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Xây dựng Bảng

Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) va 33 năm 

Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022)

Giữ vững và phát huy bản châ't 
cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”

NGUYỄN HIẾU

Trong suốt 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch 
H ồ Chí Minh, Quần đội nhân dân Việt Nam đã lớn mạnh 
không ngừng và luôn mang trong mình bản chết cách mạng 
của “Bộ đội C ụ  H ồ” cùng truyền thống hào hùng của dẩn tộc. 
Với những cống hiến to lớn, lực lượng vũ trang nhân dân mãi 
xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân 
lao động sản xuất và lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, 
Nhà nước và Nhân dân.

*Truyển thống vẻ vang
Cách đây tròn 73 năm, 

ngày 22-12-1944, tại khu 
rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam 
Kim, huyện Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng), Đội Việt 
Nam tuyên truyền giải phóng 
quân - tổ chức tiền thân của

Quân đội nhân dân (QĐND) 
Việt Nam được thành lập. 
Sự ra đời của QĐND là một 
sự kiện lịch sử trọng đại của 
cách mạng Việt Nam. Lần 
đầu tiên trong lịch sử, giai 
cấp công nhân và nhân dân 
Việt Nam có một lực lượng 
quân đội kiểu mới do Đảng
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Cộng sản Việt Nam và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tổ chức, 
giáo dục, rèn luyện và lãnh 
đạo; một quân đội mang bản 
chất giai cấp công nhân, từ 
nhân dân mà ra, vì nhân dân 
mà chiến đấu, sẵn sàng hy 
sinh vì độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, vì tự do, 
hạnh phúc của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, kế thừa truyền thống 
đấu tranh anh dũng, kiên 
cường, bất khuấtcủadântộc, 
ngay từ ngày đẩu thành lập, 
chỉ với “gậy tầm vông, súng 
kíp, súng trường,...” , Đội Việt 
Nam tuyên truyền giải phóng 
quân đã giành thắng lợi vẻ 
vang ngay trong trận ra quân 
đầu tiên, diệt gọn 2 đồn giặc. 
Thắng lợi đầu tiên là sự mở 
đầu cho truyền thống “quyết 
chiến, quyết thắng” và “biết 
đánh, biết thắng” của QĐND 
Việt Nam để rồi ngày càng 
phát triển, lớn mạnh nhanh 
chóng, cùng toàn dân tiến 
hành thành công cuộc Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945,

giành chính quyền về tay 
nhân dân, lập nên Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
- Nhà nước dân chủ nhân 
dân dựa trên nền tảng liên 
minh công nông do giai cấp 
công nhân lãnh đạo đầu tiên 
ở Đông Nam châu Á.

Bước vào cuộc kháng 
chiến lần thứ hai chống 
thực dân Pháp trường kỳ, 
đẩy gian khổ, với tinh thần 
“Quyết tử cho Tổ quốc quyết 
Sinír, QĐND Việt Nam đã 
cùng nhân dân cả nước 
kiên cường chiến đấu giành 
nhiều chiến thắng vang dội, 
mà đỉnh cao là chiến thắng 
Điện Biên Phủ lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu.

Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, phát huy 
sức mạnh tổng hợp, kết hợp 
sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, Quân 
đội ta đã vượt qua muôn vàn 
khó khăn, gian khổ, không 
ngại hy sinh, mưu trí và kiên 
cường đấu tranh, lập nên
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nhiều chiến công oanh liệt, 
giành nhiều chiến thắng 
vang dội và làm nên dại 
thắng mùa Xuân năm 1975, 
mà đỉnh cao là chiến dịch 
HỒ Chí Minh lịch sử, hoàn 
thành sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước, đưa cả nước 
bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ 
nguyên độc lập, tự do, thống 
nhất Tổ quốc và cả nước đi 
lên chủ nghĩa xã hội.

Sau ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, trong 
lúc toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân đang ra sức 
khắc phục hậu quả chiến 
tranh, xây dựng đất nước 
thì bọn phản động quốc tế 
phát động cuộc chiến tranh 
xâm lược biên giới nước ta. 
Phát huy truyền thống bất 
khuất của dân tộc, Quân 
đội ta lại tiếp tục cùng toàn 
Đảng, toàn dân bước vào 
cuộc chiến tranh chống 
quân xâm lược ở cả hai đầu 
biên giới Tây Nam và Tây 
Đắc, bảo vệ vững chắc chủ

quyền và toàn vẹn lãnh thổ 
của TỔ quốc thân yêu, đồng 
thời làm tròn nhiệm vụ quốc 
tế vẻ vang giúp nước bạn 
Campuchia thoát khỏi họa 
diệt chủng.

Trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc chủ 
nghĩa xã hội, Quân đội ta 
luôn hoàn thành thắng lợi mọi 
nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước 
và Nhân dân tin tưởng giao 
phó. QĐND không ngừng xây 
dựng lực lượng vững mạnh về 
chính trị, chính quy, tinh nhuệ 
và từng bước hiện đại; rèn 
luyện kỷ luật, khả năng sẵn 
sàng chiến đấu, không để bị 
động, bất ngờ trước mọi tình 
huống. Quá trình chiến đấu 
và trưởng thành, QĐND được 
nhân dân tin yêu và trao tặng 
danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. 
Đó là tên gọi thân thiết, quen 
thuộc với nhiều thế hệ người 
Việt Nam, phản ánh bản chất 
cao quý nhất của đội quân 
cách mạng của nước Việt 
Nam trong thời đại mới - đội 
quân luôn gắn bó máu thịt với
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cách mạng và nhân dân “Từ 
nhân dân mà ra, vì nhân dân 
mà chiến đấu”.

Từ vai trò, vị trí đã được 
khẳng định của chiến tranh 
nhân dân, toàn dân, toàn 
diện qua các cuộc chiến 
tranh dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, theo nguyện vọng của 
nhân dân cả nước, ngày 17- 
10-1989, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa VI) dã ra 
Chỉ thị số 381-CT/TVV quyết 
định lấy ngày 22-12 là Ngày 
thành lập QĐND Việt Nam, 
đổng thời là Ngày hội Quốc 
phòng toàn dân. Từ đây, 
ngày 22-12 hàng năm thực 
sự trở thành ngày hội truyền 
thống bảo vệ Tổ quốc, ngày 
hội tôn vinh và nhân lên hình 
ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” 
- một nét độc đáo của văn 
hóa dân tộc Việt Nam trong 
thời đại mới.
*Phát huy truyền thống 
anh hùng

Tiếp nối sự ra đời của 
QĐND Việt Nam, LLVT tỉnh 
Sóc Trăng ra đời ngay trong

thời khắc cao trào của cuộc 
Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, đúng ngày Sóc 
Trăng giành được chính 
quyền (25-8-1945) và đây 
cũng chính là ngày thành 
lập LLVT Sóc Trăng.

Kế thừa và phát huy 
truyền thống QĐND Việt 
Nam anh hùng, từ những 
đội vũ trang đầu tiên, LLVT 
Sóc Trăng đã từng bước xây 
dựng, chiến đấu và trưỗng 
thành qua từng thời kỳ đấu 
tranh cách mạng; cùng toàn 
Đảng, toàn dân Sóc Trăng 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử 
được Đảng bộ và nhân dân 
trong tỉnh giao phó, lập nên 
truyền thống vẻ vang “Đoàn 
kết quân dân - kiên cường 
bám trụ - chủ động sáng tạo 
- anh dũng chiến đấu - quyết 
chiến - quyết thắng”.

Trải qua 77 năm xây 
dựng, chiến đấu và trưồng 
thành, (lực lượng vũ trang) 
LLVT Sóc Trăng luôn mang 
trong mình bản chất cách 
mạng, không ngừng phát
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huy chủ nghĩa anh hùng của 
QĐND Việt Nam, truyền 
thống “Bộ đội Cụ Hồ” và 
truyền thống hào hùng của 
dân tộc, đóng góp xứng 
đáng vào thắng lợi của các 
cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc, bảo vệ vững chắc 
biên giới Tây Nam và hoàn 
thành nghĩa vụ quốc tế cao 
cả cũng như trong sự nghiệp 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc V iệt Nam XHCN. 
Sau ngày giải phóng miền 
Nam thống nhất đất nước, 
dưới sự lãnh dạo trực tiếp 
của Quân ủy Trung ương, 
Bộ Quốc phòng, Đảng ủy 
Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và 
của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân, UBND tỉnh Sóc Trăng; 
sự yêu thương, đùm bọc, 
giúp dỡ của cấp ủy đảng, 
chính quyền các cấp và các 
tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh, LLVT tỉnh đã không 
ngừng phát triển, trưởng 
thành vững mạnh. Những 
năm qua, LLVT tỉnh luôn 
làm tốt công tác tham mưu

cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây 
dựng nền quốc phòng toàn 
dân, thế trận quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận 
an ninh nhân dân và xây 
dựng khu vực phòng thủ tĩnh 
vững chắc. Lực lượng dân 
quân tự vệ và lực lượng dự 
bị động viên không ngừng 
được củng cố, xây dựng, 
nâng cao chất lượng, có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, sẵn 
sàng nhận và hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Đặc 
biệt, hình ảnh cán bộ, chiến 
sỹ với những nghĩa cử cao 
đẹp, tận tình chia sẻ củng 
cộng đổng trong lúc khó 
khăn, hoạn nạn, không quản 
ngại nguy hiểm kịp thời ứng 
cứu, giúp đỡ nhân dân đã 
không những tô thắm thêm 
hình ảnh cao đẹp của “Bộ 
đội Cụ Hồ” , mà còn góp 
phần thắt chặt tình đoàn kết 
quân dân.

Với những đóng góp 
quan trọng trong lịch sử 
đấu tranh cách mạng cũng 
như trong sự nghiệp xây
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dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng 
vinh dự 2 lần được Chủ 
tịch nước tặng thưởng danh 
hiệu Anh hùng LLVT nhân 
dân, 2 Huân chương Lao 
động hạng Ba (năm 2018 
và 2020), 1 Huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 
và 4 Huân chương Bảo vệ 
Tổ quốc hạng Ba; được Thủ 
tướng Chính phủ tặng 2 Cờ 
thi đua và 12 Bằng khen, 
cùng nhiều hình thức khen 
thưởng của các cấp. Bên 
cạnh đó, có 72 tập thể và 
56 cá nhân được phong 
tặng và truy tặng danh hiệu 
Anh hùng LLVT nhân dân 
trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ, 
1.882 Mẹ được phong tặng 
và truy tặng danh hiệu “Mẹ 
Việt Nam Anh hùng” và rất 
nhiều tập thể, cá nhân được 
khen tặng các phần thưởng 
cao quý khác, hàng ngàn 
gia đình vinh dự được Nhà 
nước tặng Bằng “Có công 
với nước” . Đây chính là cơ

sở và động lực để LLVT 
tỉnh tiếp tục nỗ lực, quyết 
tâm thực hiện tố t nhiệm 
vụ quân sự và quốc phòng 
địa phương trong tình hình 
mới, góp phần đưa tỉnh Sóc 
Trăng phát triển nhanh và 
bền vững.

Có thể khẳng định rằng, 
trong suốt chiều dài 78 năm 
thành lập, QĐND Việt Nam 
đã không ngừng phát triển, 
trưởng thành vững mạnh 
theo đường lối của Đảng và 
tư tưởng Hồ Chí Minh; mãi 
xứng đáng là đội quân chiến 
đấu, đội quân công tác, đội 
quân lao động sản xuất và 
lực lượng trung thành, tin cậy 
của Đảng, chính quyền và 
nhân dân như lời khen ngợi 
của Chủ tịch HỒ Chí Minh: 
“Quân đội ta trung với Đảng, 
hiếu với dân, sẩn sàng chiến 
đấu hy sinh vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc, vì chủ nghĩa 
xã hội. Nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn nào 
cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng”.u
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Học tập và làm theo tư tường, dạo đức, phong cách Hô' Chí Minh

M ác ucu, tẳươna cơn người
Sinh thời, Bác Hồ kính yêu chỉ có một ham muốn: “Tôi chỉ có 
một ham muốn, ham muốn tộ t bậc, là làm sao cho nước ta 
được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng 
bào a i cũng có cơm ăn áo mặc, a i cũng được học hành”. Đây 
là câu Bác trả lờ i báo chỉ nước ngoài vào đầu năm 1946. Lòng 
ham muốn ấy được xây dựng trên nền tảng nhân cách đạo đức 
cao đẹp của người cộng sản được nhân dân yêu kính gọi bằng 
hai tiếng thân thương Bác Hồ. Lòng yêu thương con người, 
chăm lo hạnh phúc cho nhân dân luôn được Bác thể hiện sâu 
sắc qua mỗi lờ i nói, việc làm và cả lờ i căn dặn trong D i chúc 
thiêng liêng. Mỗi khi Tết đến, Xuân về, chúng ta lạ i nhớ về 
Bác, nhớ đến tình yêu thương của Bác chăm lo cho dân, lo sao 
cho dân có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc. Thông báo nội 
bộ trích đăng mẩu chuyện “Bác Hồ đến thăm người nghèo” 
được đồng chí Vũ Kỳ, Thư ký của Bác Hồ, kể lại.

Mẩu chuyện
Tối 30 Tết năm Nhâm 

Dần (1962), đường phố Hà Nội 
mịt mù trong làn mưa bụi. Trời 
rét ngọt, xe ô tô đưa Bác tới 
đầu phố Lý Thái Tổ thì dừng 
lại. Bác tới thăm gia đình chị 
Chín. Bác chọn một gia đình 
có nhiều khó khăn để đến 
thăm và chúc Tết. Chồng chị 
Chín mất sớm, để lại ba đứa 
con nhỏ dại. Chị phải đi làm 
công nhật, gặp việc gì làm việc

đó để lấy tiền nuôi con. Bác 
bước vào nhà, chị Chín sửng 
sốt nhìn Bác. Các con chị reo 
lên: “A! Bác Hồ, Bác Hổ!” rồi 
chạy lại quanh Bác... Lúc này 
chị Chín mới như chợt tỉnh, chị 
chạy tới ôm chầm lấy Bác và 
bỗng nhiên khóc nức nở. Bác 
đứng lặng, hai tay nhẹ vuốt lên 
mái tóc chị Chín. Chờ cho chị 
bớt xúc động, Bác an ủi:

Năm mới sắp đến, Bác đến 
thăm thím, sao thím lại khóc?
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cố  nén xúc động, nhưng 
chị Chín vẫn không ngừng 
thổn thức, chị nói:

Có bao giờ... có bao giờ 
Chủ tịch nước lại tới thăm nhà 
chúng con..., mà bây giờ mẹ 
con chúng con lại được thấy 
Bác ỡ nhà. Con cảm động 
quá! Mừng quá thành ra con 
khóc ạ.

Bác nhìn chị Chín, nhìn 
các cháu một cách trìu mến và 
Bác ôn tồn nói:

- Bác không tới thăm 
những người như mẹ con thím, 
thì còn thăm ai?

Bác đến bên các cháu, âu 
yếm xoa dầu và trao quà Tết 
cho các cháu. Bác quay lại hỏi 
chị Chín:

- Thím hiện nay làm gì?
- Dạ.... thưa Bác...
- Thím vẫn chưa có công 

việc ổn định à?
- Dạ, cháu đã ngoài ba 

mươi tuổi, lại kém văn hóa nên 
tìm việc làm ổn định cũng khó ạ.

