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Xây dựng Bảng

Huyện Châu Thành:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm,
học và làm theo Bác

ĐÔNG HÀ

Vớỉ' sự quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
sâu sất, đồng bộ, kịp thời của cấp ủy đảng các 
cấp, cùng sự nhận thức đúng đắn, sâu sắc và 
tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nghiêm túc 
của từng tập thể, cá nhân, việc thực hiện học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh tại huyện Châu Thành trong 

5 năm qua có sức lan tỏa trong Đảng bộ và 
nhân dân, góp phần tạo ra những chuyển biến

quan trọng về mọi mặt.

*Đổng bộ, kịp thời
Thực hiện 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” 
và các văn bản của Tỉnh ủy, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 
5 năm qua, Ban Thường vụ 
Huyện ủy đã xây dựng và 
ban hành 5 kế hoạch để lãnh 
đạo, chỉ đạo và triển khai thực

hiện chuyên đề toàn khóa và 
chuyên đề hàng năm; Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy ban 
hành 2 kế hoạch và 4 hướng 
dẫn để cụ thể hóa và triển 
khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Trong đó, Ban Thường vụ 
Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo 
việc học tập, quán triệt Chỉ thị 
05-CT/TVV và các chuyên đề 
hàng năm cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên và nhân dân và xem
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đây là nhiệm vụ thường xuyên 
cần quan tâm lãnh dạo, chỉ đạo 
chặt chẽ, nghiêm túc tại địa 
phương, cơ quan, đơn vị; chỉ 
đạo đưa chuyên dể học tập và 
làm theo Bác vào sinh hoạt chi 
bộ, cơ quan, đơn vị và yêu cầu 
cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, người lao động liên 
hệ viết bản cam kết thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TVV gắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) của Đảng về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; trong đó chú trọng nội 
dung “làm theo”, với những 
việc làm thiết thực, sát với yêu 
cầu nhiệm vụ. Song song đó, 
Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, 
đảng bộ trực thuộc Huyện ủy 
và các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể huyện rà soát, bổ 
sung nội dung học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh vào chương 
trình, kế hoạch, các nghị quyết 
Trung ương khóa XII của Đảng 
về xây dựng Đảng, gắn với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước; tập 
trung vận động, huy động mọi 
nguồn lực thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội cũng như giải 
quyết những vấn đề bức xúc,

nổi cộm trong nhân dân; đưa 
việc học tập và làm theo Bác 
trở thành hoạt động thường 
xuyên của tổ chức đảng, của 
cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc thực hiện Chỉ thị 
05-CT/TVV của Bọ Chính trị 
gắn với thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) của 
Đảng; việc kiểm điểm tự phê 
bình và phê bình theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 4 
gắn với thực hiện Chỉ thị 05- 
CT/TW được Huyện ủy lãnh 
đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng 
triển khai thực hiện với tinh 
thần nghiêm túc, trách nhiệm 
và quyết tâm cao nhất, nhằm 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, nhất là nâng cao ý 
thức kỷ luật, việc chấp hành 
các nguyên tắc của Đảng, 
tính tiền phong gương mẫu, 
tinh thần trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, nhất là cán bộ lãnh 
đạo, quản lý. Đồng thời, tăng 
cường công tác kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện Chỉ thị 05- 
CT/TW gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII) 
của Đảng.

Để thực hiện hiệu quả
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Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị, Huyện ủy cũng chú 
trọng chỉ đạo làm tốt công tác 
tuyên truyền về tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
đến cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, hội viên, học sinh và 
quần chúng nhân dân; tuyên 
truyền về chuyên đề toàn khóa 
và từng năm; tuyên truyền 
và biểu dương, khen thưởng 
kịp thời những điển hình tiên 
tiến, mô hình hình hiệu quả, 
cách làm hay, cá nhân thực 
hiện tốt việc học tập và làm 
theo Bác; đồng thời chú trọng 
nâng cao chất lượng đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền 
viên các cấp. Theo từng năm, 
công tác tuyên truyền được 
yêu cầu đẩy mạnh và đi vào 
chiều sâu với nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng, thường 
xuyên nhằm giúp cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân nhận 
thức đúng đắn, sâu sắc và tự 
giác làm theo Bác, từ đó mang 
lại những lợi ích thiết thực cho 
bản thân, gia đình và xã hội.
*Hiệu quả thiết thực

Trên cơ sở những lãnh 
đạo, chĩ dạo sâu sát, đổng 
bộ, kịp thời của Ban Thường 
vụ Huyện ủy, sự hướng dẫn

cụ thể của Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy, các chi bộ, đảng 
bộ trực thuộc Huyện ủy đều 
xây dựng và ban hành các 
kế hoạch triển khai thực hiện, 
hướng dẫn đăng ký cam kết 
của tập thể và cá nhân về 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh theo chuyên đề hằng 
năm và đưa vào chương trình, 
kế hoạch của năm sát hợp với 
nhiệm vụ chính trị của từng 
ngành, tình hình thực tế của 
địa phương, cơ quan, đơn vị. 
Hằng năm, 100% chi bộ, đảng 
bộ trực thuộc Huyện ủy và chi 
bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 
xây dựng kế hoạch tập thể; 
trên 98% cán bộ, đảng viên 
viết cam kết cá nhân về thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TVV gắn với 
thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII). Đặc biệt, 
nhiều cấp ủy, người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị thể hiện tinh 
thần chủ động, tích cực, lựa 
chọn và quyết tâm thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TVV bằng những 
phương pháp mới, cách làm 
hay, thiết thực, hiệu quả, làm 
cho việc học tập và làm theo 
Bác đi vào cuộc sống.

Theo nhận định của 
Huyện ủy Chầu Thành, với
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việc nghiêm túc học tập, 
nghiên cứu, cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, 
đoàn viên, hội viên có nhiều 
chuyển biến tích cực trong 
nhận thức và hành động; tinh 
thần, thái độ, trách nhiệm 
trong thực thi nhiệm vụ được 
nâng lên. Trong thực hiện 
nhiệm vụ, nhiều cơ quan, đơn 
vị đã có nhiều đổi mới, sáng 
tạo trong việc xây dựng và 
tổ chức thực hiện, phát hiện 
nhiều cách làm sáng tạo; đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức ngày càng 
nâng cao tinh thần đoàn kết, 
trách nhiệm, tận tụy trong 
công việc, đảm bảo giờ giấc 
làm việc đúng quy định, ra sức 
thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao. Những chuyển biến 
trên đã góp phần hoàn thành 
tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn 
vị, địa phương và xây dựng 
chi bộ, đảng bộ “Trong sạch, 
vững mạnh”; qua đó góp phần 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị 
chung của Đảng bộ huyện, 
nhất là Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XI, 
nhiệm ky 2015-2020.

Đáng chú ý, cán bộ, đảng 
viên, công chức nêu cao tinh 
thần, thái độ phục vụ nhân

dân, gần dân, sát dân; các 
cấp ủy thường xuyên xuống 
cơ sở, tiếp xúc, nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng của nhân 
dân và dư luận xã hội, qua đó 
kịp thời giải quyết những bức 
xúc chính đáng, bảo vệ quyển 
và lợi ích hợp pháp của nhân 
dân. Việc làm này đã góp 
phần xây dựng hình ảnh người 
cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức tận tụy, liêm khiết, 
gần dân, hết lòng, hết sức 
phục vụ nhân dân, có ý thức 
trách nhiệm cao “Nói đi đôi với 
làm”; từng bước củng cố niềm 
tin của nhân dân vào vai trò 
lãnh dạo của cấp ủy đảng và 
quản lý, điều hành của chính 
quyền, vào trách nhiệm thực 
thi công vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức. Và cũng từ 
đó đã góp phần giảm dần tình 
trạng khiếu nại, tố cáo vượt 
cấp, nhất là trong thực hiện 
các chính sách an sinh xã hội, 
công tác giảm nghèo tại địa 
phương. Thời gian qua, huyện 
Châu Thành đã giải quyết tốt 
một số vấn đề bức xúc của 
nhân dân như tranh chấp đất 
đai, đền bù, giải tỏa; thực hiện 
các quy hoạch, dự án, nhất là 
các quy hoạch, dự án có liên 
quan đến thu hồi đất của dân
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(như khu Văn hóa - Du lịch 
Giếng Tiên, cụm công nghiệp 
Xây Đá B...).

Qua 5 năm thực hiện Chỉ 
thị 05-CT/TVV của Bộ Chính trị 
gắn với thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) của 
Đảng, trên địa bàn huyện 
Châu Thành đã xuất hiện 
nhiều gương điển hình tiên 
tiến của tập thể và cá nhân, 
đặc biệt là các mô hình hiệu 
quả, cách làm hay, thành tích 
xuất sắc trong thực hiện học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
tạo sức lan tỏa trong hệ thống 
chính trị và cộng đồng xã hội. 
Qua sơ kết 2 năm và 3 năm 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TVV 
của Bộ Chính trị, Huyện ủy đã 
khen thưởng 19 tập tliể va 60 
cá nhân; sơ kết 5 năm khen 
thưởng 10 tập thể và 39 cá 
nhân có thành tích xuất sắc 
trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Đặc biệt, huyện 
có 1 tập thể và 1 cá nhân vinh 
dự dược nhận Bằng khen của 
UBND- tỉnh vì có “thành tích 
tiêu biểu trong việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hổ Chí Minh, 
giai đoạn 2016-2020”. Những

phần thưởng xứng đáng và 
kịp thời cũng chính là nguồn 
động viên, khích lệ, tiếp thêm 
động lực đối với nhiều tập thể, 
cá nhân tiếp tục phấn đấu noi 
theo gương Bác, làm thêm 
nhiều việc có ích cho tập thể 
và cộng đồng xã hội.
"Tiếp tục phấn đấu

Xác định học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh là quan 
trọng, cần thiết và có tính lâu 
dài, để việc học và làm theo 
Bác thời gian tới đạt kết quả 
thiết thực, Huyện ủy Châu 
Thành đã đề những nhiệm vụ 
và giải pháp trong năm 2021.

Đó là tiếp tục tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao 
hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05- 
CT/TW của Bộ Chính trị, Kế 
hoạch số 30-KH/HU của Ban 
Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” toàn khóa, gắn 
với việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) của 
Đảng về tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; xác định các 
giải pháp, cách làm thiết thực, 
hiệu quả, sát hợp với từng địa 
phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy
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mạnh công tác tuyên truyền về 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với tuyên truyền các 
sự kiện chính trị, ngày lễ lớn 
của đất nước, của tỉnh và của 
huyện bằng các hình thức đa 
dạng, phong phú, phù hợp, 
hiệu quả, đi vào chiều sâu. 
Thực hiện nghiêm túc việc tự 
phê bình và phê bình, uốn nắn 
kịp thời những nhận thức và 
hành vi lệch lạc trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác. Lấy kết 
quả học tập và làm theo của 
tập thể và cá nhân dể làm một 
trong những tiêu chí bình xét 
thi đua hàng năm của cơ quan, 
đơn vị. Cấp ủy các tổ chức cơ 
sở đảng tiếp tục đưa nội dung 
học tập và làm theo Bác vào 
sinh hoạt định kỳ hàng tháng 
của chi bộ; bổ sung, điểu chỉnh 
những nội dung về chuẩn mực 
đạo đức của địa phương, cơ 
quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tiếp tục gắn 
kết việc thực hiện Chỉ thị 05- 
CT/TVV với việc thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 
nhất là Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) và thực hiện 
nhiệm vụ chính trị; dưa một 
số việc, vấn đề cụ thể mang

tính đột phá nhằm khắc phục 
những hạn chế, yếu kém, qua 
đó giải quyết kịp thời, hiệu quả 
những khó khăn, vấn đề phức 
tạp, nổi cộm của địa phương, 
cơ quan, đơn vị, góp phần giữ 
vững ổn định quốc phòng - an 
ninh, xây dựng Đảng, xây dựng 
hệ thống chính trị vững mạnh. 
Từng cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức xây dựng cam 
kết, lựa chọn những việc làm 
cụ thể, thiết thực trong rèn 
luyện đạo đức, lối sống, tác 
phong làm việc, đạo đức công 
vụ; nhất là các đồng chí cấp 
ủy, bí thư, người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị, địa phương cần 
phát huy vai trò gương mẫu, 
tinh thần trách nhiệm trong 
học tập và làm theo Bác, nêu 
gương cho cán bộ, đảng viên, 
quần chúng học tập noi theo. 
Tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TVV của Bộ Chính' 
trị, gắn với kiểm tra việc thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) của Đảng. Kịp thời 
phát hiện những mô hình hay, 
cách làm hiệu quả, gương 
điển hình tiên tiến, cá nhân 
thực hiện tốt việc học tập và 
làm theo Bác để biểu dương.□
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Học lập  và làm Iheo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh I

HỌC BÁC VỀ GIỮ “CHỮ TÍN”
HỔNG VÁN

Ngay từ những ngày đầu lãnh đạo cách mạng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và quan 
tâm đến việc gũío dục, rèn luyện đội ngủ cán 

bộ, đảng viên của Đảng, nhất là đạo đức và uy 
tín của người cán bộ. Theo Bác, người cán bộ có 
uy tín là người được dân tin, dân phục, dân yêu. 
“Chữ T ín ’ này không phải chỉ là sự thuyết phục 

bằng lời nói, việc làm để cho mọi người tin ỗ 
mình, mà điều quan trọng hơn là phải nói cái gì, 
làm như thế nào để gây dựng và giữ dược niềm 

tin. Câu chuyện “Cái vòng bạc” là một minh 
chứng cho đều đó. Thông báo nội bộ xin trích 

đăng nội dung câu chuyện.

trai khắp bản, người đang 
làm nương cũng buông 
cuốc, người đang vác ống 
nước dưới suối lên cũng 
tạm dựng ống bương bên 
đường, ủa ra đón Bác.

Trong số bà con đứng 
vây quanh Bác lớp trong

Mẩu chuyện
Bà con ở Cao Bằng kể lại:

Dạo đó, do điều kiện 
công tác, sau hơn 2 năm, 
Bác Hổ mới có dịp trở lại 
vùng cơ sở này.Thấy Bác 
về, bà con già, trẻ, gái,
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lớp ngoài hôm ấy có một 
em bé 2 năm trước đó đã 
từng quấn quýt bên Bác 
khi Người ra suối câu cá, 
hoặc lên nương cuốc đất 
trồng rau sau những giờ 
làm việc. Hôm Bác lên 
đường đi công tác xa, em 
bé đó theo ra đến đầu bản 
tiễn Bác. Trước lúc chia 
tay, Bác cúi xuống hôn má 
em và chưa kịp hỏi gì đã 
nghe em bé nói một câu 
rất tự nhiên:

- Đến đâu thấy vòng 
bạc, Bác nhớ mua cho 
cháu một cái.

Đ ố i với em bé dân tộc  
m iền núi Cao Bằng, được 
cá i vòng bạc đeo cổ tay 
là đ iều  rấ t thích thú . Bây 
giờ em bé đó đã qua tuổ i 
nhi đổng, chững chạc, 
được học, đã b iế t đọc, 
b iế t v iế t, không còn vò i 
vĩnh, nũng nịu như ngày 
được bên Bác. (Em bé 
cũng không còn nhớ là 
mình đã dặn Bác Hổ mua 
cho cá i vòng bạc).

Bà con dân bản tiễn 
Bác lên đường đi công

tác cách đó 2 năm cũng 
đã quên chuyện “cái vòng 
bạc” ấy. Sau những lời 
chúc mừng hỏi thăm sức 
khỏe dân bản, nhận ra em 
bé đứng trong đám đông. 
Bác bước đến, từ từ mở 
nắp túi áo trước ngực, lấy 
ra chiếc vòng bạc mới tinh 
và trao cho em bé.

Ngỡ ngàng giây lát, rồi 
nhớ ra, em bé sung sướng 
quá, không giấu nỗi xúc 
động, hai mắt cứ chớp 
hoài, nói líu cả lưỡi:

- Cháu ...cảm ...cảm ơn Bác!
M ột số  bà con không 

có m ặt hôm tiễn Bác lên 
đường đi công tác, nay 
thấy vậy lấy làm ngạc 
nhiên và hỏi đổng chí giúp 
v iệc của Bác. Đồng chí 
này kể lại cho mọi người 
nghe là trên đường về Bác 
đã ghé vào m ột cửa hàng 
mua chiếc vòng bạc ấy. 
Đồng chí giúp v iệc hỏi, 
Bác giả i thích như sau:

- Các cháu khi đã nhờ 
mua cái gì tức là chúng nó 
thích cái đó lắm. Thấy có
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hại thì tìm cách giải thích 
cho các cháu hiểu, nếu 
không có hại thì không 
nên từ chối. Các cháu như 
tờ giấy trắng, nhuộm đỏ thì 
đỏ, nhuộm xanh thì xanh, 
đừng để giảm lòng tin của 
các cháu. Đã hứa là mình 
phải làm cho kỳ được, 
không làm được thì đừng 
có hứa. Đ ây là chữ Tín, 
cần giữ trọn lòng tin của 
mọi người.

(Trích Sách Những mẩu chuyện 
về phong cách Hồ Chỉ Minh,

Nxb.Thanh niên, Hà Nội, 2016)

Học và làm theo Bác

'Đã hứa là mình phải 
làm cho kỳ được, không 
làm được thì đừng có hứa” . 
Lời dạy ấy đã được Bác 
nhiều lần nhắc nhở cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán 
bộ lãnh đạo, quản lý dù 
trong bất cứ hoàn cảnh nào 
cũng phải được chữ tín.Lời 
Bác dạy năm nào vẫn còn 
nguyên giá trị, nhất là trong 
bơi cảnh cả nước tổ chức 
thành công cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu

Hội đổng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026.Trong 
bối cảnh dịch COVID-19 
diễn biến rất phức tạp, khó 
lường, nhưng đông đảo cử 
tri cả nước nói chung, Sóc 
Trăng nói riêng đã hoàn 
thành trọn vẹn nghĩa vụ 
và trách nhiệm của mình. 
Chúng tađã chọn được 
những gương mặt tiêu biểu, 
đại diện ch o ých ívà  nguyện 
vọng của nhân dân, thay 
mặt nhân dân góp sức vào 
sự phát triển quê hương đất 
nước. Và điều chúng ta cần 
phải làm, cần phải nghiêm 
túc thực hiện ngay từ bây 
giờ là:

Thứ nhất, đối với những 
đồng chí đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đổng 
nhân dân các cấp trong 
tỉnh nhiệm kỳ này cần 
phát huy tố t vai trò, quyền 
hạn và trách nhiệm của 
mình,nghiêm túc làm đúng, 
làm tố t trách nhiệm và lời 
hứa trước cử tri khi ứng cử. 
Đồng thời, tăng cường tiếp 
xúc với cử tri và nhân dân 
địa phương nơi mình ứng cử
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để nắm bắt, theo dõi, giám 
sát, phản ánh việc giải 
quyết các kiến nghị chính 
đáng của cử tri. Đó là “Chữ 
Tín” của người cán bộ dân 
cử như lời căn dặn của Bác 
Hồ: “V iệc gì có lợi cho dân 
phải hết sức làm, việc gì có 
hại cho dân phải hết sức 
tránh...” nếu không sẽ mắc 
nợ với dân.

Thứ hai, đối với cán 
bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, nhất là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cũng 
phải nghiêm túc giữ lời 
hứa với dân, với cấp trên, 
cấp dưới, với đổng nghiệp 
và với chính mình; thực 
hiện đầy đủ trách nhiệm 
của người đảng viên, phát 
huy cho được tinh thần 
tiên phong, gương m ẫucủa 
người đảng viên, nhất là 
trong bối cảnh cả nước 
thực hiện “mục tiêu kép” 
vừa chống dịch, vừa phát 
triển kinh tế. Bởi lẽ, khi cán 
bộ, đảng viên gương mẫu 
đi đầu trong thực hiện chủ 
trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà

nước cũng chính là thực 
hiện được “Chữ Tín” của 
người đảng viên. “Chữ Tín” 
đó sẽ tạo được sức lan 
tỏa, lôi cuốn mạnh mẽ đối 
với quần chúng nhân dân 
như lời Bác dạy: “Một tấm 
gương sống còn có giá trị 
hơn một trăm bài diễn văn 
tuyên truyền” .

Thứ ba, các cấp ủy 
đảng cần phát huy tố t vai 
trò giám  sá t của tổ  chức 
đảng và cán bộ, đảng 
v iên  trong thực hiện chức 
trách, nhiệm  vụ gắn với 
từng vị trí v iệc  làm cụ thể. 
Trong đó, đề cao trách 
nhiệm  nêu gương của cán 
bộ, đảng v iên , “đảng viên 
đi trước, làng nước theo 
sau” ; gắn trách nhiệm  nêu 
gương trong v iệc  học tập 
và làm theo Bác với các 
phong trào  thi đua, cuộc 
vận động của các cấp, 
các ngành, nhằm khơi dậy 
tinh thần cống hiến, khát 
vọng phát triển  đấ t nước 
phồn vinh, hạnh phúc 
trong toàn Đảng và toàn 
xã hộ i.G
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Thông tin sinh hoạt chi bậ

TÌNH HÌNH KINH T Ế  - XÃ HỘI 

TỈNH SÓC TRĂNG 6  THÁNG ĐẨU NĂM 2 0 2 1

*Nông nghiệp
Trong 6 tháng đầu năm 

2021, toàn tỉnh xuống giống 
được 326.449ha lúa, giảm 
3% so cùng kỳ năm 2020 
(chủ yếu do tránh thiệt hại vì 
ảnh hưởng của khô hạn, xâm 
nhập mặn và khuyến cáo 
không xuống giống lúa vụ 3); 
đã thu hoạch 185.549ha, sản 
lượng 1,24 triệu tấn (đạt 61% 
chỉ tiêu Nghị quyết), trong đó 
sản lượng lúa đặc sản chiếm 
tỷ lệ 62%. Tình hình tiêu thụ 
lúa tương đối thuận lợi, có 73 
doanh nghiệp và thương lái 
tham gia liên kết tiêu thụ sản 
phẩm từ đầu vụ, với tổng diện 
tích bao tiêu chiếm 10,5% 
tổng diện tích sản xuất. Giá 
lúa tăng bình quân từ khoảng 
500 - 2.100 đồng/kg so với 
cùng kỳ năm trước.

Toàn tỉnh hiện có 129 
nhà lưới, nhà màng trồng rau 
với diện tích 7,13ha; sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP trên 
rau 35,15ha; có 16 vùng trồng 
cây ăn trái được cấp 47 mã 
code với diện tích 453,31 ha 
để liên kết xuất khẩu sang 
thị trường Châu Âu, Hoa Kỳ,... 
tại các hợp tác xã trong vùng 
dự án. Tuy nhiên, nhìn chung 
tình hình sản xuất và tiêu thụ 
các loại nông sản khác còn 
bấp bênh, diện tích giảm so 
với cùng kỳ và tiêu thụ khó 
khăn. Trong đó, diện tích 
rau màu và cây công nghiệp 
ngắn ngày giảm 2,8% (chủ 
yếu do giảm 28% diện tích 
trồng mía chuyển đổi sang 
cây trồng khác)

Toàn tỉnh thả nuôi 
35.028ha thủy sản các loại,
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tăng 11% so cùng kỳ năm 
2020; trong đó, diện tích tôm 
nước lợ 27.963ha, tăng 10%. 
Tổng sản lượng thủy hải sản 
là 106.225 tan, đạt 33% chỉ 
tiêu Nghị quyết, tăng 7%; 
trong đó, sản lượng khai thác 
biển tăng 3% và sản lượng 
tôm nước lợ tăng 13%.

