chủ động phát hiện, xử lý 
kịp thời và nghiêm minh các 
đối tượng đăng tải các tin, bài, 
clip có nội dung xấu, độc hại, 
trái với quan điểm của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước.

M Ộ T  S Ố  K Ế T  Q U Ả  Đ Ạ T  ĐƯỢ C SA U  10 NĂM  
T H ự C  H IỆ N  C Ả I C Á C H  H À N H  C H ÍN H  ở  V IỆ T  NAM

Thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XI của Đảng và Chiến lược 
Phát triển kinh tế - xã hội giai 
đoạn 2011 - 2020, sau 10 năm 
thực hiện Nghị quyết 30c/NQ- 
CP của Chính phủ về Chương 
trình tổng thể cải cách hành

chính (CCHC) nhà nước giai 
đoạn 2011 - 2020, CCHC 
đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội và hội 
nhập quốc tế của đất nước. 
*về cả i cách  th ủ  tụ c  hành  
ch ính
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Tính từ đầu nhiệm kỳ 
Chính phủ khóa XIV đến 
tháng 11-2020, đã cắt giảm, 
đơn giản hóa hơn 1.000 
thủ tục hành chính (TTHC), 
3.893/6.191 điều kiện kinh 
doanh; 6.776/9.926 danh 
mục hàng hóa phải kiểm tra 
chuyên ngành; tổng chi phí xã 
hội tiết kiệm dược khoảng 18 
triệu ngày công/năm, tương 
đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. 
Hệ thống đăng ký và quản lý 
hộ tịch tại các địa phương đã 
tiến hành cấp số định danh cá 
nhân cho hơn 1,39 triệu trường 
hợp đăng ký khai sinh; từ năm 
2012 đến nay, Bộ Công an 
đã cấp được 15 triệu thẻ Căn 
cước công dân.

Cơ chế một cửa và một 
cửa liên thông, Trung tâm phục 
vụ hành chính công và Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả 
tập trung cấp tỉnh, cấp huyện 
đã được triển khai ở các địa 
phương với nhiều đổi mới về 
phương thức hoạt động, tăng 
cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, tạo sự chuyển biến 
rõ nét trong giải quyết TTHC 
cho người dân, doanh nghiệp.

*về tổ  chứ c và  bộ  m áy

Đến nay, tại các bộ, cơ 
quan ngang bộ (không tính Bộ 
Quốc phòng và Bộ Công an) 
đã giảm 12 vụ và tương đương. 
Tại các tỉnh, thành phố đã giảm 
5 tổ chức cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cấp tỉnh; giảm 
973 tổ chức cấp phòng và 127 
tổ chức cấp chi cục; 1.179 tổ 
chức cấp phòng thuộc chi cục; 
ở cấp huyện giảm 294 tổ chức 
cấp cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND cấp huyện.

Bộ máy hành chính từ 
Trung ương đến địa phương 
đã được phân định rõ chức 
năng, nhiệm vụ, quyển hạn, 
cơ bản khắc phục tình trạng 
chồng chéo, bỏ trống chức 
năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối 
tượng quản lý; cơ bản đảm 
bảo tinh gọn; hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động được nâng cao, 
gắn với tinh giản biên chế, cơ 
cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ. Phân cấp quản 
lý giữa Trung ương và địa 
phương được tăng cường.

Theo đánh giá của các tổ 
chức quốc tế, Việt Nam được
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đánh giá thăng hạng cả ở chỉ 
số Môi trường kinh doanh và 
chỉ số Năng lực cạnh tranh 
quốc gia 4.0 (Chỉ số Môi 
trường kinh doanh từ vị trí 
90/190 quốc gia năm 2016 lên 
vị trí 70/190 vào năm 2020. 
Chỉ số Năng lực cạnh tranh 
quốc gia 4.0 tăng 10 bậc từ vị 
trí 77/140 quốc gia và nền kinh 
tế năm 2018 lên vị trí 67 vào 
năm 2019, là mức tăng cao 
nhất trên thế giới trong năm 
qua. Riêng năm 2020 không 
đánh giá xếp hạng do đại dịch 
Covid-19)

Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội giai đoạn 2021 - 
2030 đã dược Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng thông qua nêu rõ 3 đột 
phá chiến lược, trong đó có: 
“Đổi mới quản trị quốc gia theo 
hướng hiện đại, nhất là quản 
lý phát triển và quản lý xã hội. 
Xây dựng bộ máy Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; 
đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyển bảo đảm quản lý thống 
nhất, phát huy tính chủ động, 
sáng tạo và trách nhiệm của

các cấp, các ngành...” . Với 
nhận thức về tính cấp thiết đó, 
CCHC giai đoạn 2021 - 2030 
cần tiếp tục triển khai, quán 
triệt thực hiện các nội dung cơ 
bản sau:

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC 
nhằm xây dựng nền hành chính 
dân chủ, hiện đại, chuyên 
nghiệp, kỷ cương, công khai, 
minh bạch, nâng cao trách 
nhiệm giải trình.

- Nâng cao vai trò chỉ 
đạo, lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng, trách nhiệm của các tổ 
chức chính trị, xã hội, người 
dân, doanh nghiệp đối với 
công tác CCHC.

- Cải cách, đơn giản hóa 
các TTHC, nhất là thủ tục liên 
quan đến người dân, doanh 
nghiệp; tiếp tục rà soát các văn 
bản quy phạm pháp luật quy 
định về TTHC cũa các cơ quan 
nhà nước từ Trung ương đến 
địa phương, bãi bỏ các TTHC 
đang gây trở ngại cho phát 
triển sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn 
thiện chính sách, pháp luật về 
tổ chức bộ máy hành chính
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nhà nước. Đổi mới hệ thống tổ 
chức, quản lý và nâng cao hiệu 
quả hoạt động để tinh gọn đầu 
mối, khắc phục chồng chéo, 
dàn trải và trùng lắp về chức 
năng, nhiệm vụ của các đơn vị 
sự nghiệp công lập.

- Hoàn thiện thể chế tạo 
cơ sở pháp lý và xây dựng cơ 
sở dữ liệu nền tảng phục vụ 
cho việc triển khai phát triển 
Chính phủ điện tử, Chính phủ 
số. Tăng cường đầu tư tái cấu 
trúc hạ tầng công nghệ thông 
tin các bộ, ngành, địa phương.

Để Chương trình CCHC 
ở nước ta đạt được các mục 
tiêu đề ra, công tác tuyên 
truyền cần chú trọng một số 
nội dung sau:

Thứ nhất, tuyên truyền 
những kết quả đạt được về 
CCHC của nước ta trong thời 
gian qua, trong đó nhấn mạnh 
những tiến bộ vượt bậc trong

cải cách TTHC, nổi bật là việc 
tinh gọn tổ chức và bộ máy từ 
Trung ương đến cơ sở... nhằm 
hướng đến một nền hành 
chính vì dân phục vụ.

Thứ hai, phổ biến, tuyên 
truyền việc triển khai Chính 
phủ điện tử, Chính phủ số theo 
lộ trình của Chính phủ, việc 
ứng dụng công nghệ thông 
tin của các cơ quan nhà nước 
trong giải quyết thủ tục hành 
chính để giảm chi phí và thời 
gian cho người dân.

Thứ ba, tuyên truyền, 
hướng dẫn để cán bộ, đảng 
viên và nhân dân nâng cao 
nhận thức, hiểu biết và hướng 
tới sử dụng thành thạo một 
số tiện ích phổ biến trong 
giao dịch với các cơ quan nhà 
nước, nhất là các dịch vụ công 
để tạo điều kiện thuận lợi cho 
công dân và thực hiện quyền 
lợi của người dân.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA 
THỜI GIAN GẦN ĐÂY; MỘT s ố  NHIỆM vụ , GIẢI PHÁP 

TRONG THỜI GIAN TỚI

*Một số kết quả nổi bật ninh biên giới và sẵn sàng
- Thứ nhất, quản lý, bảo chiến đấu 

vệ vững chắc chủ quyền, an Trong năm 2020, Bộ đội
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Biên phòng (BĐBP) đã kịp thời 
nắm chắc tình hình, chủ động 
tham mưu cho Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ trực tiếp là 
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc 
phòng tổ chức quản lý, bảo 
vệ vững chắc chủ quyền lãnh 
thổ, an ninh biên giới quốc gia, 
giữ vững môi trường hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác trên các 
tuyến biên giới, phục vụ hiệu 
quả tiến trình hội nhập quốc tế 
của đất nước; phối hợp với các 
lực lượng xử lý kịp thời, hiệu 
quả các tình huống, nhất là 
trên Biển Đông, vùng biển Tây 
Nam. Duy trì thực hiện nghiêm 
hiệp định, thỏa thuận hợp tác 
với các nước; phối hợp với các 
cấp, các ngành, địa phương 
giám sát, xử lý, giải quyết đối 
với hoạt động vi phạm của các 
nước láng giềng khi xây dựng 
các công trình trên biên giới...

- Thứ hai, tích cực,
— m m m — m a m  a a m s\.quyết liệt triển khai hiệu quả 

nhiệm vụ phòng, chống dịch 
Covid-19; ngăn chặn hoạt 
động xuất, nhập cảnh trái 
phép và quản lý chặt chẽ 
cửa khẩu

Với tinh thần “Chống dịch 
như chống giặc” và phương 
châm “4 tạ i chỗ”, toàn lực 
lượng BĐBP đã thực hiện 
thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa 
quản lý, bảo vệ vững chắc 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh 
biên giới quốc gia, vừa tham 
gia tích cực, hiệu quả phòng, 
chống dịch; huy động tối đa 
lực lượng, phương tiện, tổ chức 
ngăn chặn xuất, nhập cảnh 
trái phép, quyết tâm không để 
dịch bệnh lây lan qua biên giới 
vào Việt Nam (Đã điều động 
5 đợt với 3.157 lượt cán bộ, 
chiến sĩ; gần 100 lượt phương 
tiện, chó nghiệp vụ từ các 
Học viện, nhà trường, đơn vị 
tuyến sau tăng cường cho các 
đồn biên phòng tuyến biên 
giới đất liền).

- Thứ ba, tích cực, chủ 
động đấu tranh phòng, 
chống tội phạm; sáng tạo 
thực hiện tốt công tác đối 
ngoại Biên phòng

Lực lượng trinh sát đã thu 
thập, nghiên cứu, đánh giá, dự 
báo sớm tình hình; triển khai 
95 kế hoạch nghiệp vụ đấu
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tranh với hoạt động của các 
đối tượng xâm phạm an ninh 
quốc gia; phối hợp đấu tranh 
với 9 vụ gồm 16 đối tượng liên 
quan đến tổ chức phản động 
lưu vong, 1 vụ với 52 đối tượng 
phản động lợi dụng dân tộc 
Mông. Tăng cường gặp gỡ 
trên biên giới (bằng hình thức 
gặp hẹp) với các lực lượng 
quản lý, bảo vệ biên giới tương 
ứng của Trung Quốc, Lào và 
Campuchia để phối hợp quản 
lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh 
chống tội phạm, kiểm soát 
cửa khẩu, phòng, chống dịch 
Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ 
Quốc phòng. Kết hợp trao đổi 
tình hình và ủng hộ, trao tặng 
vật tư phòng dịch, khắc phục 
hậu quả lũ lụt...

- Thứ tư, công tác xây 
dựng lực lượng và tham gia 
xây dựng khu vực biên giới 
vững mạnh

Các cơ quan chức năng 
của BĐBP đã lãnh đạo, chỉ 
đạo thành công đại hội đảng 
các cấp trong BĐBP và Đại 
hội đại biểu Đảng bộ BĐBP 
lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 -

2025. Tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương sơ kết 
5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/ 
CT-TTg, ngày 9/1/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc 
tổ chức phong trào “Toàn dân 
tham gia bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ, an ninh biên giới 
quốc gia trong tình hình mới”. 
Tiếp tục phát huy hiệu quả 
các chương trình, phong trào, 
cuộc vận dộng phát triển kinh 
tế - xã hội, giảm nghèo bền 
vững, xây dựng “thế trận lòng 
dân” vững chắc trên khu vực 
biên giới.
*N h iệ m  vụ , g iả i p h áp  trong  
thờ i g ian  tới

Trong những năm tới, môi 
trường chính trị, an ninh thế 
giới, khu vực tiếp tục dự báo 
có những diễn biến phức tạp. 
Vì vậy, công tác quản lý, bảo 
vệ biên giới quốc gia cần thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ, giải 
pháp sau:

- Giữ vững và tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng; nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý của Nhà nước đối với sự 
nghiệp xây dựng, quản lý và
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bảo vệ biên giới quốc gia.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, 

giáo dục, nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm, tạo sự đồng 
thuận, thống nhất cao về tư 
tưởng, hành động cũa toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân và 
cả hệ thống chính trị trong bảo 
vệ biên giới quốc gia.