Bác quay lại nhìn ông Chủ 
tịch ủy ban hành chính Thành 
phố Hà Nội, rồi Bác lại hỏi tiếp 
chị Chín:

- Mẹ con thím có bị đói không?
- Dạ, bữa cơm, bữa cháo 

cũng tạm đủ ạ! Nói tới đây chị 
lại rơm rớm nước mắt.

Bác chỉ vào cháu lớn nhất 
và hỏi chị Chín:

- Cháu có đi học không?
- Dạ, con cháu đang học 

lớp 4 ạ. Cháu nó vất vả lắm, 
sáng đi học, chiều về trông 
các em và đi bán kem hoặc 
bán lạc rang để đỡ đần cháu.... 
Thưa Bác! Dù khó khăn, cháu 
cũng sẽ cố cho các cháu học 
hành ạ.

Nghe chị Chín nói, Bác 
tỏ ý hài lòng. Bác ân cần 
dặn dò chị về việc làm ăn và 
việc học hành cho các cháu. 
Trên đường về Phủ Chủ tịch, 
mưa xuân như rắc bụi, trời 
càng lạnh. Ngồi trong xe, 
Bác đăm chiêu suy nghĩ. Sau 
Tết, Bác Hổ đã chỉth ĩcho ủy 
ban hành chính Thành phố 
Hà Nội phải chú ỷ tạo công 
ăn việc làm cho những người 
lao dộng gặp nhiều khó khăn 
như chị Chín.

(Theo Vũ Kỳ trong cuốn Kể chuyện 
Bác Hồ, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1988)

H ọc và làm  th eo B ác
Câu chuyện đã để lại một 

bài học sâu sắc vể nhân sinh 
dó là: Tình yêu thương con 
người - một yếu tố vô cùng 
quan trọng, là động lực thúc
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đẩy Bác HỒ của chúng ta hoạt 
động không mệt mỏi vì nước, 
vì dân. Đây cũng là nguồn 
gốc để quy tụ, đoàn kết tất cả 
mọi tầng lớp, mọi lực lượng 
cho cuộc đấu tranh thống 
nhất nước nhà. Trong công 
cuộc xây dựng đất nước, câu 
chuyện về lòng yêu thương 
của Bác để lại cho chúng ta 
những bài học sâu sắc.

Một là, các cấp ủy đảng, 
các ngành luôn quan tâm làm 
tốt công tác chăm lo đến đời 
sống của nhân dân, triển khai 
hiệu quả các chương trình an 
sinh xã hội và đảm bảo chủ 
trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước đến tận tay người 
dân; luôn sâu sát cơ sỗ và kịp 
thời tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc; làm tốt công tác 
kiểm tra, giám sát. Đồng thời, 
tích cực tuyên truyền, vận động 
và hưởng ứng thông điệp của 
Chính phủ “Chúng ta cùng tiếp 
tục hành động, cả nước chung 
tay vì người nghèo, không để 
ai bị bỏ lại phía sau”.

Hai là, mỗi cán bộ, đảng 
viên phải nhận thức đúng, 
hiểu đúng và hành động đúng 
về tình yêu thương con người. 
Chúng ta học tập Bác “lời nói 
phải đi đôi với việc làm”, do

đó, phải chuyển từ nhận thức 
sang hành động. Hãy bắt dầu 
bằng những việc nhỏ, giản đơn 
qua cách ứng xử hằng ngày 
của mình với mọi người xung 
quanh, với công việc, với quần 
chúng nhân dân... bằng thái 
độ hòa nhã, sự tận tâm, gần 
gũi, yêu thương, quý mến và 
trân trọng con người. Những 
điều ấy góp phần xây dựng 
hình ảnh người cán bộ, đảng 
viên gương mẫu, thân thiện, 
được nhân dân yêu quý.

Ba là, các hội, đoàn thể và 
cán bộ, đảng viên phát huy tinh 
thần tiên phong gương mẫu 
chăm lo đến dời sống vật chất 
và tinh thần cho đoàn viên, hội 
viên và quần chúng nhân dân. 
Nhân dịp Tết đến, xuân về, tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà cho 
đoàn viên, hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn; động viên người 
lao dộng, quần chúng nhân dân 
an tâm công tác, lao động, sản 
xuất. Tích cực vận động các cơ 
quan, doanh nghiệp, các tầng 
lớp nhân dân tham gia thực 
hiện tốt công tác an sinh xã 
hội, chăm lo cho ngươi nghèo 
để không ai bị bỏ lại phía sau 
và ai cũng đón Tốt cổ truyền 
đầm ấm, hạnh phúc.ũ

HỔNG VÃN

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 1 1



Thông tin sinh hoạt chi hộ

TÌNH HÌNH KINH T Ế  - XÃ HỘI 
TỈNH SÓ C TRĂNG NĂM 2022

Năm 2022, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức 
do biến động nguồn nhiên liệu, trượt giá kéo dài,... nhưng 
được sự chỉ đạo quyết liệ t của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 
tĩnh, sự phối hợp chặt chẽ của ủ y ban MTTQ Việt Nam tĩnh 
và các tổ  chức đoàn thể chính trị - xã hội, tình hình kinh 
tế  - xã hội của tĩnh Sóc Trăng đạt được kết quả khả quan. 
Tổng sản phẩm trên địa bàn tĩnh (GRDP) tăng 7,13% so với 
cùng kỳ năm 2021; trong đó, khu vực Nông - Lâm nghiệp - 
Thủy sản tăng 4,20%, khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng 
14,42%, khu vực Dịch vụ tăng 7,86%, thuế sản phẩm trừ  
trợ cấp sản phẩm tăng 4,10%. Tiến độ thực hiện m ột số  chĩ 
tiêu kinh tế  - xã hội năm 2022 đạt khá; trong đó có 10 chỉ 
tiêu vượt Nghị quyết năm, 6 chỉ tiêu đạt 100% Nghị quyết, 2 
chỉ tiêu cd bản đạt Nghị quyết và 1 chỉ tiêu không đạt Nghị 
quyết. Sau đây là kết quả cụ thể trên m ột số  lĩnh vực kinh 
tế  - xã hội chủ yếu.

*Nông nghiệp
Trong năm 2022, toàn 

tĩnh xuống giống 332.767ha 
lúa, vượt 3,34% kế hoạch, 
tăng 1,5% so cùng kỳ năm 
2021; đã thu hoạch dứt điểm 
với sản lượng 2,047 triệu tấn 
(vượt 2% kế hoạch, tuy nhiên

giảm 0,56% so cùng kỳ). Sản 
lượng lúa đặc sản, lúa chất 
lượng cao chiếm gần 92% 
tổng sản lượng lúa toàn tỉnh 
(chỉ tiêu Nghị quyết là 76%) 
và sản lượng lúa đặc sản, lúa 
thơm các loại chiếm 53,5%. 
Tình hình tiêu thụ lúa tương
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đối thuận lợi, trong năm có 
104 lượt doanh nghiệp và 
thương lái tham gia liên kết 
tiêu thụ sản phẩm ở 2 vụ 
Đông Xuân 2021-2022 và He 
Thu 2022 với tổng diện tích 
53.283ha. Giá lúa vụ Đông 
Xuân 2021-2022 giảm từ 
300-900 đồng/kg so cùng kỳ; 
giá lúa vụ Hè Thu 2022 tăng 
từ 400 - 700 đổng/kg so cùng 
kỳ. Thu nhập từ trổng lúa vẫn 
đảm bảo lợi nhuận trên 30% 
so với chi phí sản xuất theo 
quy định của Chính phủ.

Tỉnh đã duy trì được 
266,25ha sản xuất lúa, 168,5 
ha cây ăn trái đạt tiêu chuẩn 
VietGAP, 7.752ha lúa và 
8.181 ha cây ăn trái sản xuất 
theo hướng hữu cơ; đã cấp và 
duy trì 77 mã QR với diện tích 
518,2ha cho các vùng trồng 
cây ăn trái phục vụ xuất khẩu 
của tỉnh.

Diện tích gieo trồng rau 
màu và cây công nghiệp 
ngắn ngày là 46.334ha, đạt 
83% kế hoạch, tăng 1,6% so 
cùng kỳ năm 2021; trong đó, 
hành tím gieo trổng 6.696ha 
(giảm 0,27% so cùng kỳ),

mía là 3.135ha (giảm gần 
7,6% so cùng kỳ). Diện tích 
cây ăn trái hiện có 29.000ha, 
dạt 99,3% kế hoạch, tăng 
2,1% so cùng kỳ. Trong năm, 
tình hình tiêu thụ một số loại 
rau màu và cây ăn trái nhìn 
chung tương đối thuận lợi, 
giá cả tăng so củng kỳ.

Tổng đàn gia súc có 
363.861 con, vượt 20% kế 
hoạch, tăng 0,92% so cùng 
kỳ. Trong năm đã xảy ra 21 
ổ dịch tả heo Châu Phi trên 
dịa bàn tỉnh; các ổ dịch chĩ 
xảy ra ở diện hẹp và được 
kịp thời phát hiện, khoanh 
vùng xử lý, không để lây 
lan. Tình hình tiêu thụ các 
sản phẩm chăn nuôi khá ổn 
định, giá cả tăng so cùng kỳ.

Toàn tỉnh thả nuôi 
76.185ha thủy - hải sản 
các loại, vượt 1,6% kế 
hoạch, tăng 5,4% so với 
năm 2021; trong đó, diện 
tích tôm nước lợ 53.800ha 
(tăng 3,9%). Diện tích nuôi 
tôm bị thiệt hại chiếm 5% 
diện tích thả nuôi (cùng kỳ 
là 5,36%). Tổng sản lượng 
thủy - hải sản là 354.116
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tấn, vượt 0,6% chĩ tiêu Nghị 
quyết, tăng 0,99%. Giá thu 
mua tôm (tùy loại) tăng từ 
10.000-30.000 đổng/kg.
*Nông thôn

Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn 
mới được đẩy mạnh; trong đó, 
tập trung hoàn thiện khung 
cơ chế, chính sách về xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tĩnh 
và phát động Hội thi “Tuyến 
đường nông thôn mới kiểu 
mẫu” năm 2022. Trong năm, 
có thêm TX.Vĩnh Châu được 
công nhận hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới; 
có thêm 5 xã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới và 5 
xã công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao. Theo đó, 
nâng lũy kế đến nay có 63/80 
xã được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới (đạt 100% chỉ 
tiêu Nghị quyết); trong đó 14 
xã được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao, 3 
đơn vị cấp huyện - thị xã đạt 
chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới (Ngã

Năm, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu).
Trong năm, tĩnh đã tổ 

chức đánh giá 18 sản phẩm 
đạt chứng nhận OCOP; nâng 
tổng số toàn tỉnh có 174 sản 
phẩm OCOP được chứng 
nhận (1 sản phẩm đạt chuẩn 
5 sao, 29 sản phẩm đạt 4 sao, 
144 sản phẩm đạt 3 sao).
*Công nghiệp

UBND tĩnh đã quan tâm 
chỉ đạo các ngành, các cấp 
tăng cường, thúc đẩy hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn tĩnh ngay từ 
những tháng đầu năm 2022, 
nhất là thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp phục hồi và 
phát triển sản xuất; do đó, 
sản xuất công nghiệp của 
tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ 
tăng trưởng khá. Chỉ số sản 
xuất công nghiệp năm 2022 
tăng 12%. Một số sản phẩm 
có sản lượng tăng như: Tôm 
đông lạnh tăng 11,8%, sản 
phẩm nhựa các loại tăng 
111%, bia tăng gần 13%, 
hàng may mặc tăng 70,3%; 
riêng sản lượng gạch các loại
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giảm 14,12% so cùng kỳ.
‘ Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng xã hội năm 2022 
đạt khoảng 70.900 tỷ đồng, 
vượt 18,2% chĩ tiêu Nghị 
quyết, tăng 37,2% so với năm 
2021; trong đó, tổng mức 
bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 
48.800 tỷ đồng, vượt 16,2% 
kế hoạch, tăng 29,5%.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa 
đạt 1,4 tỷ USD, vượt 16,7% chỉ 
tiêu Nghị quyết, tăng 8,6% so 
cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu 
thủy sản 1 tỷ 50 triệu USD 
(tăng 6,5%), xuất khẩu gạo 
250 triệu USD (tăng 17,4%), 
hàng may mặc 80 triệu USD 
(tăng 33,3%); tuy nhiên, xuất 
khẩu hàng hóa khác chỉ đạt 
18 triệu USD (giảm 35,7%). 
Nhập khẩu hàng hóa trong 
năm là 250 triệu USD, đạt 
100% kế hoạch, giảm 14% so 
với năm 2021.

Ngành dịch vụ du lịch 
có nhiều khởi sắc trong năm 
2022; trong đó, tổng khách du 
lịch đến tỉnh đạt khoảng 2,14

triệu lượt, tăng gần 166% so 
với năm 2021 (đạt 100% kế 
hoạch), tổng doanh thu từ 
du lịch đạt 840 tỷ đồng (đạt 
100% kế hoạch).
*Thu hút đẩu tư

Năm 2022, tỉnh tiếp và 
làm việc với 150 lượt nhà dầu 
tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư 
trên địa bàn tỉnh, qua đó tỉnh 
đã chấp thuận chủ trương 
đầu tư cho 8 dự án; trong đó, 
có 4 dự án được chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời 
chấp thuận nhà đầu tư với 
tổng vốn đăng ký dầu tư là 
2.434 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức 
thành công Hội nghị Xúc tiến 
dầu tư năm 2022 nhân sự 
kiện kỷ niệm 30 năm tái lập 
tỉnh. Tại hội nghị, tỉnh đã trao 
quyết định chủ trương đầu tư 
cho 4 dự án với tổng vốn đăng 
ký 12.078 tỷ đổng; đã ký kết 
18 bản ghi nhớ nghiên cứu, 
khảo sát dầu tư, với tổng vốn 
dầu tư các dự án là 212.000 tỷ 
dồng, tập trung chủ yếu ở các 
lĩnh vực như: công nghiệp, 
thương mại, năng lượng,

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ŨY SÓC TRĂNG 15



giao thông, xây dựng, đô thị, 
logistics, chuyển đổi số... Đến 
cuối năm, có 11/18 nhà đầu 
tư tham gia ký bản ghi nhớ có 
đề xuất dự án cụ thể.
*Phát triển doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh 
nghiệp (DN) của tỉnh trong 
năm 2022 có nhiều khởi sắc, 
phục hổi tích cực với số DN 
gia nhập và tái gia nhập thị 
trường tăng cao so với năm 
2021. Hoạt động xuất khẩu 
của các DN phát triển khá 
tốt, ổn định việc làm cho 
người lao động nhờ các công 
ty chủ động nguồn nguyên 
liệu cho sản xuất; các DN 
hoạt động trở lại có doanh thu 
tốt. Ước tính đến năm 2022, 
toàn tỉnh có 500 DN thành 
lập mới và có 75 DN quay trở 
lại hoạt động (tăng 41,5%). 
Tuy nhiên do ảnh hưởng của 
dịch COVID-19, một số DN 
hoạt động không hiệu quả 
hoặc chưa có hợp đồng kinh 
tế để tiếp tục kinh doanh nên 
số DN đăng ký giải thể, tạm 
dừng hoạt động tăng 55,2% 
so cùng kỳ.