*Nông thôn
Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn 
mới tiếp tục được triển khai 
thực hiện; các ngành, các cấp 
đẩy mạnh phát động phong 
trào thi đua “Sóc Trăng chung 
sức xây dựng nông thôn mới” 
năm 2021. Trong 6 tháng, có 
thêm 2 xã đạt bộ tiêu chí về 
xã nông thôn mới nâng cao là 
Tân Long (Ngã Năm) và Ngọc 
Đông (Mỹ Xuyên). Đến nay, 
toàn tỉnh có 2/10 huyện, thị 
xã hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới và 50/80 
xã được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới, đạt 90,9% chỉ 
tiêu Nghị quyết năm (55 xã).

*Công nghiệp
Mặc dù bị ảnh hưởng 

do dịch COVID-19, song sản

xuất công nghiệp (CN) của 
tỉnh vẫn tăng trưởng khá. Chỉ 
số sản xuất CN 6 tháng tăng 
13% (cùng kỳ tăng 9%), giá trị 
sản xuất CN (theo giá so sánh 
năm 2010) đạt khoảng 12.716 
tỷ đồng (tăng hơn 10%); trong 
đó, CN chế biến tăng 10%. 
Một số sản phẩm chủ yếu có 
sản lượng tăng mạnh so cùng 
kỳ như: bia tăng 30,8%, tôm 
đông lạnh tăng 13,4%; gạch 
các loại tăng 7,4%.

*Thương mại - Dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng xã hội 6 tháng khoảng 
29.283 tỷ đồng, đạt 45,3% chỉ 
tiêu Nghị quyết, tăng 21,5% 
so cùng kỳ năm 2020.

Giá trị xuất khẩu hàng 
hóa khoảng 570 triệu USD, 
đạt 57% chỉ tiêu Nghị quyết, 
tăng 18,7%; trong đó, xuất 
khẩu thủy sản 436 triệu USD 
(tăng 32,4%), xuất khẩu gạo 
115 triệu USD (tăng 41,6%). 
Giá trị nhập khẩu 100 triệu 
USD, tăng 53%.

Tổng lượt khách du lịch 
đến tỉnh khoảng 741.000 
lượt, tăng 42% so cùng kỳ.
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Tổng doanh thu từ du lịch đạt 
285,10 tỷ đổng, tăng 111%.

*Đầu tư - Doanh nghiệp
Nhằm tiếp tục cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh 
và nâng cao năng lực cạnh 
tranh của tỉnh, UBND tỉnh đã 
chỉ đạo các sở, ban, ngành 
và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố khẩn trưdng, quyết 
liệt đôn đốc, hỗ trợ triển khai 
để các dự án sớm đi vào hoạt 
động; đồng thời, tổ chức công 
bố kết quả Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp huyện, sở, ban 
ngành - DDCI Sóc Trăng năm 
2020. Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh năm 2020 đạt 
62,34 điểm, giảm 1,36 điểm 
so năm 2019 và xếp hạng thứ 
51/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 
bậc so năm 2019).

Trong 6 tháng, có 261 
doanh nghiệp (DN) đăng ký 
thành lập mới (tăng 26% so 
cùng kỳ), với tổng vốn đăng 
ký 1.879,6 tỷ đồng (tăng 
16%); có 45 DN đăng ký giải 
thể (tăng 16 DN). Đến nay, 
toàn tỉnh có tổng số 3.765 
DN, với tổng vốn đăng ký 
44.465,9 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 226 
hợp tác xã (tăng 6 hợp tác 
xã so với cuối năm 2020) với 
tổng số 35.444 thành viên và 
tổng vốn hoạt động khoảng 
1.188,684 tỷ đồng; trong 
đó, có 201 hợp tác xã nông 
nghiệp - thủy sản với 16.922 
thành viên và 1.235 tổ hợp 
tác với 29.224 thành viên.

*Tài chính
UBND tỉnh tiếp tục chỉ 

đạo các ngành, các cấp chủ 
động triển khai chặt chẽ, 
điều hành dự toán thu - chi 
trong phạm vi dự toán được 
giao, sử dụng ngân sách tiết 
kiệm, hiệu quả; đổng thời, 
tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương tài chính - 
ngân sách.

Tổng thu ngân sách nhà 
nước của tỉnh 6 tháng là 2.593 
tỷ đồng, đạt gần 70% so dự 
toán năm và tăng 6% so cùng 
kỳ; trong đó, thu nội địa 2.522 
tỷ đổng, đạt 69%, tăng gần 
11%. Tổng chi ngân sách địa 
phương là 3.600,50 tỷ đổng, 
đạt 38% dự toán.
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*Đẩu tư công
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. Nhằm 
kịp thời chỉ đạo công tác giải 
quyết khó khăn, vướng mắc 
trong việc giải ngân vốn đầu 
tư công, UBND tỉnh đã yêu 
cầu các sỡ, ban, ngành, các 
chủ đầu tư, UBND cấp huyện 
nỗ lực tối đa, triển khai thực 
hiện nghiêm túc, quyết liệt 
các giải pháp thúc đẩy tiến 
độ giải ngân vốn. Theo đó, 
đến hết tháng 6, giải ngân 
vốn năm 2021 được 1.410 
tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch; 
trong đó ngân sách cấp tỉnh 
quản lý đạt 22%, ngân sách 
cấp huyện đạt 60%.

*Văn hóa - Xã hội
Trong 6 tháng đầu năm 

2021, tỉnh tăng cường thực 
hiện công tác thông tin, tuyên 
truyền về phòng, chống khô 
hạn, thiếu nước, xâm nhập 
mặn và phòng, chống dịch 
COVID-19; tuyên truyền chào 
mừng Đại hội Đảng toàn quốc

lần thứ XIII và kỷ niệm các 
ngày thành lập, ngày truyền 
thống của đất nước; về cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và Đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

Các hoạt động văn hóa - 
văn nghệ, thể dục - thể thao 
chào mừng Tết Nguyên đán 
và các ngày lễ, kỷ niệm, được 
tổ chức gọn nhẹ hoặc cắt 
giảm vừa đáp ứng nhu cầu 
văn hóa, tinh thần của người 
dân, vừa đảm bảo nguyên tắc 
an toàn vể phòng, chống dịch 
COVID-19. Tỉnh đã tổ chức 
đoàn tham dự 8 giải thể thao 
trong hệ thống thi đấu quốc 
gia (gồm các môn: bóng rổ, 
cầu mây, bóng chuyền bãi 
biển, bi sắt, điển kinh, Judo, 
cử tạ), kết quả đạt được 44 
huy chương (14 HC vàng, 16 
HC bạc, 14 HC đồng), đạt 
100% kế hoạch và vượt chỉ 
tiêu 12 huy chương.

Công tác giáo dục và 
đào tạo được tiếp tục quan 
tâm thực hiện; trong đó, đã 
tổ chức thi học sinh giỏi quốc 
gia cấp Trung học cơ sở và 
học sinh giỏi tỉnh cấp Trung
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học phổ thông năm học 2020 
- 2021. Các cơ sở giáo dục 
tiến hành tổng kết năm học 
2020 - 2021; lựa chọn sách 
giáo khoa các lớp 1, 2 và 6 
phục vụ cho năm học mới; 
tiếp tục sắp xếp mạng lưới 
trường lớp, đầu tư cơ sở vật 
chất gắn với xây dựng trường 
đạt chuẩn quốc gia. Đến cuối 
tháng 6, toàn tỉnh có 348/470 
trường công lập đạt chuẩn 
quốc gia, chiếm tỷ lệ 74%.

Từ đầu năm đến nay, bên 
cạnh việc đẩy mạnh phòng, 
chống dịch bẹnh COVID-19, 
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường 
công tác giám sát và phòng, 
chống các loại dịch bệnh 
khác ở người nên nhiều loại 
bệnh giảm đáng kể so cùng 
kỳ. Trong 6 tháng, có 120 ca 
mắc sốt xuất huyết, giảm 47 
ca; tuy nhiên, bệnh tay chân 
miệng là 597 ca, tăng 546 ca.

Trong 6 tháng, đã giải 
quyết việc làm cho 14.383 lao 
động, giảm 15% so với cùng 
kỳ; trong đó, có 42 người đi 
làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài, giảm 16%.

Tỉnh tiếp tục thực hiện 
tốt các chính sách an sinh

xã hội và chính sách đối với 
người có công, người nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số; 
huy động đóng góp cho Quỹ 
“Vì người nghèo” được hơn 17 
tỷ đồng; tiếp tục hỗ trợ xây 
dựng 4.837 căn nhà cho hộ 
nghèo, đạt 47,6% so với Đề 
án của tỉnh; phát động Cuộc 
vận động hỗ trợ xây dựng nhà 
ở cho hộ nghèo khó khăn về 
nhà ở trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2021 -2022.

*Thanh tra
Trong 6 tháng, toàn tỉnh 

đã triển khai 29 cuộc thanh 
tra hành chính tại 29 đơn vị; 
295 cuộc thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành với 958 đối 
tượng. Qua đó, đã phát hiện 
và xử lý kịp thời các trường 
hợp vi phạm theo quy định, 
ban hành 135 quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính 
với số tiền phạt hơn 823,3 
triệu đồng.

Toàn tỉnh tiếp 757 lượt 
công dân (giảm 442 lượt so 
cùng kỳ) với 644 vụ việc và 
tất cả các vụ việc đều được 
giải quyết thông qua giải 
thích, thuyết phục và hướng
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dẫn công dân gửi đơn đến 
cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết theo quy định. Ngoài 
ra, tiếp nhận 758 đơn, qua 
phân loại có 325 đơn thuộc 
thẩm quyền giải quyết của 
các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp; qua đó đã giải 
quyết 75/80 đơn khiếu nại, 
236/236 đơn kiến nghị, phản 
ánh khác.

*An ninh - An toàn xã hội
Tình hình an ninh quốc 

phòng, trật tự an toàn xã 
hội cơ bản dược đảm bảo. 
Tỉnh đã hoàn thành công tác 
tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; 
bố trí cơ sở vật chất, lực lượng 
phục vụ công tác cách ly tập 
trung để phòng, chống dịch 
COVID-19; phối hợp ngành 
chức năng tổ chức truy vết 
các trường hợp F1, F2 liên 
quan đến các ca dương tính 
với SARS-CoV-2.

Toàn tỉnh phát hiện 192 
vụ tội phạm xâm phạm trật tự 
xã hội (tăng 9,7% so với cùng 
kỳ); cơ quan chức năng đã 
điểu tra, làm rõ 154 vụ, trong 
đó có 17/17 vụ rất nghiêm

trọng và đặc biệt nghiêm 
trọng. Nhìn chung, hoạt động 
của tội phạm liên quan đến 
“tín dụng đen” đã được đẩy 
lùi, một số loại tội phạm 
khác được kéo giảm (như 
giết người, hiếp dâm giảm, 
chống người thi hành công 
vụ giảm 80%). Tuy nhiên, 
một số nhóm tội phạm tăng 
như: xâm hại tình dục trẻ em 
tăng 35,7%; cướp giật tài sản 
gấp 4 lần; lừa đảo và lạm 
dụng tín nhiệm chiếm đoạt 
tài sản gấp 3 lần, xảy ra trên 
nhiều lĩnh vực với phương 
thức, thủ đoạn đa dạng; trộm 
cắp tài sản tăng 9 vụ nhưng 
tỷ lệ điều tra, khám phá án 
trộm cắp tài sản còn thấp; 
tình trạng “trộm cắp vặt” diễn 
ra ở nhiều nơi gây tâm lý bất 
an trong nhân dân.

Tai nạn giao thông tăng 
trên cả 3 tiêu chí, toàn tỉnh xảy 
ra 87 vụ làm chết 63 người, bị 
thương 68 người (tăng 25 vụ, 
tăng 16 người chết, tăng 24 
người bị thương so cùng kỳ. 
Xảy ra 2 vụ cháy (giảm 7 vụ 
so cùng kỳ năm 2020), làm 1 
người chết, tài sản thiệt hại 
ước tính trên 8 tỷ đồng.n
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M ột SỐ th ô n g  tín  n ố í b ậ t  

c ủ a  tỉn h  S ó c  T ră n g  tr o n g  th á n g  6 - 2 0 2 1

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khóa XIV thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Trong 2 ngày 29 và 30- 
6, Ban Chấp hành Đảng bộ 
(BCHĐB) tỉnh khóa XIV tồ 
chức Hội nghị lần thứ 6 để 
đánh giá kết quả thực hiện 
phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh, xây 
dựng hệ thống chính trị 6 
tháng đầu năm và phương 
hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 
tháng cuối năm 2021; đồng 
thời, cho ý kiến về các dự 
thảo nghị quyết chuyên đề 
của Tỉnh ủy và một số nội 
dung khác liên quan.

Hội nghị nhận định, trong 
6 tháng đầu năm, mặc dù 
gặp nhiều khó khăn do dịch 
COVID-19 tiếp tục diễn biến 
phức tạp, bất thường, nhưng 
Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo các cấp ủy, chính 
quyền thực hiện toàn diện 
các mục tiêu, nhiệm vụ theo

các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận của Trung ương và của 
Tỉnh ủy đề ra, trên tính thần 
chủ động thực hiện “mục tiêu 
kép” vừa phòng, chống dịch 
bệnh, vừa phát triển kinh tế 
- xã hội, Sóc Trăng đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực, 
khá toàn diện trên các lĩnh 
vực. Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế 6 tháng đạt 3,77%, tổ chức 
thành công cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu 
HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 
2026, kiểm soát tốt dịch 
COVID-19; an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững, ổn định; hệ thống 
chính trị tiếp tục được củng 
cố, kiện toàn, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động. 
Trên cơ sở kết quả đạt được, 
các ủy viên BCHĐB tỉnh tích 
cực thảo luận và đề xuất
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nhiều giải pháp khắc phục 
khó khăn trong thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị... 
đã đề ra; trong đó, đặc biệt 
đề cao tinh thần đồng lòng, 
đoàn kết của cả hệ thống 
chính trị, các tầng lớp nhân 
dân và cộng đồng doanh 
nghiệp trong tĩnh, nhất là sự 
đóng góp của các ủy viên 
BCHĐB khóa XIV.

Cũng tại hội nghị, đại 
biểu còn tích cực thảo luận, 
cho ý kiến đối với nhiều vấn 
đề quan trọng khác, gồm: Dự 
thảo nghị quyết của BCHĐB 
tỉnh về “Phát triển nguồn 
nhân lực tỉnh Sóc Trăng giai 
đoạn 2021 - 2025” và các 
dự thảo nghị quyết của Tỉnh 
ủy về lãnh đạo thực hiện 
“Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu

số, giai đoạn 2021 - 2025 và 
định hướng đến năm 2030 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, 
về “Xây dựng thành phố Sóc 
Trăng phát triển bền vững 
theo tiêu chí đô thị loại II, 
hướng đến đô thị thông minh 
giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030”, Đề 
án hoàn chỉnh các tiêu chí đô 
thị loại IV đối với khu vực các 
phường thuộc TX.Vĩnh Châu 
và TX.Ngã Năm; thảo luận 
đối với tờ trình vể các lĩnh vực 
đầu tư, phân bổ kế hoạch 
đầu tư, danh mục dự án, quy 
hoạch, giải phóng mặt bằng... 
Ngoài ra, đại biểu cũng thảo 
luận về dự thảo Chương trình 
của BCHĐB tỉnh thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng; đóng góp cho dự thảo 
Báo cáo sơ kết việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, 
nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Ngày 24-6, Hội đồng 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 
nhân dân (HĐND) tỉnh Sóc nhất để xem xét, quyết định 
Trăng khóa X, nhiệm kỳ nhiều nội dung quan trọng
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liên quan đến công tác tổ 
chức và nhân sự thuộc thẩm 
quyền của HĐND tỉnh. Tại kỳ 
họp, ủy ban Bầu cử tỉnh báo 
cáo kết quả bầu cử đại biểu 
HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 
2026, báo cáo kết quả xác 
nhận tư cách đại biểu HĐND 
và trao Giấy chứng nhận cho 
52 đại biểu HĐND tỉnh khóa 
X; ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh thông qua báo cáo tổng 
hợp ý kiến, kiến nghị của cử 
tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri 
với những người ứng cử đại 
biểu HĐND tĩnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND 
tỉnh tiến hành bầu các chức 
danh HĐND tỉnh và UBND 
tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 
Theo đó, đồng chí Hồ Thị 
Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 
XIV được tín nhiệm bầu giữ 
chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh; 
các đồng chí Lê Văn Hiểu - 
ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy (BTVTU) và Nguyễn Văn 
Khởi - Tỉnh ủy viên (TUV) tái 
đắc cử Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh; đồng chí Trần Văn Lâu 
- Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục

giữ chức vụ Chủ tịch UBND 
tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 
Các Phó chủ tịch UBND tỉnh 
tái đắc cử gồm: Lâm Hoàng 
Nghiệp - Uy viên BTVTU; 
Vương Quốc Nam - TUV; 
Huỳnh Thị Diễm Ngọc - TUV. 
Bên cạnh đó, Kỳ họp tiến 
hành bầu lãnh đạo các ban 
HĐND tỉnh, ủy viên UBND 
tỉnh, Hội thẩm nhân dân của 
Toà án nhân dân tỉnh nhiệm 
kỳ 2021-2026; HĐND tinh 
thông qua các nghị quyết 
về thành lập Ban Dân tộc 
HĐND, về số lượng thành 
viên các Ban của HĐND tỉnh, 
về kế hoạch tổ chức các kỳ 
họp thường lệ năm 2021 của 
HĐND tỉnh khóa X. Kỳ họp 
được nhận định là thành công 
tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng 
bảo đảm cho thành công của 
hoạt động toàn khóa của 
HĐND và UBND trong nhiệm 
kỳ 2021- 2026, góp phần 
quan trọng thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV 
và Nghị quyết về Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021-2025 của HĐND 
tĩnh khóa IX.
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Tổng kết Đề án Giải báo chí tỉnh Sóc Trăng 
giai đoạn 2016 -2021 kết hợp với trao Giải báo chí 

tỉnh Sóc Trăng năm 2020
Nhân kỷ niệm 96 năm 

Ngày Báo chí cách mạng 
Viẹt Nam (21/6/1925 -
21/6/2021), sáng ngày 21-6, 
Ban Tổ chức Giải báo chí tỉnh 
tổ chức Lễ Tổng kết Đề án 
Giải báo chí tỉnh Sóc Trăng 
giai đoạn 2016 - 2021 kết 
hợp với trao Giải báo chí tỉnh 
Sóc Trăng năm 2020. Trong 
5 năm qua, với việc tổ chức 
hàng năm, Giải báo chí tỉnh 
đã được đông đảo hội viên 
Hội Nhà báo, phóng viên tích 
cực dự thi với 443 tác phẩm 
thuộc nhiều thể loại như phát 
thanh, truyền hình, báo viết, 
ảnh báo chí, báo điện tử 
dự thi. Các tác phẩm dự thi 
bám sát nhiệm vụ chính trị

của tỉnh, phản ánh kịp thời 
và sâu sắc tình hình thực tế, 
phục vụ thiết thực sự nghiệp 
đổi mới và phát triển của tỉnh 
và của đất nước. Qua đó, đã 
góp phần cổ vũ, động viên, 
khuyến khích đội ngũ phóng 
viên, biên tập viên không 
ngừng rèn luyện và nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, đạo đức nghề nghiệp, 
bản lĩnh chính trị, sâu sát 
thực tiễn, tích cực lao động, 
sáng tạo để ngày càng có 
nhiều tác phẩm báo chí xuất 
sắc. Dịp này, Ban Tổ chức 
Giải báo chí tỉnh đã trao 
thưởng 39 tác phẩm cho các 
tác giả, nhóm tác giả đạt Giải 
báo chí tỉnh năm 2020.

Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về 
“Gưòng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 25-6, Ban Truyền hình Sóc Trăng tổ 
Tuyên giáo Tỉnh ủy phối chức Lễ Tổng kết Cuộc thi 
hợp với Đài Phát thanh và viết về “Gương điển hình tiêu
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biểu học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” và khen 
thưởng tập thể, cá nhân tiêu 
biểu thực hiện Chỉ thị 05-CT/ 
TW của Bộ Chính trị về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
HồChíM inh”. Quaphátđộng, 
Cuộc thi đã nhận được 1.294 
tác phẩm của 1.268 tác giả 
dự thi. Các tác phẩm viết về 
gương điển hình với những 
việc làm thiết thực, cụ thể, 
luổn nỗ lực phấn đấu học tập 
và làm theo tấm gương của 
Bác Hồ, góp phần mang lại

Trước tình hình dịch 
COVID-19 diễn biến phức 
tạp ở một số tỉnh, thành trong 
nước, nhằm phòng, chống 
dịch và có thêm nguồn lực 
phục vụ cho công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, ngày 
3-6, Ban Thường trực ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc 
Trăng tổ chức Lễ phát động 
đợt cao điểm quyên góp

những lợi ích thiết thực cho 
bản thân và cộng đồng xã hội; 
qua đó, có sức lan tỏa trong 
cuộc sống, khơi gợi tình cảm 
và ý thức trách nhiệm, truyền 
cảm hứng trong việc học tập 
và làm theo tấm gương Bác 
Hồ. Dịp này, có 21 tác giả, 
nhóm tác giả đạt giải A, B, c 
và khuyến khích, giải trang trí 
ấn tượng trong Cuộc thi viết 
được khen thưởng; có 18 tập 
thể và 19 cá nhân được nhận 
Bằng khen của UBND tỉnh 
đạt thành tích trong 5 năm 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị.

ủng hộ phòng, chống dịch 
COVID-19. Tại lễ phát động, 
đồng chí Dương Sà Kha - ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh 
ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, công 
ty, doanh nghiệp, ngân hàng, 
các nhà hảo tâm, cá nhân 
trong và ngoài tỉnh, cán bộ,

Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ 
kinh phí phòng, chống dịch COVID-19
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công chức, viên chức, lực 
lượng vũ trang và toàn thể 
nhân dân thực hiện nghiêm 
các quy định về phòng, 
chống dịch COVID-19; đồng 
thời tiếp tục phát huy tinh 
thần đoàn kết, “Tương thân, 
tương ái” của dân tộc, ủng 
hộ về tinh thần, vật chất 
cho công tác phòng, chống 
dịch COVID-19. Hưởng ứng 
lời kêu gọi, tại lễ phát động,

Ngày 30-6, UBND tỉnh tổ 
chức Hội nghị trực tuyến sơ 
kết, rút kinh nghiệm và phát 
động phong trào toàn dân 
tham gia phòng, chống dịch 
COVID-19. Theo báo cáo, 
với việc tập trung triển khai 
nhiều biện pháp, kế hoạch 
phòng, chống, ngăn chặn 
dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh 
và lây lan trong cộng đồng, 
nên trong 6 tháng đầu năm, 
Sóc Trăng đã thành công 
trong việc kiểm soát được 
dịch bệnh, không ghi nhận ca 
bệnh COVID-19 trong cộng

bên cạnh sự đóng góp trực 
tiếp của đại biểu, nhiều cá 
nhân, tổ chức, doanh nghiệp 
đã đăng ký ủng hộ kinh phí 
phòng, chống dịch COVID-19 
được hơn 6 tỷ đồng. Theo đó, 
tính đến ngày 5-7, ủy ban 
MTTQ tỉnh đã nhận được 
gần 11,4 tỷ đồng và một 
số vật dụng đóng góp cho 
công tác phòng, chống dịch 
COVID-19.