- Tập trung xây dựng, 
củng cố cơ sở chính trị vững 
mạnh, tạo nền tảng vững chắc 
để xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân, thế trận an 
ninh nhân dân và thế trận biên 
phòng toàn dân ở khu vực 
biên giới.

- Đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng khu 
vực biên giới vững mạnh, gắn 
với bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, bảo vệ biên giới quốc gia 
trong tình hình mới.

- Xây dựng lực luợng toàn 
dân bảo vệ biên giới rộng 
khắp; lực lượng vũ trang nhân 
dân làm nòng cốt, BĐBP là 
lực lượng chuyên trách.

- Tăng cường hợp tác 
quốc tế, nâng cao hiệu quả 
công tác đối ngoại quốc

phòng, đối ngoại biên phòng 
và đối ngoại nhân dân trong 
bảo vệ biên giới quốc gia.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, hệ 
thống pháp luật về xây dựng, 
quản lý và bảo vệ biên giới 
quốc gia trong tình hình mới.

Để góp phần quản lý, bảo 
vệ vững chắc chủ quyền lãnh 
thổ, an ninh biên giới quốc gia, 
công tác tuyên truyền cần chú 
trọng một số nội dung sau:

M ột là , thông tin, tuyên 
truyền những kết quả nổi bật 
trong công tác quản lý, bảo 
vệ biên giới quốc gia thời gian 
qua. Trong đó, nhấn mạnh 
những kết quả đạt được trong 
công tác phân giới, cắm 
mốc; việc thực hiện thắng lợi 
“nhiệm vụ kép” vừa quản lý, 
bảo vệ vững chắc chủ quyền 
lãnh thổ, an ninh biên giới 
quốc gia, vừa tham gia tích 
cực, hiệu quả phòng, chống 
dịch và chủ động đấu tranh 
phòng, chống tội phạm; sáng 
tạo thực hiện tốt công tác đối 
ngoại Biên phòng.

Hai là, phổ biến, tuyên
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truyền những nhiệm vụ, giải 
pháp của lực lượng BĐBP cần 
thực hiện tốt trong thời gian 
tới; góp phần quản lý, bảo vệ 
vững chắc chủ quyền lãnh thổ, 
an ninh biên giới quốc gia, giữ 
vững môi trường hòa bình, hữu 
nghị, hợp tác trên các tuyến 
biên giới.

Ba là, tuyên truyền hoạt 
động đối ngoại quốc phòng 
giữa Việt Nam với các nước; 
đấu tranh phản bác các thông 
tin sai lệch, luận điệu chống 
phá của các thế lực thù địch, 
cơ hội chính trị xung quanh vấn 
đề chủ quyền, biên giới lãnh 
thổ quốc gia của Việt Nam.

M Ộ T SỐ T H A Y  Đ Ổ I

TR O N G  M Ẫ U  T H Ẻ  B Ả O  H IE M  y  t ế  m ớ i

Ngày 3/12/2020, Bảo 
hiểm xã hội (BHXH) Việt 
Nam ban hành Quyết định 
số 1666/QĐ-BHXH về việc 
ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm 
y tế (BHYT) để sử dụng 
thống nhất trong phạm vi cả 
nước. Theo đó, thẻ BHYT 
mới sẽ được sử dụng chính 
thức từ ngày 1/4/2021. So 
với mẫu thẻ hiện hành, mẫu 
thẻ BHYT mới có nhiều điểm 
khác biệt, mang lại nhiều tiện 
ích cho người tham gia.

Đối với người tham gia, 
kích thước thẻ BHYT nhỏ gọn 
hơn, hình thức đẹp hơn (bằng 
với kích thước thẻ căn cước

công dân và một số loại thẻ 
ATM của các ngân hàng hiện 
nay), thuận tiện khi cất giữ, 
bảo quản trong ví, hạn chế 
các trường hợp bị mất, hỏng 
thẻ BHYT. Bên cạnh đó, thẻ 
BHYT mới sẽ dày hơn và 
được ép plastic giúp tăng độ 
bền, độ cứng của thẻ, đáp 
ứng được yêu cẩu bảo quản 
lâu dài, tránh thấm nước, ẩm 
mốc, nhàu nát, rách hỏng, 
bay mờ mực in trong quá trình 
sử dụng; giúp người tham gia 
giảm được thời gian làm thủ 
tục đổi thẻ hỏng, tiết kiệm chi 
phí liên hệ và di lại làm thủ 
tục tại cơ quan BHXH.
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Mặt sau của thẻ BHYT 
mới bổ sung chỉ dẫn sử dụng 
thẻ, giúp người tham gia tra 
cứu thông tin về quyền lợi 
được hưởng. Đặc biệt, mã 
số thẻ BHYT mới là 10 ký tự 
mã số BHXH của người tham 
gia, được sử dụng để tra cứu 
thông tin về thẻ BHYT (thay 
thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT 
hiện nay). Mục đích nhằm 
giảm bớt số lượng ký tự người 
tham gia cần khai báo khi tra 
cứu trên cổng thông tin điện 
tử BHXH Việt Nam (http:// 
baohiemxahoi.gov.vn), hoặc 
khai báo khi làm thủ tục dể 
nghị tiếp tục tham gia BHYT; 
cấp lại, đổi thẻ; kiểm tra chi 
phí khám chữa bệnh BHYT...

Quy trình cấp thẻ BHYT 
mẫu mới tiếp tục được thực 
hiện theo Quyết định số 595/ 
QĐ-BHXH, Quyết định số 505/ 
QĐ-BHXH và các văn bản 
hướng dẫn về thẻ BHYT hiện 
hành của BHXH Việt Nam.

Người tham gia BHYT, 
đơn vị sử dụng lao động có 
thể nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT 
trực tiếp tại cơ quan BHXH

hoặc thực hiện thủ tục đổi 
thẻ BHYT trên cổng Dịch 
vụ công Quốc gia (tại địa 
chỉ www.dichvucong.gov. 
vn)... Lưu ý: Trường hợp thực 
hiện giao dịch diện tử, doanh 
nghiệp thực hiện thủ tục dổi 
thẻ BHYT thực hiện lập hồ sơ 
bằng phần mềm kê khai của 
BHXH Việt Nam hoặc của Tổ 
chức l-VAN; Ký điện tử trên 
hồ sơ và gửi đến cổng thông 
tin điện tử BHXH Việt Nam 
hoặc qua Tổ chức l-VAN.

Với việc sử dụng thẻ 
BHYT mẫu mới từ ngày 
1/4/2021, người tham gia 
BHYT sẽ được hỗ trợ tiện lợi 
hơn trong quá trình đề nghị 
cấp thẻ, bảo quản và sử 
dụng thẻ để thực hiện KCB 
BHYT. Mầu thể BHYT mới 
là một trong những giải pháp 
cải cách hành chính hiệu quả 
của ngành BHXH Việt Nam, 
đảm bảo tốt nhất quyền lợi 
về BHYT cho người tham gia, 
tạo thuận lợi cho cơ sở khám, 
chữa bệnh BHYT và cơ quan 
BHXH trong quá trình tổ chức 
thực hiện chính sách BHYT.O
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HOẠT ĐỌNG ĐOI NGOẠI 
VẢ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

V IỆ T  N A M  T H Ú C  Đ A Y  c á c  h o ạ t  đ ộ n g  ư u  t i ê n  
T R Ê N  V A I T R Ò  C H Ủ  T ỊC H  H Ộ I Đ Ồ N G  B Ả O  A N  

L IÊ N  H Ợ P  Q U ổ C  L Ầ N  T H Ứ  H A I

Năm 2020, Việt Nam đã 
hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ của năm đầu tiên là ủy 
viên không thường trực Hội 
đồng Bảo an Liên Hợp quốc 
(HĐBA LHQ) nhiệm ky 2020 
- 2021, trong đó có việc đảm 
nhiệm thành công vai trò 
Chu tịch HĐBA LHQ vào 
tháng i-2020.

Tháng 4-2021, Việt 
Nam tiếp tục đảm nhận vai 
trò Chủ tịch HĐBA LHQ lần 
thứ hai trong nhiệm kỳ này. 
Đây là trọng trách đối ngoại 
đa phương đầu tiên mà Việt 
Nam đảm nhiệm, ngay sau 
Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng thành 
công tốt đẹp.

Với vai trò Chủ tịch 
HĐBA LHQ lần thứ hai, Việt 
Nam sẽ thúc đẩy 3 chủ đề 
Ưu tiên, gồm: Tiếp tục tăng 
cường hợp tác giữa LHQ và 
các tổ chức khu vực để khắc 
phục hậu quả bom mìn và duy 
trì hòa bình bền vững; bảo vệ 
cơ sở hạ tầng thiết yếu đối 
với sự sống của người dân 
trong xung đột vũ trang.

Trong năm 2021, tình 
hình chính trị - an ninh thế 
giới và khu vực dự báo tiếp 
tục có những diễn biến phức 
tạp, nhất là đại dịch Covid-19 
chưa có dấu hiệu suy giảm. 
Đây cũng là năm đầu tiên 
toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta nỗ lực triển khai
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thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ XIII với những 
định hướng, mục tiêu lớn về 
phát triển kinh tế - xã hội giai 
đoạn 2021 - 2025 và đến 
năm 2030, tầm nhìn phát 
triển đất nước đến năm 2045. 
Với tinh thần “đối tác vì hòa 
bình bền vững” , Việt Nam sẽ 
tiếp tục kiên định đường lối 
đối ngoại độc lập, tự chủ, nỗ 
lực thúc đẩy đối thoại, giảm 
căng thẳng, đối đầu, tìm giải 
pháp công bằng, hợp lý cho 
các vấn đề hòa bình, an ninh 
khu vực và quốc tế trên cơ 
sở tôn trọng luật pháp quốc 
tế, Hiến chương LHQ; đồng 
thời, theo dõi sát tình hình, 
đề xuất các điều chỉnh chính 
sách phù hợp trước các diễn 
biến mới có thể phát sinh.

Để nhận thức đầy đủ vai 
trò của Việt Nam trên cương 
vị Chủ tịch HĐBA LHQ lần 
thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 
2021 và những đóng góp 
tích cực của Việt Nam cho 
HĐBA LHQ, trong thời gian 
tới, công tác tuyên truyền 
cần chú trọng một số nội

dung sau:
Thứ nhất, thông tin, 

tuyên truyền nhấn mạnh 
“dấu ấn của Việt Nam” trong 
năm đầu tiên đảm nhận 
cương vị Chủ tịch HĐBA 
LHQ để thấy dược vị thế, 
vai trò quan trọng và những 
đóng góp tích cực của Việt 
Nam đối với hòa bình, an 
ninh, ổn định và phát triển 
thịnh vượng trên thế giới.

Thứ hai, tuyên truyền 
khẳng định Việt Nam là 
thành viên năng động, trách 
nhiệm, góp phần tạo dựng 
những dấu mốc quan trọng 
trong chặng đường phát triển 
của HĐBA LHQ.

Thứ ba, thông tin, tuyên 
truyền những kết quả đạt 
được trong quan hệ hợp tác 
giữa Việt Nam với các nước 
thành viên HĐBA LHQ trên 
tất cả các lĩnh vực trong 
thời gian qua, từ đó tiếp 
tục khẳng định quan điểm, 
đường lối đối ngoại của 
Đảng, Nhà nước ta trong xu 
thế hội nhập và phát triển.
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M Ộ T  SỐ T ÌN H  H ÌN H  T H Ế  G IỚ I Đ Á N G  C H Ú  Ý 
T H Ờ I G IA N  G Ầ N  Đ Â Y

*Hoạt động của tàu 
Trung Quốc ở đả Ba Đẩu 
xâm phạm chủ quyền cùa 
Việt Nam

Trước thông tin hàng 
trăm tàu của Trung Quốc tập 
trung ở khu vực đá Ba Đầu 
ở đảo Sinh Tồn Đông, thuộc 
quần đảo Trường Sa của Việt 
Nam, Người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng 
nêu rõ:

“Cần phải nhắc lại rằng 
Việt Nam có đầy đủ cơ sở 
pháp lý và chứng cứ lịch sử 
để khẳng định chủ quyền đối 
với quần đảo Trường Sa phù 
hợp với luật pháp quốc tế. 
Là quốc gia biển và là thành 
viên của Công ước Liên Hợp 
quốc về Luật Biển (UNCLOS) 
năm 1982, Việt Nam được 
hưởng chủ quyển, quyền chủ 
quyền, và quyền tài phán đối 
với các vùng biển của mình, 
được xác lập bởi Công ước.