*Kinh tế hợp tác
Đến cuối năm 2022, toàn 

tĩnh thành lập mới 25 hợp 
tác xã (HTX), nâng tổng số 
toàn tỉnh có 228 HTX (tăng 
5 HTX so với cùng kỳ), với 
tổng số 34.530 thành viên và 
tổng vốn hoạt dộng khoảng 
gần 1.420,4 tỷ đồng (tăng 
150,3 tỷ đồng), trong đó có 
205 HTX nông nghiệp - thủy 
sản với 15.682 thành viên và 
tổng vốn hoạt động là 160,7 
tỷ đồng. Toàn tĩnh có 1.300 
tổ hợp tác với 31.000 thành 
viên, trong đó có 1.275 tổ 
hợp tác trong lĩnh vực nông 
nghiệp.
*Tài chính, đẩu tư công

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 dược 
giao, sử dụng ngân sách tiết 
kiệm, hiệu quả; đồng 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 năm 2022 dạt gần
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4.450,2 tỷ 188 tỷ đồng, vượt 
8% so dự toán, giảm 5,1% so 
với năm 2021; trong đó thu 
nội địa là 4.425 tỷ dồng, vượt 
7,5% chỉ tiêu Nghị quyết, vượt 
gần 10,2% so dự toán, tăng 
1,8% so cùng kỳ. Tổng chi 
ngân sách dịa phương là gần 
12.197,8 tỷ đồng, đạt 100% 
dự toán.

Tổng kế hoạch vốn dầu tư 
công năm 2022 là 5.217,2 tỷ 
đổng; trong đó, kế hoạch vốn 
được Thủ tướng Chính phủ 
giao trong năm là hơn 4.500,7 
tỷ đồng, kế hoạch tỉnh giao 
bổ sung hơn 87,5 tỷ đồng, kế 
hoạch vốn năm 2021 kéo dài 
thời gian thực hiện sang năm 
2022 hơn 629,1 tỷ dồng. Đến 
cuối tháng 11, giải ngân vốn 
được Thủ tướng Chính phủ 
giao đạt gần 60,6% kế hoạch 
(cao hơn tiến độ bình quân 
của cả nước - 58,33%), giải 
ngân vốn tĩnh giao bổ sung 
đạt 56,5% kế hoạch, giải 
ngân vốn năm 2021 kéo dài 
đạt gần 57,6% kế hoạch. Ước 
tỷ lệ giải ngân đến hết niên 
hạn đạt trên 95% vốn trung 
ương giao.

*Văn hóa - xã hội
Các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ chào mừng các 
ngày lễ, Tết, kỷ niệm; các 
hoạt động thể dục - thể thao 
dược tổ chức chu đáo, thiết 
thực và hiệu quả. Một số sự 
kiện nổi bật như tổ chức thành 
công Lễ kỷ niệm 30 năm tái 
lập tỉnh; Đại hội Thể dục Thể 
thao các cấp tỉnh Sóc Trăng 
năm 2022; chuỗi các hoạt 
động Ngày hội Văn hóa, thể 
thao và du lịch đổng bào 
Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại 
tỉnh Sóc Trăng, năm 2022; Lễ 
hội Oóc Om Bóc - Đua ghe 
Ngo Sóc Trăng lần thứ V, 
Khu vực đồng bằng sông cửu 
Long, năm 2022. Đại diện tổ 
chức Guinness Việt Nam đã 
trao quyết định và bằng công 
nhận Kỷ lục Guinness “Lễ hội 
Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 
Sóc Trăng có số lượng ghe 
ngo và vận động viên đông 
nhất Việt Nam” từ năm 2005 
đến nay cho tỉnh Sóc Trăng; 
Bộ VH-TT-DL trao Quyết định 
công nhận di sản văn hóa phi 
vật thể quốc gia đối với Lễ hội 
Đua ghe Ngo của đổng bào
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Khmer tỉnh Sóc Trăng. Ngoài 
ra, tĩnh ban hành 3 Đề án bảo 
tồn và phát huy giá trị di sản 
văn hóa phi vật thể quốc gia 
gồm: Nghệ thuật trình diễn 
dân gian “Múa RomVong 
của người Khmer” tỉnh Sóc 
Trăng; Nghệ thuật trình diễn 
dân gian “Nhạc Ngũ Âm của 
người Khmer” tỉnh Sóc Trăng; 
Nghề thủ công truyền thống 
“Nghề làm bánh Pía” xã Phú 
Tâm, xã Thuận Hòa, xã An 
Hiệp, huyện Châu Thành, 
tỉnh Sóc Trăng.

Công tác giáo dục và 
đào tạo tiếp tục được quan 
tâm. Tính đến cuối năm 2022, 
tỷ lệ huy động trẻ em trong 
độ tuổi đến nhà trẻ đạt 14,4% 
(gần đạt chỉ tiêu Nghị quyết); 
tỷ lệ huy động trẻ em trong 
độ tuổi đến trường mẫu giáo 
đạt 86,6% (gần đạt chỉ tiêu 
Nghị quyết); tỷ lệ huy động 
học sinh đi học trong độ tuổi 
cấp tiểu học đạt 99,5% (đạt 
chỉ tiêu Nghị quyết); tỷ lệ huy 
động học sinh đi học trong 
đọ tuổi cấp THCS đạt 97,9% 
(gần dạt chỉ tiêu Nghị quyết); 
tỷ lệ huy động học sinh đi học

trong độ tuổi cấp trung học 
phổ thông và tương đương 
đạt 75,5% (vượt chỉ tiêu Nghị 
quyết); có 80% trường công 
lập trong tĩnh đạt Chuẩn quốc 
gia (dạt chĩ tiêu Nghị quyết).

Công tác chăm sóc sức 
khỏe nhân dân được quan 
tâm triển khai tích cực, nhưng 
do năm 2022 nằm trong chu 
kỳ bùng phát dịch bệnh nên 
tình hình các loại dịch bệnh 
như sốt xuất huyết, tay chân 
miệng tăng cao. Tính đến ngày 
22/11, toàn tĩnh ghi nhận có 
2.726 ca mắc sốt xuất huyết 
(tăng 2.469 ca so cùng kỳ), có 
2 ca bệnh tử vong (tăng 1 ca); 
ghi nhận 2.123 ca mắc bệnh 
tay chân miệng (tăng 1.410 
ca) không có ca bệnh tử vong 
do bệnh tay chân miệng; có 
2.179 ca mắc sốt xuất huyết 
(tăng 1.923 ca so cùng kỳ 
năm 2021), có 2 ca tử vong 
(tăng 1 ca so cùng kỳ năm 
2021). Đặc biệt, Sóc Trăng 
là một trong 3 tĩnh thực hiện 
tốt nhất công tác tiêm vaccine 
phòng bệnh COVID-19.

Toàn tĩnh đã giải quyết 
việc làm cho 29.497 lao động,
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vượt 7,3% kế hoạch; trong đó, 
có 228 người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng, vượt 3,6% kế hoạch. 
Tỷ lệ lao động đang làm việc 
so với tổng số lao động trong 
độ tuổi chiếm 83,2% (vượt chỉ 
tiêu Nghị quyết - 71,7%).

Năm 2022, toàn tỉnh 
giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2%, 
trong dó giảm tỷ lệ hộ nghèo 
Khmer là 3%.
*An ninh, trật tự xã hội

Tình hình an ninh quốc 
phòng, trật tự an toàn xã hội 
tiếp tục được giữ vững và 
ổn định. Trong năm, tĩnh đã 
hoàn thành công tác tuyển 
chọn và gọi công dân nhập 
ngũ với tổng số đã giao 1.425 
quân, đạt 100% chỉ tiêu; Ban 
Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức 
thành công diễn tập Khu vực 
phòng thủ tỉnh. Ngoài ra, lực 
lượng Công an, Quân sự, Bộ 
đội biên phòng tiếp tục duy trì 
nghiêm chế độ trực sẵn sàng 
chiến đấu; phối hợp triển 
khai tốt các đợt cao điểm tấn 
công, trấn áp tội phạm đảm 
bảo an ninh, trật tự trong các

dịp lễ, sự kiện quan trọng của 
đất nước và địa phương.

Toàn tĩnh phát hiện 434 
vụ có dấu hiệu tội phạm về 
trật tự xã hội (giảm 7,6% so 
với cùng kỳ năm 2021), đã 
điều tra làm rõ 344 vụ; bắt 
và triệt phá 385 vụ đánh bạc 
với 1.999 đối tượng tham gia 
(giảm 160 vụ, 947 đối tượng); 
phát hiện 63 vụ vi phạm pháp 
luật về trật tự quản lý kinh tế 
với 58 đối tượng. Tội phạm 
về tham nhũng, tiêu cực đã 
khởi tố 6 vụ, 8 bị can, thu hổi 
số tiền 277,2 triệu đồng. Tội 
phạm về ma túy phát hiện 
96 vụ, 192 đối tượng, đã khởi 
tố 97 vụ 153 bị can. Phát 
hiện 142 trường hợp vi phạm 
pháp luật về tài nguyên, môi 
trường, xử phạt vi phạm hành 
chính 110 trường hợp với số 
tiền hơn 2 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 
vụ cháy, không gây thiệt hại 
về người (tăng 1 vụ so cùng 
kỳ), nguyên nhân do sự cố về 
diện, tài sản thiệt hại ước tính 
trên 5,8 tỷ đồng.ũ
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Một số  thông tin  nổi bật 
củ a  tỉn li S ó c  T ră n g  tháng  l i- 2 0 2 2

Tổng kết và bàn giao 3.496 
căn nhà ở cho hộ nghèo

Ngày 18/11, Tỉnh ủy, 
HĐND, ủy ban nhân dân, ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối 
hợp tổ chức ra lễ tổng kết 
bàn giao nhà ỏ cho hộ nghèo 
khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc 
Trăng giai đoạn 2021 - 2022. 
Đồng chí Trương Tấn Sang 
- nguyên ủy viên Bộ Chính 
trị, nguyên Chủ tịch nước 
CHXHCN Việt Nam đã đến 
dự. Qua 2 dợt triển khai xây 
dựng, đến nay đã có 3.496 
căn nhà được xây dựng hoàn 
thành với tổng kinh phí huy 
động xã hội hóa trên 174 tỷ 
đồng, đạt 110% so với kế 
hoạch đề ra (kế hoạch 3.240 
căn); trong đó, Ban Chỉ đạo 
vận động hỗ trợ xây dựng nhà 
ô cho hộ nghèo khó khăn về 
nhà ở tỉnh phân bổ 2.825 căn

và ban chỉ đạo các huyện, thị 
xã, thành phố vận động thực 
hiện 671 căn. Chương trình 
đã nhận được sự quan tâm 
ủng hộ tích cực của các tập 
đoàn, tổng công ty, doanh 
nghiệp, các tổ chức, nhà hảo 
tâm, Hội đồng hương Sóc 
Trăng tại TP.HỒ Chí Minh,... 
đặc biệt là sự quan tâm hỗ 
trợ của nguyên Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang. Việc hoàn 
thành và bàn giao nhà ỗ đã 
giúp cho nhiều hộ nghèo có 
được nhà ở khang trang, an 
tâm chăm lo phát triển kinh tế, 
ổn định cuộc sống. Qua đó, 
thể hiện sự quan tâm chăm 
lo của Đảng và Nhà nước và 
cộng đồng đối với những hộ 
gia đình nghèo và đóng góp 
chung vào kết quả thực hiện
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nhiệm vụ chính trị của Đảng 
bộ tỉnh trong năm 2022. Dịp 
này, có 77 tập thể và 46 cá 
nhân có thành tích xuất sắc 
trong việc ủng hộ Quỹ Vì 
người nghèo và các chương

Trong 7 ngày, từ ngày 2 - 
8/11/2022, tại TP.Sóc Trăng, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch phối hợp với UBND tĩnh 
Sóc Trăng và các địa phương 
tổ chức Ngày hội Văn hóa, 
thể thao và du lịch đồng bào 
Khmer Nam bộ lần thứ VIII 
và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua 
ghe Ngo khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long lần thứ V tại 
tỉnh Sóc Trăng năm 2022.

Ngày hội và Lễ hội thu 
hút sự tham gia của 12 tĩnh, 
thành phố và diễn ra nhiều 
hoạt động nổi bật, như: 
Trưng bày giới thiệu, quảng 
bá văn hóa truyền thống 
địa phương; quảng bá xúc 
tiến du lịch các địa phương;

trình an sinh xã hội, đóng góp 
kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà 
ở cho hộ nghèo trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021 -  2022 
được nhận Bằng khen của 
Chu tịch ÙBND tinh

liên hoan văn nghệ quần 
chúng; trình diễn trang phục 
dân tộc truyền thống; trình 
diễn, giới thiệu trích đoạn lễ 
hội, nghi thức sinh hoạt văn 
hóa truyền thống dân tộc và 
diễn tấu nhạc Ngũ âm; biểu 
diễn văn hóa, nghệ thuật 
phục vụ nhân dân; trưng 
bày, chế biến và giới thiệu 
ẩm thực; thi đấu 7 môn thể 
thao quần chúng; liên hoan 
ẩm thực đường phố hương vị 
Sóc Trăng; Hội chợ xúc tiến 
thương mại sản phẩm OCOP 
và đặc sản vùng miền năm 
2022; Giải đua ghe Ngo khu 
vực Đồng bằng sông cửu 
Long lần thứ V tại tỉnh Sóc 
Trăng năm 2022 với 54 đội

TỔ chức thành công Ngày hội Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lẩn thứ VIII và 
Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu 

vực đong bằng sông cửu Long ìan thứ V năm 2022
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tham gia tranh tài, trong đó 
có 9 đội ghe nữ. Đặc biệt, 
trong Ngày hội đã diễn ra 
Lễ công bố Quyết định xác 
lập kỷ lục Guinness Việt 
Nam “Đua ghe Ngo môn thể 
thao của đồng bào Khmer 
tỉnh Sóc Trăng có số lượng 
ghe và vận động viên tham 
dự nhiều nhất” và công bố

Ngày 21-11, UBND tỉnh 
phối hợp với Bộ Thông tin và 
Truyền thông tổ chức Hội nghị 
trực tuyến về Chuyển đổi số 
tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Hội 
nghị đã kết nối trực tuyến đến 
120 điểm cầu trong toàn tĩnh 
với hdn 3.000 đại biểu tham 
dự. Phát biểu tại hội nghị, 
đồng chí Trần Văn Lâu - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh về 
quan điểm, chủ trương của 
Đảng về chuyển đổi số cũng 
như vai trò, vị trí của chuyển 
đổi số trong việc thực hiện 
3 đột phá của Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội giai

logo du lịch tỉnh Sóc Trăng. 
Với sự chuẩn bị và tổ chức 
chu đáo, chất lượng, hiệu 
quả, an toàn, Ngày hội và Lễ 
hội được tỉnh nhận định đã 
thành công tốt đệp, thu hút 
đông đảo quần chúng tham 
gia, để lại nhiều ấn tượng tốt 
đẹp trong lòng đại biểu và du 
khách trong và ngoài tỉnh.