đồng. Tuy nhiên, công tác 
phòng, chống dịch vẫn còn 
những hạn chế, khó khăn 
nhất định. Trước tình hình 
dịch COVID-19 diễn biến 
phức tạp ở một số tỉnh, thành 
trong nước, tại hội nghị, đồng 
chíTrần Văn Lâu - Phó Bíthư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
đã phát động phong trào toàn 
dân tham gia phòng, chống 
dịch COVID-19. Theo đó, 
kêu gọi các cấp, các ngành, 
địa phương và toàn thể nhân 
dân trên địa bàn tỉnh phát 
huy kết quả đạt được, tiếp

Phát động phong trào toàn dân tham gia 
phòng, chống dịch COVID-19
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tục đoàn kết, nỗ lực thực 
hiện quyết liệt, đồng bộ các 
giải pháp phòng, chống dịch; 
chấp hành nghiêm những 
quy định, khuyến cáo của 
các cơ quan y tế; kiểm soát 
tốt hơn nguy cơ lây bệnh từ 
bên ngoài; đề cao chiến lược

Do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19, trước nguy cơ 
thiệt hại kinh tế  do tồn đọng 
trên 20.000 tấn hành tím 
thương phẩm, trong tháng 
6, UBND tỉnh và Hợi Nông 
dân tỉnh đã nỗ lực thực hiện 
nhiều giải pháp hỗ trợ tiêu 
thụ hành tím cho nông dân 
TX.Vĩnh Châu. Theo đó, với 
sự hỗ trợ của Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam, sự 
phối hợp chặt chẽ của các 
ngành chức năng TX.Vĩnh 
Châu, Hội Nông dân tỉnh 
đã vận động và kết nối với 
các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân, hội nông dân các 
tỉnh trong nước ủng hộ, hỗ 
trợ tiêu thụ hành tím Vĩnh 
Châu, trong đó ưu tiên giải

5K + vaccine, đảm bảo an 
toàn cho sức khỏe nhân dân 
ở mức cao nhất... Dịp này, 
UBND tĩnh tặng Bằng khen 
cho 50 tập thể và 87 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong 
công tác phòng, chống dịch 
COVID 19 trong năm 2021.

quyết trước cho hộ nghèo, 
cận nghèo, hội viên nông 
dân và những hộ không 
có điều kiện bảo quản tốt 
hành tím, với giá dao động 
từ 10.000 - 12.000_đổng/kg. 
Sau gần 1 tháng nỗ lực, với 
sự ủng hộ tích cực của hội 
nông dân các tỉnh và các cơ 
quan, ban, ngành, tổ chức 
chính trị - xã hội, nhân dân 
trong tỉnh, đã có khoảng
15.000 tấn hành tím Vĩnh 
Châu được thu mua, giúp 
nông dân Vĩnh Châu vượt 
qua được khó khăn về tiêu 
thụ nông sản được xem là 
thế mạnh của địa phương 
và là nguồn thu nhập chính 
của nhiều hộ gia đình.n

Chung tay tiêu thụ hành tím 
cho nông dân Vĩnh Châu
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ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN  
THÁNG 8 - 2 0 2 1

1. Tiếp tục thông tin, tuyên 
truyền sau Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng và 
công tác xây dựng Đảng, hệ 
thống chính trị năm 2021 theo 
Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 
25/5/2021 và Kế hoạch số 13- 
KH/TU, ngày 21/5/2021 của Tỉnh 
ủy Sóc Trăng. Đặc biệt, thông 
bao kết quả Hội nghị lần thứ 
ba Ban Chấp hanh Trung ương 
Đảng Khóa XIII; các chương 
trình, nghị quyết chuyên đề của 
Tỉnh ủy triển khai thực hiện các 
khâu đột phá trong Nghị quyết 
Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh.

2. Duy trì thường xuyên việc 
tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 
05-CT/TVV của Bộ Chính trị theo 
chuyên đề năm 2020 trong đảng 
viên và đoàn viên, hội viên quần 
chúng, gắn với tuyên truyền các 
gương điển hình tiên tiến trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tăng cường tuyên truyền 
sâu rộng đen cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 
trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập 
trung truyên truyền các văn bản 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
và các khuyến cáo của ngành y 
tế; tuyên truyền, vận động nhân

dân trong việc khai báo y tế, tuân 
thủ quy định cách ly tập trung; 
cán bộ đảng viên, hội viên phát 
huy tinh thần nêu gương, thực 
hiện tốt chiến lược 5K + vắc- 
xin. Tuyên truyền sự nỗ lực của 
Chính phủ, các cấp, các ngành 
triển khai biện pháp quyết liệt để 
phòng dịch COVID-19 và phát 
triển kinh tế - xã hội; đóng góp 
quỹ vắc-xin phòng COVID. Bên 
cạnh đó, quan tâm tuyên truyền 
thực hiện tốt công tác phòng, 
chống dịch bệnh trên người và 
gia súc như bệnh bạch hẩu, sốt 
xuất huyết, tay chân miệng,...

4. Thông tin về kết quả phát 
triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 
năm 2021 và các giải pháp chủ 
yếu 6 tháng cuối năm và tháng 
8 năm 2021 của cả nước, tỉnh 
và địa phương. Thông tin ve các 
hoạt đọng đổi ngoại của Đảnp, 
Nhầ nước, tuyền truyền biển 
đảo Việt Nam.

5. Tuyên truyền về các sự 
kiện quan trọng của đất nước 
và ý nghĩa cac ngày lễ, kỷ 
niệm như: 91 năm Ngáy truyền 
thống ngành Tuyên giáo của 
Đảng (1/8/1930 - 1/8/2021), 75 
năm Ngày Cách mạng Tháng 
Tám thành công (19/8/1945 - 
19/8/2021) và Quốc khánh nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam.G
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THÔNG TIN TRONG Nước

KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BlỂU QUỐC HỘI 
KHÓA XV VÀ ĐẠI Biểu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Với sự chuẩn bị rất kỹ 
lưỡng theo đúng tinh thần 
Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về 
lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử 
trong toàn quốc; sự cố gắng, 
nỗ lực của Hội đồng Bầu cử 
quốc gia, các cấp ủy đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc, ủy ban bầu cử các cấp 
của các địa phương; sự đồng 
hành và hưởng ứng của toàn 
thể nhân dân, cuộc Bầu cử đại 
biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026 đã thành công rất 
tốt đẹp.

Theo kết quả Hội đồng 
Bầu cử quốc gia công bố ngày 
10/6/2021, cử tri cả nước đã 
bầu đủ 500 ĐBQH hội khóa 
XV. Tuy nhiên, trong quá trình 
xem xét theo quy định của

pháp luật, tại Phiên họp thứ 
6, Hội đồng Bầu cử quốc gia 
đã quyết định không xác nhận 
tư cách của một người trúng 
cử ĐBQH khóa XV, do không 
bảo đảm tư cách ĐBQH khóa 
XV tại đơn vị bầu cử số 1 của 
tỉnh Bình Dương. Do vậy, đã 
có 499 người trúng cử ĐBQH 
khóa XV, đạt 99,8% số đại 
biểu cần bầu. Lẩn đầu tiên 
trong các nhiệm kỳ Quốc hội, 
tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên 
trách trúng cử cao, đạt 38,6% 
tổng số ĐBQH. Các cơ cấu kết 
hợp như: tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, 
đại biểu là người dân tộc thiểu 
số, đại biểu tái cử đều đạt 
hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt 
ra. Đặc biệt, cũng lần dầu tiên 
từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI 
trở lại đây, tỷ lệ ĐBQH là phụ 
nữ đạt trên 30% - cao nhất từ 
khóa VI đến nay.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 2 7



về kết quả bẩu cử đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026: Theo báo cáo 
của 63 tỉnh, thành phố (cập 
nhật đến ngày 9/6/2021), có 
hơn 266.000 người trúng cử 
đại biểu HĐND các cấp; trong 
đó, HĐND cấp tỉnh: 3.721 
đại biểu, HĐND cấp huyện: 
22.549 đại biểu, HĐND cấp 
xã: 239.752 đại biểu.

Theo quy định của Luật 
Bầu cử ĐBQH và đại biểu 
HĐND các cấp, sau khi công 
bố kết quả bầu cử, Hội đồng, 
ủy ban bầu cử các cấp tiếp 
tục tiếp nhận đơn thư khiếu 
nại, tố cáo về kết quả bầu 
cử và phải giải quyết trong 
vòng 30 ngày để có cơ sở xác 
nhận tư cách ĐBQH trúng 
cử. Hội đồng Bầu cử quốc 
gia sẽ họp Phiên thứ 8 (dự 
kiến vào ngày 12/7/2021) đe 
xem xét kết quả giải quyết 
khiếu nại, tố cáo (nếu có), 
đổng thời xem xét thông qua 
nghị quyết về xác nhận tư 
cách ĐBQH khóa XV, làm 
thủ tục cấp thẻ ĐBQH và 
báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp 
thứ nhất (dự kiến khai mạc 
ngày 20/7/2021).

Tiếp theo thành công của 
Đại hội dại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng, thành 
công tốt đẹp của cuộc Bầu cử 
ĐBQH khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 
- 2026 có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Có được sự thành công 
này là do các yếu tố sau: (1) 
Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, 
khoa học, hiệu quả; (2) Các 
hội nghị hiệp thương được 
thực hiện dân chủ, công khai 
và đúng pháp luật; (3) Việc 
niêm yết danh sách cử tri và 
danh sách tiểu sử của những 
người ứng cử được thực hiện 
kịp thời, thuận tiện cho cử tri 
và nhân dân nghiên cứu, theo 
dõi; (4) Việc tổ chức các hội 
nghị tiếp xúc cử tri vận động 
bầu cử được thực hiện theo 
đúng tiến độ; (5) Các khiếu 
nại, tố cáo liên quan bầu cử 
được giải quyết kịp thời, đúng 
luật định; tình hình an ninh 
chính trị, trật tự - an toàn xã 
hội được bảo đảm; cơ sở vật 
chất phục vụ cuộc bầu cử 
được chuẩn bị chu dáo, khoa 
học; (6) Đặc biệt, công tác 
nhân sự được thực hiện tốt, 
bảo đảm phát huy dân chủ và

2 8  THÔNG BÁO NỘI BỘ 7 - 2021



sự lãnh đạo tập trung, thống 
nhất của Đảng trong công tác 
cán bộ, cơ bản giới thiệu được 
những người tiêu biểu về đức, 
tài, xứng đáng đại diện cho ý 
chí, nguyện vọng, quyền làm 
chủ của nhân dân.

Để góp phần lan tỏa ý 
nghĩa của cuộc Bầu cử ĐBQH 
khóa XV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
trong thời gian tới, công tác 
tuyên truyền cần tập trung vào 
các nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên 
truyền về kết quả tốt đẹp của 
cuộc bầu cử, trong đó nhấn 
mạnh: Mặc dù cuộc bầu cử 
diễn ra trong bối cảnh dịch 
COVID-19 diễn biến phức 
tạp, lây lan nhanh ở nhiều địa 
phương, nhưng toàn dân và cả 
hệ thống chính trị đã nỗ lực, cố

Thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng, ngày 
15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban 
hành Chỉ thị số 05-CT/TW‘Vể

gắng vượt qua mọi khó khăn, 
tổ chức cuộc bầu cử thành 
công tốt đẹp, dân chủ, đúng 
pháp luật, tiết kiệm, tuyệt đối 
an toàn.

Hai là, tập trung thông 
tin, tuyên truyền về người 
trúng cử ĐBQH và đại biểu 
HĐND các cấp; qua đó khẳng 
định những người trúng cử là 
những người tiêu biểu vể đức, 
tài, xứng dáng đại diện cho ý 
chí, nguyện vọng, quyển làm 
chủ của Nhân dân.

Ba là, công tác thông tin, 
tuyên truyền nhấn mạnh các 
nguyên nhân thành công của 
cuộc bầu cử; đồng thời đấu 
tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, lệch lạc về cuộc bầu 
cử của các đối tượng thù địch, 
phản động nhằm chống phá 
Đảng và Nhà nước ta.

đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”(sau đây gọi tắt là 
Chỉ thị 05). Qua 5 năm, các cấp

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU QUA 5 NĂM THựC HIỆN 
CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ ĐAY m ạ n h  

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
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ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, 
chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ 
thị 05, gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI, 
XII) về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, đạt được nhiều kết 
quả rất quan trọng, khá toàn 
diện. Qua 5 năm thực hiện đã 
có nhiều cách lầm mới, sáng 
tạo, thiết thực, ngày càng đi 
vào thực chất, chiều sâu, từng 
bước trở thành nhiệm vụ quan 
trọng, thường xuyên của mỗi 
tổ chức đảng và từng cán bộ, 
đảng viên; qua đó tạo ra những 
thay đổi tích cực trong toàn hệ 
thống chính trị, toàn xã hội, 
góp phần xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và được Đại hội XIII của 
Đảng ghi nhận.

Việc xây dựng cam kết, 
kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với 
trách nhiệm nêu gương được 
triển khai đồng bộ, sâu rộng; 
ngày càng trở thành việc làm 
chủ động, thường xuyên của 
mỗi cán bộ, đảng viên và tổ 
chức đảng. Qua đó, góp phần 
nâng cao chất lượng công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn tình trạng suy thoái

về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu 
các tổ chức, cơ quan, đơn 
vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đặc biệt là cán bộ cấp chiến 
lược có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, phẩm chất đạo đức 
trong sáng, có trách nhiệm và 
động cơ đúng đắn, tiên phong, 
gương mẫu; đấu tranh hiệu 
quả trong bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác giáo dục, tuyên 
truyền tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh và 
gương người tốt, việc tốt, mô 
hình hay, cách làm hiệu quả 
trong học tập và làm theo Bác 
ngày càng đổi mới, phong 
phú, da dạng, có sức hấp dẫn, 
lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội; 
làm cho tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Người dần 
trở thành nền tảng tinh thần 
vững chắc của đời sống xã 
hội. Công tác đôn đốc, kiểm 
tra, giám sát được chú trọng, 
thực hiện bài bản, thực chất, 
kịp thời, nghiêm túc.
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Tuy nhiên, bên cạnh kết 
quả đạt được, việc tổ chức triển 
khai thực hiện Chỉ thị 05 còn 
bộc lộ một số tồn tại, hạn chế 
cần khắc phục như: Công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện có nơi, có lúc chưa quyết 
liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực 
tế. Việc tu dưỡng, rèn luyện, 
làm theo Bác, nhất là trách 
nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, đặc biệt người 
đứng đầu chưa thường xuyên; 
một số cán bộ, đảng viên suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, vi phạm các quy 
định của Đảng, vi phạm pháp 
luật. Đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù dịch có 
lúc còn bị động, kết quả chưa 
cao. Công tác kiểm tra, giám 
sát của nhiều cấp ủy đối với 
việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 
đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên chưa thường xuyên, thiếu 
quyết liệt, phạm vi, đối tượng 
còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, 
phòng ngừa vi phạm chưa đạt 
yêu cầu...

Để việc thực hiện Chỉ thị 
05 của Bộ Chính trị về học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh thời gian tới đạt hiệu quả 
thiết thực, ngày 18/5/2021, 
Bộ Chính trị đã ban hành Kết 
luận số 01-KL/TVV về việc tiếp 
tục thực hiện Chỉ thị số 05- 
CT/TW, ngẩy 15/5/2016 của 
Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”, trong đó yêu 
cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã 
hội, cán bộ, đảng viên phải 
quán triệt, tập trung làm tốt ba 
nội dung: Học tập, làm theo 
Bác và nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trong đó có một số 
nhiệm vụ và giải pháp trọng 
tâm sau:

- Tiếp tục nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, đảng viên 
về nội dung, giá trị và ý nghĩa 
to lớn của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

- Kết hợp chặt chẽ giữa 
học tập với làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của mỗi địa 
phương, đơn vị và công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
giải quyết hiệu quả các khâu
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đột phá và các vấn đề trọng 
tâm, bức xúc trong thực tiễn. 
Thực hiện đồng bộ giữa “xây” 
và “chống”; “xây” là nhiệm vụ 
cơ bản, chiến lược, lâu dài, 
“chống” là nhiệm vụ quan 
trọng, cấp bách.

- Trong quá trình tổ chức 
thực hiện, phải đề cao việc 
phát huy vai trò, trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu, 
trước hết là các đồng chí ủy 
viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban 
Bíthư, ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng. Nghiêm 
túc tự phê bình và phê bình, 
thấy đúng phải cương quyết 
bảo vệ, thấy sai phải quyết 
liệt đấu tranh.

- Đổi mới mạnh mẽ nội 
dung, phương pháp, hình thức 
học tập, tuyên truyền về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, nhất 
là cho thế hệ trẻ, cho cộng 
đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài. Đẩy mạnh việc phát 
hiện, bồi dưỡng, biểu dương, 
tuyên truyền, nhân rộng các 
tấm gương, điển hình tiên tiến 
trong học tập và làm theo Bác.

- Tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả việc 
nghiên cứu, vận dụng và phát 
triển chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới;...

- Coi trọng công tác kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện Chỉ 
thị 05 gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI, 
XII) về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. Phát huy vai trò giám 
sát của các cơ quan dân cử, 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội, báo chí và 
nhân dân đối với cán bộ, đảng 
viên trong thực hiện quy định 
nêu gương...

Nhằm lan tỏa những kết 
quả đã đạt được của việc 
thực hiện Chỉ thị 05 trong 5 
năm qua, thời gian tới, công 
tác tuyên truyền cần chú 
trọng một số  nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên 
truyền những kết quả đã đạt 
được và những hạn chế trong 
5 năm thực hiện Chỉ thị 05. 
Qua đó, tiếp tục nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng
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viên về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong giai 
đoạn hiện nay.

Hai là, thông tin, tuyên 
truyền những nhiệm vụ và giải 
pháp trọng tâm được nêu trong 
Kết luận số 01-KL/TVV, ngày 
18/5/2021 của Bộ Chính trị về 
việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
so 05-ỎT/TW; trong đó nhấn 
mạnh việc cần kết hợp chặt 
chẽ giữa học tập với làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh với việc thực hiện 
các nghị quyết về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng (khóa XI, XII) 
và trong thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của mỗi địa phương, 
đơn vị.

Ba là, thông tin, tuyên 
truyền, giới thiệu chuyên đề 
năm 2021 “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hổ Chí Minh về ý  chỉ tự

lực, tự cường và khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc”. Đây là chuyên đề toàn 
khóa, đồng thời là chuyên đề 
năm 2021 với nội dung có tính 
khái quát cao. Vì vậy, quá 
trình tuyên truyền cần chú 
trọng việc lựa chọn nội dung 
cụ thể để triển khai tổ chức 
thực hiện sát với tình hình ở 
các địa phương, đơn vị.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh 
việc tuyên truyền gương các 
tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến qua 5 năm thực hiện 
Chỉ thị 05, tạo sự lan tỏa trong 
toàn Đảng, toàn xã hội; dộng 
viên toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân tiếp tục ra sức thi đua 
yêu nước, đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 
phòng - an ninh, xây dựng 
Đảng và xây dựng hệ thống 
chính trị - xã hội trong sạch, 
vững mạnh, đáp ứng niềm tin, 
sự mong đợi của nhân dân.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH Đốl VỚI 
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Chính sách đối với người xã hội cơ bản và đặc biệt quan 
có công (NCC) với cách mạng trọng ở Việt Nam, góp phần to 
là một trong những chính sách lớn vào việc ổn định và phát
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triển xã hội. Thực hiện chính 
sách đối với NCC chính là 
thực hiện đạo lý, truyền thống 
cao quý của dân tộc “Uống 
nước nhớ nguồn”, “Đền ơn 
đáp nghĩa”...

Trong nhiều năm qua, 
với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Quốc hội, Chính phủ, 
cùng với sự tham gia tích cực, 
trách nhiệm của các bộ, ban, 
ngành, đoàn thể, địa phương 
và các tầng lớp nhân dân, 
việc thực hiện chính sách ưu 
đái NCC và thân nhân NCC 
ngày càng đi vào chiểu sâu 
và đạt những kết quả quan 
trọng. Đặc biệt, trong năm 
2020, mặc dù chịu nhiều ảnh 
hưởng cua đại dịch COVID-19, 
nhưng chính sách ưu đãi NCC 
với cách mạng vẫn được thực 
hiện đầy đủ, cụ thể là:

- Bộ Lao dộng, Thương 
binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) 
đã rà soát, tổng hợp tình hình 
giải quyết tồn đọng hồ sơ đề 
nghị xác nhận NCC tại các địa 
phương; ban hành Kế hoạch 
và tổ chức triển khai các hoạt 
động Kỷ niệm 73 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ. Tiếp

tục thực hiện Để án xác định 
danh tính hài cốt liệt sĩ còn 
thiếu thông tin (Trong năm 
2020 đã tiếp nhận để giám 
định ADN 5.982 mẫu, đã phân 
tích được 2.268 mẫu, theo đó 
đã xác định danh tính 211 hài 
cốt liệt sộ; tổ chức gắn bia ghi 
tên trên mộ liệt sĩ và báo tin 
tới thân nhân liệt sĩ; phối hợp 
với Bộ Xây dựng hỗ trợ nhà ở 
cho NCC với cách mạng có 
khó khăn về nhà ở (Cả nước 
có 393.707 hộ, Bộ Tài chỉnh 
đã cấp đủ kinh phí 10.654 tỷ 
đồng cho các địa phương thực 
hiện. Tính đến cuối năm 2020, 
cả nước đã hoàn thành hỗ trợ 
được 328.494 hộ, số hộ còn 
lại đang được các địa phương 
khẩn trương triển khai theo chỉ 
đạo của Chính phũ).

- Bên cạnh đó, các hoạt 
động huy động nguồn lực 
của xã hội, cộng đồng chăm 
lo đời sống NCC với cách 
mạng (Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 
cả nước vận động được hơn 
2.580 tỷ đồng; phong trào tặng 
sổ tiết kiệm của cả nước đạt 
52.242 sổ với tổng kinh phí 
hơn 86,76 tỷ đồng; xây dựng 
mới 32.850 nhà tình nghĩa trị
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giá 1.518 tỷ đồng, sửa chữa 
21.655 nhà tình nghĩa trị giá 
gần 475 tỷ đồng)-, phong trào 
nhận phụng dưỡng các Bà 
mẹ Việt Nam Anh hùng được 
tiếp tục đẩy mạnh, góp phần 
tích cực chăm lo đời sống của 
các đối tượng và gia đình có 
công với cách mạng. Tính 
đến tháng 7-2020, cả nước 
có 4.952/138.337 Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng được các đơn 
vị nhận phụng dưỡng. Các 
hoạt động điều dưỡng, thăm 
hỏi, tiếp đón NCC ở các tỉnh, 
thành phố được thực hiện chu 
đáo. Ngân sách Nhà nước 
đã hỗ trợ trên 500 tỷ đồng 
để tu sửa, nâng cấp mộ liệt 
sĩ, các công trình nghĩa trang 
liệt sĩ, đài tưởng niệm đảm 
bảo khang trang. Đến cuối 
năm 2020, có 99,7% hộ gia 
đình NCC có mức sống bằng 
hoặc cao hơn mức sống trung 
bình của nhân dân nơi cư trú; 
99,5% xã, phường, thị trấn 
làm tốt công tác thương binh, 
liệt sĩ, NCC.