Hoạt động của các tàu

Trung Quốc trong phạm vi 
lãnh hải của Sinh Tồn Đông, 
thuộc quần đảo Trường Sa 
của Việt Nam đã xâm phạm 
chủ quyền của Việt Nam, vi 
phạm quy định của Công ước 
về hoạt động của tàu thuyền 
nước ngoài trong lãnh hải 
quốc gia ven biển, đi ngược 
lại tinh thần và nội dung 
Tuyên bố về ứng xử của các 
bên ở Biển Đông (DOC), làm 
phức tạp tình hình, không có 
lợi cho tiến trình đàm phán 
Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển 
Đông (COC) giữa ASEAN và 
Trung Quốc.

Việt Nam yêu cầu Trung 
Quốc chấm dứt vi phạm, tôn 
trọng chủ quyền của Việt 
Nam, thiện chí thực hiện 
Công ước, nghiêm chỉnh tuân 
thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ 
kiềm chế, không làm phức 
tạp tình hình, tạo môi trường 
thuận lợi cho tiến trình đàm 
phán c o c , đóng góp vào
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việc duy trì hòa bình, an ninh, 
ổn định, và trật tự pháp lý 
trên biển tại khu vực”.

Về việc có hay không sự 
xuất hiện tàu cảnh sát biển 
Việt Nam tại đá Ba Đầu, Người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt 
Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn 
mạnh: “Các lực lượng chấp 
pháp của Việt Nam thực hiện 
nghĩa vụ, nhiệm vụ như đã 
được quy định trong các luật 
liên quan của Việt Nam, cũng 
như tuân thủ nghiêm túc các 
quy định liên quan của luật 
pháp quốc tế, trong đó trước 
hết là UNCLOS 1982".

*Phiên Thảo luận mở 
cấp Bộ trưởng của Hội đồng 
Bảo an về chủ đề “Khắc 
phục hậu quả bom mìn và 
duy trì hòa bình bền vững: 
Tăng cường gắn kết để hành 
động hiệu quả hơn”

Phiên thảo luận được 
tổ chức ngày 8/4/2021 bằng 
hình thức kết hợp giữa trực 
tuyến và trực tiếp tại Hà Nội, 
dưới sự chủ trì của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi 
Thanh Sơn trên cương vị Chủ

tịch Hội đồng Bảo an Liên 
Hợp quốc (HĐBA LHQ).

Phát biểu tại Phiên thảo 
luận, các đại biểu đánh giá 
cao sáng kiến của Việt Nam 
tổ chức cuộc họp này. Đồng 
thời bày tỏ ủng hộ mục đích 
nhân đạo của việc hạn chế 
sử dụng bom mìn trên thế 
giới, ủng hộ các nỗ lực quốc 
gia và quốc tế nhằm khắc 
phục hậu quả bom mìn, hỗ 
trợ nạn nhân, ổn định tình 
hình và phục vụ tái thiết, 
phát triển kinh tế - xã hội. 
Các nước nhấn mạnh cần 
tăng cường gắn kết, phối 
hợp trong hệ thống LHQ, 
trong đó có HĐBA, để đóng 
góp nhiều hơn nữa cho các 
nỗ lực khắc phục hậu quả 
bom mìn của LHQ và các 
quốc gia liên quan.

Tại Phiên họp, Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao Bùi Thanh 
Sơn đã chia sẻ các bài học 
kinh nghiệm thành công của 
Việt Nam trong việc khắc 
phục hậu quả bom mìn. Bộ 
trưởng cho rằng, các nước 
cần hợp tác tốt hơn nữa để

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 61



đạt được các kết quả bền 
vững hơn trong khắc phục 
hậu quả bom mìn, thông qua 
cung cấp tài chính, hỗ trợ kỹ 
thuật, nâng cao năng lực, 
nhận thức và chia sẻ kinh 
nghiệm cho những nước bị 
ảnh hưởng...

HĐBA LHQ đã thông 
qua Tuyên bố Chủ tịch đầu 
tiên của HĐBA do Việt Nam 
đề xuất, đề cập đến vấn 
đề khắc phục hậu quả bom 
mìn. Tuyên bố có ý nghĩa 
quan trọng, nhấn mạnh mối 
liên hệ giữa khắc phục hậu 
quả bom mìn với duy trì hòa 
bình, ổn định và phát triển 
bền vững, khẳng định cam 
kết của HĐBA và đề cao sự 
cần thiết của hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực khắc phục 
hậu quả bom mìn.

*Báo cáo Nhân quyền 
2020 của Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ nhận định thiếu 
khách quan về Việt Nam

Trước Báo cáo Nhân 
quyển thường niên năm 
2020 của Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ, Người phát ngôn

Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê 
Thị Thu Hằng khẳng định: 
“Chính sách nhất quán của 
Việt Nam là tôn trọng, bảo 
vệ và thúc đẩy các quyền 
của người dân. Các nỗ lực 
và thành tựu của Việt Nam 
trong lĩnh vực này thời gian 
qua đã được cộng dồng 
quốc tế ghi nhận và đánh giá 
cao. Việt Nam ghi nhận việc 
Báo cáo Nhân quyền thường 
niên năm 2020 của Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ đã nêu các tiến 
triển tích cực của Việt Nam 
trong việc bảo vệ quyền con 
người. Tuy nhiên, Báo cáo 
vẫn đưa ra một số nhận định 
thiếu khách quan dựa trên 
những thông tin không chính 
xác về tình hình thực tế tại 
Việt Nam.

Việt Nam luôn sẵn sàng 
trao đổi thẳng thắn, cởi mở 
và trên tinh thần xây dựng 
với Hoa Kỳ về những vấn 
đề còn có sự khác biệt, 
để tăng cường hiểu biết và 
đóng góp vào sự phát triển 
của quan hệ Đối tác toàn 
diện giữa hai nước” .
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Q U A N  H Ệ  N G A  - U K R A IN E  T H Ờ I G IA N  G Ầ N  Đ Â Y

Năm 2014, Nga sáp 
nhập bán đảo Crimea sau 
một cuộc trưng cầu dân ý đã 
khiến quan hệ Ukraine - Nga 
rơi vào căng thẳng. Ukraine 
cho rằng Nga hậu thuẫn và 
cung cấp vũ khí cho dân 
quân miền Đông, trong khi 
Nga luôn bác bỏ điều này. 
Xung đột giữa các bên trong 
thời gian qua đã cướp đi sinh 
mạng của hơn 13.000 người.

Năm 2015, lãnh đạo 
các nước Nga, Pháp, Đức, 
Ukraine (Bộ Tứ Normandy) 
lần đầu nhóm họp theo định 
dạng 4 bên và thông qua 
Thỏa thuận Minsk về yêu cầu 
các bên xung đột ở Ukraine 
ngừng bắn. Tiếp đó, tháng 
7-2020, Nga, Ukraine và Tổ 
chức An ninh và Hợp tác 
châu Âu (OSCE) đàm phán, 
thống nhất một lệnh ngừng 
bắn toàn diện ở miền Đông 
Ukraine.

Tuy nhiên, xung đột giữa 
các bên diễn ra từ ngày 26 -

31/3/2021 lại một lần nữa đe 
dọa tiến trình tìm kiếm hòa 
bình tại miền Đông Ukraine. 
Ngày 26/3/2021, tình hình 
tại khu vực Donbass ở miền 
Đông Ukraine trở nên căng 
thẳng khi tại khu vực thôn 
Suma, 4 binh s ĩ Ukraine đã 
thiệt mạng và Ukraine cáo 
buộc lực lượng cảnh sát 
Cộng hòa Donesk tự xưng có 
liên quan.

Ngoài những căng thẳng 
ở miền Đông Ukraine, quan 
hệ giữa Nga và Ukraine sẽ 
còn diễn biến phức tạp hơn, 
sau khi các lực lượng vũ 
trang Ukraine tuyên bố (ngày 
3/4/2021) sẽ tập trận chung 
với binh s ĩ Tổ chức Hiệp ước 
Bắc Đại Tây Dương (NATO). 
Ngày 4/4/2021, Tổng thống 
Ukraine Zelensky đã phê 
chuẩn các lệnh trừng phạt 
của Hội đồng An ninh và Quốc 
phòng Ukraine đối với 11 thực 
thể và 57 doanh nghiệp khác 
của Nga có những mối liên
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hệ với các công dân Ukraine 
và Văn phòng Cơ quan Liên 
bang phụ trách Cộng đồng 
Các quốc gia độc lập (SNG), 
kiều bào Nga ở nước ngoài 
và hợp tác nhân đạo quốc tế 
(Rossotrudnichestvo), đặt tại 
Thủ đô Kiev của nước này.

Phản ứng trước tuyên 
bố của Ukraine, Người phát 
ngôn của Tổng thống Nga, 
ông Dmitry Peskov tuyên bố 
bất kỳ hành động triển khai 
binh s ĩ nào từ NATO đến 
Ukraine sẽ làm gia tăng căng 
thẳng gần khu vực biên giới 
với Nga và buộc Nga phải 
có những biện pháp bổ sung 
nhằm bảo đảm an ninh quốc 
gia. Trong khi đó, phản ứng 
trước những lệnh trừng phạt 
của Ukraine đối với các thực 
thể của Nga, ông Leonid 
Kalashnikov, Chủ tịch ủy ban 
Duma quốc gia (Hạ viện) Nga 
về các vấn đề SNG, hội nhập 
Á - Âu và quan hệ với kiều 
bào nêu rõ các biện pháp 
trừng phạt nhằm vào văn 
phòng Rossotrudnichestvo 
tại Ukraine là một cử chỉ

phô trương và mang động cơ 
chính trị.

Trước căng thẳng trong 
quan hệ giữa Nga và Ukraine, 
nhiều nước trên thế giới 
đã bày tỏ sự lo ngại. Ngày 
4/4/2021, Đức và Pháp ra 
tuyên bố chung bày tỏ quan 
ngại về sự gia tăng các vụ 
vi phạm lệnh ngừng bắn ở 
khu vực miền Đông Ukraine. 
Tuyên bố kêu gọi các bên 
kiềm chế, giảm leo thang 
căng thẳng. Đại diện cấp 
cao Liên minh châu Âu (EU) 
về chính sách an ninh và đối 
ngoại Josep Borrell bày tỏ 
quan ngại về việc chuyển 
quân của Nga tới gần khu 
vực Donbass, miền Đông 
Ukraine; khẳng định cam kết 
của EU ủng hộ chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ của 
Ukraine. Trong khi đó, Mỹ và 
các nước thành viên NATO 
khẳng định ủng hộ Ukraine 
đối phó những diễn biến căng 
thẳng mới ở miền Đông nước 
này. Trong cuộc điện đàm 
với người đồng cấp Ukraine 
ngày 02/4/2021, Tổng thống
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Mỹ Joe Biden tái khẳng định 
“cam kết vững chắc” của Mỹ 
ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ của Ukraine. Nhiều 
nước NATO cáo buộc Nga 
đưa binh s ĩ và vũ khí tới biên 
giới, làm gia tăng căng thẳng 
ở miền Đông Ukraine...

Nga đã bác bỏ các cáo 
buộc trên của một số nước 
và khẳng định, các hoạt động 
luân chuyển lực lượng và khí 
tài là hoạt động quân sự bình 
thường, được tiến hành trong 
lãnh thổ quốc gia, không 
gây mối đe dọa cho bất kỳ 
nước nào. Nga bày tỏ sự 
lo ngại về diễn biến mới tại 
Donbass, với các hành động 
khiêu khích của lực lượng vũ 
trang Ukraine. Nga tuyên bố 
sẽ có các biện pháp bổ sung

nhằm bảo đảm an ninh quốc 
gia trong trường hợp NATO 
triển khai quân tới Ukraine 
và các khu vực gần biên giới 
Nga. Phía Nga nêu rõ, xung 
đột nếu bùng phát sẽ hủy 
hoại những thành quả vốn ít 
ỏi trong nỗ lực khôi phục hòa 
bình, ổn định tại miền Đông 
Ukraine mà các bên đã cố 
gắng đạt được vừa qua, nhất 
là Thỏa thuận Minsk.

Theo các chuyên gia, 
căng thẳng trở lại vùng 
Donbass có nguy cơ bị thổi 
bùng thành xung đột, nếu 
các bên liên quan không 
kiềm chế. Trong bối cảnh các 
nỗ lực ngoại giao trì trệ, nguy 
cơ xung đột trở lại khiến viễn 
cảnh hòa bình tại miền Đông 
Ukraine tiếp tục mong manh.