đoạn 2021 - 2030 của Đảng; 
là một trong những giải pháp 
đột phá để phát triển kinh tế 
- xã hội tỉnh Sóc Trăng giai 
đoạn 2021 - 2025. Thực hiện 
Nghị quyết số 07-NQ/TU, 
ngày 27/10/2021 của Tỉnh ủy 
về “Chuyển đổi số tỉnh Sóc 
Trăng đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”, đến 
nay tỉnh đã đạt được một số 
kết quả tích cực, nâng cao 
hiệu quả công tác chĩ đạo, 
điều hành của các cấp ủy, 
chính quyền từ tỉnh đến cơ 
sở. Cũng tại hội nghị, các 
đại biểu cũng được nghe các 
chuyên gia, diễn giả báo cáo

Tổ chức Hội nghị trực tuyến 
về Chuyển đổi số tỉnh Soc Trăng năm 2022
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chuyên đề các chuyên đề về 
chuyển đổi số trên một số 
lĩnh vực; vể quản lý đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức 
của tỉnh Sóc Trăng đáp ứng

Ngày 17-11, sở  Giáo 
dục và Đào tạo Sóc Trăng 
tổ chức Họp mặt kỷ niệm 40 
năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 - 20/11/2022). 
Buổi họp mặt đã ôn lại lịch 
sử ra dời, ý nghĩa của Ngày 
Hiến chương nhà giáo Việt 
Nam; lắng nghe những lời 
chia sẻ về tâm huyết, lòng 
yêu nghề cùng những thuận 
lợi, khó khăn trong nghề giáo 
của nguyên lãnh đạo ngành 
Giáo dục tĩnh qua các thời 
kỳ và các thầy giáo, cô giáo. 
Và dù trong thời kỳ và hoàn 
cảnh nào, đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, giáo 
viên của ngành cũng luôn 
nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, đóng góp quan 
trọng vào sự nghiệp phát 
triển chung của tỉnh.

cải cách hành chính, hướng 
tới xây dựng Chính quyền số; 
kế hoạch, giải pháp và định 
hướng triển khai chuyển đổi 
số tại Sóc Trăng.

Dịp này, có 171 cá nhân 
có thành tích tiêu biểu trong 
năm học 2021-2022 được 
nhận Bằng khen của Bộ GD- 
ĐT. Đồng thời, UBND tỉnh 
đã tặng Cờ thi dua cho 3 tập 
thể dẫn đầu Khối thi đua cấp 
THPT, trao Bằng khen của 
UBND tĩnh cho các cá nhân 
đạt giải nhất trong Hội thi 
Giáo viên giỏi các cấp và 152 
cá nhân đạt thành tích xuất 
sắc trong thực hiện nhiệm vụ 
năm học 2020-2021 và năm 
học 2021-2022. Sở GD-ĐT 
cũng khen thưởng cho 11 
đơn vị Phòng GD-ĐT đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 
học 2021-2022. Đặc biệt, 
buổi họp mặt đã vinh danh 
40 nhà giáo tiêu biểu, xuất 
sắc của địa phương giai đoạn 
1982-2022 và năm 2022.

Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11 và vinh danh 40 nhà giáo tiêu biểu

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 2 3



Hội thảo khoa học Trường Chính trị 
tỉnh Sóc Trăng 75 năm hình thành và phát triển

Ngày 17-11, Trường 
Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo 
khoa học cấp tỉnh “Trường 
Chính trị tỉnh Sóc Trăng - 75 
năm hình thành và phát triển”. 
Hội thảo đã làm rõ vị trí, vai 
trò, tầm quan trọng của quá 
trình 75 năm hình thành và 
phát triển, cùng sự quyết tâm, 
nỗ lực phấn đấu của cán bộ, 
giảng viên của trường qua các 
thời kỳ. Trải qua nhiều lần đổi 
tên, đặt dưới sự lãnh đạo trực 
tiếp, thường xuyên của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, trường 
đã thể hiện được vị trí, vai trò 
và dảm bảo đáp ứng nhu cầu

Ngày 22/11, Ban Tuyên 
giáo Tĩnh ủy phối hợp với Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo 
Việt Nam tỉnh và Hội Văn học 
- Nghệ thuật tỉnh to chức Lễ 
tổng kết Cuộc thi Sáng tác 
tác phẩm văn học, nghệ thuật

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và 
gắn chặt với sự phát triển và 
thành công của tỉnh. Cũng tại 
hội thảo, các nhà khoa học đã 
cùng chia sẻ những tham luận, 
bài viết, ỷ kiến sâu sắc về lịch 
sử hình thành và phát triển 
của Trường Chính trị tỉnh và 
tập trung đánh giá thực trạng, 
kinh nghiệm cùng những gợi 
mở định hướng cho các hoạt 
động của trường. Hội thảo 
khoa học là hoạt động chào 
mừng kỷ niệm 40 năm Ngày 
Nhà giáo Việt Nam và 75 năm 
thành lập Trường Chính trị tĩnh 
Sóc Trăng.

về “Học tập và làm theo tư 
tưởng, dạo đức, phong cách 
HỒ Chí Minh” năm 2022 và 
vòng sơ khảo cấp tĩnh Giải 
Báo chí toàn quốc về xây 
dựng Đảng (Giải Búa liềm 
vàng) lần thứ VII năm 2022.

Tổng kết cuộc thi Sáng tác tác phẩm văn học, 
nghệ thuật và vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải Báo chí 
toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022
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Sau gần 9 tháng phát động, 
Cuộc thi Sáng tác tác phẩm 
văn học, nghệ thuật về “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
năm 2022 đã nhận được 
172 tác phẩm của 139 tác 
giả dự thi. Các tác phẩm dự 
thi đã phản ánh chân thực và 
xúc động về con người Sóc 
Trăng trong quá trình sống, 
làm việc, cống hiến vì cộng 
đồng, vì lý tưởng của Đảng. 
Đối với vòng sơ khảo cấp tỉnh 
Giải Búa liềm vàng đã nhận

Ngày 4-11, Ban Tổ chức 
Giải thưởng Văn học, Nghệ 
thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ 
nhất - năm 2022 tổ chức Lễ 
tổng kết, trao giải. Giải thưởng 
năm 2022 đã nhận được 162 
tác phẩm của 71 tác giả trong 
và ngoài tỉnh ồ nhiều chuyên 
ngành (gồm âm nhạc, mỹ 
thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, 
múa, văn học nghệ thuật các 
dân tộc thiểu số, văn nghệ 
dân gian, văn học) và 20 hồ 
sơ đề xuất vinh danh cán bộ,

được 44 tác phẩm của 31 tác 
giả, nhóm tác giả.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức 
đã trao 22 giải cho Cuộc thi 
Sáng tác tác phẩm văn học, 
nghệ thuật về “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo dức, phong 
cách Hồ Chí Minh” năm 2022. 
Vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải 
Búa liềm vàng năm 2022 có 
21 tác phẩm đạt giải; trong đó, 
có 5 giải A, 8 giải B và 8 giải 
c thuộc các loại hình báo in, 
báo điện tử, phát thanh và 
truyền hình.

văn nghệ s ĩ có công lao đóng 
góp xây dựng và phát triển 
văn học - nghệ thuật tĩnh 
Sóc Trăng qua các thời kỳ. 
Qua sơ tuyển và vòng chung 
khảo, Hội đổng chung khảo 
đã chọn được 33 tác phẩm 
để trao Giải thưởng Văn học 
-nghệ thuật, trong đó gồm 5 
giải A, 11 giải B và 17 giải c 
ở các chuyên ngành; có 15 
cá nhân được tặng Giải cống 
hiến (truy tặng 9 cá nhân và 
xét tặng 6 cá nhân).Q

Trao Giải thưỏng Văn học, Nghệ thuật 
tỉnh Sóc Trăng lần thứ nhất - năm 2022
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BỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN 
THÁNG 12-2022

Ban tuyên g iáo, tuyên huấn, M ặt trậ n  Tổ  qu ốc  và  
các đoàn thể , dộ i ngũ báo cáo v iên , tuyên  truyền  
v iên  tập  trung  tuyên tru yển  m ộ t s ố  nộ i dung trọ n g  
tâm  sau.

1. Tập trung tuyên 
truyền việc triển khai thực 
hiện các nghị quyết, kết 
luận của Hội nghị lần thứ 6 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa XIII) và các 
chương trình hành động 
của Tỉnh ủy thực hiện các 
nghị quyết; kết quả Kỳ họp 
thứ tư Quốc hội khóa XV.

2. Thông tin, tuyên 
truyền về các hoạt động 
đối ngoại của lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước ta. v ề  
quan hệ V iệ t Nam - Hoa 
Kỳ, tuyên truyền nhấn 
mạnh tinh thần “gác lại 
quá khứ, vượt qua khác

biệt, phát huy tương đổng, 
hướng tớ i tương lai” .

3. Tuyên truyền Chĩ thị 
19-CT/TVV, ngày 18/11/2022 
của Ban Bí thư vể v iệc tổ 
chức Tế t Quý Mão 2023; 
Chỉ thị số 11/CT-UBND, 
ngày 7/12/2022 cũa ủ y  ban 
nhân dân tỉnh vể chuẩn bị 
Tế t Nguyên đán Quý Mão 
2023; các hoạt động mừng 
Đảng - mừng Xuân; đảm 
bảo an toàn giao thông; 
không sử dụng pháo hoa 
trong dịp Tết; sự quan tâm 
của các cấp ủy đảng, chính 
quyền đối vớ i hộ nghèo, 
gia đình chính sách, công
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nhân lao động,... nhân dịp 
Tế t đến.

4. T iếp tục tuyên 
truyền Hướng dẫn số 04- 
HD/TU, ngày 12/5/2022 
của Ban Thường vụ Tĩnh 
về tổ chức đợt sinh hoạt 
chính trị, tư tưởng về nội 
dung Tác phẩm “Một số 
vấn đề lý luận và thực tiễn 
về Chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên Chủ nghĩa xã 
hội ở V iệ t Nam” của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Tuyên truyền giớ i thiệu 
những mô hình, điển hình, 
gương người tốt, v iệc tố t 
trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh ở các 
cấp, các ngành, cơ quan, 
đơn vị.

5. Thông tin, tuyên 
truyền về tình hình thời sự 
trong nước và thế  giớ i gần 
đây có tác động đến V iệ t 
Nam, tình hình biển - đảo...; 
kết quả nổi bật về phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã

hội, quốc phòng, an ninh, 
xây dựng hệ thống chính 
trị của cả nước và của địa 
phương năm 2022 và mục 
tiêu, phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2023; v iệc thực 
hiện các chương trình, dự 
án phát triển kinh tế  - xã 
hội của tĩnh, đặc biệt là Dự 
án cao tốc Châu Đốc - Cần 
Thơ - Sóc Trăng, các dự 
án điện gió...; Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới - đô thị 
văn minh, giảm nghèo bền 
vững và phát triển kinh tế  - 
xã hội vùng đổng bào dân 
tộc thiểu số; công tác cải 
cách hành chính, chuyển 
đổi số; v iệc thực hiện các 
chính sách an sinh xã hội, 
đặc b iệ t đối vớ i đồng bào 
dân tộc th iểu số, vùng sâu, 
vùng xa.

6. Tuyên truyền 
công tác xây dựng Đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể, an 
ninh - quốc phòng, quân
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sự địa phương; công tác 
tiếp dân, giải quyết khiếu 
nại, tố  cáo và phòng chống 
tham nhũng, lãng phí.

7. T iếp tục tuyên 
truyền công tác phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 
trong cộng đồng và việc 
tiêm  vaccine phòng bệnh 
COVID-19; các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh 
theo mùa, nhất là bệnh 
sốt xuất huyết, tay chân 
miệng, cúm, đậu mùa khỉ...

8. Tuyên truyền các sự 
kiện nổi bật, các ngày lễ, 
kỷ niệm của đấ t nước, của 
ngành như: Đại hội đại biểu 
toàn quốc Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ C híM inh 
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 
- 2027; 114 năm Ngày 
sinh đổng chí Ngô Gia Tự 
(3/12/1908 - 3/12/2022); 
76 năm Ngày Toàn quốc 
kháng chiến (19/12/1946 - 
19/12/2022); 62 năm Ngày 
thành lập M ặt trận dân 
tộc già i phóng m iền Nam

V iệt Nam (20/12/1960 - 
20/12/2022); 78 năm Ngày 
thành lập Quân đội nhân 
dân V iệ t Nam (22/12/1944
- 22/12/2022) và 33 năm 
Ngày hội Quốc phòng 
toan dân (22/12/1989
- 22/12/2022); 25 năm
Ngày Dân số V iệ t Nam 
(26/12/1997 - 26/12/2022); 
50 năm Ngày Chiến thắng 
“Hà Nội - Đ iện Biên Phu 
trên không” (29/12/1972
- 29/12/2022)...; các hoạt 
động mừng năm mới 2022.

9. Theo dõi, nắm thông 
tin trên các trang mạng xã 
hội; tích cực bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng 
và đấu tranh phản bác các 
quan điểm  lệch lạc, sai 
trá i, thù địch; đồng thời, 
thông tin tuyên truyền để 
cán bộ, công chức, viên 
chức và người dân cảnh 
giác vớ i các thủ đoạn lừa 
đảo trên mạng Internet (tín 
dụng đen, giớ i th iệu v iệc 
làm...).a
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THÔNG TIN TRONG Nước

PHÁT TRỊÉN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO ĐẢM 
QUỐC PHÒNG, AN NINH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 

ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Nghị quyết số 24-NQ/TVV, 
ngày 7/10/2022 của Bộ Chính 
trị về phát triển kinh tế - xã hội 
và bảo đảm quốc phòng, an 
ninh vùng Đông Nam Bộ đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 nêu rõ các quan điểm, 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

Nghị quyết nêu quan 
điểm: (1) Vùng Đông Nam Bộ 
có vai trò, vị trí chiến lược đặc 
biệt quan trọng về chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại 
của cả nước. Đông Nam Bộ 
phải là vùng phát triển năng 
dộng, trung tâm kinh tế, tài 
chính, thương mại, dịch vụ, 
giáo dục và đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao, khoa học - công nghệ, 
dổi mới sáng tạo, chuyển đổi 
số hàng đầu cả nước và khu

vực Đông Nam Á, giữ vai trò 
quan trọng trong liên kết phát 
triển với các vùng kinh tế 
khác. (2) Phát triển vùng Đông 
Nam Bộ phải phù hợp với các 
chiến lược, quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của cả 
nước, bảo đảm thống nhất với 
quy hoạch quốc gia, phù hợp 
với chiến lược phát triển bền 
vững, chiến lược tăng trưỏng 
xanh, thích ứng với biến đổi 
khí hậu. Đổi mới mô hình tăng 
trưởng gắn với cơ cấu lại kinh 
tế vùng theo hướng hiện đại, 
lấy kinh tế số, kinh tế chia sẻ, 
kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn 
là trọng tâm và dộng lực phát 
triển. Ưu tiên phát triển các 
ngành công nghiệp công nghệ 
cao, các ngành dịch vụ chất 
lượng cao. Tập trung xây dựng 
các vành đai công nghiệp, đô 
thị, dịch vụ, logistics gắn với
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các hành lang giao thông. Huy 
động tối đa nguồn nội lực cho 
phát triển, kết hợp hài hoà với 
ngoại lực để phát triển nhanh, 
bền vững, tự chủ và hội nhập 
quốc tế sâu rộng. (3) Đổi mới 
tư duy, tầm nhìn, phát huy sự 
năng dộng, sáng tạo của các 
địa phương trong quy hoạch và 
quản lý phát triển vùng. Tăng 
cường đổi mới liên kết vùng 
trên cơ sở xây dựng cơ chế 
liên kết và điều phối vùng hiệu 
lực, hiệu quả, thúc đẩy liên 
kết giữa các địa phương trong 
vùng, giữa vùng với các vùng 
khác và các nước tiểu vùng 
sông Mê Công, ASEAN và 
thế giới. Đẩy mạnh phân cấp, 
phân quyển phù hợp với năng 
lực, điều kiện thực tế của từng 
địa phương và tổ chức điểu 
phối vùng. Thực hiện thí điểm 
những mô hình, cơ chế, chính 
sách mới vượt trội, cạnh tranh 
quốc tế cao, tạo dột phá nhằm 
phát huy tối đa tiềm năng, lợi 
thế của vùng. 4) Xây dựng 
Đông Nam Bộ trô thành vùng 
văn minh, hiện đại, hội nhập 
quốc tế. Phát triển nhanh, bền 
vững, hài hoà giữa các tiểu 
vùng, các dịa phương trong

vùng; các lĩnh vục kinh tế, 
văn hóa, xã hội gắn với bảo 
vệ môi trường sinh thái, thích 
ứng với biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng. Nâng cao sức 
khoẻ, đời sống vật chất, tinh 
thẩn của Nhân dân, đặc biệt 
là người có thu nhập thấp. Thu 
hẹp khoảng cách chênh lệch 
về trình độ phát triển giữa các 
địa phương trong vùng. Phát 
huy mạnh mẽ truyền thống 
lịch sử cách mạng, văn hóa, 
tinh thần tự lực, tự cường của 
“Miền Đông gian lao mà anh 
dũng” trong xây dựng và phát 
triển vùng. Phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với bảo dảm quốc 
phòng, an ninh, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội, mỏ rộng đối ngoại và 
hợp tác quốc tế. 5) Coi trọng 
công tác xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh, nhất là công tác 
xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức chuyên 
nghiệp, trong sạch, tận tụy, 
năng dộng, sáng tạo, có tư duy 
đổi mới và có tầm nhìn chiến 
lược. Tăng cường đoàn kết, 
thống nhất, thực hiện nghiêm 
kỷ luật, kỷ cương, để cao trách
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nhiệm nêu gương, trách nhiệm 
giải trình của người dứng 
đầu. Triển khai thực hiện có 
hiệu quả cơ chế khuyến khích, 
bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng 
tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 
đột phá, dám chịu trách nhiệm 
vì lợi ích chung. Nâng cao năng 
lực lãnh dạo, sức chiến đấu 
của cấp uỷ, tổ chức đảng, kiện 
toàn bộ máy quản lý ỏ các cấp.