- Đặc biệt, trong năm 2020, 
Bộ LĐ-TB-XH đã hướng dẫn 
các địa phương tặng quà Tết 
cũa Chủ tịch nước cho 1,7

triệu đối tượng NCC với cách 
mạng nhân dịp Tết Nguyên 
đán Canh Tý năm 2020 với 
tổng kinh phí hơn 358 tỷ đồng; 
tặng quà nhân dịp ngày 27/7 
với kinh phí hơn 330 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc xây dựng, 
thực hiện chính sách ưu đãi 
đối với NCC với cách mạng 
vẫn còn gặp một số khó khăn, 
bất cập như: Hệ thống văn 
bản hướng dẫn một số nội 
dung thực hiện chính sách 
cho NCC còn chưa cụ thể. 
Công tác xác nhận đối tượng 
NCC còn gặp khó khăn, vẫn 
còn một số trường hợp đối 
tượng chính sách NCC chưa 
được giải quyết. NCC còn gặp 
nhiều khó khăn về đời sống 
vật chất. Lực lượng cán bộ 
làm công tác chính sách NCC 
ở các cấp vẫn còn thiếu, trình 
độ chuyên môn và nghiệp vụ 
chưa cao, một số cán bộ phải 
kiêm nhiệm nhiều công việc 
dẫn đến một số nhiệm vụ 
công tác thực hiện còn chậm...

Để thực hiện tốt hơn nữa 
chính sách NCC với cách mạng, 
trong thời gian tới, công tác 
tuyên truyền cần tập trung thực 
hiện tốt một số nội dung sau:
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Thứ nhất, thông tin, tuyên 
truyền sâu rộng đường lối, 
chủ trương của Đảng và chính 
sách, pháp luật của Nhà nước 
đối với NCC; những cống hiến 
to lớn, ý nghĩa của NCC đối 
với cách mạng của dân tộc và 
địa phương, trong đó chú trọng 
quán triệt, nâng cao nhận 
thức của cấp ủy, chính quyền 
các cấp trong việc nắm vững 
nội dung, yêu cầu, thực hiện 
hướng dẫn cụ thể, kịp thời về 
các chính sách đối với NCC 
cho thân nhân NCC.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền sâu 
rộng trong các tầng lớp nhân 
dân nhằm nâng cao nhận thức

Kể từ khi dịch COVID-19 
bùng phát đến nay, Việt Nam 
là một trong số ít quốc gia thực 
hiện được nhiệm vụ kép: vừa 
kiểm soát dịch bệnh, đổng 
thời vẫn duy trì sự phát triển 
kinh tế. Tuy nhiên, tác động 
nghiêm trọng nhiều mặt của

sâu sắc về mục đích, giá trị 
to lớn, ý nghĩa nhân văn của 
việc thực hiện tốt chính sách 
đối với NCC với cách mạng ở 
nước ta.

Thứ ba, đẩy mạnh công 
tác thông tin, tuyên truyền, 
tổ chức nhiều chương trình, 
hoạt động tri ân tình nghĩa, 
thiết thực; tăng cường hơn 
nữa sự quan tâm, giúp đỡ 
về vật chất, động viên về 
tinh thần đối với các gia đình 
chính sách gặp hoàn cảnh 
khó khăn, các gia đình thương 
binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ và NCC với cách mạng để 
ổn định đời sống, phát triển 
sản xuất kinh doanh.

dịch COVID-19 đã khiến một 
số doanh nghiệp trong nước bị 
ảnh hưởng rất nặng nề, nhất 
là các doanh nghiệp trong các 
ngành: dịch vụ, du lịch, giải trí, 
giao thông - vận tải, dệt may... 
Theo báo cáo của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp

TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐAY 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÁC

DOANH n g h iệ p  nước t a  t r o n g  bố i c ả n h
DỊCH COVID-19 CÒN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

3 6  THÔNG BÁO NỘI BỘ 7 - 2021



Việt Nam (VCCI) công bố tháng 
3-2021, có tới 87,2% trong số 
gần 10.200 doanh nghiệp trên 
toàn quốc được khảo sát cho 
biết, chịu ảnh hưởng ở mức 
“phần lớn” hoặc “hoàn toàn tiêu 
cực” bởi đại dịch COVID-19. Chỉ 
11% doanh nghiệp cho rằng họ 
“không bị ảnh hưởng gì” và gần 
2% ghi nhận tác động “hoàn 
toàn tích cực” hoặc “phần lớn 
tích cực”. Theo Tổng cục Thống 
kê, tính chung 5 tháng đầu năm 
2021, cả nước có 59,8 nghìn 
doanh nghiệp tạm ngừng kinh 
doanh có thời hạn, ngừng hoạt 
động chờ làm thủ tục giải thể và 
hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 
23% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước tình hình trên, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, các bộ, ban, ngành, địa 
phương đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo, kịp thời tháo 
gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, bảo đảm an sinh xã hội 
được đông đảo người dân và 
doanh nghiệp đổng tình ủng 
hộ, như: Chính phủ đã chỉ đạo 
đồng bộ, xuyên suốt và cụ 
thể các giải pháp vừa chống 
dịch nhưng vẫn phải duy trì 
sản xuất để phát triển kinh tế;

Chính phủ chủ trưdng “không 
ngăn sông cấm chợ”, “khoanh 
vùng hẹp” để bảo đảm sản 
xuất, duy trì phát triển kinh 
tế được thực hiện đồng bộ ở 
các địa phương, giúp hạn chế 
đến mức thấp nhất tác động 
tiêu cực của dịch đối với hoạt 
động của doanh nghiệp. Đặc 
biệt, ngày 19/4/2021, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 
52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời 
hạn nộp thuế giá trị gia tăng, 
thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế thu nhập cá nhân và tiền 
thuê đất trong năm 2021... Bên 
cạnh đó, bản thân các doanh 
nghiệp cũng rất chủ động ứng 
phó với dịch COVID-19, như 
tìm thị trường mới, chuyển đổi 
số và áp dụng khoa học - kỹ 
thuật để duy trì hoạt động sản 
xuất, kinh doanh trong giai đoạn 
khó khăn... Tuy nhiên, do tình 
hình dịch COVID-19 đang diễn 
biến phức tạp trên thế giới cũng 
như ở Việt Nam, hoạt động sản 
xuất, kinh doanh cũa các doanh 
nghiệp dự báo trong thời gian 
tới vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nhằm góp phần giúp các 
doanh nghiệp tháo gỡ khó 
khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh
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doanh trong tình hình dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp, 
công tác tuyên truyền trong 
thời gian tới cần tập trung vào 
một số vấn đề sau:

Thứ nhất, thông tin, tuyên 
truyền các chủ trương, đường 
lối của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước trong 
việc hỗ trợ, tạo diều kiện thuận 
lợi giúp doanh nghiệp tháo gỡ 
khó khăn, thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh. Qua đó, ổn định 
tâm trạng, tư tưởng, tạo niềm 
tin cho các doanh nghiệp tiếp 
tục sản xuất, kinh doanh và có 
những đóng góp hiệu quả cho 
nền kinh tế.

Thứ hai, tiếp tục thông 
tin, tuyên truyền nhấn mạnh 
sự nỗ lực của các doanh 
nghiệp và những kết quả 
đã đạt được của các doanh 
nghiệp trong việc tháo gỡ 
khó khăn, thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh trong bối cảnh 
dịch bệnh COVID-19 dự báo 
tiếp tục diễn biến phức tạp; 
đồng thời tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho các doanh 
nghiệp trong việc đẩy mạnh 
đầu tư khoa học và công 
nghệ, chuyển đổi số để nâng 
cao năng lực, thúc đẩy sản 
xuất, kinh doanh, không trông 
chờ, ỷ lại.

THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM vụ TRỌNG TÂM 
VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19 VÀ PHÁT TRIEN k in h  t ế  - XÃ HỘI

Trước tình hình dịch bệnh 
COVID-19 còn diễn biến 
phức tạp và để đạt hiệu quả 
cao hơn nữa trong công tác 
phòng, chống dịch, thực hiện 
thắng lợi “mục tiêu kép”, chăm 
lo đời sống nhân dân, ngày 
11/6/2021, Bộ Chính trị đã ban 
hành Kết luận số 07-KƯTW về 
một số nhiệm vụ trọng tâm về 
tăng cường công tác phòng,

chống dịch COVID-19 và phát 
triển kinh tế - xã hội. Trong 
đó, Bộ Chính trị yêu cầu Ban 
Cán sự đảng Chính phủ, Đảng 
đoàn Quốc hội, Ban Chỉ đạo 
quốc gia phòng, chống dịch 
COVID-19, Mặt trận Tổ quoc, 
các đoàn thể, ban, bộ, ngành 
và các tỉnh, thành phố thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng 
tâm sau:
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Thứ nhất, toàn hệ thống 
chính trị tập trung cao nhất 
cho công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 với tinh thần 
“chống dịch như chống giặc”. 
Chủ động các phương án, 
kịch bản để kịp thời ứng phó 
với mọi tình huống; tuyệt đối 
không được chủ quan, lơ là, 
mất cảnh giác, thỏa mãn với 
những kết quả bước đầu đạt 
được. Tiếp tục chỉ đạo sát sao, 
chặt chẽ và triển khai các giải 
pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh 
hoạt, hiệu quả, nhất là tại các 
địa phương có mật độ dân số 
cao, nhiều khu công nghiệp, 
đang xuất hiện các ổ dịch lớn 
để sớm ngăn chặn, đẩy lùi; 
không để dịch lan rộng, bùng 
phát trong cộng đồng.

Thứ hai, tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành thực 
hiện các giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm triệt 
để tiết kiệm chi ngân sách, 
nhất là chi thường xuyên để 
bảo đảm đầy đủ nguồn lực 
cho phòng, chống dịch. Ban 
Cán sự đảng Chính phủ phối 
hợp chặt chẽ với Đảng đoàn 
Quốc hội tập trung tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc về thể

chế, cơ chế, chính sách, để hỗ 
trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh; không để gián 
đoạn sản xuất. Nghiên cứu 
cho thí điểm sử dụng Hộ chiếu 
vaccine với khách quốc tế đến 
một số trung tâm du lịch có 
thể kiểm soát được dịch bệnh, 
như Phú Quốc, Kiên Giang.

Đẩy mạnh các giải pháp 
tiêu thụ nông sản đang vào 
mùa thu hoạch tại các địa 
phương, nhất là các địa phương 
có dịch COVID-19 diễn biến 
phức tạp. Chỉ đạo kiểm soát 
tốt dịch bệnh trong chăn nuôi, 
phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý 
kịp thời các hiện tượng đầu cơ, 
tăng giá bất thường.

Khẩn trương có kế hoạch 
dạy, học và thi phù hợp cho 
từng cấp học tại từng địa 
phương; tiếp tục phát huy các 
cơ chế, chính sách, các giải 
pháp, các việc làm tình nghĩa 
để hỗ trợ hiệu quả, thiết thực 
hơn đối với công nhân, người 
lao động, người dân, doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19.

Thứ ba, tập trung chỉ đạo, 
tháo gỡ những vướng mắc về
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mặt pháp lý, huy động mọi 
nguồn lực, khuyến khích xã hội 
hóa, phát triển “Quỹ vaccine” 
phòng, chống COVID-19; xem 
xét cho phép tổ chức, cá nhân 
đủ điều kiện theo quy định của 
Nhà nước tham gia vào lĩnh vực 
mua, cung cấp vaccine ngừa 
COVID-19. Đẩy nhanh việc 
mua và tổ chức tốt việc tiêm 
vaccine cho người dân; trong 
đó, tập trung cho các đối tượng 
ỗ tuyến đầu phòng, chống dịch, 
vùng có nguy cơ cao, người lao 
động trực tiếp sản xuất ở các 
khu công nghiệp; nghiên cứu, 
xem xét việc tiêm vaccine cho 
trẻ em.

Sớm xây dựng, công khai 
chương trình, kế hoạch tiêm 
vaccine cho người dân nhằm 
đạt miễn dịch cộng đồng với lộ 
trình thời gian cụ thể. Tiếp tục 
xây dựng cơ chế, chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy 
hoạt dộng nghiên cứu, phát 
triển vaccine trong nước.

Đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế trong phòng, chống dịch, 
tiếp cận bình đẳng trong cung 
cấp vaccine, nhất là với đối 
tác, bạn bè truyền thống có 
tiềm lực về nghiên cứu ứng

dụng y khoa trong lĩnh vực sản 
xuất, cung cấp vaccine.

Thứ tư, tiếp tục kiểm soát 
chặt chẽ việc nhập cảnh, đưa 
người vể nước; có giải pháp 
đồng bộ, hữu hiệu về kiểm 
soát các tuyến biên giới, ngăn 
chặn tình trạng nhập cảnh trái 
phép. Rà soát, hoàn thiện các 
quy định, quy trình, hướng dẫn 
để nâng cao hơn nữa hiệu lực, 
hiệu quả phòng, chống dịch.

Thứ năm, tiếp tục động 
viên, biểu dương, khen thưởng 
kịp thời các cơ quan, đơn vị, 
địa phương làm tốt, những cá 
nhân tiêu biểu trong phòng, 
chống dịch, xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm quy định, 
chủ quan, lơ là trong phòng, 
chống dịch; tăng cường chỉ 
đạo, tuyên truyền về công 
tác phòng, chống dịch trong 
tình hình mới, nhất là lợi ích 
của việc tiêm vaccine; tiếp tục 
huy động sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị trong công tác 
phòng, chống dịch, thúc đẩy 
phát triển kinh tế, chăm lo đời 
sống và bảo vệ sức khỏe của 
nhân dân.

Các tỉnh ủy, thành ủy, 
ban đảng, ban cán sự đảng,
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đảng đoàn, các đồng chí ủy 
viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
ủy viên Trung ương Đảng và 
lãnh đạo các ngành, các cấp 
phải gương mẫu đi đầu trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo và 
chịu trách nhiệm về các hoạt 
động phòng, chống dịch tại 
địa phương, cơ quan, đơn vị, 
lĩnh vực mình phụ trách.

Để công tác quán triệt, 
tuyên truyền và triển khai thực 
hiẹn Kết luận số 07-KL/TVV 
của Bộ Chính trị về một số 
nhiệm vụ trọng tâm về tăng 
cường công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 và phát triển 
kinh tế - xã hội đạt hiệu quả 
cao, trong thời gian tới, công 
tác tuyên truyền cần tập trung 
một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh thông 
tin, tuyên truyền các quan 
điểm chỉ đạo và các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 
của Bộ Chính trị, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ và Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch 
các cấp, nhấn mạnh tinh thần 
“Chống dịch như chống giặc”; 
tổng tiến công toàn lực, thần 
tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây 
lan của dịch bệnh COVID-19.

Từ đó, tạo sự đồng thuận của 
cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân đối với các hoạt 
động phòng, chống dịch.

Hai là, thông tin, tuyên 
truyền để các tầng lớp nhân 
dân hiểu rõ tầm quan trọng 
của vaccine trong cuộc chiến 
chống dịch COVID-19 và 
phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc trong cuộc chiến với dịch 
COVID-19 hiện nay. Kêu gọi 
mọi người tích cực tham gia 
ủng hộ Quỹ vaccine phòng, 
chong COVID-19.

Ba là, tiếp tục thông tin, 
tuyên truyền để người dân 
thực hiện tốt phương châm 
“vaccine + 5K” nhằm bảo 
đảm an toàn cho cá nhân, 
gia đình và toàn xã hội. Đặc 
biệt, trong công tác thông tin, 
tuyên truyền nhất thiết phải 
nhấn mạnh sự cần thiết, tầm 
quan trọng của việc tiêm 
vaccine trong tình hình hiện 
nay và nỗ lực của ngành Y tế 
nhằm đảm bảo an toàn cho 
mọi người dân khi tham gia 
chương trình tiêm chủng. Qua 
đó, tạo sự an tâm, tin tưởng 
khi người dân tiêm vaccine 
phòng C0VID-19.0
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HOẠT ĐỌNG ĐOI NGOẠI 

TÌNH HÌNH T H Ế  G iớ i

THẾ GIỚI NỖ Lực ỨNG PHÓ VỚI BIẾN Đổl KHÍ HẬU

Theo báo cáo của Tổ 
chức Khí tượng thế giới 
(WMO), năm 2020, nồng độ 
khí thải gây hiệu ứng nhà kính 
như C02, methane và N02 tiếp 
tục tăng dù lượng khí thải đã 
giảm. Trong khi đó, theo dự 
báo của Cơ quan Năng lượng 
quốc tế (IEA), lượng khí thải 
C02 trong năm 2021 sẽ tăng 
5% lên mức 33 tỷ tấn, nhu cầu 
tiêu thụ than đá sẽ tăng 4,5%, 
cao nhất kể từ năm 2014, 
khiến Trái Đất tiếp tục ấm lên 
trong nhiều năm tới. IEA cảnh 
báo, nếu Chính phủ các nước 
không nhanh chóng có hành 
động quyết liệt để cắt giảm 
lượng khí thải Carbon theo 
tinh thần của Hiệp định Paris 
(Theo đó đến cuối thế kỷ này, 
hầu hết các quốc gia sẽ phải 
giảm đáng kể lượng khí thải

Carbon để hạn chế mức nhiệt 
tăng toàn cầu ở ngưỡng thấp 
hơn 2°C) thì tình hình sẽ còn 
tồi tệ hơn.

Trước thực trạng trên, 
nhằm tiếp thêm động lực để 
cộng đồng quốc tế nỗ lực 
chung tay hành động nhằm 
ứng phó biến đổi khí hậu 
và phục hồi xanh, Hội nghị 
Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng 
trưởng xanh và Mục tiêu toàn 
cầu 2030 (P4G) năm 2021 với 
chủ để “Phục hồi xanh bao 
trùm hướng tới mục tiêu trung 
hòa Carbon” do Hàn Quốc chủ 
trì là một trong những nỗ lực 
đó. Hội nghị dã diễn ra từ ngày 
30 - 31/5/2021 theo hình thức 
trực tuyến, dưới sự chủ trì của 
Tổng thống Hàn Quốc Moon 
Jae-in. Tham dự có lãnh đạo 
các nước, như: Đan Mạch,
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Colombia, Việt Nam, Hà Lan, 
Mỹ, Thái Lan, Campuchia, Áo, 
Costa Rica, Peru..., đại diện 
EU, IMF và một số tổ chức 
quốc tế khác.

Hội nghị nhất trí thông 
qua Tuyên bố Seoul gồm 14 
điểm, khẳng định cam kết 
chính trị mạnh mẽ của các 
nhà lãnh đạo P4G và các đối 
tác, đồng thời đưa ra những 
định hướng, giải pháp lớn 
nhằm phục hồi xanh, ứng phó 
biến đổi khí hậu và phát triển 
bền vững, bao trùm, hướng 
tới mục tiêu trung hòa khí 
Carbon. Trong số các biện 
pháp cụ thể được trích dẫn 
trong Tuyên bố Seoul có việc 
loại bỏ dần các nhà máy nhiệt 
điện than hiện có, ngừng tài 
trợ xây dựng các nhà máy này 
ở nước ngoài, thúc đẩy việc 
sử dụng Hydro sạch... Các 
nước dự Hội nghị nhất trí tăng 
cường hợp tác thực hiện Hiệp 
định Paris về biến đổi khí hậu, 
tái khẳng định mục tiêu hạn 
chế mức tăng nhiệt độ Trái 
Đất dưới 2°c, hướng tới mục 
tiêu tăng trong phạm vi 1,5°c 
so với mức tiền công nghiệp.

Phát biểu tại Phiên thảo 
luận cấp cao với tư cách thành 
viên sáng lập, Thủ tướng 
Chính phủ Việt Nam Phạm 
Minh Chính đã nêu lên 6 giải 
pháp quan trọng trong ứng 
phó với biến đổi khí hậu:

Thứ nhất, phục hồi xanh, 
kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn 
cần được triển khai quyết liệt 
ở cấp độ quốc gia, khu vực và 
toàn cầu, trong đó khuôn khổ 
chung là các Mục tiêu Phát 
triển Bển vững (SDGs) của 
Liên Hợp quốc và Thỏa thuận 
Paris về biến đổi khí hậu.

Thứ hai, chuyển đổi xanh 
cần có lộ trình phù hợp, tính 
đến điều kiện và năng lực 
khác nhau của các quốc gia. 
Các nước phát triển cần tiếp 
tục tiên phong thực hiện cam 
kết về giảm phát thải, đồng 
thời hỗ trợ về tài chính, công 
nghệ và thể chế cho các nước 
đang phát triển và các nước bị 
ảnh hưởng nặng nề của biến 
đổi khí hậu.

Thứ ba, quan tâm xây 
dựng thể chế để khuyến khích 
sự hưởng ứng và tham gia của 
tất cả các chủ thể trong xã
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hội, nhất là doanh nghiệp và 
người dân, thúc đẩy mạnh mẽ 
hơn nữa các dự án công - tư 
trong tăng trưởng xanh.

Thử tư, nâng cao năng lực 
chủ động thích ứng của những 
nơi chịu ảnh hưởng nặng nể 
của biến đổi khí hậu, thúc đẩy 
hợp tác quốc tế trong quản lý, 
sử dụng bền vững nguồn nước 
xuyên biên giới, góp phần bảo 
đảm an ninh lương thực, an 
ninh nguồn nước của khu vực 
và thế giới.

Thứ năm, ngăn chặn, đẩy 
lùi và giải quyết cơ bản đại 
dịch COVID-19, tăng cường 
hỗ trợ cung cấp các nguồn 
vaccine, hợp tác đi lại và duy 
trì ổn định chuỗi cung ứng 
toàn cầu, thúc đẩy thương mại 
- đầu tư quốc tế.

Thứ sáu, nêu cao tinh 
thần đoàn kết, trách nhiệm, 
tôn trọng vì lợi ích chung của 
toàn nhân loại; bảo đảm môi 
trường quốc tế hòa bình, ổn 
định, hợp tác và phát triển.

Các nước tham dự Hội 
nghị đánh giá cao phát biểu 
của Thủ tướng Chính phủ

Phạm Minh Chính với thông 
điệp rõ ràng, nhất quán, 
khẳng định chủ trương xuyên 
suốt của Việt Nam trong phát 
triển bền vững, ứng phó biến 
đổi khí hậu.

Từ kết quả của Hội nghị 
P4G, trong thời gian tới, công 
tác thông tin, tuyên truyền cần 
chú trọng một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên 
truyền kết quả của Hội nghị 
P4G, trong đó nhấn mạnh 
những nội dung chính trong 
Tuyên bố Seoul.

Hai là, tuyên truyền bài 
phát biểu của Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính 
tại Phiên thảo luận cấp cao 
của Hội nghị và những đóng 
góp tích cực của Việt Nam 
trong thời gian qua những cam 
kết trong thời gian tới, khẳng 
định sự chủ động, tích cực, 
trách nhiệm cao của Việt Nam 
trong việc đóng góp vào nỗ lực 
chung của cộng đồng quốc tế 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
và phục hồi xanh.

Ba là, phổ biến, giáo dục 
ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ
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bảo vệ môi trường trong các dùng bền vững, giữ gìn vệ 
tầng lớp nhân dân; vận động sinh chung, tiến tới xây dựng 
nhân dân xây dựng lối sống xã hội hài hòa, thân thiện với 
thân thiện với môi trường, tiêu môi trường.

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ ĐẶC BIỆT CÁC BỘ TRƯỞNG 
NGOẠI GIAO ASEAN - TRUNG QỦỐC

Ngày 7/6/2021, tại thành 
phố Trùng Khánh, Trung 
Quốc đã diễn ra Hội nghị đặc 
biệt Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN - Trung Quốc nhân 
Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối 
tác (1991 -2021).