T ÍN  H IỆ U  M Ớ I T R O N G  Q U A N  H Ệ  M Ỹ  - P A L E S T IN E

Cuối năm 2017, Palestine 
tuyên bố cắt đứt quan hệ với 
Mỹ sau khi cựu Tổng thống 
Mỹ Donal Trump tuyên bố 
công nhận Jerusalem là thủ

đô của Israel và chuyển 
Đại sứ quán Mỹ về vùng thánh 
địa “nhạy cảm” này, đồng 
thời đóng cửa Văn phòng 
của Tổ chức Giải phóng
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Palestine (PLO) ở thủ đô 
Washington (Mỹ).

Thực tế cho thấy, trong 
hơn một thập kỷ qua kể từ khi 
Israel phong tỏa Dải Gaza, 
nền kinh tế tại Dải Gaza đã 
thiệt hại tới 16,7 tỷ USD. Hậu 
quả của tình trạng phong tỏa 
là mất an ninh lương thực, hệ 
thống y tế tê liệt, người dân 
không có đủ điện để sinh 
hoạt, tỷ lệ nghèo đói và thất 
nghiệp cao. Thêm vào đó, 
đại dịch Covid-19 bùng phát 
và các biện pháp khẩn cấp 
tại Dải Gaza nhằm đối phó 
với đại dịch càng làm cho 
nhiều lao động thất nghiệp 
dẫn đến hoạt động sản xuất 
giảm mạnh.

Tháng 1-2021, Cơ quan 
Cứu trợ và việc làm cho người 
tị nạn Palestine của Liên Hợp 
quốc (UNRWA) cảnh báo, 
tình hình nhân đạo tại Dải 
Gaza hoàn toàn suy sụp ở 
mọi cấp độ và mọi mặt của 
đời sống đang gia tăng gánh 
nặng đối với cơ quan này. 
Hiện lương thực đang dần 
cạn tại Dải Gaza, trong khi

đó, Israel lại thường xuyên 
đóng cửa biên giới không cho 
bổ sung nguồn lương thực từ 
Ai Cập. Cơ quan Liên Hợp 
quốc điều phối các vấn đề 
nhân đạo (OCHA) cảnh báo, 
nếu không nhận được sự hỗ 
trợ, chỉ trong vòng 2 năm 
nữa, 75% người Palestine sẽ 
lâm vào nghèo đói.

Trước tình trạng khủng 
hoảng tại Palestin, trong 
chiến dịch tranh cử Tổng 
thống Mỹ, ông Joe Biden đã 
kêu gọi tiếp tục duy trì giải 
pháp hai nhà nước dành 
cho Israel và Palestine, 
đổng thời cam kết sẽ nối 
lại hoạt động hỗ trợ người 
Palestine, mở lại Lãnh sự 
quán Mỹ ở Đông Jerusalem 
và phái bộ của PLO tại thủ 
đô Washington (Mỹ).

Tháng 2-2021, Mỹ đã hỗ 
trợ Palestine 15 triệu USD để 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Đây là khoản viện trợ nhân 
đạo đầu tiên cho Palestine 
kể từ khi Tổng thống Biden 
nhậm chức. Đáp lại, chính 
quyền Palestine đã nối lại
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tiếp xúc với Chính phủ Mỹ 
sau hơn 3 năm gián đoạn.

Ngày 7/4/2021, Tổng 
thống Mỹ Biden đã thông 
báo quyết định nối lại viện 
trợ cho Palestine ở mức 235 
triệu USD, đồng thời có kế 
hoạch mở lại Cơ quan đại 
diện ngoại giao cho chính 
quyền Palestine và hỗ trợ 
tiến trình hòa đàm giữa Israel 
với Palestine để đạt được giải 
pháp hai nhà nước.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp 
quốc Gilad Erdan đã phản 
đối quyết định nối lại viện trợ 
kinh tế, phát triển và nhân 
đạo cho người Palestine của 
Tổng thống Mỹ Joe Biden. 
Tuy nhiên, Người phát ngôn 
của Bộ Ngoại giao Mỹ Ned 
Price khẳng định, Mỹ đã theo 
sát hoạt động của UNRWA 
một cách nghiêm túc và Mỹ 
sẽ thể hiện vai trò trên bàn 
đàm phán.

Quyết định nối lại viện 
trợ cho Palestine của Chính 
quyển Tổng thống Mỹ Joe 
Biden đã nhận được sự hoan 
nghênh của cộng đồng quốc

tế. Ngày 8/4/2021, Liên Hợp 
quốc, Tổng Thư ký Liên đoàn 
Arab (AL) Ahmed Aboul- 
Gheit đã khẳng định việc 
Tổng thống Mỹ Biden nối lại 
viện trợ cho Palestine là “một 
bước đi tích cực”. Người đứng 
đầu UNRWA, ông Philippe 
Lazzarini bày tỏ vui mừng 
và cho rằng quyết định này 
của Mỹ được đưa ra vào 
“thời điểm quan trọng”, khi 
UNRWA đang phải đối phó 
với những thách thức mà đại 
dịch Covid-19 gây ra.

Theo các chuyên gia, 
việc Mỹ nối lại viện trợ cho 
Palestine không chỉ thể hiện 
thiện chí của Chính quyền 
Tổng thống Biden trong 
việc khôi phục quan hệ với 
Palestine, phù hợp với các 
giá trị của Mỹ mà còn phù 
hợp với lợi ích của Palestine 
khi gửi đi thông điệp đúng đắn 
trong bối cảnh nhu cầu cứu 
trợ nhân đạo gia tăng do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 
và rộng hơn đây cũng là công 
cụ để thúc đẩy giải pháp hai 
nhà nước.G
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VĂN BẢN MỚI

N ghị đ ịnh S Ố 45/2021/N Đ -C P , n g ày  31/3/2021 của C h ính  phủ  
về  v iệc  thành  lập, tổ  chức và  hoạt động của Q uỹ hỗ trợ  
phát triển  hởp tác  xã. Nghị đ ịnh có  59 d iều, có  h iệu lực kể  
từ n gày 15/5/2021. Dưới đ ây  là m ột s ố  nội dung chủ yếu  của  
N g h ĩ đ ịnh .

- C hứ c n ăn g , n h iệm  vụ  
củ a  Q uỹ hợp tá c  xã: (1) Tiếp 
nhận, quản lý và sử dụng 
các nguồn vốn trong nước và 
ngoài nước, các nguồn tài trợ, 
viện trợ, đóng góp, ủy thác 
của các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước; (2) Huy động 
vốn từ các tổ chức, cá nhân 
trong nước theo quy định tại 
Nghị định này; (3) Cho vay cho 
khách hàng theo quy định tại 
Nghị định này; (4) Thực hiện 
các hoạt động tư vấn tài chính 
và đầu tư; đào tạo cho các 
khách hàng vay vốn của Quỹ 
theo quy định của pháp luật; 
(5) ủy thác, nhận ủy thác theo 
quy định tại Nghị định này và

pháp luật có liên quan.
- M ô  h ình  h o ạ t đ ộ n g  củ a  

Q u ỹ hợp tá c  xã  tru n g  ưong:
Quỹ hợp tác xã trung ương là 
quỹ tài chính nhà nước ngoài 
ngân sách, hoạt động theo 
mô hình công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điểu lệ theo quy định tại Nghị 
định này.

- M ô hình hoạt động và  
phương thức tổ  chức đ iểu  
hành hoạt động của Q uỹ hợp
tác  xã  d ịa  phương: (1) Quỹ hợp
tác xã địa phương hoạt động 
theo một trong hai mô hình sau: 
a) Mô hình công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do Nhà
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nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
b) Mô hình hợp tác xã; (2) Quỹ 
hợp tác xã địa phương được tổ 
chức điều hành theo một trong 
hai phương thức sau: a) Thành 
lập bộ máy tổ chức, quản lý 
điều hành độc lập Quỹ hợp tác 
xã địa phương và triển khai các 
hoạt động nghiệp vụ theo quy 
định tại Nghị định này; b) ủy 
thác cho các tổ chức tài chính 
tại địa phương để quản lý. Việc 
ủy thác được thực hiện thông 
qua văn bản ủy thác kỷ giữa hai 
bên, trong đó phải bao gồm các 
nội dung cơ bản sau: Phạm vi, 
nội dung ủy thác, quy trình ủy 
thác; trách nhiệm, nghĩa vụ và 
quyển hạn giữa bên ủy thác và 
bên nhận ủy thác; rủi ro phát 
sinh và các nội dung khác có 
liên quan.

- M ức vố n  ch o  v a y  và  
giớ i h ạn  ch o  vay: (1) Mức
vốn vay: Căn cứ vào phương 
án sử dụng vốn vay, khả năng 
tài chính, khả năng hoàn trả 
vốn vay, bảo đảm tiền vay 
của khách hàng và giới hạn 
cho vay quy định tại Nghị định 
này, Quỹ hợp tác xã xem xét, 
quyết định mức vốn cho vay

cụ thể cho từng khách hàng, 
phù hợp với khả năng nguồn 
vốn và năng lực tài chính của 
Quỹ hợp tác xã; (2) Giới hạn 
cho vay: a) Tổng mức dư nợ 
cho vay đối với một khách 
hàng không vượt quá 15% 
vốn điều lệ thực có của Quỹ 
hợp tác xã tại thời điểm quyết 
định cho vay; b) Tổng mức dư 
nợ cho vay đối với một khách 
hàng và người có liên quan 
không vượt quá 25% vốn điều 
lệ thực có của Quỹ hợp tác xã 
tại thời điểm quyết định cho 
vay; (3) Các Quỹ hợp tác xã 
cho vay hợp vốn thực hiện 
theo hợp đồng thỏa thuận 
giữa các Quỹ hợp tác xã và 
khách hàng, phù hợp với quy 
định tại Nghị định này và pháp 
luật có liên quan.

Ngoài ra, Nghị định có 
các nội dung quy định về: Cơ 
cấu tổ chức của Quỹ hợp tác 
xã Trung ương, Quỹ hợp tác 
xã địa phương; Hoạt động cho 
vay; Hoạt động huy động vốn 
của Quỹ hợp tác xã; Chế độ 
tài chính, kế toán và kiểm toán 
và đánh giá hiệu quả hoạt 
động của Quỹ hợp tác xã...a
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VỈŨỐÍ foề Wwứn^
tích cực học tập và lấm theo Bác
V Ồ  KIM  C H U Y Ể N
Bí thư Đoàn TNCS tỉnh Sóc Trăng

Tuổi trẻ Sóc Trăng luôn tin tưởng và tự hào 
rằng, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí M inh đã 
giúp đoàn viên, thanh niên không chỉ trưởng 

thành hơn trong suy nghĩ và hành động, mà còn 
là kim chỉ nam cho mọi hoạt động; qua đó góp 

phần định hướng xây dựng hình mẫu thanh niên 
thời kỳ mới “vừa hồng, vừa chuyên”.

T ư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí 
Minh là tài sản vô 

cùng quỷ báu của Đảng và 
dân tộc ta. Trong suốt chặng 
đường 35 năm đổi mới, xây 
dựng và phát triển đất nước 
theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, Đảng ta khẳng định 
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam

cho mọi hành động cách 
mạng Việt Nam.

Chính vì vậy, quán triệt 
tinh thần Chỉ thị 05-CT/ 
TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” , Ban Thường vụ Đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh tỉnh Sóc Trăng xác định 
đây là một nhiệm vụ trọng
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tâm, xuyên suốt đòi hỏi các 
cấp bộ đoàn trong tỉnh cần 
thực hiện nghiêm túc, chủ 
động, sáng tạo trong cách 
làm và kiên trì bằng những 
việc làm cụ thể để đạt hiệu 
quả thiết thực. Mục tiêu đặt 
ra là góp phần xây dựng 
lớp thanh niên giàu lòng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội, có bản lĩnh chính trị, có 
trách nhiệm, ý thức chấp 
hành pháp luật, có đạo đức 
cách mạng và lối sống đẹp, 
tích cực góp sức xây dựng 
và phát triển đất nước ngày 
càng vững mạnh theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa.

Để đạt hiệu quả trong 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 
đã quan tâm chỉ đạo làm tốt 
công tác nghiên cứu, học 
tập, quán triệt các chuyên 
đề về học tập và làm theo 
Bác gắn với tăng cường giáo 
dục tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh cho cán 
bộ Đoàn và đoàn viên, thanh 
thiếu nhi. Theo đó, các cấp 
bộ đoàn đã chủ động tổ chức 
nhiều đợt sinh hoạt chính

trị và các hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh thông qua nhiều hình 
thức và bằng những việc làm 
cụ thể, phù hợp với điều kiện 
thực tế từng địa phưong, đơn 
vị và từng đối tượng. Phát 
huy hiệu quả của công tác 
tuyên truyền trên các trang 
mạng xã hội, Tỉnh Đoàn xây 
dựng chuyên mục “Theo dấu 
chân Bác” và “Tin tốt câu 
chuyện đẹp” trên website và 
trang tacebook Tỉnh Đoàn 
Sóc Trăng; trong đó, thường 
xuyên trích đăng những bài 
viết, những mẫu chuyện, 
giới thiệu về tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với việc phát hiện 
và giới thiệu các gương điển 
hình học tập và làm theo 
Bác đã thu hút hàng ngàn 
lượt đoàn viên, thanh niên và 
cộng đồng xã hội quan tâm, 
tiếp cận. Ngoài ra, hàng năm 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 
duy trì tổ chức Liên hoan 
tuyên truyền ca khúc cách 
mạng đã góp phần khơi dậy 
truyền thống yêu nước, tinh
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thần tự hào dân tộc, tạo khí 
thế thi đua sôi nổi trong tuổi 
trẻ tỉnh nhà.