Về mục tiêu đến năm 
2030, Nghị quyết xác định: 
Đông Nam Bộ trỗ thành vùng 
phát triển năng động, có tốc 
độ tăng trưởng kinh tế cao, 
động lực tăng trưởng lớn nhất 
cả nước; trung tâm khoa học 
- công nghệ và đổi mới sáng 
tạo, công nghiệp công nghệ 
cao, logistics và trung tâm tài 
chính quốc tế có tính cạnh 
tranh cao trong khu vực. Đi 
đầu trong đổi mới mô hình 
tăng trưởng, chuyển đổi số, 
xây dựng chính quyền số, 
kinh tế số, xã hội số. Phát 
triển nhanh hệ thống đô thị 
thông minh và hiện đại. Cơ 
bản hoàn thành hệ thống 
giao thông kết nối nội vùng, 
liên vùng và khu vực; đầu mối 
giao thương, hội nhập khu vực

và thế giới. Các lĩnh vực văn 
hóa, xã hội, giáo dục - đào 
tạo, y tế phát triển đứng dầu 
cả nước. Tình trạng ô nhiễm 
môi trường, tắc nghẽn giao 
thông và ngập úng cơ bản 
được giải quyết. Quốc phòng, 
an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội được bảo đảm 
vững chắc; tổ chức đảng và 
hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh; khối đại đoàn 
kết các dân tộc được tăng 
cường. Đời sống vật chất, 
tinh thần của người dân được 
cải thiện rõ nét và dẫn đầu cả 
nước. TP.HỒ Chí Minh phải là 
thành phố văn minh, hiện dại, 
năng dộng sáng tạo, là nơi thu 
hút nhân tài, chuyên gia, nhà 
khoa học, nhất là nguồn nhân 
lực chất lượng cao đến sinh 
sống và làm việc; trung tâm 
tài chính quốc tế, phát triển 
ngang tầm các thành phố lớn 
trong khu vực châu Á, đóng 
vai trò là cực tăng trưỏng của 
vùng; nơi tập trung của các 
định chế tài chính quốc tế, 
các tập đoàn kinh tế lớn của 
thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2045: 
Đông Nam Bộ trở thành vùng
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phát triển, có tiềm lực kinh 
tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện 
đại; trung tâm khoa học - công 
nghệ và đổi mới sáng tạo, 
công nghiệp công nghệ cao, 
logistics và trung tâm tài chính 
quốc tế thuộc nhóm đầu của 
khu vực và thế giới; kết cấu 
hạ tầng hiện đại, đồng bộ. 
Phát triển hài hoà giữa kinh 
tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ 
môi trường và bảo đảm quốc 
phòng, an ninh; có chất lượng 
cuộc sống cao, có trình độ y tế, 
giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu 
Đông Nam Á. TP.HỒ Chí Minh 
là hạt nhân, cực tăng trưởng 
của vùng; nơi thu hút nhân 
tài, chuyên gia, nhà khoa học, 
nhất là nguồn nhân lực chất 
lượng cao, trí thức trẻ đến sinh 
sống và làm việc; nơi tập trung 
các định chế tài chính quốc tế, 
các tập đoàn kinh tế lớn của 
thế giới. Quốc phòng, an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã

hội được bảo đảm vững chắc; 
đối ngoại và hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng; tổ chức 
đảng và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh toàn 
diện; sức mạnh khối đại đoàn 
kết các dân tộc được tăng 
cường, củng cố vững chắc.

Các nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu: 1) Phát triển nhanh, 
bền vững, tạo bước đột phá, 
lan tỏa trong phát triển kinh tế 
vùng, liên vùng. 2) Tập trung 
hoàn thiện thể chế, chính sách 
và dẩy mạnh phát triển liên 
kết vùng. 3) Phát triển khoa 
học - công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và hoàn thiện kết cấu hạ 
tằng, đô thị. 4) Phát triển văn 
hóa - xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần của Nhân 
dân. 5) Bảo đảm vững chắc 
quốc phòng, an ninh, nâng cao 
hiệu quả công tác đối ngoại. 6) 
Tập trung xây dựng, Chĩnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị.

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÊ PHÁT TRIEN 
HỆ THỐNG Đ ổ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA

Nghị quyết số 138/NQ- tầm nhìn đến năm 2050 vừa 
CP về Quy hoạch tổng thể được Chính phủ ban hành 
quốc gia thời kỳ 2021-2030, ngày 25/10/2022 nêu định
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hướng phát triển hệ thống 
đô thị và nông thôn quốc gia 
như sau:

Về định hướng tổng thể 
hệ thống đô thị: Đẩy nhanh 
tốc độ đô thị hóa, hình thành 
hệ thống đô thị, tạo động lực 
quan trọng cho phát triển kinh 
tế - xã hội nhanh, bền vững. 
Nâng cao chất lượng phát triển 
dô thị cả về kinh tế, xã hội, kết 
cấu hạ tầng, nhà ở, chất lượng 
sống của người dân. Nâng 
cao khả năng cạnh tranh kinh 
tế và hội nhập của hệ thống 
đô thị. Phát triển hệ thống đô 
thị bền vững theo mạng lưới, 
phân bổ hợp lý, bảo đảm đổng 
bộ, thống nhất, cân đối giữa 
các vùng, miền; phát triển các 
dô thị có chức năng tổng hợp 
theo hướng đô thị xanh, thông 
minh, thích ứng với biến đổi 
khí hậu... Tập trung phát triển 
các dịch vụ chất lượng cao, 
giá trị gia tăng lớn trong các 
lĩnh vực khoa học - công nghệ, 
y tế, đào tạo, công nghệ thông 
tin..., hạn chế thu hút đầu tư 
vào các ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo sử dụng 
nhiều đất, lao dộng. Phát triển 
mạnh các đô thị vệ tinh của

một số đô thị lớn, nhất là Hà 
Nội, TP.HỒ Chí Minh. Phát 
triển đô thị vừa và nhỏ trong 
mối quan hệ chặt chẽ, chia 
sẻ chức năng với các đô thị 
lớn, giảm dần khoảng cách 
phát triển giữa các dô thị. Chú 
trọng phát triển các đô thị nhỏ, 
vùng ven đô để hỗ trợ phát 
triển nông thôn thông qua các 
mối liên kết đô thị - nông thôn. 
Phát triển các mô hình đô thị 
đặc thù (đô thị du lịch, đô thị 
đại học, đô thị sáng tạo, đô thị 
kinh tế cửa khẩu, đô thị đảo...).

Về định hướng phân bố 
các vùng đô thị lớn: Vùng đô 
thị Hà Nội, xây dựng hệ thống 
đô thị vùng Hà Nội gồm Thủ 
đô Hà Nội và các đô thị vệ 
tinh thuộc các tỉnh xung quanh 
thuộc vùng Đổng bằng sông 
Hồng và vùng trung du và 
miền núi phía Bắc nhằm chia 
sẻ chức năng vể giáo dục - 
đào tạo, y tế, khoa học - công 
nghệ, thương mại - dịch vụ - 
du lịch, hạn chế sự tập trung 
quá mức vào dô thị trung tâm 
Hà Nội. Tập trung phát triển 
kết cấu hạ tầng đô thị và hạ 
tầng kết nối đồng bộ, hiện đại, 
bao gồm các trục từ Hà Nội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 3 3



kết nối với các đô thị lớn của 
vùng, các đường vành đai 4, 
5 và các tuyến dường sắt đô 
thị, đường sắt vành đai phía 
Đông Thành phố Hà Nội, thúc 
đẩy liên kết và lan tỏa phát 
triển kinh tế - xã hội cho cả 
khu vực phía Bắc... Xây dựng 
các thành phố trực thuộc 
Thủ đô, các đô thị vệ tinh có 
hạ tầng đồng bộ, tiện ích và 
dịch vụ đô thị, giao thông kết 
nối thuận tiện với trung tâm, 
nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị 
hóa, giảm tải khu vực nội đô 
và mở rộng không gian phát 
triển của Hà Nội.

Vùng TP.HỒ Chí Minh, 
xây dựng hệ thống đô thị vùng 
TP.Hổ Chí Minh gồm TP.HỒ 
Chí Minh và các đô thị thuộc 
các tỉnh vùng Đông Nam Bộ 
và một số địa phương vùng 
Đổng bằng sông Cửu Long 
nhằm chia sẻ chức năng về 
dịch vụ, công nghiệp, giáo 
dục - dào tạo, y tế, khoa học 
- công nghệ, hạn chế sự tập 
trung quá mức vào đô thị trung 
tâm TP.HỒ Chí Minh. Xây 
dựng các trục từ TP.HỒ Chí 
Minh kết nối với các đô thị lớn 
của vùng, các đường vành đai

3, 4 và các tuyến đường sắt 
đô thị, đường sắt kết nối sân 
bay, cảng biển cửa ngõ quốc 
tế, thúc đẩy liên kết và lan tỏa 
phát triển kinh tế - xã hội cho 
cả khu vực phía Nam... Chú 
trọng quy hoạch và khai thác 
hiệu quả không gian ngầm. 
Nghiên cứu khai thác tiềm 
năng và lợi thế để phát triển 
khu vực Thủ Đức, cần Giờ trở 
thành động lực tăng trưởng 
mới cho TP.HỒ Chí Minh.

Vùng đô thị Đà Nắng, xây 
dựng hệ thống đô thị vùng Đà 
Nang bao gồm TP.Đà Nắng 
và các đô thị lân cận. Phát 
huy vai trò TP.Đà Nắng là 
trung tâm về khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo, du lịch, thương 
mại, tài chính, logistics, công 
nghiệp công nghệ cao, công 
nghệ thông tin; là một trong 
những trung tâm giáo dục - 
đào tạo, y tế chất lượng cao, 
khoa học - công nghệ của đất 
nước; trung tâm tổ chức các 
sự kiện tầm khu vực và quốc 
tế. Phát triển TP.Đà Nẳng trở 
thành cực tăng trưồng, động 
lực quan trọng, đóng vai trò 
chủ đạo thúc dẩy phát triển 
kinh tế - xã hội vùng kinh tế
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trọng điểm miền Trung, Bắc 
Tây Nguyên.

Vùng đô thị cần Thơ, xây 
dựng hệ thống đô thị vùng 
Cần Thơ với đô thị trung tâm 
là TP.Cần Thơ và các đô thị 
lân cận trở thành trung tâm 
dịch vụ thương mại, du lịch, 
logistics, công nghiệp chế 
biến, nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, giáo dục và 
đào tạo, y tế chuyên sâu, 
khoa học công nghệ, văn 
hóa, thể thao của cả vùng; 
khai thác các tuyến đường 
cao tốc kết nối cần Thơ với 
TP.HỒ Chí Minh và các đô thị 
trong vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. Phát triển TP.Cần 
Thơ là đô thị hạt nhân, cực 
tăng trưởng, thúc đẩy phát 
triển toàn bộ vùng Đổng bằng 
sông Cửu Long.

Về định hướng phát triển 
nông thôn: Phát triển nông

thôn toàn diện, hiện đại, xanh, 
sạch, đẹp gắn với quá trình 
đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, 
dịch vụ xã hội đồng bộ và 
tiệm cận với khu vực đô thị; 
giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc; an ninh, trật 
tự được bảo đảm; cơ cẩu kinh 
tế và các hình thức tổ chức 
sản xuất hợp lý, tạo sinh kế 
bển vững cho người dân; xã 
hội nông thôn ổn định; dân 
trí được nâng cao; cảnh quan 
nông thôn sáng, xanh, sạch, 
đẹp, an toàn. Xây dựng các 
mô hình phân bố dân cư phù 
hợp với từng vùng sinh thái tự 
nhiên, phù hợp với dặc điểm 
văn hóa, dân tộc, điều kiện 
kinh tế - xã hội... Tiếp tục sắp 
xếp các đơn vị hành chính đô 
thị và nông thôn, bảo đảm quy 
mô và chất lượng, đáp ứng 
tiêu chuẩn của đơn vị hành 
chính theo quy định.

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI MỘT s ố  THỦ ĐOẠN 
“ DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH vực KINH TẾ 

ở  NƯỚC TA THỜI GIAN QUA

*Nhận diện một số thủ đoạn Một là, các thế lực thù 
chủ yếu của các thế  lực thù địch tìm cách xuyên tạc và 
địch chống phá nước ta xóa bỏ học thuyết giá trị thặng
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dư của C.Mác, cho rằng, dưới 
chế độ XHCN, sản xuất hàng 
hóa cũng bóc lột giá trị thặng 
dư; qua đó nhằm xuyên tạc 
bản chất nển kinh tế thị trường 
định hướng XHCN mà ta đang 
xây dựng và phát triển. Đặc 
biệt, khi Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII ban hành 
Nghị quyết số 10-NQ/TW, 
ngày 3/6/2017 về phát triển 
kinh tế tư nhân trở thành một 
động lực quan trọng của nền 
kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, thì các thế lực thù 
địch xuyên tạc rằng, nước ta 
thừa nhận kinh tế thị trường 
là đang mở đường cho quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
phát triển; “phát triển kinh tế tư 
nhân là quay lại đúng quỹ đạo 
để phát triển theo tư bản chủ 
nghĩa, mở đường cho “tư nhân 
hóa”, “tự do hóa” về kinh tế”...