Tại Hội nghị, các nước 
đều đề cao và khẳng định 
tầm quan trọng chiến lược của 
quan hệ ASEAN - Trung Quốc 
đối với khu vực cũng như sự 
đóng góp của quan hệ này 
đối với sự phát triển của từng 
nước; đổng thời, cam kết nỗ 
lực thúc đẩy quan hệ đối tác 
chiến lược ASEAN - Trung 
Quốc ngày càng phát triển, 
trên cơ sở cùng có lợi, tôn 
trọng và hiểu biết lẫn nhau, 
đóng góp cho hòa bình, ổn 
định và phát triển thịnh vượng 
ở khu vực và trên thế giới.

Các bộ trưởng chia sẻ

nhiều định hướng phát triển 
quan trọng cho quan hệ hai 
bên trong thời gian tới. Theo 
đó, hai bên nhất trí dành ưu tiên 
cao tăng cường hợp tác kiểm 
soát COVID-19 và thúc đẩy 
phục hồi. Trung Quốc khẳng 
định tiếp tục hỗ trợ các nước 
ASEAN nâng cao năng lực y 
tế ứng phó dịch bệnh, nghiên 
cứu, phát triển, sản xuất và 
phân phối vaccine, đồng thời 
đẩy mạnh cung cấp vaccine 
cho các nước ASEAN. Trung 
Quốc sẽ tích cực hợp tác với 
ASEAN thúc đẩy phục hồi toàn 
diện và bền vững thông qua 
hỗ trợ triển khai Khung phục 
hồi tổng thể ASEAN, thuận lợi 
hóa thương mại - đầu tư thông 
qua tận dụng hiệu quả Hiệp 
định thương mại tự do ASEAN 
- Trung Quốc (ACFTA) và sớm 
đưa Hiệp định Đối tác kinh tế
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toàn diện khu vực (RCEP) có 
hiệu lực. Các Bộ trưởng cũng 
nhấn mạnh tăng cường hợp 
tác vì mục tiêu phát triển bền 
vững, hướng đến tăng trưởng 
xanh, phục hồi bền vững, cân 
bằng giữa tăng trưởng và bảo 
vệ môi trường...

Hội nghị khẳng định duy trì 
môi trường hòa bình, an ninh, 
ổn định ở khu vực, trong đó có 
ỗ Biển Đông là quan tâm và 
lợi ích chung của cả ASEAN 
và Trung Quốc. Các bộ trưởng 
hoan nghênh Cuộc họp các 
quan chức cao cấp ASEAN 
- Trung Quốc về triển khai 
Tuyên bố về ứng xử của các 
bên ở Biển Đông (DOC) lần 
thứ 19 diễn ra trước đó, cam 
kết tiếp tục thực hiện đầy đủ 
và hiệu quả DOC, nối lại tiến 
trình đàm phán xây dựng Bộ 
Quy tắc ứng xử ở Biển Đông 
(COC) hiệu quả, thực chất, 
phù hợp với luật pháp quốc 
tế và Luật Biển năm 1982 
(UNCLOS 1982).

Kết thúc Hội nghị, nước 
điều phối Philippines và 
Trung Quốc đã ra Tuyên bố 
Đồng Chủ tịch thông báo

kết quả Hội nghị đặc biệt Bộ 
trưởng Ngoại giao ASEAN - 
Trung Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ 
trưởng Ngoại giao Việt Nam 
Bùi Thanh Sơn khẳng định 
những thành quả đạt được 
trong 30 năm qua, đồng thời 
nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tích 
cực cùng các nước ASEAN và 
Trung Quốc tăng cường đối 
thoại chính trị, nâng cao hiểu 
biết, tin cậy và tôn trọng lẫn 
nhau, đẩy mạnh hợp tác toàn 
diện, đưa quan hệ hai bên trở 
thành hình mẫu của quan hệ 
đối tác ổn định và bền vững 
giữa các nước láng giềng.

Về tình hình thế giới và 
khu vực, Bộ trưởng Bùi Thanh 
Sơn đề cao tầm quan trọng 
của nỗ lực giữa ASEAN và 
Trung Quốc nhằm duy trì môi 
trường hòa bình, an ninh, ổn 
định, thượng tôn pháp luật ở 
khu vực, thông qua hành động 
có trách nhiệm và hợp tác 
thiện chí, kiềm chế, giải quyết 
hòa bình các tranh chấp, khác 
biệt. Bộ trưởng khẳng định, 
Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các 
nước ASEAN và Trung Quốc
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triển khai đầy đủ, hiệu quả 
Tuyên bố DOC và xây dựng 
Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển 
Đông (COC) hiệu lực, hiệu 
quả, phù hợp với luật pháp 
quốc tế và UNCLOS 1982...

Từ kết quả Hội nghị đặc 
biệt Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN - Trung Quốc, trong 
thời gian tới, công tác tuyên 
truyền cần chú trọng một số  
nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên 
truyền về kết quả Hội nghị, 
trong đó nhấn mạnh những 
nội dung trao đổi giữa các bộ

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao Hợp tác Mekong - Lan 
Thương (MLC) lần thứ 6 được 
tổ chức ngày 8/6/2021 tại 
Trùng Khánh, Trung Quốc. 
Tham dự Hội nghị có Bộ 
trưởng Ngoại giao các nước: 
Campuchia, Lào, Myanmar, 
Thái Lan, Trung Quốc và Việt 
Nam. Hội nghị lần này đánh 
dấu 5 năm hình thành và phát 
triển của MLC, đổng thời đề ra

trưởng ngoại giao ASEAN với 
Bộ trưởng Ngoại giao Trung 
Quốc.

Hai là, tuyên truyền các 
kết quả đạt được trên các lĩnh 
vực hợp tác giữa ASEAN và 
Trung Quốc trong 3 thập kỷ 
qua, một số định hướng phát 
triển quan hệ hợp tác trong 
thời gian tới.

Ba là, tiếp tục tuyên 
truyền về quan hệ đối tác hợp 
tác chiến lược toàn diện Việt 
Nam - Trung Quốc trong thời 
gian qua, phương hướng hợp 
tác trong thời gian tới.

các định hướng cho giai đoạn 
tiếp theo.

Tại Hội nghị, các Bộ 
trưởng đánh giá cao những 
kết quả hợp tác đã đạt dược 
trong 5 năm qua; đồng thời 
khẳng định trong thời gian tới 
sẽ thúc đẩy MLC theo hướng 
củng cố quan hệ láng giềng 
hữu nghị, đóng góp tích cực 
cho phát triển kinh tế - xã hội 
của các nước thành viên, xây

MỘT SỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO 
HỢP TẤC MEKONG - LAN THƯƠNG LẦN THỨ 6
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dựng Cộng đổng ASEAN và 
thực hiện các Mục tiêu phát 
triển bền vững 2030. Các 
Bộ trưởng nhấn mạnh những 
nguyên tắc hợp tác cơ bản 
gồm đồng thuận, bình đẳng, 
tham vấn lẫn nhau, chia sẻ 
lợi ích, tôn trọng Hiến chương 
Liên Hợp quốc, Hiến chương 
ASEAN và luật pháp quốc tế, 
cũng như phù hợp với các quy 
định và luật pháp mỗi nước.

Hội nghị đã thông qua 
3 văn kiện về tăng cường 
hợp tác phát triển bền vững, 
khuyến khích hợp tác giữa các 
địa phương và hợp tác y học 
cổ truyền. Theo dó MLC sẽ 
chú trọng các nội dung:

- Hợp tác nguồn nước và 
môi trường, Hội nghị khẳng 
định tầm quan trọng sống còn 
của hợp tác quản lý nguồn 
nước sông Mekong - Lan 
Thương và thống nhất: Đẩy 
mạnh phối hợp trong giải quyết 
các vấn đề nguồn nước chung 
của khu vực như: bảo vệ môi 
trường sinh thái, quản lý thiên 
tai, ứng phó biến đổi khí hậu; 
giảm thiểu tác động của lũ lụt 
và hạn hán, bảo đảm dịch vụ

vệ sinh và nước sạch; giám 
sát và chia sẻ thông tin nguồn 
nước; nâng cao năng lực quản 
lý và phát triển bền vững 
nguồn nước, phát triển các cơ 
sở hạ tầng về nước; triển khai 
nghiên cứu chung giữa MRC 
và Trung tâm nguồn nước 
MLC về diễn biến thủy văn 
của lưu vực sông Mekong và 
chiến lược thích ứng. Các Bộ 
trưởng nhất trí đẩy nhanh hợp 
tác về môi trường, đặc biệt là 
trong bảo tồn đa dạng sinh 
học, nước sạch và chất lượng 
không khí, cơ sở hạ tầng bền 
vững; xây dựng trung tâm tri 
thức MLC về hạ tầng xanh, 
phát thải thấp và bền vững; 
quản lý tài nguyên rừng.

- Tăng cường hợp tác ứng 
phó dịch COVID-19, đặc biệt 
là trong bảo đảm nguồn cung 
thiết bị và vật liệu y tế cần 
thiết, sản xuất và chuyển giao 
công nghệ vaccine, thúc đẩy 
hợp tác y học cổ truyền.

- Phục hổi kinh tế sau 
đại dịch thông qua thúc đẩy 
thương mại và đầu tư giữa 6 
nước, phát triển kinh tế số, 
hợp tác nông nghiệp, du lịch,
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giáo dục, tăng cường kết nối 
khu vực; phối hợp xây dựng 
Vành đai phát triển kinh tế 
Mekong - Lan Thưdng và gắn 
kết với các hành lang kinh tế 
đã có tại khu vực.

- Khuyến khích hợp tác 
giữa chính quyển địa phương 
6 nước để phát huy tiềm năng 
và lợi thế cạnh tranh của các 
địa phương và nâng cao hiệu 
quả chung của MLC.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng 
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã 
có bài phát biểu khẳng định 
sự coi trọng và đóng góp hiệu 
quả của Việt Nam đối với MLC 
ngay từ những ngày đầu thành 
lập. Trong bối cảnh hiện nay, 
Bộ trưởng cho rằng, MLC cần 
giải quyết 3 yêu cầu cấp bách 
là: ứng phó thành công dịch 
COVID -19, duy trì tăng trưởng 
kinh tế và ngăn chặn suy thoái 
môi trường.

Theo đó, Bộ trưởng Ngoại 
giao Bùi Thanh Sơn đề xuất 4 
nhóm biện phápchính gồm: (1)

Hợp tác chia sẻ thông tin, 
kinh nghiệm về phòng, chống 
COVID-19; chuyển giao công 
nghệ về sản xuất vaccine một 
cách thiết thực, hiệu quả; (2) 
Tạo thuận lợi cho lưu thông 
hàng hóa qua biên giới, đặc 
biệt là những mặt hàng nông 
thủy sản, trái cây tươi; thông 
tin kịp thời cho doanh nghiệp 
về các yêu cầu và tiêu chuẩn 
tiếp cận thị trường; (3) Đẩy 
mạnh hợp tác quản lý và sử 
dụng bền vững nguồn nước 
sông Mekong thông qua tăng 
cường chia sẻ số liệu thủy văn, 
tham vấn xây dựng chính sách 
tài nguyên nước; thực hiện 
dự án chung vể biến đổi khí 
hậu, thiên tai, xâm nhập mặn 
và tăng cường hợp tác giữa 
MLC và ủy hội sông Mê Công 
(MRC); (4) Thúc đẩy phối hợp 
giữa MLC với ASEAN và các 
cơ chế hợp tác khu vực và tiểu 
vùng khác; khuyến khích sự 
tham gia của các địa phương 
vào các chương trình, hoạt 
động của MLC.

NHỮNG TÍN HIỆU TÍCH cực CHO NGÀNH DU LỊCH CHÂU Âu

Ngày 9/6/2021, tại Phiên Strasbourg (Pháp), Nghị viện 
họp toàn thể ở thành phố châu Âu (EP) đã thông qua
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chứng nhận kỹ thuật số về 
COVID tại EU, với 546 phiếu 
ủng hộ, 93 phiếu chống và 51 
phiếu trắng. Các văn bản này 
cần được Hội đồng châu Âu 
chính thức thông qua, trước khi 
có hiệu lực vào ngày 1/7/2021.

“Chứng nhận kỹ thuật số 
về COVID của EU” là một mã 
QR hiển thị trên các thiết bị di 
động thông minh hoặc có thể 
in ra giấy để tiện mang theo 
khi người dùng di chuyển liên 
quốc gia. Mã QR này sẽ cho 
phép cơ quan chức năng theo 
dõi dữ liệu dịch tễ liên quan 
COVID-19 của khách du lịch. 
Chứng nhận gồm 3 nội dung:
(1) Chứng nhận tiêm vaccine;
(2) Kết quả xét nghiệm PCR 
âm tính; (3) Chứng minh có 
miễn dịch sau khi đã mắc 
COVID-19, cho thấy người sở 
hữu chứng chỉ này không làm 
lây lan dịch bệnh.

Chứng nhận kỹ thuật số 
về COVID tại EU có tên chính 
thức là “Chứng chỉ COVID kỹ 
thuật số của Liên minh châu 
Âu” sau khi được gọi là “chứng 
chỉ xanh”, văn bản này do một 
quốc gia thành viên cấp và

phải được các quốc gia khác 
chấp nhận làm bằng chứng 
hợp lệ. Văn bản này được cấp 
miễn phí dưới dạng giấy hoặc 
điện tử. Tuy nhiên, theo các 
quy định, đây không phải là 
một giấy thông hành, mà chỉ 
là bằng chứng về tiêm chủng 
hoặc sàng lọc được cấp ở các 
quốc gia thành viên, có thể 
tương tác và đồng nhất với 
nhau. Người nhập cảnh có 
chứng chỉ này sẽ không phải 
trải qua thời gian cách ly hay 
xét nghiệm khi tới một quốc 
gia thành viên EU khác.

Đối với những người đã 
bình phục, trước mắt, việc 
công nhận chỉ có thể có hiệu 
lực từ ngày thứ 11 sau lần 
xét nghiệm dương tính đầu 
tiên bằng phương pháp PCR. 
Sau này, tùy thuộc vào các 
bằng chứng khoa học, ủy ban 
châu Âu sẽ bổ sung việc công 
nhận các xét nghiệm kháng 
thể hoặc xét nghiệm kháng 
nguyên nhanh trong phạm vi 
của chứng chỉ “bình phục”.

Ý tưỏng về việc tạo ra một 
chứng nhận COVID kỹ thuật 
số của EU nhằm tạo điểu kiện
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thuận lợi cho việc di chuyển 
tự do an toàn của công dân ở 
EU trong đại dịch COVID-19 
đã được ủy ban châu Âu đã 
đưa ra vào ngày 17/3/2021. 
Sau đó, ý tưởng này đã được 
hiện thực hóa ngày 20/5/2021 
khi Nghị viện châu Âu (EP) 
và các quốc gia thành viên 
EU đạt được thỏa thuận về 
“Chứng nhận kỹ thuật số về 
COVID của EU”. Cho đến 
nay, đã có hơn 1 triệu người 
ở châu Âu dã nhận được 
“Chứng nhận kỹ thuật số về 
COVID của EU”. TỈnh đến 
ngày 8/6/2021, 9 quốc gia 
EU đã phát hành chứng nhận 
này, gồm: Hy Lạp, Tây Ban 
Nha, Croatia, Đức, Bulgaria, 
Cộng hòa Czech, Đan Mạch, 
Lithuania và Ba Lan.

Trên thực tế, kể từ khi đại 
dịch COVID-19 bùng phát ở 
châu Âu, du lịch châu Âu đã

trải qua một thời kỳ dài “ngủ 
đông” và chìm trong khủng 
hoảng. Theo Cơ quan Thống 
kê châu Âu (Eurostat), hoạt 
động du lịch ở Liên minh châu 
Âu (EU) đã giảm 52% trong 
năm 2020, do các biện pháp 
phong tỏa để ngăn chặn dịch 
COVID-19. Vì vậy, theo các 
chuyên gia, việc Chứng nhận 
kỹ thuật số về COVID của EU 
vừa được Nghị viện châu Âu 
thông qua, dự kiến đưa vào 
thực hiện từ 1/7/2021 đang 
mang đến kỳ vọng giúp hồi 
sinh ngành du lịch của các 
nước châu Âu. Bên cạnh đó, 
việc ủy ban châu Âu đề xuất 
cho phép du khách đến từ các 
nước thứ ba đã được tiêm đầy 
đủ các liều vaccine phòng 
COVID-19, được phép nhập 
cảnh vào EU sẽ tạo “đòn bẩy” 
cho hoạt động du lịch tăng 
trưởng trở lại.

MỸ BAN HÀNH ĐẠO LUẬT CẤM KỲ THỊ NGƯỜI MỸ Gốc Ấ

Kể từ khi đại dịch 
COVID-19 bùng phát, tại Mỹ, 
tỷ lệ các vụ tấn công thù hận 
nhằm vào người Mỹ gốc Á

đã tăng vọt. Theo Trung tâm 
Nghiên cứu về hận thù và 
chủ nghĩa cực đoan của Đại 
học bang California (Mỹ), tội
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phạm thù hận nhằm vào người 
Mỹ gốc Á ở 16 thành phố lớn 
nhất ở Mỹ trong năm 2020 đã 
tăng gần 150% và tăng 169%, 
trong quý 1/2021 so với cùng 
kỳ năm 2020. Riêng tại thành 
phố New York, nơi có đông 
người gốc Á sinh sống, tội 
phạm kỳ thị, thù hận người gốc 
Á thậm chí còn tăng tới 223%. 
Đáng chú ý, ngày 16/3/2021, 
tại thành phố Atlanta, thủ phủ 
tiểu bang Georgia đã xảy ra 
vụ tấn công xả súng nhằm 
vào người Mỹ gốc Á khiến 8 
người tử vong.

Trong số các nạn nhân 
nêu trên, số người được xác 
định là người Trung Quốc 
chiếm khoảng 44% các vụ 
thù hận; người Hàn Quốc, 
Philippines và Việt Nam lần 
lượt chiếm khoảng 17,9 và 
8%. Các hình thức kỳ thị bao 
gồm: lăng nhục, né tránh, 
tấn công thân thể, quấy rối 
trực tuyến hay vi phạm quyền 
công dân...

Nhằm ngăn chặn số vụ 
hành hung, kỳ thị và phạm 
tội nhằm vào người Mỹ gốc 
Á trong bối cảnh đại dịch

COVID-19 bùng phát tại Mỹ, 
ngày 20/5/2021, Tổng thống 
Mỹ Joe Biden đã kỷ ban hành 
Đạo luật về các tội ác thù 
hận COVID-19 (Đạo luật này 
trước đó đã được thông qua 
tại Hạ viện Mỹ với 364 phiếu 
ủng hộ và 62 phiếu chống, 
tại Thượng viện tỷ lệ này là 
94-1). Đạo luật lên án mạnh 
mẽ các hành vi phân biệt đối 
xử nhằm vào các cộng đồng 
người gốc châu Á tại Mỹ, quy 
định thành lập một đơn vị mới 
tại Bộ Tư pháp có nhiệm vụ 
xem xét các đánh giá về nguy 
cơ hành vi tội ác đối với người 
gốc Á. Đạo luật cũng yêu cầu 
cung cấp nguồn tài trợ cho 
các bang lập đường dây nóng 
để báo cáo các tội ác thù hận 
và đào tạo cơ quan thực thi 
pháp luật về cách ngăn chặn 
và xác định tội phạm thù hận, 
đồng thời chỉ đạo các cơ quan 
liên bang làm việc với các tổ 
chức cộng đồng để nâng cao 
nhận thức về tội ác thù hận 
trong đại dịch.

Ngày 20/5/2021, phát 
biểu tại Nhà Trắng khi đặt bút 
ký vào Đạo luật, Tổng thống
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Mỹ Joe Biden cho biết: “Trong 
năm qua, dã có nhiều người 
Mỹ gốc Á mỗi ngày thức dậy 
đểu lo sợ về sự an toàn của 
mình, ngay cả việc chỉ mở cửa 
và đi xuống phố”. Từ đó, ông 
Joe Biden kêu gọi người Mỹ: 
“Chúng ta cần đoàn kết như 
một dân tộc, một quốc gia, 
một nước Mỹ. Sự căm ghét 
không có chỗ ở Mỹ”.

Theo các chuyên gia, 
mặc dù hành trình chống lại 
hành vi bạo lực với người 
gốc Á nói riêng và nạn kỳ thị 
chủng tộc nói chung ở Mỹ vẫn 
còn rất dài, song việc Tổng 
thống Mỹ ban hành Đạo luật 
về tội ác thù hận trong đại dịch 
COVID-19, đã đánh dấu một 
bước chuyển quan trọng trong 
quá trình hiện thực hóa các 
nỗ lực của chính quyền Tổng 
thống Mỹ Joe Biden nhằm 
bảo vệ cộng đồng người gốc 
Á, đồng thời tạo thêm động 
lực mới thúc đẩy những hành 
động mạnh mẽ hdn trên hành 
trình bảo đảm công lý cho mọi 
người dân.

Việc Tổng thống Mỹ 
Joe Biden ký Đạo luật nhằm

nghiêm cấm kỳ thị người Mỹ 
gốc Á, người Phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng 
nhấn mạnh:“V\ệ\ Nam hết sức 
quan tâm và coi trọng việc 
bảo đảm đời sống ổn định, an 
ninh, an toàn, và bảo vệ các 
quyền và lợi ích hợp pháp của 
cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài. Trên tinh thần đó, 
chúng tôi hoan nghênh việc 
Tổng thống Hoa Kỳ ký ban 
hành Đạo luật về các tội ác 
thù hận COVID-19 để ngăn 
chặn các tội ác nhằm vào 
cộng đồng người Mỹ gốc Á.

Việt Nam mong muốn 
cộng đồng người gốc Việt 
và công dân Việt Nam đang 
sinh sống, làm việc, học tập 
tại Hoa Kỳ, cũng như toàn thể 
cộng đồng người gốc Á và 
kiều dân các nước tại Hoa Kỳ, 
được bảo đảm an toàn, tiếp 
cận bình đẳng các dịch vụ y 
tế, giáo dục, việc làm để tiếp 
tục đóng góp tích cực vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội của 
mỗi nước cũng như quan hệ 
Đối tác Toàn diện Việt Nam - 
Hoa Kỳ”.n
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VĂN BẢN MỚI

Nghi đinh số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 cùa Chính 
piiủ QŨy định chính sách trợ giup xã hội (TGXH) dối với 
đối tượng bảo trợ xã hội. Nghị định gồm 39 diều, có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. Dưới đây là một số nội 
dung chủ yếu của Nghị định.

*Mức chuẩn trợ giúp xã hội:
1. Mức chuẩn TGXH là 

căn cứ xác định mức trợ cấp 
xã hội, mức hỗ trợ kinh phí 
nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; 
mức trợ cấp nuôi dưỡng trong 
cơ sở TGXH và các mức trợ 
giúp xã hội khác.

2. Mức chuẩn TGXH áp 
dụng từ ngày 1/7/2021 là
360.000 đồng/tháng. Tùy theo 
khả năng cân đối của ngân 
sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng 
và tình hình đời sống của đối 
tượng bảo trợ xã hội, cơ quan 
có thẩm quyền xem xét, điều 
chỉnh tăng mức chuẩn TGXH 
cho phù hợp, bảo đảm tương 
quan chính sách đối với các 
đối tượng khác.