Học và làm theo Bác, 
những năm qua, tuổi trẻ 
tỉnh nhà còn tích cực thể 
hiện tinh thần xung kích - 
tình nguyện thông qua các 
phong trào thanh niên tình 
nguyện tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, xây dựng đô 
thị văn minh, các hoạt động 
Tết vì người nghèo, Xuân 
tình nguyện, Chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện hè, 
Tiếp sức mùa thi, Ngày hội 
Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe 
cộng đồng... Trong 5 năm 
qua, các cấp bộ đoàn trong 
tỉnh đã đăng ký đảm nhận 
thực hiện 502 công trình, 
phần việc “Thanh niên làm 
theo lời Bác” ; tham gia sửa 
chữa và xây dựng mới trên 
80 căn Nhà nhân ái, Nhà 
tình bạn, Nhà khăn quàng 
đỏ, Nhà tình thương; trao 
trên 3.960 suất học bổng, 
12.300 quyển tập, 100 chiếc 
xe đạp cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn; thăm hỏi và

tặng trên 31.940 phần quà; 
khám và phát thuốc miễn phí 
cho 14.630 lượt người thuộc 
các gia đình chính sách, gia 
đình có công với cách mạng, 
đoàn viên có hoàn cảnh khó 
khăn... với tổng trị giá trên 10 
tỷ đồng.

Qua 5 năm triển khai 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TVV 
của Bộ Chính trị, đến nay 
đã xuất hiện nhiều mô hình 
hình tiêu biểu được các cấp 
bộ đoàn duy trì và nhân rộng 
như: “Tuổi trẻ Sóc Trăng nhớ 
lời Di chúc theo chân Bác” ; 
mô hình “Nâng bước em 
tới trường” và “Hũ gạo tình 
thương” của Đoàn Thanh 
niên Bộ đội Biên phòng; mô 
hình “Thanh niên Công an 
nhân dân học tập thực hiện 6 
điều Bác Hồ dạy” và “Thanh 
niên Công an Sóc Trăng tiết 
kiệm mỗi ngày 200 đồng, vì 
đàn em thân yêu”; các mô 
hình “Sổ nhật ký làm theo 
lời Bác” , “Ngôi nhà 5 ngàn” , 
“Quầy quần áo 0 đồng” , 
“Siêu thị yêu thương”,... của 
Đoàn Các cơ quan và Doanh 
nghiệp; các mô hình “Hũ gạo
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tình thương”, “Bánh mì xanh” , 
“15 ngày tiết kiệm mừng sinh 
nhật Bác” của Huyện Đoàn 
Mỹ Xuyên... Từ những phong 
trào mang đậm dấu ấn của 
tinh thần xung kích - tình 
nguyện và từ những mô hình 
mới, cách làm hiệu quả đã 
xuất hiện nhiều tấm gương 
tập thể và cá nhân tiêu biểu 
trong học tập và làm theo 
Bác. Trong 5 năm qua, toàn 
tỉnh có 321 tập thể và 677 cá 
nhân có thành tích tiêu biểu 
trong học tập và làm theo 
lời Bác được Tỉnh Đoàn và 
các huyện, thị, Thành Đoàn 
tuyên dương. Theo đó, có 15 
cá nhân vinh dự được Trung 
ương Đoàn tuyên dương 
gương điển hình tiên tiến 
trong học tập và làm theo lời 
Bác toàn quốc.

Với những kết quả đạt 
được cho thấy, từ việc tích 
cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/ 
TW của Bộ Chính trị đã thúc 
đẩy hình thành những phong 
trào thi đua sôi nổi trong 
toàn Đoàn, qua đó góp phần 
quan trọng tạo ra sự chuyển 
biến mạnh mẽ về nhận thức

và hành động của đội ngũ 
đoàn viên, thanh thiếu nhi 
trong tỉnh luôn nỗ lực sống 
đẹp, sống có ích cho cộng 
đồng và xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả tích cực đạt 
được, quá trình triển khai 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TVV 
vẫn còn một số hạn chế. Tuy 
có nhiều nỗ lực, song một số 
đơn vị vẫn chưa tạo dựng 
được mô hình mới, cách 
làm sáng tạo thể hiện nét 
đặc trưng riêng của đơn vị. 
Bên cạnh đó, việc đổi mới, 
nâng cao chất lượng các 
mô hình cũng còn hạn chế, 
chưa mang tính lan tỏa sâu 
rộng trong toàn Đoàn; một 
số gương điển hình tiên tiến 
trong học tập và làm theo 
Bác chưa thật sự tiêu biểu...

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh 
và nâng cao hơn nữa việc 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trong thời gian tới, Ban 
Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đề 
ra một số giải pháp. Một là, 
tiếp tục tuyên truyền, quán 
triệt sâu rộng trong các cấp
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bộ Đoàn về triển khai thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TVV cua 
Bộ Chính trị; hàng năm xây 
dựng các chuyên đề học tập 
cụ thể cho từng đối tượng 
và gắn với việc thực hiện 
chương trình công tác Đoàn 
và phong trào thanh thiếu 
nhi. Hai là, đổi mới công 
tác tuyên truyền thông qua 
nhiều hình thức sinh động, 
phong phú; thường xuyên 
đưa các nội dung tuyên 
truyền trên các phương tiện 
thông tin của Đoàn; đặc biệt 
chú trọng việc bồi dưỡng, 
động viên, khích lệ những 
điển hình tập thể, cá nhân 
tiên tiến và những cách làm 
hay, sáng tạo, hiệu quả. Ba 
là, tiếp tục duy trì và nhân 
rộng những mô hình hoạt 
động hiệu quả trong toàn 
Đoàn; đồng thời chủ động, 
sáng tạo xây dựng những 
mô hình mới có tính lan tỏa 
sâu rộng trong cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên và các địa 
phương, đơn vị để tạo hiệu 
ứng tích cực trong triển khai 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
trong những năm tiếp theo.

Thường xuyên theo dõi, kiểm 
tra, giám sát và kịp thời có 
những giải pháp khắc phục 
hạn chế, khó khăn trong quá 
trình triển khai thực hiện của 
các cấp bộ Đoàn.

Tuổi trẻ tỉnh nhà luôn tin 
tưởng và tự hào rằng, thực 
hiện tốt việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đã 
giúp đoàn viên, thanh niên 
không chỉ trưởng thành hơn 
trong suy nghĩvà hành động, 
mà còn là kim chỉ nam cho 
mọi hoạt động. Đặc biệt, với 
việc nỗ lực học tập và làm 
theo lời Bác đã góp phần rất 
lớn vào việc định hướng xây 
dựng hình mẫu thanh niên 
thời kỳ mới có “tâm trong, 
trí sáng, hoài bão lớn” và 
xây dựng thế hệ thanh niên 
Việt Nam “vừa hổng, vừa 
chuyên” luôn xứng đáng 
với niềm tin là những chủ 
nhân tương lai của đất nước 
tích cực đóng góp công sức 
và trí tuệ để nước ta vững 
bước trên con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội, phồn vinh, 
hạnh phúc.n
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Nỗ lực tổ chửc hiệu quả
T h á n g  C ô n g  n h â n

K H Á N H  N G O C
Liên đoàn Lao động tĩnh Sóc Trăng

Ngày 24/2/2012, Ban Bí 
thư đã ban hành Thông 
báo số 77/TB/TVV đồng y 

lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng 
Công nhân” với mục tiêu chăm 
lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cũa công 
nhân, viên chức, lao động; xây 
dựng quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định, tiến bộ trong doanh 
nghiệp; tăng cường su lãnh đạo 
cua các cấp ũy đảng, nâng cao 
trách nhiệm của chính quyền các 
cấp quan tâm xây dựng giai cấp 
công nhân thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện nghiêm túc Kết 
luận cũa Ban Bí thư, được sự 
định hướng của Đoàn Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Narn (LĐLĐ), sự chỉ đạo trực 
tiếp của Tỉnh ủy và với chức 
năng, nhiệm vụ của mình, 10 
năm qua, các cấp công đoàn 
trong tỉnh đã tổ chức “Tháng 
Công nhân” với các hoạt động 
hướng về cơ sở và đoàn viên, 
công nhân, viên chức, lao động

(CNVCLĐ) mang lại hiệu quả 
thiết thực, phù hợp với điều 
kiện sống và làm việc của 
CNVCLĐ. Trong đó, đặc biệt 
quan tâm tuyên truyền đường 
lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước; giải quyết 
những khó khăn, bức xúc của 
CNVCLĐ; thực hiện tốt việc 
chăm lo, bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của 
CNVÒLĐ. Ket quả đạt được 
trong thời gian qua được thể 
hiện trên một số hoạt động tiêu 
biểu như: Biểu dương, khen 
thưởng 314 CNVCLĐ có thành 
tích xuất sắc trong công tác, lao 
động sản xuất; trao 261 căn 
nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 
đoàn viên, công nhân, lao động 
(CNLĐ) khó khăn về nhà ở; trao 
trên 30.000 phần quà, 800.000 
quyển tập, 752 suất học bổng 
và 1.000 cặp phao cho đoàn 
viên và con CNLĐ nghèo, khó 
khăn. Ngoài ra, còn tổ chức các 
đợt khám, tư vấn sức khỏe và 
cấp thuốc miễn phí; bán hàng
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giảm giá cho CNLĐ; phối hợp 
tổ chức lễ cưới tập thể cho 56 
cặp đôi là CNVCLĐ nghèo, 
khó khăn; cùng nhiều hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể 
thao được tổ chức thu hút đông 
đảo CNVCLĐ tham gia. Đồng 
thời, thông qua các hoạt động 
“Tháng Công nhân”, các cấp 
công đoàn đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền nhằm nâng 
cao nhận thức, củng cố niềm tin, 
xây dựng niềm tự hào của cán 
bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, 
của dân tộc; tập hợp người lao 
động hăng hái thi đua lao động 
sáng tạo và tiên phong trong 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
và phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh nhà.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng 
tạo, vượt khó, phát triển”, Tháng 
Công nhân năm 2021 được các 
cấp công đoàn tập trung thực 
hiện với các hoạt động điểm 
nhấn, gồm Chương trình “75.000 
sáng kiến, vượt khó, phát triển”; 
Chương trình “Lắng nghe - thấu 
hiểu - chia sẽ” với đoàn viên và 
người lao dộng; các hoạt động 
“Cám ơn người lao động” được 
tổ chức tại các doanh nghiệp; 
tổ chức khen thưởng, tuyên 
dương đoàn viên, CNLĐ tiêu 
biểu. Trong đó, Chương trình

“75.000 sáng kiến, vượt khó, 
phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt 
Nam phát động đã kết thúc đợt 
1 vào ngày 20/4 vừa qua, Sóc 
Trăng có trên 1.058 đoàn viên, 
CNLĐ tham gia sáng kiến và 
được Ban Tổ chức thông qua 
571 sáng kiến. Các sáng kiến 
của chương trình tập trung trên 
các lĩnh vực như đổi mới công 
nghệ nâng cao năng suất lao 
động, bảo vệ môi trường, cải 
cách thủ tục hành chính, các 
biện pháp nâng cao chất lượng 
dạy và học... Qua chương trình 
này, LĐLĐ tỉnh sẽ chọn ra các 
giải pháp, sáng kiến hay để 
khen thưởng và biểu dương, 
nhân rộng trong hệ thống Công 
đoàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh Covid-19, Tháng 
Công nhân năm 2021 LĐLĐ 
tỉnh tập trung nhiều vào các 
hoạt động hướng đến người 
lao động với các hoạt động 
thiết thực, gần gũi với người 
lao động, với cách thức tổ chức 
linh động trong điều kiện đảm 
bảo phòng, chống dịch. Theo 
kế hoạch, Tháng Công nhân 
sẽ tổ chức chuỗi hoạt động 
như: Tổ chức thăm và tặng quà 
đoàn viên có bệnh hiểm nghèo, 
tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp; tặng quà cho đoàn viên
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có hoàn cảnh khó khăn, tặng 
Mái ấm Công đoàn cho đoàn 
viên có hoàn cảnh khó khăn 
về nhà ở; phối hợp với Ban An 
toàn giao thông tỉnh và Công ty 
TNHH Hồng Đắc tổ chức tuyên 
truyền Luật Giao thông, hướng 
dẫn lái xe an toàn và thay nhớt 
xe miễn phí cho CNLĐ; phối 
hợp với Bệnh viện sản nhi Sóc 
Trăng tổ chức sinh hoạt chuyên 
đề “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 
sau tuổi 40”; phối hợp với Ban 
Nữ công Tổng LĐLĐ tổ chức 
khám và tư vấn sức khỏe sinh 
sản cho công nhân khu vực 
ngoài nhà nước; để nghị UBND 
tỉnh khen thưởng cho công 
nhân có thành tích xuất sắc 
trong lao động, sản xuất... Dự 
kiến, có trên 1.000 đoàn viên, 
CNLĐ được thụ hưởng từ các 
hoạt động Tháng Công nhân.