Hai là, lợi dụng chủ trương 
hội nhập kinh tế quốc tế, đa 
phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ kinh tế quốc tế của 
Đảng và Nhà nước ta, thông 
qua các hoạt động hợp tác, 
đầu tư..., các thế lực thù dịch 
tìm cách từng bước làm biến 
đổi cơ sở kinh tế, xã hội của

CNXH ở nước ta, gây áp lực 
đòi Việt Nam phải “tư nhân 
hóa” nền kinh tế. Chúng còn 
cho rằng, Việt Nam cần tự 
do hóa các nguồn vốn ngoại 
tệ, khuyến khích tăng giá 
đồng nội tệ, nới lỏng chuyển 
đổi tự do giữa đồng nội tệ và 
các ngoại tệ (nhất là với đồng 
đôla Mỹ); thực hiện đồng bộ 
các giải pháp dể tự do hóa 
thị trường tài chính, xây dựng 
ngân hàng trung ương thực sự 
độc lập.

Ba là, thông qua các hoạt 
động đầu tư, thương mại, viện 
trợ kinh tế... các thế lực thù 
địch tìm cách tạo ra sự phát 
triển chênh lệch giữa các vùng, 
miền, giữa các ngành kinh tế, 
từ đó dẫn đến sự mất cân đối 
của nền kinh tế quốc dân. Đặc 
biệt, thông qua các hoạt động 
hợp tác, dầu tư..., các thế lực 
thù địch tìm cách gây sức ép 
về chính trị, dặt ra những điểu 
kiện ràng buộc trong quan hệ 
ngoại giao với nước ta, từ đó 
hòng can thiệp vào nội bộ của 
các cơ quan chức năng trong 
hệ thống chính trị nước ta.

Bốn là, lợi dụng những 
tổn tại, hạn chế nảy sinh trong
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quá trình xây dựng và phát 
triển nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN ở nước ta, 
nhất là lợi dụng việc thời gian 
gần đây, nước ta xử lý nhiều 
đối tượng tham nhũng, tiêu 
cực trong đó có những người 
nguyên là lãnh đạo cao cấp 
của Đảng, Nhà nước để xuyên 
tạc, từ đó phủ nhận đường lối 
lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, 
kích động tâm lý hoài nghi 
trong xã hội; kích động, cổ 
súy, làm ảnh hưởng đến niềm 
tin của nhân dân vào sự lãnh 
đạo của Đảng, Nhà nước...

Cẩn xác định rằng, nền 
kinh tế thị trường định hướng 
XHCN mà nước ta đang xây 
dựng là “một kiểu kinh tế  thị 
trường mới trong lịch sử phát 
triển của kinh tế  thị trường"; 
là sự vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hổ Chí Minh vào điều 
kiện, hoàn cảnh cụ thể của 
Việt Nam; tiếp thu có chọn 
lọc kinh nghiệm của thế giới. 
Bản chất của nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN của 
nước ta được xác định là dựa 
trên chế độ sở hữu toàn dân 
về tư liệu sản xuất chủ yếu,

phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phần song kinh tế nhà 
nước vẫn giữ vai trò chủ 
đạo. Nước ta thừa nhận vai 
trò quan trọng của kinh tế tư 
nhân với phương diện là con 
đường để huy động vốn, phát 
triển khoa học, công nghệ, 
giải quyết việc làm, nâng cao 
đời sống nhân dân chứ không 
phải là mục tiêu của nhiệm 
vụ xây dựng quan hệ sản 
xuất mới. Để đảm bảo yếu tố 
định hướng XHCN, nền kinh 
tế thị trường ở nước ta không 
phải là hoàn toàn tự do mà 
đặt trong “khuôn khổ’, đó 
là đặt dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản, sự quản lý 
của Nhà nước Việt Nam.
*Một số  nhiệm vụ, giải pháp 
dấu tranh trong thời gian tới

Thứ nhất, tiếp tục chủ 
động đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu, tổng kếtthực tiễn, 
phát triển lý luận, khẳng định 
vị thế, vai trò của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong hoạch định đường 
lối xây dựng và phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng 
XHCN của Đảng; đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền rộng
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rãi về thành tựu nước ta đã 
đạt được trong công cuộc xây 
dựng và phát triển đất nước 
sau gần 40 năm đổi mới, đặc 
biệt là trên lĩnh vực kinh tế;... 
Qua đó, nhằm cung cấp luận 
cứ khoa học cho cuộc đấu 
tranh, phê phán các quan 
điểm sai trái, thù địch chống 
phá nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN ở nước ta.

Thứ hai, tiếp tục đẩy 
mạnh xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, qua đó, làm cho Đảng 
ta thật sự trong sạch, vững 
mạnh; nêu cao vai trò tiên 
phong, gương mẫu của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, nhất 
là người đứng đầu cấp ủy, 
đơn vị, địa phương; nâng cao 
năng lực lãnh đạo của Đảng 
trong công tác đấu tranh 
phòng, chống “diễn biến hòa 
bìnli' gắn với ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hósT 
trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới 
nội dung, phương thức, nâng 
cao hơn nữa tính chiến đấu, 
tính chủ động, tính thuyết 
phục, hiệu quả của công tác 
tuyên truyền và lý luận nhằm

làm cho cán bộ, đảng viên và 
người dân hiểu rõ bản chất 
của thông tin xuyên tạc; từ 
đó có khả năng nhận diện và 
“miễn dịcht’ trước những luận 
điệu tuyên truyền, xuyên tạc 
của các thế lực thù địch về 
nền kinh tế nước ta.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện 
thắng lợi công cuộc đổi mới, 
đẩy mạnh phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm 
nghèo, đảm bảo an sinh xã 
hội, tăng cường củng cố quốc 
phòng, an ninh, thực hiện tốt 
các chính sách xã hội, nâng 
cao đời sống mọi mặt cho 
Nhân dân, nhất là đổng bào 
các dân tộc thiểu số ở vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo; gắn tăng trường kinh 
tế cao với thực hiện tiến bộ 
và công bằng xã hội; không 
ngừng nâng cao vị thế của 
nước ta trên trường quốc tế; 
tiếp tục phát triển mạnh mẽ 
khu vực kinh tế tư nhân; tiếp 
tục tăng cường vai trò chủ 
đạo của kinh tế nhà nước 
trong nền kinh tế quốc dân, 
giữ vững định hướng XHCN 
trong phát triển kinh tế thị 
trường ỏ Việt Nam.
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Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh 
cuộc đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực theo tinh thần: “không có 
vùng cấm, không có ngoại lệ, 
bất kể  người đó là aỉ’, đẩy 
mạnh hoàn thiện cơ chế kiểm 
soát chặt chẽ quyền lực trong 
Đảng, Nhà nước và hệ thống 
chính trị theo hướng đồng bộ, 
hiệu lực, hiệu quả, khắc phục 
sự lạm quyền, lộng quyền và 
lợi dụng quyền lực của cán 
bộ, đảng viên có chức vụ. 
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật của Đảng 
một cách thường xuyên, toàn 
diện và công khai, có trọng 
tâm, trọng điểm.

Định hướng phát triển các 
ngành hạ tầng xã hội được 
nêu trong Nghị quyết số 138/ 
NQ-CP về Quy hoạch tổng thể 
quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 ngày 
25/10/2022, như sau:

Ưu tiên đầu tư các cơ sở 
hạ tầng xã hội chất lượng cao, 
tiếp cận trình độ các nước tiên 
tiến trong khu vực và thế giới

Những năm tới, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, đất nước 
ta tiếp tục hội nhập quốc tế 
sâu rộng trên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, trong đó 
có hợp tác kinh tế quốc tế. 
Do vậy, cần tiếp tục vượt qua 
khó khăn, thách thức, tận 
dụng triệt để những thời cơ, 
thuận lợi do hội nhập quốc tế 
mang lại để xây dựng thành 
công nền kinh tế  thị trường 
định hướng XHCN ở nước ta; 
đổng thời đấu tranh, ngăn 
chặn có hiệu quả với hoạt 
động “diễn biến hòa bình" 
trên lĩnh vực kinh tế của các 
thế lực thù địch.

tại các thành phố lớn, các vùng 
động lực. Quan tâm xây dựng 
hạ tầng xã hội tại các địa bàn 
khó khăn, bảo đảm hài hòa, 
cân đối giữa phát triển kinh tế 
với phát triển văn hóa, xã hội. 
Hình thành mạng lưới an sinh 
xã hội đồng bộ, hiện đại, bền 
vững và hội nhập. Phát triển 
giáo dục đại học đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu cung cấp nguồn

PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH HẠ TẦNG XÃ HỘI
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nhân lực chất lượng cao gắn 
liền với đầu tư nghiên cứu 
khoa học, dổi mới sáng tạo ỗ 
các lĩnh vực trọng điểm, phục 
vụ nhu cầu phát triển bển 
vững của đất nước; đáp ứng 
nhu cầu học tập đa dạng cũng 
như yêu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội của từng vùng, miền, 
địa phương. Tổ chức, sắp xếp 
lại các cơ sỏ giáo dục đại học; 
nâng cấp một số trường đại 
học lớn và trường dại học sư 
phạm trở thành những trung 
tâm đào tạo chất lượng cao, 
có uy tín trong khu vực và thế 
giới. Phát triển một số khu đô 
thị đại học.

Phát triển mạng lưới cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp theo 
hướng mở, linh hoạt, tạo cơ 
hội cho mọi người dân tiếp 
cận và thụ hưởng các dịch vụ 
giáo dục nghề nghiệp, bảo 
đảm quy mô, cơ cấu, chất 
lượng đào tạo dáp ứng yêu 
cầu thị trường lao động và hội 
nhập quốc tế. Phát triển các 
trung tâm dào tạo nghề, nhất 
là đào tạo kỹ năng nghề phù 
hợp với phát triển các ngành 
nghề ưu tiên tại các trung tâm 
kinh tế lớn.

Nâng cao chất lượng, mở 
rộng và phân bố hợp lý mạng 
lưới cơ sở giáo dục mầm non 
và phổ thông, dáp ứng nhu 
cầu xã hội về tiếp cận dịch vụ 
giáo dục. Xây dựng mạng lưới 
các cơ sở giáo dục chuyên 
biệt đối với người khuyết tật và 
hệ thống trung tâm hỗ trợ phát 
triển giáo dục hòa nhập, đáp 
ứng nhu cầu được tiếp cận và 
thụ hưdng các dịch vụ giáo 
dục có chất lượng cho người 
khuyết tật. Phát triển, củng 
cố các cơ sỏ giáo dục thường 
xuyên, đặc biệt là các trung 
tâm học tập cộng đồng, trung 
tâm giáo dục thường xuyên 
vùng khó khăn, thực hiện công 
tác xóa mù chữ, công tác bồi 
dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ 
năng phục vụ phát triển kinh 
tế vùng đổng bào dân tộc,...

Sắp xếp, phân bổ không 
gian mạng lưới các bệnh viện 
cấp quốc gia một cách phù 
hợp, bảo đảm mọi người dân 
được tiếp cận thuận lợi đối với 
các dịch vụ y tế chăm sóc sức 
khỏe chất lượng cao. Mỗi vùng 
có bệnh viện cấp quốc gia 
đảm nhận vai trò là bệnh viện 
tuyến cuối thuộc tuyến chuyên
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môn cấp 3. Xây dựng một số 
bệnh viện ngang tầm khu vực 
và quốc tế; hình thành, phát 
triển các trung tâm y tế chuyên 
sâu hiện đại. Xây dựng Trung 
tâm kiểm soát bệnh tật quốc 
gia. Xây dựng một số cơ sồ 
nghiên cứu, chuyển giao công 
nghệ, sản xuất vắc-xin quốc 
gia. Phát triển các trung tâm 
kiểm nghiệm cấp vùng dạt tiêu 
chuẩn khu vực và quốc tế,...

Phát triển văn hóa thật sự 
là nền tảng tinh thần và mạng 
lưới cơ sở văn hóa quốc gia 
đáp ứng nhu cầu sáng tạo, 
hưởng thụ văn hóa của nhân 
dân và tổ chức các sự kiện 
văn hóa nghệ thuật quốc gia 
và quốc tế. Xây dựng các cơ 
sồ văn hóa quốc gia trở thành 
những thương hiệu mạnh, có 
sức cạnh tranh, bảo đảm thực 
hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và 
phát huy giá trị bản sắc văn 
hóa dân tộc, đồng thời thúc 
đẩy sự phát triển các ngành 
công nghiệp văn hóa của đất 
nước... Tiếp tục đầu tư xây 
dựng mới, nâng cấp cơ sở 
nghệ thuật biểu diễn quốc gia 
tại Hà Nội, TP.HỒ Chí Minh và 
một số tĩnh theo hướng đồng

bộ, hiện đại đáp ứng yêu cẩu 
tổ chức các sự kiện nghệ thuật 
quốc gia và quốc tế. Đầu tư 
phát triển, tôn tạo, bảo tồn các 
di sản văn hóa, nhất là các 
di sản được UNESCO công 
nhận. Phát triển mạng lưới cơ 
sỗ thể dục thể thao quốc gia 
đổng bộ, hiện đại,...

Phát triển các tổ chức 
khoa học và công nghệ, tăng 
cả về số lượng và chất lượng. 
Xây dựng và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của hệ thống 
đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ 
sinh thái khởi nghiệp dổi mới 
sáng tạo; tăng cường tiềm lực 
của hệ thống trung tâm đổi 
mới sáng tạo, trung tâm khỏi 
nghiệp sáng tạo quốc gia, 
vùng, địa phương để hỗ trợ, 
thúc đẩy hoạt động chuyển 
giao công nghệ, đổi mới sáng 
tạo. Hình thành và phát triển 
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia tại 
Hà Nội, TP.HỒ Chí Minh, Đà 
Nắng, Cần Thơ và các tỉnh, 
thành phố có điểu kiện. Hình 
thành các cụm liên kết đổi mới 
sáng tạo trên cơ sở liên kết 
các tổ chức khoa học và công 
nghệ với các khu công nghệ
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cao, khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, trung 
tâm tài chính,...

Khuyến khích tổ chức 
lại, sáp nhập, hợp nhất các 
cơ quan báo chí của các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương và của các bộ, ngành 
Trung ương theo hướng hội tụ, 
đa phương tiện, đa nển tảng. 
Hình thành các nhà xuất bản 
lớn, phân bố hợp lý hệ thống 
phát hành xuất bản phẩm.

Phát triển mạng lưới cơ 
sở trợ giúp xã hội đủ năng lực,

Nhằm phát hiện, tôn vinh, 
bồi dưỡng, phát huy tài năng 
trẻ Việt Nam nhằm góp phần 
xây dựng nguồn nhân lực chất 
lượng cao; khơi dậy tinh thần 
yêu nước, khát vọng cống 
hiến của tài năng trẻ Việt 
Nam; tạo động lực và truyền 
cảm hứng cho thế hệ trẻ; hiện 
thực hóa khát vọng phát triển 
đất nước Việt Nam phồn vinh, 
hạnh phúc theo Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, ngày 
01/11/2022, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số

quy mô, đáp ứng nhu cầu tiếp 
cận và thụ hưởng các dịch vụ 
công về trợ giúp xã hội tại cơ 
sở của các nhóm đối tượng 
thuộc diện bảo trợ xã hội. Từng 
bước hiện đại hóa các cơ sỡ 
trợ giúp xã hội bảo đảm cung 
cấp dịch vụ về trợ giúp xã hội 
theo tiêu chuẩn quốc gia và 
tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế. 
Xây dựng mạng lưới cơ sỏ nuôi 
dưỡng và điểu dưỡng người có 
công quốc gia có đủ năng lực 
để nuôi dưỡng và điểu dưỡng 
người có công...