3. Tùy thuộc điều kiện kinh 
tế - xã hội tại địa phương, ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 
đổng nhân dân cùng cấp quyết

định: a) Mức chuẩn TGXH, mức 
TGXH áp dụng trên địa bàn 
bảo đảm không thấp hơn mức 
chuẩn TGXH và mức TGXH 
quy định tại Nghị định này; b) 
Đối tượng khó khăn khác chưa 
quy định tại Nghị định này được 
hưởng chính sach TGXH.
*Đối tượng bảo trợ xã 
hội hưởng trọ cấp xẩ hội 
hàng tháng:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi 
không có nguồn nuôi dưỡng 
thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: a) Bị bỏ rơi chưa 
có người nhận làm con nuôi; 
b) Mồ côi cả cha và mẹ; c) Mồ 
côi cha hoặc mẹ và người còn 
lại bị tuyên bố mất tích theo 
quy định của pháp luật; d) Mồ 
côi cha hoặc mẹ và người 
còn lại đang hưởng chế độ 
chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ 
sở TGXH, nhà xã hội; đ) Mồ 
côi cha hoặc mẹ và người còn
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lại đang trong thời gian chấp 
hành án phạt tù tại trại giam 
hoặc đang chấp hành quyết 
định xử lý vi phạm hành chính 
tại trường giáo dưỡng, cơ sô 
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiện bắt buộc; e) Cả cha và 
mẹ bị tuyên bố mất tích theo 
quy định của pháp luật; g) Cả 
cha và mẹ đang hưởng chế độ 
chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ 
sở TGXH, nhà xã hội; h) Cả 
cha và mẹ đang trong thời gian 
chấp hành án phạt tù tại trại 
giam hoặc đang chấp hành 
quyết định xử lý vi phạm hành 
chính tại trường giáo dưỡng, 
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ 
sở cai nghiện bắt buộc; i) Cha 
hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích 
theo quy định của pháp luật và 
người còn lại đang hưởng chế 
độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ 
sở TGXH, nhà xã hội; k) Cha 
hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích 
theo quy định của pháp luật và 
người còn lại đang trong thời 
gian chấp hành án phạt tù tại 
trại giam hoặc đang chấp hành 
quyết định xử lý vi phạm hành 
chính tại trường giáo dưỡng, 
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ 
sở cai nghiện bắt buộc; I) Cha 
hoặc mẹ đang hưởng chế độ 
chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ

sở TGXH và người còn lại 
đang trong thời gian chấp 
hành án phạt tù tại trại giam 
hoặc đang chấp hành quyết 
định xử lý vi phạm hành chính 
tại trường giáo dưỡng, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, cơ sỏ cai 
nghiện bắt buộc.

2. Người thuộc diện quy 
định tại khoản 1 Điểu này 
đang hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng mà đủ 16 tuổi 
nhưng đang học văn hóa, 
học nghề, trung học chuyên 
nghiệp, cao đẳng, đại học văn 
bang thứ nhất thi tiếp tục được 
hưởng chính sách TGXH cho 
đến khi kết thúc học, nhưng tối 
đa không quá 22 tuổi.

3. Trẻ em nhiễm HIV/ 
AIDS thuộc hộ nghèo.

4. Người thuộc diện hộ 
nghèo, hộ cận nghèo chưa có 
chồng hoặc chưa có VỢ; đã 
có chồng hoặc vợ nhưng đã 
chết hoặc mất tích theo quy 
định của pháp luật và đang 
nuôi con dưới 16 tuổi hoặc 
đang nuôi con từ 16 đến 22 
tuổi và người con đó đang học 
văn hóa, học nghề, trung học 
chuyên nghiệp, cao đẳng, đại 
học văn bằng thứ nhất quy 
định tại khoản 2 Điều này (sau 
đây gọi chung là người đơn
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thân nghèo đang nuôi con).
5. Người cao tuổi thuộc 

một trong các trường hợp quy 
định sau đây: a) Người cao 
tuổi thuộc diện hộ nghèo, 
không có người có nghĩa vụ 
và quyển phụng dưỡng hoặc 
có người có nghĩa vụ và quyền 
phụng dưỡng nhưng người này 
đang hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng; b) Người cao tuổi 
từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc 
diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 
không thuộc diện quy định ở 
điểm a khoản này đang sống 
tại địa bàn các xã, thôn vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi dặc biệt khó khăn; 
c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên 
không thuộc diện quy định tại 
điểm a khoản này mà không 
có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội hàng tháng, trợ cấp xã 
hội hàng tháng; d) Người cao 
tuổi thuộc diện hộ nghèo, 
không có người có nghĩa vụ và 
quyền phụng dưỡng, không có 
điều kiện sống ở cộng đồng, 
đủ điểu kiện tiếp nhận vào 
cơ sở TGXH nhưng có người 
nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 
tại cộng đồng.

6. Người khuyết tật nặng, 
người khuyết tật đặc biệt nặng 
theo quy định pháp luật về

người khuyết tật.
7. Trẻ em dưới 3 tuổi 

thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 
nghèo không thuộc đối tượng 
quy định tại các khoản 1,3 và 
6 Điều này đang sống tại địa 
bàn các xã, thôn vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền 
núi đặc biệt khó khăn.

8. Người nhiễm HIV/AIDS 
thuộc diện hộ nghèo không có 
nguồn thu nhập ổn định hàng 
tháng như tiền lương, tiền 
công, lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội, trợ cấp xã hội 
hàng tháng.

Ngoài ra, Nghị định còn 
có các quy định về các nội 
dung: Mức trợ cấp xã hội hàng 
tháng; Hồ sơ thực hiện trợ 
cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng; Thủ tục thực hiện, 
điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 
xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh 
phí chăm sóc hằng tháng; Hỗ 
trợ chi phí mai táng; Đối tượng 
được nhận chăm sóc, nuôi 
dưỡng tại cộng đồng; Chế độ 
đối với hộ gia đình, cá nhân 
chăm sóc, nuôi dưỡng đối 
tượng; Thẩm quyền, điều kiện, 
thu tục dừng TGXH tại cơ sở 
trợ giúp xã hội...a
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Trao nổi kinh nghiệm thực tiễn

Bước khở i sắc
của du lịc h  Sóc Trăng

THIẾN HƯƠNG

Vớỉ việc tập trung thực hiện đồng hộ các nhiệm vụ, 
giải pháp, hoạt động du lịch của tỉnh Sóc Trăng đã 

có những khởi sắc và chuyển biến tích cực, mang 
lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm trở lại đây, 

chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch trên địa bàn 
tỉnh từng bước được nâng lên, lượng khách du lịch 
và doanh thu từ du lịch tăng cao và ổn định. Qua 

đó, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh, nhất là nguồn thu ngân sách và giải quyết 

việc làm cho lao động địa phương.

*Ngành kinh tế quan trọng
Sóc Trăng là tỉnh thuộc 

vùng châu thổ Đồng bằng 
Sông Cửu Long, với 50 km 
chiều dài sông Hậu và 72 
km bờ biển. Bên cạnh lợi thế 
về phát triển nông, lâm, thủy 
sản, Sóc Trăng còn có nhiều 
tiềm năng để phát triển du 
lịch với các loại hình du lịch

đặc trưng, như du lịch sinh 
thái, du lịch tâm linh, văn hóa 
lễ hội, lịch sử. Chính vì vậy, 
trong những năm qua, tỉnh đã 
đặc biệt quan tâm nhằm phát 
triển du lịch tương xứng với 
tiềm năng, lợi thế của tỉnh, 
phấn đấu đưa du lịch phát 
triển trở thành ngành kinh tế 
quan trọng.
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Ngày 2-8-2016, Tỉnh ủy 
đã ban hành Nghị quyết số 
05-NQ/TU của Tỉnh ủy vể 
“Phát triển du lịch tĩnh Sóc 
Trăng đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2025”. Nghị 
quyết xác định, du lịch là một 
ngành kinh tế quan trọng 
của tỉnh; phát triển du lịch 
gắn với quảng bá hình ảnh 
địa phương, văn hóa và con 
người Sóc Trăng, giải quyết 
việc làm, cải thiện đời sống 
nhân dân, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội; phát triển du 
lịch gắn liền với xây dựng 
nông thôn mới và tập trung 
đầu tư hạ tầng giao thông 
kết nối với khu, điểm du lịch, 
phát triển đồng bộ các dịch 
vụ phục vụ khách du lịch 
trong và ngoài nước. Trên cơ 
sở đó, Nghị quyết của Tỉnh 
ủy nêu rõ ba định hướng, 
gồm phát triển du lịch tâm 
linh, văn hóa lễ lội, lịch sử tại 
các điểm chùa, các điểm di 
tích cấp quốc gia, cấp tỉnh... 
và nâng cao tầm vóc của các 
sự kiện lễ hội độc đáo của ba 
dân tộc Kinh - Khmer - Hoa; 
phát triển du lịch sinh thái,

sông nước miệt vườn trên hệ 
thống cù lao dọc sông Hậu 
và huyện Cù Lao Dung, kết 
hợp các vườn cây ăn trái của 
huyện Kế Sách; phát triển 
du lịch sinh thái rừng ngập 
mặn khu vực huyện Trần Đề 
và thị xã Vĩnh Châu, kết hợp 
với phát triển điện gió, du lịch 
biển,... Mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2020 là du lịch trở thành 
ngành kinh tế quan trọng, 
mang tính chuyên nghiệp, 
thân thiện với môi trường; cơ 
sở vật chất phục vụ du lịch 
được đầu từ đồng bộ; sản 
phẩm du lịch đa dạng, có 
thương hiệu, mang tính đặc 
thù, có sức cạnh tranh; thu 
hút ngày càng nhiều khách 
du lịch và Sóc Trăng là một 
trong những điểm đến yêu 
thích của du khách trong và 
ngoài nước. Theo đó, để đạt 
mục tiêu này, Nghị quyết 
của Tỉnh ủy yêu cầu thực 
hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp gồm tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về phát 
triển du lịch; tiếp tục phát 
huy và khai thác tiềm năng, 
thế mạnh du lịch; đầu tư phát
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triển cơ sở vật chất và xây 
dựng sản phẩm du lịch; phát 
triển nguồn nhân lực du lịch 
và tăng cường công tác quản 
lý nhà nước về du lịch.
*BƯỚC khởi sắc

Nhận thức được tầm 
quan trọng của việc phát triển 
du lịch, thời gian qua, các 
cấp ủy đảng, chính quyền 
trong tỉnh đã tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo phát triển 
du lịch, xem phát triển du lịch 
là một nhiệm vụ quan trọng 
trong phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh; các đoàn thể, 
tổ chức chính trị - xã hội tích 
cực tuyên truyền, vận động 
doanh nghiệp, người dân 
tham gia phát triển các sản 
phẩm, dịch vụ phục vụ khách 
du lịch. Công tác thông tin, 
tuyên truyền giúp người dân, 
doanh nghiệp nắm bắt và 
đồng thuận với chủ trương, 
đường lối của Đảng bộ, qua 
đó nâng cao nhận thức về 
phát triển du lịch. Ngoài ra, 
công tác tuyên truyền cũng 
góp phần thu hút các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trong cả

nước đến tìm hiểu về các dự 
án du lịch của tỉnh.

Cùng với công tác tuyên 
truyền, các cấp ủy đảng và 
chính quyền chủ động xây 
dựng các đề án, dự án, kế 
hoạch phát triển du lịch tại 
địa phương, đơn vị và tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện các chương 
trình, kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết số 05-NQ/TU cua 
Tĩnh ủy. Đặc biệt, Hội đồng 
nhân dân tĩnh đã ban hành 
các nghị quyết về hỗ trợ phát 
triển du lịch; qua đó, tạo điều 
kiện thuận lợi để các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân dễ 
dàng tiếp cận và tham gia 
các hoạt động kinh doanh 
dịch vụ du lịch.

Sóc Trăng hiện có 8 di 
tích lịch sử cấp quốc gia và 
39 di tích cấp tỉnh, với nhiều 
lễ hội độc đáo và nhiều món 
ăn đặc sản của ba dân tộc 
Kinh - Khmer - Hoa... Những 
năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các 
ngành, đơn vị liên quan đầu 
tư nâng cấp hạ tầng du lịch 
và khai thác, nâng cao tầm
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vóc các sự kiện, lễ hội độc 
đáo của ba dân tộc; kêu gọi 
đầu tư dự án du lịch tại các 
huyện Cù Lao Dung, Châu 
Thành, Trần Đề, Mỹ Tú, 
Kế Sách, TX.Ngã Năm và 
TP.SÓC Trăng. Với những 
quan tâm đầu tư, nhiều điểm 
du lịch tâm linh tiêu biểu đã 
được nâng cấp, mở rộng, 
nâng chất về cảnh quan và 
chất lượng các dịch vụ phục 
vụ cho du khách, như: chùa 
Mahatup (chùa Dơi), chùa 
Sro Lôn (chùa Chén Kiểu), 
chùa Kh’leang...; nhiều dự án, 
hạng mục công trình được xây 
dựng mới như Khu Văn hóa 
Tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng 
(Thiền viện Trúc Lâm), công 
trình ngôi Sala và tượng Phật 
nằm tại chùa Som Rong,... 
thu hút ngày càng đông du 
khách đến chiêm bái, tham 
quan, du lịch. Bên cạnh đó, 
loại hình du lịch cộng đổng 
của tỉnh cũng đã hình thành 
và từng bước phát triển như 
các Cụm du lịch cộng đồng 
tại xã Hưng Phú (Mỹ Tú), tại 
huyện Cù Lao Dung, cồn 
Mỹ Phước (Kế Sách)... với

cảnh quan sinh thái tự nhiên, 
đậm chất đồng quê, thu hút 
du khách khi tham quan trải 
nghiệm. Cùng với đó, các 
lễ hội truyền thống của tỉnh 
đã được nâng cấp và đi vào 
nể nếp, đảm bảo phát huy 
truyền thống văn hóa của ba 
dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, 
quy mô các lễ hội ngày càng 
được nâng lên như: Lễ hội 
Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 
được nâng lên lễ hội cấp Khu 
vực ĐBSCL, Lễ hội Nghinh 
Ông được công nhận di sản 
văn hóa phi vật thể quốc gia.... 
Ngoài ra, tỉnh còn có 6 di sản 
văn hóa phi vật thể được Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công nhận tạo ra sản phẩm 
du lịch phong phú góp phần 
phục vụ du khách. Bên cạnh 
tiềm năng từ các loại hình du 
lịch, nhằm thu hút khách du 
lịch, các sở, ngành tỉnh đã 
thực hiện các đề án, dự án 
nhằm bảo vệ và phát triển 
các nguồn tài nguyên sẵn 
có, tạo điều kiện thuận lợi thu 
hút các nhà đầu tư và lồng 
ghép triển khai chương trình, 
các mô hình sản xuất trong
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lĩnh vực nông - lâm - ngư 
nghiệp theo hướng tiếp cận 
mới, như các dự án bảo tồn 
loài sinh cảnh rừng tràm Mỹ 
Phước, thành lập khu dự trữ 
thiên nhiên rừng ngập mặn 
Cù Lao Dung, “ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công 
nghệ xây dựng mô hình vườn 
cây ăn trái kết hợp với du 
lịch sinh thái sông nước miệt 
vườn và sinh thái đất ngập 
nước tại huyện Cù Lao Dung 
và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”, 
Đề án Phát triển du lịch cộng 
đồng giai đoạn 2017 - 2020 
tỉnh Sóc Trăng...

Để phát triển cơ sở vật 
chất và xây dựng sản phẩm 
du lịch, tỉnh đã tập trung 
vào những hạng mục trọng 
yếu, có tính chất động lực 
và bước đầu đáp ứng được 
nhu cầu phát triển và tạo 
đà cho ngành du lịch tăng 
trưỏng trong thời gian tới. 
Trong đó, từ năm 2016 đến 
nay, tỉnh đã quan tâm bố trí 
ngân sách nhà nước đầu tư 
trực tiếp nâng cấp, sửa chữa 
đường vào điểm tham quan 
du lịch và hỗ trợ giải phóng

mặt bằng thu hút nhà đầu 
tư, với tổng kinh phí gần hơn 
562 tỷ đồng; hỗ trợ nâng 
cấp các điểm tham quan 
với tổng kinh phí gần 3,9 tỷ 
đồng; dành 1.925 tỷ đồng 
đầu tư và nâng cấp nhiều 
tuyến đường giao thông quan 
trọng để phát triển du lịch... 
Bên cạnh nguồn vốn ngân 
sách Nhà nước, từ việc chú 
trọng “xã hội hóa” trong phát 
triển du lịch, đến nay đã có 
trên 10 dự án du lịch, hạng 
mục công trình xã hội hóa 
được triển khai, trong đó một 
số dự án mang lại hiệu quả 
tích cực (tiêu biểu như dự án 
tuyến tàu cao tốc Trần Đề - 
Côn Đảo), tạo động lực cho 
phát triển nhiều loại hình du 
lịch, sản phẩm du lịch mới 
của tỉnh.

Qua việc đầu tư cho phát 
triển nguồn nhân lực du lịch 
và tăng cường công tác quản 
lý nhà nước về du lịch đã giúp 
cho nguồn nhân lực phục vụ 
du lịch có bước phát triển, 
chất lượng phục vụ du khách 
được nâng lên; an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội, vệ sinh
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môi trường tại các khu, điểm 
du lịch được cải thiện, lượng 
khách du lịch và doanh thu 
du lịch có sự tăng trưởng khá 
qua các năm. Công tác xúc 
tiến, quảng bá du lịch được 
đổi mới đã tạo được hiệu ứng 
tích cực, sức lan tỏa mạnh, 
tạo được thương hiệu tốt về 
du lịch Sóc Trăng, từ đó mở 
rộng được thị trường, liên kết 
được nhiều công ty lữ hành 
trong nước thường xuyên 
đưa khách về Sóc Trăng. 
Trong 5 năm qua, tỉnh đã 
tiếp 59 nhà đầu tư đến liên 
hệ, tìm hiểu dự án để đầu 
tư, đến nay có 4 dự án đã 
được đầu tư và đưa vào hoạt 
động. Hiện nay có 43 công 
ty lữ hành trong nước đã đưa 
khách du lịch Sóc Trăng theo 
các tour chính.

Từ những nỗ lực thực 
hiện hiệu quả công tác du 
lịch theo tinh thần Nghị quyết 
số 05-NQ/TU, đến nay tỉnh 
đã công nhận 4 điểm du lịch 
cấp tỉnh, đạt 57% chỉ tiêu 
Nghị quyết. Trong 4 năm từ 
2016 - 2019, tổng lượt khách 
du lịch đến Sóc Trăng là gần

7,4 lượt, vượt chỉ tiêu Nghị 
quyết; doanh thu du lịch đạt 
2.795 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 
Nghị quyết. Năm 2020, do 
ảnh hưởng COVID-19, lượng 
khách du lịch đến tỉnh giảm 
mạnh cả về lượng khách và 
doanh thu.

Có thể nói rằng, với việc 
quán triệt sâu sắc và tập 
trung nỗ lực thực hiện tốt 
các nhiệm vụ, giải pháp của 
các cấp, các ngành theo tinh 
thần Nghị quyết số 05-NQ/ 
TU của Tỉnh ủy, hoạt động 
du lịch của tỉnh Sóc Trăng 
trong những năm gần đây 
đã có những khởi sắc và 
chuyển biến tích cực, mang 
lại hiệu quả thiết thực. Tuy 
còn đó những hạn chế cần 
tiếp tục khắc phục, song kết 
quả bước đầu đạt được là cơ 
sở và động lực cần thiết để 
du lịch của tĩnh tiếp tục phát 
triển và trở thành ngành kinh 
tế quan trọng của tỉnh, góp 
phần thực hiện thành công 
mục tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh trong giai 
đoạn mới.G
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Hoạt động Công đoàn Sóc Trăng
qua nửa nhiệm ky

KHÁNH NGOC
Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng

Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 
2018'2023 với phương châm “Đổi mới, dân chủ, 

đoàn kết, trách nhiệm” đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng 
tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, nâng cao hiệu 

quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, 
chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công 

đoàn (ĐVCĐ) và xây dựng đội ngủ cán bộ công 
đoàn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 

(LĐLĐ) tính tập trung thụt hiện từ đầu nhiệm kỳ 
đến nay và đạt được những kết quả tích Cực.

T heo đó Ban thường 
vụ LĐLĐ tỉnh đã ban 
hành 4 chương trình, 

7 kế hoạch để cụ thể hóa và 
triển khai hiệu quả các nhiệm 
vụ trọng tâm và đột phá mà 
Nghị quyết Đại hội XII Công 
đoàn Việt Nam và Nghị quyết 
Đại hội X Công đoàn tỉnh đã 
đề ra. Trong đó, thực hiện 
Chương trình “Tập trung chăm 
lo lợi ích cho ĐVCĐ, thành lập 
công đoàn cơ sở”, các cấp 
công đoàn đã có nhiều dổi

mới nội dung và phương thức 
hoạt động, hướng mạnh về 
cơ sở; chủ động tìm đối tác, 
đàm phán, ký kết 23 bản thỏa 
thuận hợp tác với các tổ chức, 
đơn vị, doanh nghiệp, giúp 
cho trển 42.911 ĐVỎĐ được 
hưởng lợi; tập trung nâng cao 
chất lượng bữa ăn cas cho 
người lao động, đến nay có 
118/140 doanh nghiệp đã hỗ 
trợ bữa ăn cas cho người lao 
động (đạt 84,3%, tăng 1,5% so 
với đầu nhiệm kỳ). Bên cạnh
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đó, phát huy tốt chức năng đại 
diện, bảo vệ quyển, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho đoàn 
viên, công nhân, viên chức, lao 
động (CNVCLĐ), Công đoàn 
chủ động phối hợp với các cơ 
quan chức năng, chính quyền 
có nhiều giải pháp thiết thực 
chăm lo đời sống cho đoàn 
viên thông qua chương trình 
“Tết sum vầy”, “Tháng Công 
nhân”, “Mái ấm Công đoàn” 
hàng năm. Từ nguồn kinh phí 
vận động được và của Công 
đoàn, đã tặng 97.353 phần 
quà trị giá trên 47,5 tỷ đồng 
ĐVCĐ, CNVCLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn, bệnh tật; trao 579 
suất học bổng, 361.000 quyển 
tập với tổng kinh phí trên 2,519 
tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 
219 căn nhà “Mái ấm công 
đoàn” trị giá gần 9,4 tỷ đổng; 
hỗ trợ 8 ĐVCĐ có nhà bị thiên 
tai, hỏa hoạn với trị giá 29 triệu 
đồng. Từ đó giúp cho đoàn 
viên - CNVCLĐ an tâm công 
tác, ra sức thi đua, nâng cao 
trách nhiệm trong công tác, lao 
động, sản xuất để hoàn thành 
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, góp phần quan 
trọng vào việc thực hiện thắng 
lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của

ngành, địa phương.
Thực hiện Chương trình 

“Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ 
đại diện, bảo vệ quyển lợi hợp 
pháp của đoàn viên và người 
lao động”, đến nay có 95% 
Bản thỏa ước lao động tập thể 
được ký kết, trong đó phần lớn 
bản thỏa ước có nội dung có 
lợi hơn cho người lao động so 
với quy định pháp luật. Hằng 
năm, có 100% cơ quan, đơn 
vị sự nghiệp công lập tổ chức 
hội nghị cán bộ, công chức, 
viên chức; 85,4% CĐCS ngoài 
nhà nước tham gia đối thoại 
và đã tổ chức được 634 cuộc 
đối thoại tại nơi làm việc. Phát 
huy hiệu quả của Văn phòng 
tư vấn pháp luật, 3 năm qua, 
có 431 lượt CNLĐ đến tư 
vấn. Cùng với đó, công đoàn 
còn tuyên truyền, vận động 
CNLĐ chấp hành pháp luật, 
chung tay tháo gỡ khó khăn 
trong sản xuất, kinh doanh với 
doanh nghiệp; qua đó tạo nên 
sự gắn bó giữa doanh nghiệp, 
công đoàn và người lao động, 
góp phần làm cho quan hệ lao 
động trong các doanh nghiệp 
cơ bản ổn định.