Ben cạnh đó, LĐLĐ tỉnh 
sẽ tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền mạng xã hội 
như nhóm Zalo, Facebook, 
trang thông tin điện tử LĐLĐ 
tỉnh... về các hoạt động Tháng 
Công nhân năm 2021, với các 
nội dung về phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19, về cuộc bầu cử 
Quốc hội khóa XV và bầu cử 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 
2026. Bên cạnh chuỗi hoạt 
động do LĐLĐ tỉnh tổ chức, các

cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ 
động triển khai các hoạt động 
tại đơn vị, địa phương; phối hợp 
cùng người sử dụng lao động 
triển khai thực hiện hiệu quả các 
phong trào thi đua yêu nước, thi 
đua “Lao động giỏi”, “Lao động 
sáng tạo”, giám sát việc thực 
hiện chính sách pháp luật đảm 
bảo quyển và lợi ích hợp pháp 
của đoàn viên và CNVCLĐ; 
tổ chức các hoạt động biểu 
dương, khen thưởng CNLĐ tiêu 
biểu, xuất sắc trong lao động 
sản xuất và tích cực tham gia 
các hoạt động công đoàn; tổ 
chức các hoạt động chăm lo 
đời sống vật chất, tinh thần cho 
CNLĐ; tích cực tìm kiếm đối tác 
ký kết và triển khai các chương 
trình phúc lợi, tổ chức đợt cung 
cấp hàng hóa với giá ưu đãi cho 
đoàn viên, CNLĐ.

Mặc dù trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp, nhưng với sự linh 
hoạt trong tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ, sự quyết tâm của 
các cấp công đoàn, cán bộ 
và đoàn viên CNLĐ trong tỉnh, 
tin rằng các hoạt động Tháng 
Công nhân sẽ được tổ chức 
đạt hiệu quả và tạo sức lan 
tỏa, thể hiện sự chăm lo của 
hệ thống chính trị, của tổ chức 
Công đoàn đối với CNLĐ.n
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Hiện đại hóa trong hoạt động 
của các cơ quan nhà nước tỉnh
T H IẾ N  HƯƠNG

Với việc quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin  (C N TT), các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã hoạt động 
ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả; đồng 
thời đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Ững dụng CNTT trong 
hoạt động của các 
cơ quan nhà nước là 

nhằm để hiện đại hóa nền 
hành chính, xây dựng chính 
quyền điện tử, chính quyền 
số, đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững và hội nhập quốc tế. 
Xác định được vai trò này, để 
xây dựng chính quyền điện tử, 
những năm qua, tỉnh đã quan 
tâm tập trung nguồn lực xây 
dựng các cơ chế, chính sách, 
tăng cường vai trò quản lý nhà 
nước về CNTT nhằm tạo hành 
lang pháp lý đồng bộ, thống 
nhất trong triển khai ứng dụng

CNTT và thực hiện theo định 
hướng đẩy mạnh phát triển 
Chính phủ điện tử, Chính 
quyền số.

Bám sát tinh thần chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
và các quy định hiện hành về 
triển khai ứng dụng CNTT và 
thực tế triển khai CNTT của 
tỉnh, thời gian qua, Sở Thông 
tin - Truyền thông cùng với 
các cơ quan, đơn vị từ tỉnh 
đến địa phương đã chủ động 
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 
Chính quyền điện tử tỉnh. Với 
sự quan tâm dầu tư, nâng 
cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ
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cho ứng dụng CNTT đã làm 
cho nền hành chính của tỉnh 
ngày thêm phát triển hiện 
đại, đảm bảo an toàn thông 
tin, nâng cao hiệu quả xử lý 
và giải quyết công việc. Theo 
đó, đến nay, tất cả cán bộ, 
công chức, viên chức đều 
được trang bị máy tính và ứng 
dụng tốt CNTT trong thực 
hiện nhiệm vụ được giao; các 
cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh 
đến cấp xã đều có hệ thống 
mạng nội bộ kết nối thông 
suốt từ cấp cơ sở đến trung 
ương. Hệ thống mạng truyền 
số liệu chuyên dùng của các 
cơ quan Đảng và Nhà nước 
được nâng cấp, kết nối với tất 
cả các sở, ban, ngành tỉnh, 
UBND cấp huyện và được 
trang bị các thiết bị đảm bảo 
an toàn, an ninh mạng. Hạ 
tầng kỹ thuật của Trung tâm 
Tích hợp dữ liệu tỉnh được 
triển khai trên nền tảng điện 
toán đám mây và đã phát huy 
tối đa hiệu quả dầu tư.

Bên cạnh đó, sỏ Thông 
tin - Truyền thông đã xây 
dựng Hệ thống giám sát an 
toàn thông tin mạng tỉnh vận

hành theo mô hình 4 lớp, kết 
nối liên thông với Trung tâm 
Giám sát an toàn thông tin 
mạng quốc gia. Nền tảng 
chia sẻ dữ liệu, tích hợp, 
liên thông cấp tỉnh đã triển 
khai theo Kiến trúc Chính 
quyền điện tử tỉnh và đã tích 
hợp, liên thông với tất cả 
các hệ thống thông tin cấp 
tỉnh như: Hệ thống Quản lý 
văn bản và Điều hành, Hệ 
thống Cổng dịch vụ công, 
Hệ thống cổng thông tin 
điện tử, Hệ thống thư điện 
tử, Hệ thống Một cửa điện 
tử; Hệ thống Hội nghị truyền 
hình trực tuyến... Tất cả các 
hệ thống này đều được kết 
nối đến nền tảng chia sẻ 
dữ liệu, tích hợp, liên thông 
quốc gia và sẵn sàng kết nối 
liên thông với các hệ thống 
thông tin của các bộ, ngành 
trung ương.

Hiện nay, hệ thống cổng 
thông tin diện tử của tỉnh gồm 
1 Cổng chính và 31 cổng 
thành phần vẫn duy trì và hoạt 
động ổn định trên hạ tầng 
Trung tâm dữ liệu tỉnh, đáp 
ứng đầy đủ về danh mục và tin
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tức theo quy định về việc cung 
cấp thông tin và dịch vụ công 
trực tuyến của các cơ quan 
nhà nước, cổng thông tin điện 
tử của tỉnh được liên thông với 
Cổng Dịch vụ công, đảm bảo 
cho việc công khai thông tin về 
thủ tục hành chính, quá trình 
xử lý và kết quả giải quyết 
hổ sơ thủ tục hành chính của 
các cơ quan nhà nước trên 
toàn tỉnh. Đồng thời, hệ thống 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh 
cũng phát huy tốt hiệu quả, 
cung cấp đầy đũ các thông tin 
chỉ đạo, điều hành, hoạt động 
của Tỉnh ủy, HĐND và UBND 
tỉnh về các lĩnh vực kinh tế - xã 
hội của tỉnh; cung cấp nhiều 
chuyên mục thông tin trên tất 
cả các lĩnh vực vừa phục vụ 
nhu cầu khai thác thông tin, 
vừa phục vụ công tác tuyên 
truyền nhiệm vụ chính trị của 
địa phương.

Để đảm bảo thực hiệu 
tốt việc ứng dụng CNTT trong 
hoạt động, bên cạnh đầu tư 
về hạ tầng kỹ thuật, các cơ 
quan nhà nước còn quan tâm 
bố trí về nguồn nhân lực. Đến 
nay, tất cả cơ quan nhà nước

từ cấp tỉnh đến huyện đều 
có cán bộ chuyên trách, phụ 
trách hoặc kiêm nhiệm CNTT; 
tất cả cán bộ, công chức 
trong các cơ quan nhà nước 
đểu có trình độ tối thiểu cơ 
bản về ứng dụng CNTT theo 
quy định. Hằng năm tỉnh đều 
tổ chức các lớp tập huấn, bồi 
dưỡng nâng cao kỹ năng vể 
an toàn, an ninh thông tin cho 
đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức chuyên trách CNTT 
tại các sở, ban, ngành.

Có thể nói, với việc quan 
tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT 
trong hoạt động của các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn 
tỉnh đã tạo ra những đổi thay 
tích cực trong thực hiện nhiệm 
vụ trong những năm năm gần 
đây. Kết quả đạt được đã góp 
phần nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của các cơ 
quan nhà nước, phục vụ người 
dân và doanh nghiệp ngày 
càng tốt hơn; qua đó tạo cơ sở 
để xây dựng thành công Chính 
quyền điện tử tỉnh và cải cách 
hành chính, phục vụ đắc lực 
cho phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh nhà.n

8 0  THÔNG BÁO NỘI BỘ 5 - 2021



Quyết tâm thực hiện 
“H ọ c  đ i đ ô i v ớ i  h à n h  - H ọ c  đ i đ ô i  

v ớ i  là m  t h e o  lở i  d ạ y  c ủ a  B á c “

Đ ÌN H  Đ Ă N G

Sinh ra và lớn lên ở quê 
hương Kế Sách, đam 
mê nghề giáo, nên sau 

khi tốt nghiệp Trường Trung 
học Kinh tế - Kỹ thuật cần 
Thơ, cô Trần Thị Thúy Nga 
xin vào làm giáo viên tại quê 
nhà. Sau những năm phấn 
đấu, vươn lên, năm 2008 cô 
Thúy Nga tốt nghiệp Đại học 
Sư phạm ngành Lịch sử. Với 
tấm bằng Đại học Sư phạm 
không chỉ giúp cô tăng thêm 
miểm đam mê, nhiệt huyết, 
mà còn tạo lập cho mình sự 
vững vàng về tri thức, tăng 
thêm năng lực nghề nghiệp 
để thực hiện nhiệm vụ và 
làm theo lời Bác Hồ dạy “Vì 
lợi ích mười năm thì phải

trồng cây, vì lợi ích trăm năm 
thì phải trồng người” . Hiện cô 
là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 
Trường THCS An Lạc Tây.

Đối với cô, là cán bộ, 
giáo viên, người quản lý, cô 
luôn tâm niệm lời dạy của 
Bác “Làm việc gì cũng phải 
có cái tâm và yêu nghề thì 
chúng ta mới thành công 
được”. Bản thân cô luôn có 
quan điểm người thầy không 
những truyền đạt kiến thức 
mà còn phải dạy bằng cả 
con tim, bằng cả tấm lòng, 
luôn là tấm gương sáng cho 
học sinh noi theo. Phải luôn 
chia sẻ, đồng cảm với đồng 
nghiệp, tạo điều kiện để mỗi 
thầy cô phát huy năng lực
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của mình; đối với học sinh 
phải hiểu rõ hoàn cảnh của 
mỗi em, gần gũi động viên và 
khơi dậy niềm say mê từng 
môn học, yêu thích việc học 
từ các em..., để mỗi em luôn 
có trong mình những ước mơ, 
hoài bão, lập nghiệp, ý thức 
xây dựng đất nước và xã hội 
tốt đẹp hơn.

Với vai trò là người đứng 
đầu nhà trường, cô Thúy Nga 
đã cùng Ban Giám hiệu, đội 
ngũ thầy, cô giáo và tổ chức 
đoàn thể đưa hoạt động dạy 
và học của nhà trường gắn 
kết với học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh bằng những 
việc làm rất thiết thực và hiệu 
quả; lấy lời dạy của Bác Hổ 
để tổ chức thành những phần 
việc, việc làm cụ thể cho 
từng tổ chức nhà trường, với 
phương châm “Học đi đôi với 
hành - Học đi đôi với làm theo 
lờ i dạy của Bác”.