1314/QĐ-TTg phê duyệt Đề 
án “Phát hiện, bồi dưỡng và 
phát huy tài năng trẻ Việt Nam 
giai đoạn 2022 - 2030”, trong 
đó nêu một số nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu sau:

TỔ chức tuyên truyền, phổ 
biến chủ trương, chính sách về 
phát hiện, bổi dưỡng, phát huy 
tài năng trẻ; bồi dưỡng đạo 
đức, truyền thống dân tộc, ý 
thức công dân; đi đầu trong 
công cuộc lao động sáng tạo 
và bảo vệ TỔ quốc cho các tài 
năng trẻ. Xây dựng các sản

PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT HUY 
TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM
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phẩm, ấn phẩm truyền thông 
tuyên truyển về tấm gương tài 
năng trẻ và các hoạt dộng tài 
năng trẻ; xây dựng, biên tập 
các ấn phẩm truyền thông số, 
phát hành các tài liệu sinh 
hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, 
chi đội... Mở các chuyên mục, 
chuyên đề, diễn đàn về tài 
năng trẻ trên các phương tiện 
thông tin dại chúng; giới thiệu 
những cá nhân, tổ chức tiêu 
biểu, các mô hình hiệu quả 
trong công tác phát hiện, bồi 
dưỡng và phát huy tài năng 
trẻ... Chú trọng phát hiện tài 
năng trẻ là lãnh đạo quản lý, 
nhà khoa học, doanh nhân, 
vận động viên, văn nghệ sĩ, 
nghệ nhân truyền thống, lực 
lượng vũ trang, người dân tộc 
thiểu số và tài năng trẻ Việt 
Nam ở nước ngoài, ứng dụng 
công nghệ, chuyển đổi số 
trong việc triển khai, tổ chức 
các giải thưởng, cuộc thi năng 
khiếu, tài năng. Khuyến khích 
tổ chức các hoạt động khuyến 
học, khuyến tài trong mỗi gia 
đình, dòng họ, cơ quan, tổ 
chức, địa phương để phát hiện, 
ươm mầm và phát triển tài 
năng trong thanh thiếu nhi....

Trung ương Đoàn lựa chọn 
các tấm gương tài năng trẻ 
tiêu biểu trong và ngoài nước, 
phối hợp với các cơ quan liên 
quan tổ chức đoàn đại biểu tài 
năng trẻ Việt Nam thăm Quần 
đảo Trường Sa và các đảo 
tiền tiêu của Tổ quốc. Tổ chức 
các hoạt động tập huấn, hội 
trại, hội thảo, diễn đàn giữa 
các nhà khoa học đầu ngành 
uy tín trong và ngoài nước với 
các nhà khoa học trẻ, nghiên 
cứu sinh, sinh viên giỏi, tài 
năng nhằm thúc đẩy hoạt 
động nghiên cứu khoa học; 
chia sẻ kinh nghiệm, thông 
tin các kết quả nghiên cứu, 
gợi mỗ các ý tưởng và liên 
kết, hợp tác nghiên cứu; hình 
thành các nhóm nghiên cứu 
mạnh của quốc gia... Tổ chức 
các hoạt động tập huấn, bồi 
dưỡng nâng cao nhận thức, 
kiến thức, kỹ năng, nghiệp 
vụ và các diễn đàn trao đổi, 
chia sẻ kinh nghiệm cho đội 
ngũ cán bộ tham mưu, thực 
hiện công tác phát hiện,... Tổ 
chức các hoạt động gặp gỡ, 
giao lưu quốc tế giữa các tài 
năng trẻ trong và ngoài nước; 
thu hút, tạo điểu kiện cho các
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tài năng trẻ đang học tập, làm 
việc ở nước ngoài tham gia 
vào các loại hình kết nối, tập 
hợp tài năng trẻ...

Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối 
thoại giữa lãnh dạo Chính phũ, 
các bộ, ngành, các địa phương 
với thanh niên trong dó có đối 
tượng tài năng trẻ. Tổ chức các 
diễn đàn, hội thảo chuyên sâu 
để các tài năng trẻ trên các lĩnh 
vực, nhà khoa học trẻ phát huy

Chương trình bảo đảm 
nguồn cung ứng vaccine cho 
tiêm chủng đến năm 2030 
được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định 1286/ 
QĐ-TTg, ngày 25/10/2022 
nêu rõ các nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu:

Giải pháp về cơ chế, 
chính sách: Nghiên cứu ban 
hành cơ chế đặc thù, ưu tiên, 
ưu đãi cho việc nghiên cứu, 
sản xuất vaccine, nhất là đối 
với vaccine phòng các bệnh 
mới nổi, nguy hiểm, có khả 
năng lây nhiễm cao; các loại

trí tuệ và thể hiện trách nhiệm 
trong việc giải quyết các vấn 
để lớn của dịa phương, của 
ngành, của đất nước. Định kỳ 5 
năm tổ chức Đại hội Tài năng 
trẻ Việt Nam toàn quốc; tuyên 
dương các tài năng trẻ, các địa 
phương có thành tích đặc biệt 
xuất sắc trong công tác phát 
hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ; tổ 
chức các diễn dàn thảo luận, 
để xuất các giải pháp phát 
triển địa phương và đất nước.

vaccine mới chưa có tại Việt 
Nam; các vaccine phối hợp; 
vaccine phòng các bệnh chưa 
được triển khai trong Chương 
trình tiêm chủng mở rộng; xây 
dựng các quy định liên quan 
đến cấp phép lưu hành, đấu 
thầu, mua sắm, cung ứng, sử 
dụng vaccine để triển khai, 
thực hiện hiệu quả.

Giải pháp về tăng cường 
cơ sở vật chất và khoa học 
công nghệ: Tăng cường đầu 
tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, phương tiện cho mở rộng 
quy mô hệ thống kiểm định,

BẢO ĐẢM NGUỒN CUNG ỨNG VACCINE TIÊM CHỦNG
ĐẾN NĂM 2030
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phát triển trung tâm nghiên 
cứu khoa học, công nghệ và 
dổi mới sáng tạo về vaccine; 
dẩy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ mới, công 
nghệ tiên tiến bên cạnh công 
nghệ truyền thống để phục 
vụ sản xuất vaccine phòng 
bệnh ung thư, vaccine phối 
hợp nhiều thành phần và các 
vaccine khác đáp ứng nhu cầu 
cho phòng, chống dịch bệnh; 
hỗ trợ tiếp nhận chuyển giao 
công nghệ mới về nghiên cứu, 
sản xuất vaccine; khai thác 
sáng chế, giải mã và làm chủ 
công nghệ mới, công nghệ 
tiên tiến trong nghiên cứu, sản 
xuất vaccine.

Giải pháp về nhân lực, 
dào tạo và hợp tác quốc tế: Ưu 
tiên phát triển nguồn nhân lực 
nghiên cứu, sản xuất vaccine; 
đào tạo bồi dưỡng chuyên 
gia ở trong nước và ở nước 
ngoài về nghiên cứu sản xuất 
vắc xin; thu hút đầu tư, hỗ trợ 
của các tổ chức quốc tế, các 
nước phát triển trong việc đào 
tạo nhân lực để: thực hiện 
các chương trình, các nhiệm 
vụ nghiên cứu, làm chủ công 
nghệ sản xuất các vaccine

phòng các bệnh mới nổi, nguy 
hiểm, có khả năng lây nhiễm 
cao; các loại vaccine mới, chưa 
có tại Việt Nam; các vaccine 
phối hợp, vaccine phòng các 
bệnh chưa được triển khai 
trong Chương trình tiêm chủng 
mở rộng; tăng cường tiếp cận 
thông tin, mở rộng, phát huy 
quan hệ hợp tác sõng phương, 
đa phương với các nước, các 
tổ chức quốc tế trong nghiên 
cứu, sản xuất vaccine.

Giải pháp về tài chính: 
Nghiên cứu cơ chế tài chính 
nhằm bảo dảm tính đúng, tính 
đủ giá vaccine sản xuất trong 
nước cho Chương trình Tiêm 
chủng mở rộng để phát triển 
sản xuất vaccine trong nước. 
Nguồn kinh phí thực hiện 
Chương trình bảo đảm nguồn 
cung ứng vaccine cho tiêm 
chủng đến năm 2030 bao gồm 
nguồn ngân sách trung ương 
và ngân sách địa phương theo 
phân cấp ngân sách nhà nước 
hiện hành; nguồn huy động từ 
các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước (nếu có) theo quy 
định; nguồn chi trả của người 
sử dụng dịch vụ tiêm chủng 
ngoài tiêm chủng mở rộng
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theo quy định của pháp luật. 
Kinh phí lồng ghép trong việc 
triển khai chương trình, đề án, 
dự án có liên quan của các 
bộ, ban, ngành, đoàn thể, các 
tổ chức chính trị - xã hội; các 
chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội của Trung ương và 
các dịa phương.

Quyết định 1286/QĐ-TTg 
giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ 
Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tữ, 
Bộ Tài chính và Bộ Khoa học 
và Công nghệ. Đồng thời, 
yêu cầu ủy ban nhân dân

Để phát triển kỹ năng đọc, 
tiếp cận và xử lý thông tin cho 
thiếu nhi, góp phần thúc đẩy 
xây dựng xã hội học tập và 
học tập suốt dời, tại Chĩ thị số 
20/CT-TTg, ngay 1/11/2022, 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tiếp tục tập trung 
tổ chức thực hiện hiệu quả 
Luật Thư viện và các văn bản 
hướng dẫn; chủ trì hoặc phối 
hợp triển khai các văn bản liên

các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tổ chức kiểm tra, 
đánh giá tiến độ thực hiện 
Chương trình tại địa phương, 
định kỳ hàng năm báo cáo 
kết quả thực hiện Chương 
trình về Bộ Y tế để tổng hợp, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
theo quy định. Tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra 
việc cung ứng vaccine, tổ 
chức tiêm chủng,... không để 
xảy ra tình trạng đầu cơ tăng 
giá, thiếu cục bộ vaccine cho 
tiêm chủng.

quan đến phát triển văn hóa 
đọc, xây dựng xã hội học tập và 
học tập suốt đời, trong đó đặc 
biệt chú trọng đến đối tượng 
thiếu nhi... Xây dựng điểm mô 
hình khuyến đọc, không gian 
đọc thân thiện với thiếu nhi; 
phát triển và nhân rộng mô 
hình tủ sách gia đình, tủ sách 
dòng họ, tủ sách trường học, 
mô hình “Gia đình đọc sách - 
Gắn kết yêu thương”. Tôn vinh 
những tấm gương ham đọc,

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN 
TRONG XÂY DỰNG, PHÁT TRIEN k ỹ  n ă n g  đ ọ c , 
TIẾP CẬN VÀ XỬ LY THÔNG TIN CHO THIẾU NHI
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ham học; nhân rộng những 
mô hình tốt, cách làm hay, các 
sáng kiến ứng dụng đổi mới 
hoạt động thư viện trong xây 
dựng, phát triển văn hóa đọc 
cho thiếu nhi, đặc biệt là gắn 
với chuyển đổi số trong lĩnh 
vực thư viện. Chủ trì, phối hợp 
với các Bộ: Nội vụ, Tài chính 
nghiên cứu việc để xuất chính 
sách khuyến khích, thu hút 
phù hợp cho người làm công 
tác thư viện phục vụ thiếu nhi, 
nhất là tại miền núi, khu vực 
biên giới, hải đảo, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn và đặc biệt khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
tiếp tục chỉ đạo việc củng cố, 
kiện toàn hệ thống thư viện 
trong các cơ sỡ giáo dục phổ 
thông và cơ sd giáo dục khác 
thuộc phạm vi quản lý theo 
hướng hiện đại, thân thiện, tạo 
thuận lợi tối đa cho người sử 
dụng là đối tượng thiếu nhi; bố 
trí dủ người làm công tác thư 
viện dạt chuẩn theo quy định. 
Hoàn thiện chính sách, tiêu 
chuẩn về thư viện trong các 
cơ sồ giáo dục thuộc phạm vi 
quản lý và khung chương trình

giáo dục bao gồm các giờ học 
ngoại khóa tại thư viện công 
cộng; đẩy mạnh xây dựng văn 
hóa học đường, phát triển văn 
hóa đọc trong học đường, gắn 
với xây dựng xã hội học tập 
và học tập suốt đời. Chỉ đạo, 
hướng dẫn, đẩy mạnh việc 
gắn giáo dục năng lực ngôn 
ngữ với các năng lực cơ bản 
như năng lực đọc, năng lực 
viết; hướng dẫn xây dựng và 
phát triển các nguồn học liệu 
mở cho trường học.

Bộ Thông tin và Truyền 
thông chỉ đạo các cơ quan 
xuất bản, phát hành sách tăng 
cường các xuất bản phẩm có 
chất lượng phục vụ thiếu nhi; 
phối hợp với thư viện trong 
thực hiện lưu chiểu và trao 
đổi xuất bản phẩm diện tử, 
ấn phẩm phục vụ thiếu nhi; 
chỉ đạo các cơ quan báo chí, 
hệ thống thông tin cơ sở đẩy 
mạnh truyền thông vể văn hóa 
đọc, tăng cường ứng dụng và 
triển khai nền tảng công nghệ 
số phục vụ chuyển đổi số 
trong thư viện. Để xuất và chỉ 
đạo triển khai các biện pháp 
kiểm soát, sàng lọc thông tin, 
sản phẩm văn hóa có nội dung
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không phù hợp với lứa tuổi trẻ 
em, nhất là trên nển tảng công 
nghệ số; chỉ đạo các doanh 
nghiệp viễn thông tăng cường 
tuyên truyền và triển khai 
các giải pháp kỹ thuật ngăn 
chặn thông tin xấu, độc hại 
trên không gian mạng có ảnh 
hưởng tiêu cực dối với trẻ em.

Các bộ, ngành, cơ quan 
liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ, thẩm quyền được 
giao tổ chức triển khai thực 
hiện hiệu quả, trách nhiệm các 
nội dung tại mục 6 của Chĩ thị 
này; trong đó chú trọng nâng 
cao hiệu quả hoạt dộng của 
thư viện thuộc phạm vi quản 
lý; đẩy mạnh tuyên truyền, 
phối hợp, liên kết, hợp tác để 
tập trung phát triển văn hóa

An sinh xã hội hướng tới 
các nhóm đối tượng yếu thế 
trong xã hội, trợ giúp họ có cơ 
hội được tiếp cận với các dịch 
vụ xã hội cơ bản về khám chữa 
bệnh, học hành, nhà ở, điện, 
nước sinh hoạt, văn hóa, thông 
tin và truyền thông, bảo đảm

đọc, phát triển kỹ năng đọc, 
tiếp cận và xử lý thông tin cho 
thiếu nhi; nghiên cứu việc hình 
thành thư viện thiếu nhi hoặc 
bộ phận của thư viện chuyên 
phục vụ thiếu nhi.

ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương ban hành chương trình, 
kế hoạch và chỉ dạo để tiếp tục 
đẩy mạnh triển khai các chủ 
trương, chính sách phát triển 
văn hóa đọc, trong đó tập trung 
phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận 
và xử lý thông tin cho thiếu nhi. 
Kiện toàn, củng cố và phát huy 
tối đa chức năng, hiệu quả hoạt 
động của hệ thống thư viện, 
nhất là việc xây dựng thư viện, 
môi trường văn hóa đọc thân 
thiện và đạt chuẩn...

vệ sinh môi trường, đi lại... Chỉ 
khi nhu cầu cuộc sống thiết 
yếu của họ được đảm bảo thì 
họ mới có được nhận thức về 
các vấn đề môi trường và phát 
triển bền vững. Xa hơn nữa, 
khi con người đã có cuộc sống 
đầy đủ hơn thì nhận thức về

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG 
ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH 

AN SINH XẤ HỘI ở  VIẸT NAM HIỆN NAY
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các vấn để môi trường sẽ được 
nâng lên một tầm cao mới.