Nâng cao chất lượng của 
đội ngũ cán bộ CĐCS được
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xác định là nhiệm vụ trọng tâm 
đối với tổ chức Công đoàn. 
Để cụ thể hóa khâu đột phá 
về xây dựng đội ngũ cán bộ 
CĐ và Nghị quyet 03/NQ-BCH 
của Ban Chấp hành Tổng 
LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường 
vụ LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo 
thực hiện Chương trình số 45/ 
CTr-LĐLĐ về “Tiếp tục nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
công đoàn gắn với chất lượng 
hoạt động của công đoàn các 
cấp”. Với mục tiêu là xây dựng 
đội ngũ cán bộ công đoàn 
chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí 
tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, 
tổ chức công đoàn các cấp 
luôn quan tâm đến việc bồi 
dưỡng nâng cao năng lực, kỹ 
năng nghiệp vụ cho cán bộ 
công đoan nhất là CĐCS. Đến 
nay, có 100% cán bộ công 
đoàn chuyên trách và hầu 
hết cán bộ công đoàn không 
chuyên trách được bồi dưỡng, 
tập huấn nghiệp vụ công tác 
công đoàn.

Cùng với việc tập trung 
thực hiện 3 khâu đột phá, các 
cấp công đoàn đã đổi mới công 
tác tuyên truyền, vận động 
CNLĐ chấp hành pháp luật, 
nâng cao bản lĩnh chính trị, tác

phong công nghiệp và kỷ luật 
lao động; nâng cao trình độ, 
kỹ năng nghề nghiệp; chia sẻ, 
chung tay tháo gỡ khó khăn 
trong sản xuất, kinh doanh 
với doanh nghiệp, tạo nên sự 
gắn bó giữa doanh nghiệp, 
công đoàn và người lao động. 
Với việc đổi mới phương pháp 
tuyên truyền, đặc biệt là công 
tác truyền thông công đoàn 
thông qua trang thông tin điện 
tử, Zalo, Fanpage công đoàn 
đã kịp thời cung cấp thông tin 
về các chế độ, chính sách liên 
quan đến đoàn viên, CNVCLĐ; 
tổ chức 2 cuộc thi “Nét đẹp 
công đoàn” và hiện tại đang tổ 
chức cuộc thi trực tuyến Tìm 
hiểu Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng và Nghị quyết Đại 
hội XIV của Đảng bộ tỉnh trên 
mạng xã hội Facebook, thu hút 
đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ 
tham gia. Trong công tác thi 
đua, trọng tâm là phong trào 
thi đua “Lao động giỏi” , “Lao 
động sáng tạo”, “Trung thành, 
trách nhiệm, liêm chính, sáng 
tạo” gắn với Cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”... đã có 24.885 giải 
pháp, sáng kiến dược áp dụng
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trong thực tiễn, 553 công trình 
sản phẩm hoàn thành làm lợi 
gần 8,7 tỷ đồng; có nhiều tập 
thể, cá nhân điển hình tiên tiến 
được biểu dương, khen thưởng 
cấp Nhà nước, cấp Tổng 
LĐLĐ (Chủ tịch nước tặng 103 
Huân chương các loại; Thủ 
tướng Chính phủ tặng 1 Cờ 
thi đua, 359 Bằng khen; Tổng 
LĐLĐ tặng 7 Cờ thi đua, 92 
Bằng khen, 20 bằng Lao động 
sáng tạo, 2 Chiến sĩ thi đua cơ 
sở Tổng LĐLĐ). Ngoài ra, có 1 
cá nhân được tặng giải thưởng 
Nguyễn Đức Cảnh, 232 công 
nhân có thành tích tiêu biểu 
trong lao động sản xuất được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen; có 89% lượt nữ đoàn 
viên đạt danh hiệu “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà”.

Để hoàn thành thắng lợi 
các chỉ tiêu Nghị quyết Đại 
hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 
2018-2023, các cấp công đoàn 
trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu 
thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng 
tâm, 13 chỉ tiêu và 3 khâu đột 
phá; cụ thể hóa Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, Đại 
hội XIV của Đảng bộ tỉnh vào 
chương trình hành động của tổ 
chức công đoàn; tập trung lựa

chọn các nội dung liên quan 
đến lao động, việc làm, chăm 
lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
cho người lao động; phát triển 
các phương thức tuyên truyền 
có tác động nhanh, sức lan tỏa 
rộng như Internet, mạng xã hội 
và đưa các hoạt động văn hóa 
tinh thần đến đông đảo công 
nhân, người lao động; tiếp tục 
đổi mới nâng cao chất lượng 
tổ chức, phương thức hoạt 
động công đoàn cho phù hợp 
với tình hình mới, xây dựng 
công đoàn các cấp, đặc biệt là 
CĐCS ngày càng vững mạnh.

Với những kết quả mà 
các cấp công đoàn trong tỉnh 
đã đạt được nửa nhiệm kỳ 
qua, cùng sự đoàn kết, quyết 
tâm của đội ngũ cán bộ, đoàn 
viên, người lao động trong tỉnh 
sẽ là điểu kiện quan trọng để 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc 
Trăng nhiệm kỳ 2018-2023. 
Qua đó, góp phần quan trọng 
cùng Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân tỉnh thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 
phòng - an ninh, xây dựng 
hệ thống chính trị ngày càng 
vững mạnh.o
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Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết về

“Gương điển hình tiêu biểu học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

HỔNG VÃN

T rong chuỗi hoạt động 
Sơ kết 05 năm thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TVV, 

ngày 15/5/2016 cũa Bộ Chính 
trị khóa XII, kỷ niệm 131 năm 
ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 
-19/5/2021), 110 năm ngày 
Bác ra đi tìm đường cứu nước 
(5/6/1911 - 5/6/2021), hướng 
tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 
Sóc Trăng (4/1992 - 4/2022), 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ 
chức Cuộc thi viết về “Gương 
điển hình tiêu biểu học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” năm 
2021 với mục đích khẳng định 
hơn nữa giá trị to lớn, ý nghĩa 
thực tiễn cũng như sức lan tỏa 
của việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong cộng đồng

thông qua việc phát hiện, ghi 
nhận và biểu dương những cá 
nhân, tập thể tiêu biểu, gương 
“người tốt, việc tốt” trong học 
tập và làm theo tấm gương 
Bác Hồ, trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng thời gian qua.

Hơn 5 tháng phát động 
trong toàn tỉnh, Ban Tổ chức 
Cuộc thi nhận được 1.294 tác 
phẩm của 1.268 tác giả dự thi 
(Trong đó có 26 tác giả tham 
dự với 2 tác phẩm). Cuộc thi 
đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt 
tình của đông đảo đội ngũ văn 
nghệ sĩ, các nhà báo, phóng 
viên, cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, chiến sĩ công 
an, quân sự, biên phòng, giáo 
viên, sinh viên, học sinh đến 
từ các cơ quan, đơn vị và địa 
phương trong toàn tỉnh. Trong
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đó ghi nhận các đơn vị có số 
lượng bài dự thi khá lớn như 
Thị xã Ngã Năm, huyện Long 
Phú, Đảng ủy các Cơ quan 
và Doanh nghiệp tỉnh, thành 
phố Sóc Trăng, huyện Cù Lao 
Dung, huyện Kế Sách cùng với 
sự góp mặt của đông đảo các 
tác giả công tác trong ngành 
Giáo dục với 683 tác giả tham 
gia dự thi. Đặc biệt Cuộc thi 
thu hút 100 em học sinh Trung 
học cơ sở, trung học pho 
thông gửi bài dự thi đến từ các 
đơn vị huyện Kế Sách, huyện 
Mỹ Tú, huyện Châu Thành, 
Thành phố Sóc Trăng, Thị xã 
Ngã Năm, huyện Thạnh Trị.

Cuộc thi không chỉ thành 
công với số lượng bài dự thi 
lớn mà còn ở chất lượng, hiệu 
quả tuyên truyền và sức lan 
tỏa của các tác phẩm dự thi 
với nhiều điểm nổi bật được 
ghi nhận.

Thứ nhất, rất nhiều tác 
phẩm dự thi được các tác giả 
chăm chút, đầu tư kỹ lưỡng, 
công phu về hình thức, cách 
trình bày tác phẩm đẹp mắt, 
sáng tạo, hình ảnh minh họa 
được chọn lọc kỹ càng phản 
ánh được giá trị tác phẩm, làm 
nổi bật nội dung, hoạt động

của nhân vật về tinh thần trách 
nhiệm với dân, với nước, với 
công việc được giao, về tình 
yêu thương con người, về đạo 
đức cách mạng trong sáng và 
tinh thần nhân văn cao cả.

Thứ hai, các tác giả 
tham gia Cuộc thi thể hiện sự 
nghiêm túc trong sự lựa chọn 
nhân vật dể giới thiệu đến 
công chúng, đó là những con 
người Sóc Trăng trong quá 
trình sống, làm việc, cống hiến 
không mệt mỏi vì cộng đồng, 
vì lí tưởng của Đảng. Rất nhiều 
nhân vật mới, rất tiêu biểu 
điển hình trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Đó có thể 
là nhân vật với rất nhiều hoạt 
động nổi bật được báo chí đưa 
tin hay nhận các giải thưởng 
của các ngành thông qua các 
hoạt động thi đua yêu nước; 
nhưng có rất nhiều tác giả 
giới thiệu nhân vật là những 
con người hết sức bình dị, đời 
thường nhưng lại có ý chí kiên 
cường, nghị lực vượt khó và 
một trái tim nhân hậu mà mỗi 
chúng ta ít nhất một lần bắt 
gặp trong cuộc sống quanh 
mình. Đó có thể là người bí thư 
chi bộ luôn hết lòng với công
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tác tuyên truyền, vận động 
người dân tham gia xây dựng 
cơ sở hạ tầng địa phương; là 
nhà khoa học với khát vọng 
đưa hạt gạo quê hương vươn 
tầm thế giới; là người thầy 
giáo với tâm niệm “sống là 
cho đâu chỉ nhận riêng mình”, 
luôn giúp đỡ những người có 
hoàn cảnh khó khăn; là người 
cán bộ Đoàn luôn xông xáo, 
nhiệt tình với phong trào thanh 
niên, thực hiện nhiều mô hình 
có ý nghĩa vì cộng đồng; một 
nông dân lao động sản xuất 
giỏi và miệt mài với công tác 
từ thiện; một người đội trưởng 
mẫu mực, một em học sinh 
mồ côi cha mẹ nhưng quyết 
tâm vượt lên hoàn cảnh khó 
khăn trở thành học sinh giỏi và 
cũng có khi đó chính là người 
cha, người mẹ kính yêu của 
chính mình.... Tất cả đều được 
tác giả trân quý, yêu mến bởi 
những hoạt động đời thường, 
bình dị mà cao cả ấy.

Thứ ba, Cuộc thi thu hút 
sự tham gia của rất nhiều tác 
giả không chuyên, nhiều cây 
bút mới với xuất hiện nhiều bài 
ký văn học có cách viết đậm 
chất hình tượng, hàm chứa 
cảm xúc và có giá trị tư tưởng

cao. Tác giả đã mang đến cho 
người đọc những câu chuyện 
thực tế cảm động về những 
việc làm bình dị mà cao quý: 
noi theo gương Bác, làm theo 
Bác, vượt qua mọi khó khăn 
để hoàn thành nhiệm vụ, nêu 
cao dạo đức cách mạng, cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư, hết lòng hết sức phục vụ 
Nhân dân với ý thức, trách 
nhiệm, lòng nhân ái, tình yêu 
thương con người.

Ghi nhận, đánh giá cao 
chất lượng bài thi và với tinh 
thần làm việc nghiêm túc, 
khách quan, công tâm, Ban 
Giám khảo Cuộc thi đã chọn 
ra 21 tác phẩm của 21 tác giả 
để trao giải thưởng, bao gồm: 
1 giải A, có 3 giải B, 7 giải c, 
10 giải Khuyến khích, 1 giải 
tác phẩm trình bày sáng tạo, 
cùng với 11 nhân vật được thể 
hiện trong 11 tác phẩm đạt 
giải A, B, c được tặng quà lưu 
niệm của Ban Tổ chức Cuộc 
thi.

Có thể nói Cuộc thi viết 
về “Gương tiêu biểu học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” năm 
2021 đã thành công tốt đẹp. 
Một cách làm mới, sáng tạo
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trong phát hiện, biểu dương, 
khen thưởng và nhân rộng các 
cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất 
sắc trong việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trên địa bàn 
tỉnh. Cuộc thi không chỉ là hoạt 
động tiếp nối chuỗi sự kiện kỷ 
niệm 131 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và sự kiện 5 
năm thực hiện Chỉ thị số 05- 
CT/TW của Bộ Chính trị khóa 
XII về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh 
mà còn là sự khuyến khích, cổ 
vũ, động viên tất cả cán bộ, 
công chức, viên chức, sinh 
viên, học sinh và quần chúng 
nhân dân tích cực, hăng hái 
tham gia thi đua học tập, lao 
động, sản xuất để ngày càng 
có nhiều hơn nữa điển hình 
tiêu biểu trong học tập và làm 
theo Bác của tỉnh Sóc Trăng.

Cuộc thi viết lần này góp 
phần tạo chuyển biến tích 
cực trong nhận thức, tình cảm 
và hành động; phát huy hơn 
nữa phong trào tu dưỡng, rèn 
luyện và làm theo tấm gương 
đạo đức, phong cách của Bác 
như một công việc thường 
xuyên của mỗi người, để xã

hội ta có thêm nhiều người 
tốt, làm thêm nhiều việc tốt, 
mô hình hay, cách làm sáng 
tạo, nhân lên những cái dẹp, 
cái tích cực, đẩy lùi những 
cái xấu, cái ác, cái tiêu cực. 
Từ đó, thúc đẩy việc học tập 
và làm theo gương Bác ngày 
càng đi vào chiều sâu, ngày 
càng thiết thực và đạt hiệu 
quả hơn; củng cố niềm tin, 
khẳng định giá trị to lớn của tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong công cuộc 
xây dựng và phát triển quê 
hương Sóc Trăng. Đây là nền 
tảng, động lực để các cấp, 
các ngành, các địa phương 
trong tỉnh đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trước hết là học tập, tuyên 
truyền, giáo dục và thực hiện 
tốt Ket luận số 01-KƯTW 
ngày 18/5/2021 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
so 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị, khoá XII và 
chuyên đề toàn khoá: Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về ý 
chí tự lực, tự cường và khát 
vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc.n

7 0  THÔNG BÁO NỘI BỘ 7 - 2021



ủy ban M ặt trận  Tố quốc Việt Nam huyện Cù Lao Dung:

Lan tỏa cách làm hay
về vận động xây cầu nông thôn
THÁI HÒA

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, 

những năm qua, ủy ban Mặt trận T ổ  quốc 
(M TTQ ) Việt Nam huyện Cù Lao Dung đã linh 

hoạt, khéo léo trong công tác vận động và công khai 
dân chủ trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhờ đó, 
công tác vận động xây cầu giao thông phục vụ dân 

sinh ngày càng mang lại kết quả rất tích cực.

Nằm ỗ giữa sông Hậu, 
Cù Lao Dung được biết 
đến là một vùng đất 

xanh mát với nhiều cây cối và 
sông rạch. Đây vừa là lợi thế 
tạo nên nét đặc trưng về sinh 
thái và cảnh quan thiên nhiên, 
song cũng vừa tạo ra khó 
khăn về giao thông nông thôn 
trong vùng. Hiểu được khó 
khăn của người dân xứ cù lao, 
nhiều năm qua, Ban Thường 
trực ủy ban MTTQ huyện Cù

Lao Dung đã đề ra một trong 
những nội dung hoạt dộng 
quan trọng cần nỗ lực thực 
hiện tốt là vận động xây cầu 
giao thông cho các địa phương 
trong huyện.

Xác định phương châm 
xây cầu nông thôn để phục 
dân sinh, vì lợi ích cộng đồng, 
trên cơ sở kế hoạch đã để ra, 
những năm qua, Ban Thường 
trực ủy ban MTTQ huyện Cù 
Lao Dung đã đẩy mạnh công

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 71



tác vận động để tranh thủ sự 
ủng hộ của các tổ chức từ 
thiện, cá nhân trong và ngoài 
tỉnh, của nhân dân địa phương 
để thực hiện các công trình. 
Quá trình thực hiện các công 
trình, Ban Thường trực ủy ban 
MTTQ huyện Cù Lao Dung 
phối hợp chặt chẽ với các 
đoàn thể phát huy tối đa vai 
trò của mình trong công tác 
tuyên truyền, vận động người 
dân cùng tham gia thực hiện 
xây dựng nông thôn mới theo 
11 nội dung do Ban Dân vận 
Tỉnh ủy phát động; đồng thời, 
chủ động phối hợp với các tổ 
chức thành viên và MTTQ các 
cấp trong huyện tiến hành vận 
động các nguồn lực, kinh phí 
trong và ngoài huyện để thực 
hiện công tác an sinh xã hội và 
xây dựng các công trình giao 
thông. Bên cạnh đó, trước khi 
thực hiện một công trình, ủy 
ban MTTQ huyện phối hợp với 
địa phương tổ chức công khai 
ra dân về chủ trương xây dựng 
cầu, về nguồn kinh phí tài trợ 
đã vận động được, xin ý kiến 
nhân dân về cách làm và vận 
động bà con địa phương đóng 
góp phần kinh phí đối ứng. 
Nhờ thấy được lợi ích thiết

thực của công trình, nhân dân 
các địa phương thụ hưởng đã 
đồng thuận nhất trí cao, cùng 
nhau góp tiền, cây cối, hỗ trợ 
ngày công để việc thi công 
công trình diễn ra thuận lợi.

Quá trình thực hiện, điểm 
nổi bật là tiến độ thi công hầu 
hết các công trình cầu giao 
thông nông thôn do ủy ban 
MTTQ huyện vận động thực 
hiện đểu diễn ra khá nhanh 
chóng, thường chỉ trong một 
tháng là hoàn thành và đưa 
vào sử dụng. Để có được điều 
này, ngoài sự chuyên nghiệp 
của đội xây dựng, thì sự đồng 
thuận, sẻ chia, giúp sức của 
nhân dân địa phương chính 
là điều kiện quan trọng giúp 
các công trình thi công nhanh 
chóng. Đơn cử như công trình 
cầu Rạch Tàu tại ấp An Lạc, 
xã An Thạnh Tây là một minh 
chứng về hiệu quả của vận 
động sức dân và tiến độ thi 
công công trình. Nhiều năm 
qua, người dân trong vùng 
này, nhất là các em học sinh 
mỗi khi đi trên cây cầu Rạch 
Tàu cũ kỹ bắc qua con rạch 
trong ấp đều thấy bất tiện và 
không an toàn do cây cầu vốn 
đã nhỏ hẹp bất tiện, lại thêm
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xuống cấp nghiêm trọng do 
xây dựng đã lâu. Hiểu được nỗi 
khó khăn, trở ngại của người 
dân, ủy ban MTTQVN huyện 
Cù Lao Dung đã vận động 
được từ các tài trợ 100 triệu 
đồng để mua vật tư xây dựng, 
nhân dân đóng góp thêm kinh 
phí và các điều kiện cần thiết 
khác để giảm chi phí như cây 
xanh để cưa ván đóng cốp- 
pha, trụ đỡ, lao động phụ giúp 
những ngày đổ bê-tông mặt 
cầu, chi phí ăn uống cho nhóm 
thợ thi công trong khoảng 25 
ngày. Để huy động được sức 
dân cùng tham gia, trước khi 
triển khai công trình, ủy ban 
MTTQ huyện phối hợp với Ban 
Dân vận Huyện ủy, Đảng ủy - 
UBND xã An Lạc Tây và Ban 
nhân dân ấp An Lạc tổ chức 
buổi họp dân nhằm thông tin 
về chủ trương xây dựng cầu 
Rạch Tàu, về nguồn tài trợ đã 
vận động được, rồi xin ý kiến 
về cách làm và vận động bà 
con cùng chung tay góp sức. 
Ông Trần Nguyên Trọng, một 
trong những người dân ở ấp An 
Lạc cùng góp công làm cầu 
Rạch Tàu phấn khởi cho biết: 
“Qua nghe các cán bộ Mặt trận 
huyện và cán bộ xã giải thích

về lợi ích thiết thực của công 
trình, rồi nói rõ về hình thức và 
cách thức đóng góp, cử người 
quản lý quỹ, sử dụng quỹ trên 
tinh thần công khai, dân chủ 
nên bà con trong ấp rất đồng 
thuận và cùng dóng góp tiền 
bạc, cây cối và tiếp thêm ngày 
công lao động. Nhờ vậy công 
trình được triển khai rất nhanh. 
Có cầu thuận tiện, an toàn rồi 
càng thấy được ý nghĩa, lợi ích 
của công trình cũng như tinh 
thần đồng thuận, tương trợ 
của người dân”.

Thực hiện công tác công 
tác vận động xây cầu, ủy ban 
MTTQ huyện Cù Lao Dung 
đã có một cách làm hay được 
áp dụng trong những năm 
qua và ngày càng mang lại 
hiệu quả cao, đó là áp dụng 
cách “vận động lan tỏa”. Đồng 
chí Bùi Hồng Viện - ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng Ban 
Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch 
ủy ban MTTQ huyện Cù Lao 
Dung, chia sẻ: “Khi công trình 
thi công hoàn thành đưa vào 
sử dụng, ủy ban MTTQ huyện 
đều mời tổ chức, cá nhân trực 
tiếp ủng hộ kinh phí về dự lễ 
và trực tiếp cắt băng khánh 
thành. Qua đó, nhờ thấy được
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lợi ích thiết thực của công trình, 
các cá nhân, tổ chức từ thiện 
tiếp tục ủng hộ để làm thêm 
công trình mới, hoặc làm cầu 
nối cùng “vận động lan tỏa” 
thêm các nhà hảo tâm khác 
ủng hộ, giúp địa phương có 
thêm nguồn lực để đầu tư xây 
dựng giao thông nông thôn, 
phục vụ cho nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của địa 
phương”. Đồng chí Bùi Hồng 
Viện cho biết thêm, nhờ cách 
“vận động lan tỏa” mà đến nay 
ủy ban MTTQ huyện đã tranh 
thủ được nhiều đơn vị, tổ chức 
từ thiện gần xa như TP.HỒ Chí 
Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu... 
duy trì việc ủng hộ kinh phí 
để huyện Cù Lao Dung xây 
dựng cầu và làm đường giao 
thông. Tính từ năm 2017 đến 
nay, ủy ban MTTQ huyện đã 
vận động xây dựng được 41 
cây cầu giao thông nông thôn 
với tổng kinh phí trên 10,4 tỷ 
đồng; mỗi cây có giá trị thấp 
nhất là 136 triệu đồng và cao 
nhất lên đến 1,2 ty đồng. 
Riêng trong mấy tháng đầu 
năm nay, đã vận động được 
kinh phí để khởi công xây 
dựng 8 cây cẩu tại các xã 
trong huyện.