Đối với Chi bộ nhà 
trường, tập trung đề cao vai 
trò, trách nhiệm của mỗi cán 
bộ, đảng viên với phát huy 
tính tiền phong, gương mẫu

gắn với phát động thực hiện 
phong cách “nêu gương” của 
người đứng đầu đơn vị, tổ 
chức, của cán bộ, đảng viên 
trên tinh thần “Trên trước, 
dưới sau”, “Trong trước, ngoài 
sau”, “Học đi đôi vôi làm theo”, 
giữ gìn phẩm chất đạo đức, 
lối sống của người cán bộ, 
đảng viên, tận tụy với công 
việc; xây dựng chi bộ đoàn 
kết, trong sạch, vững mạnh.

Đối với Hội đồng sư 
phạm, đội ngũ giáo viên, 
mọi hoạt động hướng đến thi 
đua “dạy tốt - học tốt” , lấy tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh để soi rọi quá 
trình hoạt động, quá trình dạy 
và học. Mỗi cán bộ, giáo viên 
luôn nêu cao tinh thần đổi 
mới, sáng tạo, tiếp cận những 
tri thức mới, nâng cao phương 
pháp giảng dạy; không ngừng 
tự học, tự bồi dưỡng để nâng 
cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ; đoàn kết nhất trí, 
tận tụy với sự nghiệp “trồng 
người” , thực hiện nghiêm túc 
nội dung “Mỗi thầy giáo cô 
giáo là một tấm gương đạo 
đức, tự học và sáng tạo” để
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học sinh noi theo; thực hiện 
mục tiêu chăm lo, giáo dục 
học sinh để các em phát triển 
toàn diện, thực hiện hiệu quả 
nhất lời dạy của Bác “Vì lợi 
ích mười năm thì phải trồng 
cây, vì lợi ích trăm năm thì 
phải trồng người” .

Tập trung chỉ đạo các 
đoàn thể như: Đội Thiếu niên 
tiền phong, Đoàn Thanh niên 
và cán bộ y tế phối hợp thực 
hiện phong trào Xanh - Sạch 
- Đẹp trong nhà trường; phát 
động phong trào thực hiện 
trường, lớp an toàn để các 
em học sinh “Mỗi ngày đến 
trường là một niềm vui” . Bên 
cạnh đó, nhà trường thường 
xuyên giáo dục đạo đức cho 
học sinh, tổ chức nhiều Hội 
thi “Kể chuyện tấm gương, 
đạo đức Hồ Chí Minh” trong 
nhà trường, mỗi lớp học mỗi 
tháng kể một mẩu chuyện về 
Bác Hồ trước toàn trường, đã 
tạo sức lan tỏa sau rộng việc 
học tập và làm theo lời dạy 
của Bác trong toàn trường; 
học theo Bác, làm theo lời 
dạy của Bác không chỉ là 
tinh thần mà còn là thực tiễn,

những tấm gương sáng trong 
dạy và học của đội ngũ giáo 
viên, học sinh nhà trường.

Đặc biệt, cô Trần Thị 
Thúy Nga tự xây dựng kế 
hoạch và chỉ đạo trồng rau 
ở những khoảng đất trống 
trong sân trường, qua đó vừa 
hướng dẫn cho học sinh về 
kỹ thuật trồng trọt, vừa rèn 
luyện tinh thần yêu quý lao 
động. Mô hình cụ thể là trồng 
bắp cải trong chậu nhựa và 
trồng hoa trong sân trường, 
mỗi học sinh lớp 9 trồng một 
cây và tự chăm sóc đến khi 
thu hoạch thì mang về nhà sử 
dụng. Hiện nay, phong trào 
dã được phát dộng ra toàn 
thể học sinh trong trường 
và khuyến khích học sinh tự 
trồng ở nhà.

Từ những việc làm thiết 
thực, sau nhiều năm triển 
khai việc học tập và làm 
theo gương Bác, nhận thức 
và việc làm của cán bộ, giáo 
viên, học sinh trong nhà 
trường có nhiều chuyển biến 
tích cực. Đội ngũ giáo viên 
trở nên tự tin, sáng tạo, đổi 
mới phương pháp giáo dục,
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tích cực tham gia các hoạt 
động do nhà trường, ngành 
phát động. Mỗi học sinh luôn 
chăm ngoan, biết vượt khó 
để vươn lên, giúp đỡ nhau 
trong học tập, rèn luyện để 
cùng tiến bộ. Nền nếp học 
tập của học sinh được duy 
trì, kỷ cương, kỷ luật được 
giữ vững; môi trường giáo 
dục ngày càng trở nên thân 
thiện, qua đó, góp phần 
nâng cao chất lượng dạy và 
học trong nhà trường. Hằng 
năm, số học sinh xếp loại 
hạnh kiểm khá và tốt luôn 
đạt trên 98%, học sinh xếp 
loại học lực khá - giỏi trên 
60%, kết quả bồi dưỡng học 
sinh giỏi các môn văn hóa 
năm học 2020-2021 cao hơn 
những năm trước.

Nhà trường được Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sóc Trăng tặng Giấy khen 
đơn vị “Điển hình tiên tiến 
ngành giáo dục giai đoạn 
2015-2020”; có 6 sáng kiến 
kinh nghiệm của cán bộ, giáo 
viên nhà trường đạt giải cấp 
huyện; 2 sáng kiến đạt giải 
cấp tỉnh. Nhiều năm liền,

trường được UBND huyện Kế 
Sách tặng Giấy khen “Đơn vị 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ”; được ủy ban nhân dân 
tỉnh tặng Bằng Khen “Đơn vị 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ”. Chi bộ nhà trường nhiều 
năm liền được công nhận 
là tổ chức cơ sỗ đảng trong 
sạch, vững mạnh tiêu biểu. 
Bản thân cô Trần Thị Thúy 
Nga được đánh giá xếp loại 
đảng viên hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ nhiều năm liên 
tục, được xếp loại viên chức 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ (2017, 2018, 2019, 2020).

Tiếp xúc với cô Nguyễn 
Kim Thy, Trưởng bộ môn 
Toán của trường, cô Thy 
biểu cảm: Bản thân và nhiều 
giáo viên khác đã học dược 
rất nhiều điều tốt ở cô Thúy 
Nga về tính sáng tạo, nhưng 
nghiêm túc trong công việc, 
nói là làm. Cô Thúy Nga thực 
sự là hình mẫu trong nội dung 
“giỏi việc nước - đảm việc 
nhà”, thật sự là một người 
lãnh đạo, quản lý có tâm vì 
sự nghiệp chung, vì sự tiến bộ 
của học sinh; người giáo viên
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“đa năng”, với tinh thần luôn 
khát khao, cháy bỏng cống 
hiến vì công việc; luôn mẫu 
mực, sáng trong về đạo đức, 
sự cần mẫn của “người vợ, 
người mẹ” trong gia đình. Đặc 
biệt, đối với việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, cô 
luôn là người vạch kế hoạch, 
quyết tâm thực hiện kế hoạch 
và luôn là người đi tiên phong 
trong tổ chức thực hiện.

Những việc làm của 
người Hiệu trưởng - cô 
Trần Thị Thúy Nga tuy nhỏ, 
nhưng thể hiện ý nghĩa rất 
lớn đối với công tác giáo 
dục hiện nay nói chung, đối 
với việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh nói riêng, 
góp phần lan tỏa việc học 
tập và làm theo lời dạy của 
Bác trong mỗi trường học ở 
địa phương. Qua 5 năm thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TVV cua 
Bộ Chính trị, cô Thúy Nga 
khắc ghi: Với trọng trách 
của bản thân, tôi sẽ tiếp tục 
phát huy những kết quả đạt 
được trong hoạt động của

nhà trường, gắn kết hoạt 
động sư phạm của đội ngũ 
thầy, cô giáo với học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, nhất là những lời dạy 
của Bác đối với sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo. Đối với 
bản thân, tôi luôn xác định 
đề cao việc học theo Bác, 
làm theo lời Bác dạy luôn 
là phương châm hành động 
trong mọi hoạt động hàng 
ngày; thầm hứa với Bác, 
với chính mình phải nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, nêu 
gương, đoàn kết cùng với 
dội ngũ thầy, cô giáo nhà 
trường vượt qua khó khăn 
để dạy tốt - học tốt, đưa việc 
học tập và làm theo Bác 
ngày càng lôi cuốn, lan tỏa 
lớn và đi vào chiều sâu; làm 
theo lời dạy của Bác gắn với 
các phong trào thi đua của 
ngành, của trường, là điểm 
sáng về chất lượng dạy và 
học, đáp ứng yêu cầu đổi 
mới giáo dục, giúp cho nhà 
trường hoàn thành sứ mệnh 
giáo dục được ngành và địa 
phương giao phó.G
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NGỌC ĐONG
S^oA/ềỉm tíiêriniểônâna/caO '
TH U Ã N  PHƯỚC

Sau hơn 4 năm tập trung mọi nguồn lực đầu tư 
nâng chất các tiêu chí, đến nay xã Ngọc Đông 

đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn 
mới nâng cao. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm 
của hệ thông chính tr ị và nhắn dân, Ngọc Đông

hôm nay đã có

* N â n g  c h ấ t  c á c  t iê u  c h í
Ngọc Đông là xã vùng 

nông thôn sâu của huyện Mỹ 
Xuyen, kinh tế chủ yếu dựa 
vào nông nghiệp. Vì vậy, từ khi 
bắt tay vào thực hiện chương 
trình xây dựng nông thôn mới, 
Đảng bộ và chính quyền xã đã 
quán triệt sâu sắc tầm quan 
trọng của chương trình và đưa 
chương trình xây dựng nông 
thôn mới trở thành nhiệm vụ 
then chốt mang tính đột phá 
chiến lược trong nhiệm kỳ qua.

Quá trình thực hiện 
chương trình xây dựng nông 
thôn mới, Đảng ủy và chính

thêm nhiều đổi môi ngày càng 
văn minh, tiến bộ, hạnh phúc.

quyền xã Ngọc Đông đã triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp 
để thực hiện các tiêu chí, nhất 
là nhóm tiêu chí kinh tế và tổ 
chức sản xuất. Là một xã nông 
nghiệp và còn nhiều khó khăn, 
nên đây được xem là một trong 
những nhóm tiêu chí quan 
trọng, làm nền tảng và là đòn 
bẩy để xây dựng các tiêu chí 
còn lại. Làm tốt tiêu chí này sẽ 
giúp người dân trong xã nâng 
cao thu nhập và thoát nghèo 
bền vững.

Để đạt mục tiêu để ra, 
UBND xã tích cực phối hợp với 
các ngành chuyên môn tỉnh,
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huyện tổ chức triển khai thực 
hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp” theo hướng nâng 
cao giá trị gia tăng, phát triển 
bền vững gắn với xây dựng 
nông thôn mới tại địa phương. 
Theo đó, Đảng ủy vẩ UBND xã 
tập trung chỉ đạo thực hiện chủ 
trương chuyển đổi cây trồng, 
vật nuôi và thay đổi giống cây, 
con phù hộp với điều kiện thực 
tế của xã và theo hướng nâng 
cao chất lượng sản phẩm gắn 
với thị trường liên kết tiêu thụ 
sản phẩm nông sản của bà con; 
tích cực chuyển giao, vận động 
nhân dân ứng dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật trong canh 
tác để mang lại hiệu quả sản 
xuất. Chủ tịch UBND xã Ngọc 
Đông - Trịnh Thanh Phong, 
cho biết: “Xác định thế mạnh 
của địa phương là nuôi tôm - 
trồng lúa, kết hợp với trồng rau 
màu và chăn nuôi, nhất là bò 
thịt, UBND xã đã nỗ lực thực 
hiện hiệu quả các chương trình, 
dự án được đẩu tư; tiếp tục duy 
trì mô hình tôm - lúa bền vững 
kết hợp với nuôi các loài thủy 
sản khác. Ngoài ra, để tăng thu 
nhập cho người dân, xã vận 
động bà con đẩy mạnh canh 
tác lúa sinh thái, lúa đặc sản, 
lúa thơm - tôm sạch; trồng rau

màu trên bờ bao và tận dụng 
diện tích đất bờ kênh thủy lợi, 
bờ bao ao tôm, trồng màu kém 
hiệu quả dể trồng các loại cỏ 
chất lượng cao phục vụ tốt cho 
chăn nuôi...”.

Để xây dựng thành công 
nông thôn mới thì rất cần 
nguồn lực đầu tư để xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội. Chính vì lẽ đó, nhiều năm 
qua, xã Ngọc Đông đã không 
ngừng nỗ lực huy động mọi 
nguồn lực để xây dựng nông 
thôn mới theo phương châm 
“Huy động nguồn lực từ cộng 
đồng là quyết định, sự tham gia 
của người dân là quan trọng, 
sự hỗ trợ ngân sách nhà nước 
là cần thiết”. Bên cạnh nguồn 
lực đầu tư từ ngân sách Trung 
ương và ngân sách tỉnh và 
huyện, xã còn tranh thủ nguồn 
vốn từ doanh nghiệp, vốn tín 
dụng và đóng góp của người 
dân để thực hiện hoàn thành 
các tiêu chí về kết cấu hạ tầng 
nông thôn theo đúng quy định. 
Từ nguồn vốn huy động được, 
Đảng ủy và UBND xã tập trung 
chỉ đạo triển khai xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp đồng bộ kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội như 
điện, đường, trường, trạm, thủy 
lợi...; quan tâm phát triển văn
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hóa - xã hội, nhất là nâng cao 
trình độ dân trí, đào tạo nghề 
cho lao động. Bên cạnh đó, 
xã cũng ban hành nhiều văn 
bản chỉ đạo vể công tác bảo 
vệ môi trường, xây dựng các 
tuyến đường kiểu mẫu “Sáng, 
xanh, sạch, đẹp và an toàn”; 
thực hiện tốt phong trào “Ngày 
lao động xã hội chủ nghĩa” và 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”...; phối hợp cùng 
với Mặt trận và các đoàn thể 
tiếp tục phát động Phong trào 
thi đua “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới”, tích 
cực tuyên truyền đến tận các 
hộ gia đình cam kết tự giác 
thực hiện 15 tiêu chí hộ văn 
hóa nông thôn mới và 7 tiêu 
chí ấp văn hóa nông thôn mới 
và tiếp tục hưông ứng phong 
trào “Toàn dân làm vệ sinh môi 
trường xanh - sạch - đẹp”.
*vể đ íc h  n ô n g  th ô n  m ớ i 
n â n g  c a o

Từ những phương pháp và 
cách làm chủ động, sáng tạo, 
cùng tinh thẩn chĩ đạo, điểu 
hành linh hoạt, tập trung thực 
hiện tốt các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới đã góp phần thúc 
đẩy kinh tế - xã hội của xã tiếp

tục phát triển, ổn định, đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân 
dân được cải thiện rõ rệt.

Với hình thức tổ chức sản 
xuất hiệu quả, cơ cấu kinh tế 
hợp lý, cùng với sử dụng hiệu 
quả các nguồn vốn đầu tư phát 
triển sản xuất đã góp phẩn 
quan trọng cải thiện sản xuất, 
giải quyết việc làm, nâng cao 
thu nhập, phát triển kinh tế bển 
vững cho nhân dân trong xã. 
Nếu thu nhập bình quân đẩu 
người khi đạt chuẩn nông thôn 
mới của xã là 37,5 triệu đồng/ 
người/năm, thì đến nay đã tăng 
lên hơn 57 triệu đồng/người/ 
năm. Hiện toàn xã chỉ còn 19 
hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,73%, 
giảm 5,95% so với năm 2016.

Phát huy được những 
thuận lợi trong huy động mọi 
nguồn lực để xây dựng nông 
thôn mới, sau gần 5 năm thực 
hiện xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, xã đã huy động 
được gần 227,5 tỷ đồng, trong 
đó nhân dân đóng góp hơn 
33,3 tỷ đồng. Theo đó, với sự 
quan tâm đầu tư xây dựng hợp 
lý, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội của xã đã có bước 
phát triển đồng bộ. Thời gian 
qua, các hạng mục công trình
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đã phát huy được hiệu quả sử 
dụng và phục vụ tốt cho nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của xã, đáp ứng kỳ vọng của 
đông đảo nhân dân về chương 
trình xây dựng nông thôn mới 
và tiến lên nông thôn mới nâng 
cao. Đến cuối năm 2020, xã 
Ngọc Đông thực hiện đạt 19/19 
tiêu chí xã nông thôn mới và 
5 nhóm tiêu chí xã nông thôn 
mới nâng cao.

Đến xã Ngọc Đông những 
ngày này rất dễ dàng cảm 
nhận được diện mạo của một 
vùng nông thôn có nhiều đổi 
mới tiến bộ. Một vùng quê với 
nhiều ngôi nhà khang trang, 
đường làng ngõ xóm sạch đẹp 
và nhiều cây xanh, môi trường 
sống trong lành và khá an toàn. 
Đặc biệt, trên địa bàn xã hiện 
nay còn có một tuyến đường 
nông thôn mới kiểu mẫu ấp 
Hòa Hĩnh với tổng chiều dài 
hơn 1.000m và đang tiếp tục 
nhân rộng thêm 4 tuyến đường 
nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ 
tịch UBND xã Ngọc Đông - 
Trịnh Thanh Phong, cho biết: 
“Đảng bộ, quân và dân xã 
Ngọc Đông khẳng định, xây 
dựng nông thôn mới và tiến lên 
nông thôn mới nâng cao là chủ 
trương đúng đắn và hợp lòng 
dân, trở thành phong trào rộng

khắp trên toàn xã. Qua đó, đã 
làm thay đổi cả diện mạo nông 
thôn và tư tưởng, nhận thức 
của cán bộ, đảng viên và đại 
bộ phận người dân. Từ chương 
trình đã phát huy được nhiều 
cách làm hay, cách làm sáng 
tạo, góp phần huy động được 
nhiều nguồn lực đóng góp cho 
công cuộc xây dựng nông thôn 
mới tại địa phương ngày càng 
khỏi sắc, nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho người dân”.

Với tinh thần “Xây dựng 
nông thôn mới chỉ có điểm 
đầu, không có điểm kết thúc”, 
sau khi đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao, Ngọc Đông sẽ 
tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu. Do 
đó, hiện nay xã tiếp tục thực 
hiện các giải pháp đẩy mạnh 
phát triển kinh tế - xã hội, 
nâng cao thu nhập cho người 
dân; đồng thời tuyên truyền, 
vận động nhân dân tiếp tục 
chung sức xây dựng nông thôn 
mới. Hy vọng rằng, với những 
thành quả đã đạt được, cùng 
với phát tinh thần đoàn kết, 
quyết tâm cao của cả hệ thống 
chính trị và người dân trên địa 
bàn xã, Ngọc Đông sẽ tiếp tục 
tạo lập thêm những bước phát 
triển mới, tiến xa hơn trên con 
đường phát triển.□
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Khuyến nghị sử dụng 
các thành phần dữ liệu

hóa đơn điện tử
H Ả I H À

Ngày 19-3, Tổng
cục Thuế ban hành 
Thông báo về việc 

khuyến nghị sử dụng các 
thành phần dữ liệu hóa đơn 
điện tử áp dụng theo Thông 
tư số 32/2011/TT-BTC ngày 
14-3-2011 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về khởi tạo, phát 
hành và sử dụng hóa đơn 
điện tử bán hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ và triển khai 
công cụ hỗ trợ người nộp 
thuế kiểm tra thông tin hóa 
đơn điện tử áp dụng theo 
khuyến nghị.

Theo quy định tại điều 59 
của Nghị định số 123/2020/ 
NĐ-CP được Chính phủ ban 
hành vào ngày 19-10-2020 
quy định về hóa đơn, chứng 
từ, trong thời gian từ 1-11-

2020 đến 30-6-2022; Nghị 
định số 51/2010/NĐ-CP 
ngày 14-5-2010 của Chính 
phủ quy định về hóa đơn bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
và Nghị định số 04/2014/ 
NĐ-CP ngày 17-1-2014 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 51/2010/NĐ-CP quy định 
về hóa đơn bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ tiếp tục có 
hiệu lực thi hành. Do vậy, tổ 
chức hay cá nhân có thể tiếp 
tục sử dụng hóa đơn điện tử 
theo quy định tại Thông tư 
số 32/2011/TT-BTC của Bộ 
Tài chính ngày 14-3-2011 
hướng dẫn về khởi tạo, phát 
hành và sử dụng hóa đơn 
điện tử bán hàng hóa cung 
ứng dịch vụ.
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Cụ thể hơn, Thông tư 
số 32/2011/TT-BTC khong 
quy định về định dạng dữ 
liệu chung áp dụng cho hóa 
đơn điện tử nên mỗi đơn 
vị cung cấp giải pháp hóa 
đơn điện tử hiện nay có thể 
thiết kế các định dạng khác 
nhau, xây dựng công cụ 
hiển thị và kiểm tra thông tin 
hóa đơn khác nhau. Vì vậy, 
để hỗ trợ tốt hơn cho các đối 
tượng sử dụng hóa đơn điện 
tử theo quy định tại Thông tư 
số 32/2011/TT-BTC, Tong 
cục Thuế đã xây dựng các 
thành phẩn dữ liệu hóa đơn 
điện tử được khuyến nghị sử 
dụng khi áp dụng hóa đơn 
điện tử căn cứ các quy định 
tại Thông tư số 32/2011/TT- 
BTC và công cụ hỗ trợ người 
nộp thuế kiểm tra hóa đơn 
điện tử trong trường hợp hóa 
đơn áp dụng theo khuyến 
nghị của Tổng cục Thuế.

Theo Tổng cục Thuế, 
khuyến nghị không phải là quy 
định bắt buộc và không phải là 
cơ sở để loại trừ các hóa đơn

điện tử được lập không theo 
khuyến nghị. Khuyến nghị 
gồm 2 phần; trong đó phần thứ 
nhất là Quy định chung, bao 
gồm phạm vi và đối tượng áp 
dụng, từ ngữ viết tắt, quy định 
chung về các thành phần dữ 
liệu hóa đơn điện tử; phần thứ 
hai là định dạng thành phần 
chứa dữ liệu hóa đơn điện tử, 
bao gồm định dạng chung của 
hóa đơn điện tử và định dạng 
dữ liệu các loại hóa đơn đơn 
điện tử.

Trên cơ sở khuyến nghị, 
Tổng cục Thuế triển khai 
công cụ hỗ trợ kiểm tra hóa 
đơn đáp ứng yêu cầu hiển 
thị nội dung hóa đơn điện tử 
được lập theo khuyến nghị. 
Công cụ này được tích hợp 
vào trang web tra cứu hóa 
đơn đang triển khai của 
Tổng cục Thuế tại địa chỉ: 
http://tracuuhoadon.gdt.gov. 
vn . Thời gian chính thức 
cung cấp công cụ tại địa chỉ 
trên sau 30 ngày kể từ ngày 
Tổng cục Thuế ban hành 
thông báo này.G
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Cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu pháp lũật năm 2021”
UBND tỉnh Sóc Trăng vừa 

tổ chức Cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu phẩp luật nấm 2021 
Mục đích là nhằm đẩy mạnh 
đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật; 
đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp 
luật trong cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động và 
học sinh, học viên, sinh viên 
và nhân dân trên địa bàn tỉnh 
Sóc Trăng. Qua đó, góp phần 
bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình 
huống phap lý; nâng cao hiểu 
biết phap luật, ý thức tôn trọng 
pháp luạt va thói quen sống, 
làm việc theo pháp luật, góp 
phần giảm thiểu vi phạm pháp 
luật va các hành vi lệch chuẩn 
xã hội trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian tới.

Cuộc thi được tổ chức theo 
5 đợt. Trong đó, đợt 1 từ ngày 
1/5 đến hết ngày 31/5/2021, với 
nội dung dự thi gồm: Luật Bầu 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân; Pháp luật 
về Hình sự, Dân sự, Giao thông, 
Luật Phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm. Đợt 2 từ ngày 1/6 đến 
hết ngày 30/6/2021, bao gồm

các nội dung về pháp luật về 
Hình sự, Dân sự, Giao thông, 
Biển đảo Việt Nam; Luật Phòng, 
chống tham nhũng và Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, 
bia. Đợt 3 từ ngày i/7  đến hết 
ngày 31/7/2021, bao gồm pháp 
luật về Hình sự, Dân sự, Giao 
thông, Lao động, Luật Phòng, 
chống tham nhũng, Luật Bảo 
hiểm y tế. Đợt 4 từ ngày 1/8 đến 
hết ngày 31/8/2021, tìm hiểu 
pháp luật về Hình sự, Dân sự, 
Giao thông, Lao động, An ninh 
mạng và Luật Phòng, chống 
tham nhũng. Đợt 5 từ ngày 1/9 
đến hết ngày 18/10/2021, gồm 
pháp luật về Hình sự, Dân sự, 
Giao thông, Lao động, Giáo dục 
và Luật Phòng, chống tham 
nhũng. Nội dung, cách thức dự 
thi và cơ cấu giải thưởng sẽ được 
quy định tại Thể lệ cuộc thi.

Đối tượng dự thi là Công 
dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở 
lên đang sinh sống, học tập và 
làm việc trên địa bàn tỉnh Sóc 
T răng. Thí sinh tham gia dự thi tại 
địa chỉ https://timhieuphapluat. 
soctrang.gôv.vn.n
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