Đến nay, huyện Cù Lao 
Dung đã có 4/7 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới, trong đó xã An 
Thạnh 1 đã đạt chuẩn xã nông 
thôn mới nâng cao. Bên cạnh 
sự nỗ lực, quyết tâm của toàn 
hệ thống chính trị, thành quả 
này có được còn nhờ sự chung 
tay, góp sức của các nhà hảo 
tâm trong và ngoài tỉnh; đặc biệt 
là ý thức trách nhiệm, sự chung 
tay của nhân dân Cù Lao Dung. 
Phát huy tinh thần này, nên hiện 
nay Thường trực ủy ban MTTQ 
huyện Cù Lao Dung đang tiếp 
tục phối hợp với các tổ chức 
thành viên và chính quyền các 
địa phương trong huyện tiếp 
tục huy động nguồn lực để 
đàu tư xây dựng cầu đường 
giao thông nông thôn. Mục 
tiêu mà ủy ban MTTQ huyện 
hướng đến là góp phần thiết 
thực để các địa phương trong 
huyện thực hiện thắng lợi các 
tiêu chí về xây dựng nông thôn 
mới; qua đó góp phần để đến 
năm 2025 huyện Cù Lao Dung 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
xây dựng huyện nông thôn 
mới theo đúng Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ huyện lẩn thứ XIII 
đề ra.n
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Tham Đôn:
Xây dựng thành công 
xã nông thôn mới nang cao

THUÃN PHƯỚC

Cuối tháng 10-2018, Tham  Đôn của huyện 
Mỹ Xuyên chính thức được công nhận 

“xã nông thôn mớí\ N ối tiếp thành công 
này, hơn 2 năm  qua, Tham  Đôn tiếp tục tập 
trung nâng chất các tiêu chí đ ể  tiến lên xẩy 
dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 

đến nay đã cơ bản hoàn thành m ục tiêu

*Hướng đi phù hợp
Sau hơn 2 năm trở thành 

xã nông thôn mới, trung tuần 
tháng 7 vừa qua, xã Tham 
Đôn đã được Hội đồng thẩm 
định tỉnh xem xét và thống 
nhất cao về kết quả nâng chất 
5 nhóm tiêu chí xã nông thôn 
mới nâng cao. Đây là kết quả 
xứng đáng cho những nỗ lực, 
quyết tâm, phát huy tinh thần 
đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt 
của hệ thống chính trị và nhân

dân xã Đại Tâm trên tiến trình 
phát triển.

Cuối tháng 10-2018, 
Tham Đôn của huyện Mỹ 
Xuyên chính thức được công 
nhận “xã nông thôn mới”. Đây 
là thành quả đặc biệt quan 
trọng và cũng là niềm tự hào 
của xã có đến 73% dân số là 
đông bào Khmer, kinh tế chủ 
yếu là sản xuất nông nghiệp 
nhưng chưa thật sự bền vững. 
Sau khi hoàn thành nhiệm
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vụ xây dựng xã nông thôn 
mới, Đảng ủy và UBND xã 
Tham Đôn tập trung chỉ đạo, 
điều hành nâng chất các tiêu 
chí để tiến lên xây dựng đạt 
chuẩn xã nông thôn mới nâng 
cao nhằm tiếp tục nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân, làm cho bộ 
mặt nông thôn ngày thêm đổi 
mới, văn minh. Để đạt được 
mục tiêu quan trọng này, xã 
tập trung thực hiện nhiều giải 
pháp đồng bộ, linh hoạt, phát 
huy sức mạnh của toàn Đảng 
bộ và nhân dân, trong đó ưu 
tiên thực hiện hiệu quả các 
giải pháp phát triển kinh tế.

Nhằm nâng cao thu nhập 
cho nhân dân theo hướng bền 
vững, UBND xã chủ động 
và nỗ lực thực hiện tốt Đề 
án “Tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp” theo hướng nâng 
cao giá trị gia tăng; triển khai 
thực hiện các chương trình, 
dự án được đầu tư; duy trì 
mô hình tôm - lúa bền vững, 
kết hợp với nuôi các loài thủy 
sản khác, trổng rau màu bờ 
bao; tận dụng diện tích đất 
bờ kênh thủy lợi, bờ bao ao 
tôm, đất trồng rau màu kém

hiệu quả để trồng các loại cỏ 
chất lượng cao phục vụ tốt 
chăn nuôi bò; phối hợp với 
ngành chức năng tăng cường 
chuyển giao khoa học - kỹ 
thuật trong sản xuất cho nông 
dân. Theo đó, với thế mạnh 
của địa phương là trồng lúa, 
nuôi tôm, trồng rau màu và 
chăn nuôi, để đạt mục tiêu để 
ra, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã 
và Ban nhân dân các ấp tăng 
cường phối hợp các đoàn thể 
để tuyên truyền, vận động 
nhân dân thực hiện chuyển 
đổi cây trồng và vật nuôi; 
khuyến khích nông dân cải 
tạo vườn tạp kém hiệu quả 
và áp dụng khoa học - công 
nghệ cao trong sản xuất; đẩy 
mạnh phát triển chăn nuôi 
đi đôi với công tác phòng 
ngừa dịch bệnh, ô nhiễm môi 
trường. Trong đó, chú trọng 
vận động nhân dân phát triển 
mô hình chăn nuôi tập trung 
theo hướng trang trại, gia trại 
để tạo thêm thu nhập; xây 
dựng nhiều mô hình theo 
hướng hữu cơ để bảo vệ môi 
trường sinh thái và phát triển 
sản xuất bền vững.

Để góp phần giải quyết
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việc làm cho lao động và nâng 
cao thu nhập cho nhân dân, 
xã cũng đã tích cực hình thành 
các mô hình tổ chức lại sản 
xuất nông thôn như cánh đồng 
lớn, thành lập các hợp tác xã, 
tổ hợp tác trong sản xuất nông 
nghiệp, phát triển các ngành 
nghề theo quy hoạch của địa 
phương; thực hiện mô hình liên 
kết sản xuất với tiêu thụ nông 
sản đảm bảo bền vững. Đồng 
thời, thực hiện hiệu quả việc 
chuyển đổi giống lúa thơm 
đặc sản, giống lúa cấp xác 
nhận có năng suất, chất lượng 
cao ổn định và phù hợp với thị 
trường tiêu thụ; triển khai mô 
hình trồng rau màu trong nhà 
lưới kết hợp với hệ thống tưới 
phun tiết kiệm nước.

Cùng với việc phát triển 
sản xuất nông nghiệp, xã còn 
tích cực vận động nhân dân 
đầu tư mở rộng các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh và phát triển 
các dịch vụ, gắn với đào tạo 
nghề nông thôn; thường xuyên 
thực hiện tốt công tác quản lý 
thị trường, tạo điều kiện thuận 
lợi để các cơ sở kinh doanh 
làm ăn hiệu quả. Ngoài ra, xã 
đã triển khai thực hiện kịp thời,

hiệu quả các chính sách hỗ trợ 
nông nghiệp - nông thôn, hỗ 
trợ phát triển sản xuất, chính 
sách giảm nghèo và các chính 
sách an sinh xã hội; tích cực 
thực hiện chủ trương “xã hội 
hóa”, huy động mọi nguồn lực 
để đầu tư xây dựng hạ tầng 
kinh tế - xã hội và các công 
trình phúc lợi xã hội một cách 
đồng bộ.

Từ việc triển khai dồng 
bộ, sáng tạo nhiều giải pháp, 
cùng tinh thần nỗ lực phát 
triển sản xuất, xây dựng các 
mô hình tiềm năng đã giúp 
cho thu nhập của người dân 
được nâng lên đáng kể, nhiều 
gia đình có điểu kiện thoát 
nghèo bền vững. Theo UBND 
xã Tham Đôn, đến cuối năm 
2020, mức thu nhập bình quân 
đầu người của xã là 54,24 
triệu đồng/năm, tăng 12,79 
triệu đồng và tăng 1,31 lần so 
với năm 2018. Hiện toàn xã 
chỉ còn 34/3.891 hộ nghèo, 
chiếm tỷ lệ 0,86 %; 170 hộ cận 
nghèo, chiếm 4,7%. Trong giai 
đoạn 2018-2020, xã đã huy 
động được 114,4 tỷ đồng để 
xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, trong đó nhân dân đóng
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góp gần 16,7 tỷ đồng. Từ các 
nguồn vốn đầu tư, từ năm 
2018 đến nay, xã đã đầu tư 
nâng cấp và mỏ rộng 14 công 
trình giao thông ấp và liên ấp; 
nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy 
lợi nội đồng để có thể áp dụng 
các phương pháp canh tác tiên 
tiến; đầu tư nâng cấp và sửa 
chữa cơ sở vật chất trường lớp 
học để đạt chuẩn quốc gia và 
cơ sở vật chất văn hóa của 
xã... góp phần đổi thay toàn 
diện bộ mặt nông thôn của xã. 
Hiện đường xã và đường từ 
trung tâm xã đến đường huyện 
được trải nhựa hoặc bê tông, 
đường trục ấp và liên ấp đểu 
được cứng cáp, đảm bảo ô tô 
thuận tiện đi lại quanh năm; 
đường ngõ, xóm sạch không 
lầy lội vào mùa mưa; dường 
trục chính nội đồng đảm bảo 
vận chuyển hàng hóa thuận 
tiện quanh năm. Cùng với 
tích cực đầu tư phát triển giao 
thông dồng bộ, phù hợp với 
tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp - 
nông thôn, thực hiện xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, trên 
địa bàn xã mỗi ấp đều xây 
dựng mô hình “Đoạn dường 
hoa kiểu mẫu - ánh đèn văn

minh” với nhiều cây xanh đã 
tạo cho cảnh quan ngày thêm 
xanh mát, môi trường nông 
thôn ngày càng văn minh.
*Kinh nghiệm thực tiễn

Hoàn thành mục tiêu xây 
dựng nông thôn mới nâng cao 
cũng đồng nghĩa với việc xã 
Tham Đôn đã được tiến thêm 
một bước trên tiến trình phát 
triển. Là nhiệm vụ chính trị 
quan trọng hàng đầu và mang 
tính lâu dài, nên trong quá trình 
triển khai thực hiện, xã Tham 
Đôn đã đúc rút được một số bài 
học kinh nghiệm quan trọng, 
làm cơ sở để thực hiện hiệu 
trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Tăng Trung 
Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch UBND xã Tham Đôn, chia 
sẻ: Đảng bộ xác định đây là 
nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, 
nên mỗi cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên phải nắm 
vững 19 tiêu chí và hiểu rõ 
mục đích, ý nghĩa xây dựng 
nông thôn mới; trên cơ sở 
đó đảng viên, đoàn viên, hội 
viên, gương mẫu, tiên phong 
đi đầu, đồng thời tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện. 
Cần làm tốt công tác tuyên
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truyền, vận động, giáo dục, 
thuyết phục để dội ngũ cán 
bộ, đảng viên và nhân dân 
nhận thức rõ và thấy được tầm 
quan trọng của chương trình 
xây dựng nông thôn mới; để 
hiểu rõ nội dung, cách làm, 
nghĩa vụ và trách nghiệm của 
từng tổ chức và cá nhân trong 
xây dựng nông thôn mới cũng 
như xóa bỏ tư tưởng trông chờ 
Nhà nước, để cùng vào cuộc 
đồng bộ với quyết tâm cao 
của cả hệ thống chính trị và 
nhân dân. Bên cạnh đó, cần 
thực hiện nghiêm túc các 
hướng dẫn của Trung ương, 
của tỉnh và huyện; thực hiện 
đúng chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của ban chỉ đạo, 
ban quản lý xây dựng nông 
thôn mới các cấp; xây dựng 
nội quy, quy chế hoạt động, 
phân công rõ trách nhiệm 
cho từng bộ phận, từng thành 
viên, phân cấp, quản lý, cụ 
thể, rõ ràng, không để tình 
trạng né tránh, tập trung lãnh 
đạo với phương châm “dễ làm 
trước khó làm sau” không 
nóng vội, càng không để mất 
cơ hội. Thực hiện trước chủ 
trương xã hội hóa, huy động 
các nguồn lực trong cộng

đồng dân cư, con em thành 
đạt xa quê, thân nhân kiểu 
bào sinh sống ở nước ngoài và 
các doanh nghiệp có tiềm lực 
và tâm huyết với nông thôn; 
khai thác các nguồn thu tại 
địa phương “Lấy sức dân để 
lo cho dân” nhằm tạo nguồn 
vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và 
các công trình phúc lợi công 
cộng thuộc nhóm không có 
hỗ trợ của nhà nước. Song 
song đó, phát huy tốt quy 
chế dân chủ công khai, minh 
bạch; thực hiện tốt công tác 
kiểm tra, giám sát để kịp thời 
chấn chỉnh, điểu chỉnh, uốn 
nắn những lệch lạc, tạo niềm 
tin cho quần chúng nhân dân.

Với những thành quả đạt 
được trong xây dựng nông thôn 
mới và nông thôn mới nâng 
cao, cùng những kinh nghiệm 
có được, hy vọng rằng, với sự 
vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ 
thống chính trị và sự đồng lòng 
của người dân, thì chắc chắn 
rằng xã Tham Đôn sẽ còn vươn 
lên đạt thêm thành tựu quan 
trọng, đó là xây dựng thành 
công nền nông nghiệp thịnh 
vượng, nông dân giàu có, nông 
thôn ngày càng đổi mới và văn 
minh như mong muốn.o
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Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhằm đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục 
pháp luật, đáp ứng với tình hình thực tế trong thời 

điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Sở T ư  
phấp tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 
phấp luật, đặc biệt là trên các phiứtng tiện thông tin 

đại chúng và mạng xã hội qua nhiều hình thức.

T rên cơ sở triển khai Đề 
án “Tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông 

tin trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật giai đoạn 
2019-2021”, Sở TƯ pháp tham 
mưu UBND tỉnh ban hành kế 
hoạch xây dựng Trang thông 
tin điện tử phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) của tỉnh. 
Hiện nay, Trang thông tin này 
đã được vận hành và đi vào sử 
dụng tại địa chỉ http://pbgdpl. 
soctrang.gov.vn. Trang thông 
tin cung cấp chính xác, dầy 
đủ, kịp thời thông tin về pháp 
luật; tài liệu PBGDPL gồm các 
chuyên mục như: Chính sách

pháp luật; Thông tin chỉ đạo 
điều hành; Hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật và văn 
bản pháp luật; Hoạt động của 
Hội đồng Phoi hộp PBGDPL 
trung ương, cấp tỉnh, cấp 
huyện; các loại tài liệu tuyên 
truyền, PBGDPL; Hoạt đọng 
phổ biến giáo dục pháp luật, 
Chuẩn tiếp cận pháp luật, Tủ 
sách pháp luật; các bài viết 
nghiên cứu, trao đổi, hỏi - đáp 
pháp luật...

Thực tế hoạt động cho 
thấy, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin gia tăng sự tương tác, 
trao đổi, chia sẻ thông tin đa 
chiểu giữa cơ quan Nhà nước
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và người dân, doanh nghiệp 
qua hình thức tư vấn pháp 
luật trực tuyến hoặc hỏi - đáp 
chính sách pháp luật; qua đó, 
góp phần phòng ngừa, ngăn 
chặn vi phạm pháp luật. Bởi 
hiện nay, tỷ lệ người dân trên 
địa bàn tĩnh sử dụng điện thoại 
thông minh, có kết nối internet 
ngày càng tăng. Không chỉ ở 
những khu vực thành thị mà 
ngay cả ở những địa bàn vùng 
sâu, vùng xa, internet cũng 
đã vươn tới, điện thoại thông 
minh trở thành công cụ thiết 
yếu trong việc liên lạc, giải trí, 
nắm bắt những thông tin.

Đặc biệt, nhằm huy động 
rộng rãi mạng viễn thông, 
mạng xã hội tham gia phục 
vụ công tác PBGDPL ngoài 
việc triển khai đăng tải kịp 
thời thông tin về pháp luật 
trên Trang hoặc cổng thông 
tin theo quy định, Sở Tư pháp 
còn sử dụng mạng Facebook, 
Youtube phục vụ nhu cầu tìm 
hiểu pháp luật của cán bộ, 
công chức, viên chức, người 
lao động và nhân dân. Bên 
cạnh đó, đơn vị phối hợp với 
Đài Phát thanh - Truyền hình 
Sóc Trăng thực hiện chuyên 
mục “Pháp luật và cuộc sống”

mỗi tháng một kỳ với thời lượng 
từ 10 -12 phút và sau khi phát 
sóng trực tiếp, các chuyên 
mục được đăng trên Facebook 
và Youtube của Đài.

Bên cạnh đó, Cuộc thi 
trực tuyến “Tìm hiểu pháp 
luật năm 2021” được tổ chức 
kịp thời, phù hợp trong bối 
cảnh thực hiện các biện pháp 
phòng, chống COVID-19, nhat 
là hạn chế tập trung đông 
người, thì việc tổ chức cuộc 
thi trực tuyến của Sóc Trăng 
là rất phù hợp; qua đó, góp 
phẩn khẳng định thêm hiệu 
quả của việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong tuyên 
truyền, PBGDPL, giúp tuyên 
truyền những quy định pháp 
luật liên quan đến đời sống 
của người dân.

Có thể nói, từ việc đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác 
tuyên truyền, PBGDPL trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng và mạng xã hội đã 
có tác động tích nâng cao ý 
thức sống, chấp hành pháp 
luật của cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động và 
nhân dân.n

Sỏ TƯ PHÁP
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Bộ Tài chính ban hành Thông tư 
gia hạn giảm 30 khoản phí, lệ phí
CHÍ CƯỜNG

Nhầm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh 

nghiệp và hảo đảm an sinh xã hội ứng phó vă  
dịch COVID'19, ngày 24'6'202ỉ, Bộ Tài chính ban 

hành Thông tư sô' 47/2021/TT'B TC  quy định 
giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí Thời gian 

giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 01/7/2021
đến hết ngày 31/12/2021

T heo Bộ Tài chính, 
Thông tư 47/2021/TT- 
BTC được ban hành 

trong bối cảnh dịch COVID-19 
còn tiếp tục diễn biến phức 
tạp trên thế giới, trong khu 
vực và tại Việt Nam (một số 
địa phương đang thực hiện 
giãn cách xã hội) làm gián 
đoạn chuỗi cung ứng toàn 
cầu, ảnh hưởng tới hầu hết 
các ngành kinh tế. Dự báo 
kinh tế thế giới trong năm

2021 tiếp tục chịu tác động 
nghiêm trọng của COVID-19; 
nhiều ngành, lĩnh vực trong 
nước gặp khó khăn; hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp bị đình 
trệ (nhất là doanh nghiệp 
kinh doanh trong lĩnh vực du 
lịch, hàng không, vận tải...).

Tại Nghị quyết số 
124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 
của Quốc hội về Kế 
hoạch phát triển kinh tế -
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xã hội năm 2021 và Nghị 
quyết số 01/NQ-CP ngày 
01/01/2021 của Chính phu 
về "Nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và Dự 
toán ngân sách nhà nước 
năm 2021", Công văn số 
10344/VPCP-KTTH ngày 
10/12/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ vể việc rà soát 
giảm phí, lệ phí để tháo gỡ 
khó khăn cho đối tượng 
chịu ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19, đã giao Chính 
phủ và các bộ, ngành, địa 
phương nghiên cứu xây 
dựng, ban hành hoặc trình 
cấp có thẩm quyền ban hành 
và thực hiện những chính 
sách cụ thể để tháo gỡ khó 
khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân bị ảnh hưỏng 
nặng nể bởi dịch COVID-19 
phù hợp với diễn biến xảy ra 
trong năm.

Thực hiện chủ trương 
của Quốc hội và Chính phủ, 
để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn cho các đối tượng 
chịu ảnh hưởng của dịch

COVID-19, căn cứ quy định 
pháp luật phí và lệ phí, Bộ 
Tài chính đã phối hợp với các 
bộ, cơ quan ngang bộ xây 
dựng và ban hành Thông tư 
số 47/2021/TT-BTC quy định 
giảm mức thu 30 khoản phí, 
lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn cho các đối tượng 
chịu ảnh hưỏng bởi dịch 
COVID-19. Trong đó, bên 
cạnh 29 khoản phí, lệ phí đã 
giảm trong năm 2020 và 6 
tháng đầu năm 2021, Thông 
tư so 47/2021/TT-BTC bo 
sung giảm mức thu thêm 
1 khoản phí trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Trong số này, 
có nhiều mức giảm cao như: 
Giảm 50% mức thu 20/22 
khoản phí, lệ phí trong lĩnh 
vực chứng khoán; giảm 50% 
mức phí thẩm định dự án đầu 
tư xây dựng; giảm 50% mức 
phí thẩm định thiết kế kỹ thuật 
và phí thẩm định dự toán xây 
dựng; giảm 30% mức thu phí 
sử dụng đường bộ đối với 
xe kinh doanh vận tải hành 
khách; giảm 20% mức thu 
phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng 
không; giảm 50% mức lệ phí
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cấp Căn cước công dân... 
Thời gian giảm phí, lệ phí áp 
dụng kể từ ngay 01/7/2021 
đến hết ngày 31/12/2021.

Trong năm 2020, nhằm 
hỗ trợ, giảm khó khăn cho 
doanh nghiệp, người dân và 
thực hiện quy định của pháp 
luật phí, lệ phí, Bộ Tài chính 
đã chủ động, tích cực, chủ 
trì phối hợp với các bộ, cơ 
quan ngang bộ rà soát để 
ban hành 21 Thông tư điều 
chỉnh giảm 29 khoản phí, 
lệ phí với mức giảm cao. 
Các Thông tư giảm phí, lệ 
phí có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày ký đến hết ngày 
31/12/2020. Cuối năm 2020, 
dịch COVID-19 trong nước 
cơ bản được kiểm soát, tuy 
nhiên hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của người dân và 
doanh nghiệp vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn, cần thời gian 
để phục hồi và phát triển. Do 
vậy, Bộ Tài chính đã phối 
hợp với các bộ, cơ quan liên 
quan xây dựng và ban hành 
Thông tư số 112/2020/TT- 
BTC ngày 29/12/2020 quy

định kéo dài thời gian giảm 
29 khoản phí, lệ phí đến hết 
ngày 30/6/2021, để hỗ trợ, 
tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất, kinh doanh, bảo đảm 
an sinh xã hội ứng phó với 
dịch COVID-19. Theo Bộ Tài 
chính, số giảm thu từ phí, 
lệ phí trong năm 2020 và 6 
tháng đầu năm 2021 từ các 
Thông tư trên ước khoảng
2.000 tỷ đồng.

Như vậy, Thông tư 
47/2021 /TT-BTC đã tiếp nối 
Thông tư số 112/2020/TT- 
BTC của Bộ Tài chính để gia 
hạn tiếp cho 29 loại phí, lệ phí 
đã được giảm trong 6 tháng 
đầu năm 2021, đồng thời 
bổ sung giảm mức thu thêm 
1 khoản phí trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Với 30 khoản 
phí, lệ phí được giảm với 
nhiều mức giảm cao sẽ hỗ 
trợ cho doanh nghiệp, người 
dân trong nước vượt qua khó 
khăn do dịch COVID-19 để 
tiếp tục khôi phục sản xuất, 
kinh doanh, góp phần giải 
quyết làm cho lao động và 
thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của cả nước.G
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