Ngược lại, môi trường 
cũng có tác động không nhỏ 
đến an sinh xã hội ở các khía 
cạnh: biến dổi khí hậu gây ra 
các hiện tượng cực đoan như 
hạn hán, lũ lụt, sóng thần... 
đã và đang tác dộng tiêu cực 
đến đời sống cũng như sức 
khỏe của con người. Hơn nữa, 
những tác động này có thể 
ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh và làm giảm 
tốc độ tăng trưông kinh tố của 
nhiều ngành, làm gia tăng tình 
trạng đói nghèo, dịch bệnh, 
di dân, tị nạn... Điều đó kéo 
theo các chính sách an sinh 
xã hội khó được đảm bảo khi 
việc chi trả vượt quá nguồn 
lực cho phép. Thêm vào đó, 
biến dổi khí hậu sẽ ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các nguồn 
tài nguyên như: nước, không 
khí, lương thực... gây ra các 
vấn đề bất bình đẳng xã hội 
trong việc tiếp cận các nguồn 
tài nguyên này. Điều đáng 
chú ý là, một trong những 
nguyên nhân chính gây ra 
các hiện tượng biến đổi khí 
hậu là do các hoạt dộng của

con người. Hoạt động sản 
xuất, kinh doanh khai thác các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên 
một cách bừa bãi đã làm gia 
tăng phát thải Carbon gây nên 
sự nóng lên toàn cầu. Do vậy, 
con người là mấu chốt của mọi 
vấn để trong mối quan hệ giữa 
an sinh xã hội và môi trường. 
Chỉ khi giải quyết được bài 
toán đảm bảo đời sống của 
con người thông qua các chính 
sách an sinh xã hội thì các vấn 
đề liên quan đến biến đổi khí 
hậu, môi trường mới dược cải 
thiện và quan tâm.

Mặc dù chính sách an 
sinh xã hội ở nước ta thời gian 
qua đã đạt được nhiều thành 
tựu đáng kể song so với nhu 
cầu đáp ứng các điều kiện cơ 
bản của người dân, thì vẫn 
chưa được thực hiện toàn diện. 
Điều đó xuất phát từ những 
thách thức triển khai công tác 
an sinh xã hội trong bối cảnh 
kinh tế và môi trường nước ta 
hiện nay. Có thể kể đến một 
số thách thức từ môi trường 
điển hình trong việc thực hiện 
chính sách an sinh xã hội như:

Hiện nay, biến đối khí 
hậu là vấn để toàn cầu đã tạo
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ra thách thức nghiêm trọng 
nhất đối với nhân loại trong 
thế kỷ XXI. Việt Nam là một 
trong những quốc gia chịu ảnh 
hưởng nặng nề từ biến đổi khí 
hậu. Tác động của biến đổi khí 
hậu đối với nước ta rất nghiêm 
trọng và đang là nguy cơ gây 
ra áp lực cho mục tiêu xóa 
đói, giảm nghèo và thực hiện 
các mục tiêu về phát triển bền 
vững. Theo ủy ban Liên chính 
phủ về biến đổi khí hậu, khi 
nước biển dâng cao 1m, ước 
tính khoảng 5,3% diện tích tự 
nhiên, 10,8% dân số, 10,2% 
GDP, 10,9% vùng đô thị, 
7,2% diện tích nông nghiệp và 
28,9% vùng đất thấp sẽ bị ảnh 
hưởng. Dưới tác động của biến 
đổi khí hậu, chỉ trong 10 năm 
gần đây, các loại thiên tai như: 
bão, lũ, sạt lở đất, úng ngập, 
hạn hán, xâm nhập mặn... dã 
gây thiệt hại đáng kể, làm chết 
và mất tích hơn 9.500 người, 
thiệt hại về tài sản ước tính 
1,5% GDP/năm (ủy ban Liên 
chính phũ về Biến đổi khí hậu 
(2021). Báo cáo tác động cùa 
biến đổi khỉ hậu). Thêm vào 
đó, là một nước nông nghiệp 
với tỷ lệ đóng góp của nông

nghiệp vào GDP là 20% và 
phần đông người nghèo sống 
dựa vào nông nghiệp và đánh 
bắt thủy sản, nên Việt Nam 
dễ bị tổn thương nhất do quá 
trình biến đổi khí hậu. Điểu đó 
đồng nghĩa với việc số người 
yếu thế bị tác động bởi biến 
đổi khí hậu cần được trợ giúp 
xã hội ngày càng gia tăng và 
tạo lên áp lực cho chính sách 
an sinh xã hội vốn đã eo hẹp.

Để tăng cường hiệu quả 
chính sách an sinh xã hội 
trong điều kiện môi trường 
nước ta hiện nay cần hướng 
tới phát triển bền vững môi 
trường thông qua việc khuyến 
khích các hành vi tiêu dùng, 
sản xuất xanh, như: sử dụng 
các sản phẩm, công nghệ tiên 
tiến thân thiện với môi trường. 
Thêm vào đó, cần xây dựng 
một nền kinh tế Carbon thấp, 
phấn đấu đến năm 2030 giảm 
được 25% phát thải khí nhà 
kính. Chĩ khi nào đạt được sự 
bền vững vể môi trường thì 
khi đó mới tạo ra môi trường 
sống để con người có thể tồn 
tại, phát triển và có cơ hội tiếp 
cận với các chính sách an sinh 
xả hội tốt hơn...Q
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 
TÌNH HÌNH T H Ế  GIỚI

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XX 
ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XX Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (Đại hội XX) 
dã diễn ra trọng thể tại Đại lễ 
dường Nhân dân ở Thủ đô Bắc 
Kinh, Trung Quốc, từ ngày 16 
- 22/10/2022. Đại hội có sự 
tham dự của 2.296 đại biểu, 
đại diện cho hơn 96 triệu đảng 
viên và hơn 4,9 triệu tổ chức 
đảng cấp cơ sở của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc. Đây là 
sự kiện trọng đại của đất nước 
Trung Quốc và đã thu hút sự 
quan tâm rất lớn của dư luận 
quốc tế.

Các đại biểu tham dự Đại 
hội đã thông qua: Báo cáo 
chính trị do Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XIX đệ trình, 
báo cáo công tác của ủy ban 
Kiểm tra Kỷ luật Trung ương

khóa XIX, dự thảo sửa đổi Điều 
lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội 
XX. Đại hội nhấn mạnh, nhiệm 
vụ trọng tâm của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc lãnh đạo 
Nhân dân các dân tộc Trung 
Quốc cùng nỗ lực thực hiện 
mục tiêu “100 năm” thứ hai xây 
dựng Trung Quốc thành quốc 
gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, 
giàu mạnh, dân chủ, văn minh, 
hài hòa và tươi dẹp.

Tại phiên họp thứ Nhất, 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc 
khóa XX, đồng chí Tập Cận 
Bình được bầu làm Tổng Bí 
thư nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp 
kể từ Đại hội lần thứ XVIII 
Đảng Cộng sản Trung Quốc 
năm 2012. Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XX gồm 205
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ủy viên chính thức và 171 ủy 
viên dự khuyết, cùng 133 ủy 
viên ủy ban Kiểm tra Kỷ luật 
Trung ương khóa XX.

Khẳng định ý nghĩa của 
Đại hội lần thứ XX của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, Tổng 
Bí thư Tập Cận Bình cho rằng, 
Đảng Cộng sản Trung Quốc 
phải luôn nỗ lực tự cải cách 
trên chặng đường phía trước; 
các đảng viên phải luôn trong 
tâm thế sẵn sàng, thận trọng 
để đối mặt với những thách 
thức và khó khăn. Đồng thời, 
khẳng định, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc luôn “hành động 
vì Nhân dân và dựa vào Nhân 
dân” và “sẽ tiếp tục nỗ lực để 
hiện thực hóa khát vọng của 
Nhân dân về một cuộc sống 
tốt đẹp hơn”. Tổng Bí thư Tập 
Cận Bình coi xóa đói giảm 
nghèo là một trong ba “sự 
kiện lớn” của thập kỷ qua, bên 
cạnh kỷ niệm 100 năm thành 
lập Đảng và chủ nghĩa xã hội 
đặc sắc Trung Quốc trong thời 
đại mới.

Trong vấn đề kinh tế, 
Tổng Bí thư Tập Cận Bình 
nhấn mạnh, Trung Quốc phải

phát triển nền kinh tế chất 
lượng cao, bao gồm an toàn 
lao động, khả năng phục hổi 
của chuỗi cung ứng và chiến 
lược kinh tế “lưu thông kép”, 
tập trung vào việc mở rộng 
nhu cầu trong nước để tự chủ 
hơn. Trung Quốc sẽ tiến hành 
cải cách sâu rộng và mở cửa 
hơn nữa với thế giới, “Trung 
Quốc không thể phát triển 
nếu tách rời thế giới và thố 
giới cần Trung Quốc để phát 
triển”. Trung Quốc sẽ “hợp 
tác với các dân tộc khác trên 
thế giới để đấu tranh cho các 
giá trị chung của nhân loại 
vể hòa bình, phát triển, công 
bằng, công lý, dân chủ và tự 
do”; kiên định theo đuổi chính 
sách ngoại giao hòa bình, độc 
lập, tự chủ, thúc đẩy xây dựng 
quan hệ quốc tế kiểu mới và 
bảo vệ lợi ích chung của các 
nước đang phát triển, “để cao 
việc tuân thủ các chuẩn mực 
cơ bản trong quan hệ quốc 
tế” ; đồng thời, “Trung Quốc 
tích cực tham gia cải cách và 
xây dựng hệ thống quản trị 
toàn cẩu, kiên trì chủ nghĩa đa 
phương chân chính”.
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Bên cạnh dó, Tổng Bí thư 
Tập Cận Đình cho rằng, giáo 
dục, công nghệ và nhân tài là 
cơ sở cho sự phát triển để trỗ 
thành quốc gia hùng cường; 
đồng thời nhấn mạnh “công 
nghệ là lực lượng sản xuất 
chính, nhân tài là nguồn lực 
chính và đổi mới là động lực 
chính” và Trung Quốc cần tự 
lực về công nghệ. Tổng Bí thư 
Tập Cận Bình cũng nêu bật 
tẩm quan trọng của việc xây 
dựng nền văn hóa “xã hội chủ 
nghĩa" vững mạnh và sự cần 
thiết của quảng bá nền văn 
hóa ra thế giới. Đồng thời, đánh 
giá cao sự phát triển khoa học 
của Trung Quốc, từ thám hiểm 
vũ trụ và công nghệ hạt nhân 
đến thành quả đột phá trong 
lĩnh vực dược phẩm.

Đảng Cộng sản Trung 
Quốc thể hiện quyết tâm bảo 
vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Đặc biệt, trong vấn đề Đài 
Loan, Tổng Bí thư Tập Cận 
Bình bày tỏ ủng hộ quá trình 
thống nhất bằng con đường 
hòa bình, song cũng không 
loại trừ phương án sử dụng vũ 
lực. Đại hội khẳng định công 
tác ưu tiên của ban lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước Trung 
Quốc là dưa Quân Giải phóng 
Nhân dân Trung Quốc (PLA) 
lên vị trí là một trong những 
đội quân hùng mạnh nhất thế 
giới vào năm 2027.

Sau Đại hội XX, các học 
giả quốc tế nhận định rằng, 
Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã 
định hình và củng cố vai trò 
lãnh đạo của Đảng ô tất cả 
các cấp độ xã hội và sự thành 
công của kinh tế 10 năm qua, 
đồng thời loại bỏ các nguy cơ 
và thách thức đối với sự cầm 
quyền của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc.

CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC 
CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYÊN p h ú  TRỌNG

Nhận lờ i mời của Tổng Trung Quốc, Chủ tịch nước 
B í thư Ban Chấp hành Trung Cộng hòa Nhân dân (CHND) 
Ương Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Hoa Tập Cận Bình,
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Tổng B í thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam Nguyễn Phú Trọng 
và Đoàn đại biểu cấp cao Việt 
Nam đã thăm chỉnh thức nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
từ ngày 30/10 - 01/11/2022.

Trong chuyến thăm, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đã hội đàm với Tổng 
Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình; nhận Huân 
chương Hữu nghị của nước 
CHND Trung Hoa do Tổng 
Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình thay mặt 
Đảng, Chính phủ Trung 
Quốc trao tặng; hội kiến với 
Thủ tướng Quốc vụ viện Lý 
Khắc Cường, ủy viên trưởng 
ủy ban Thường vụ Nhân dại 
toàn quốc Lật Chiến Thư, 
Chủ tịch Chính hiệp toàn 
quốc Uống Dương.

Chuyến thăm là sự kiện 
đặc biệt quan trọng dối với 
Việt Nam và Trung Quốc, là 
hoạt động đối ngoại chính 
thức trực tiếp đầu tiên giữa 
lãnh đạo cao nhất của hai 
Đảng, hai Nước sau khi dại

dịch COVID-19 bùng phát, là 
chuyến thăm nước ngoài đầu 
tiên của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng sau Đại hội lần 
thứ XIII Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng là lãnh đạo cao 
nhất nước ngoài đầu tiên mà 
Trung ương ĐCS Trung Quốc 
và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Trung Quốc Tập Cận Bình 
đón tiếp ngay sau Đại hội XX 
ĐCS Trung Quốc. Chuyến 
thăm có ý nghĩa quan trọng, 
tăng cường và làm sâu sắc 
hơn nữa quan hệ đối tác hợp 
tác chiến lược toàn diện Việt 
Nam - Trung Quốc trong giai 
đoạn mới; cũng cố tin cậy, 
góp phần tạo nền tảng chính 
trị vững chắc và thúc đẩy hợp 
tác thực chất trên các lĩnh 
vực; tăng cường tình cảm hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước. 
Chuyến thăm cũng nhằm 
thực hiện đường lối đối ngoại 
độc lập, tự chủ, đa phương 
hóa, đa dạng hóa, chủ động 
và tích cực hội nhập quốc tế; 
là bạn, là đối tác tin cậy và 
thành viên có trách nhiệm 
của cộng đổng quốc tế.
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Lãnh đạo cấp cao hai 
nước đã chứng kiến lễ ký 13 
văn kiện hợp tác trên các 
lĩnh vực và cùng nhau đưa ra 
Tuyên bố chung mạnh mẽ, 
khẳng định mức độ cao trong 
sự phát triển của quan hệ 
Việt Nam - Trung Quốc.

“Tuyên bố chung về việc 
tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu 
sắc hơn nữa quan hệ đối tác 
hợp tác chiến lược toàn diện 
Việt Nam - Trung Quốc” gồm 
13 điểm, bao gồm những nội 
dung mang tính chiến lược 
định hướng cho phát triển 
quan hệ hai nước trên tất cả 
các lĩnh vực trong thời gian 
tới; nhất trí tiếp tục củng cố 
và phát triển quan hệ đối tác 
hợp tác chiến lược toàn diện 
Việt Nam - Trung Quốc theo 
phương châm 16 chữ “láng 
giềng hữu nghị, hợp tác toàn 
diện, ổn định lâu dài, hướng 
tới tương lai” và tinh thần 4 
tốt “láng giềng tốt, bạn bè 
tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” . 
Đồng thời, hai bên cũng đạt 
được nhất trí trong nhiều nội 
dung hợp tác thực chất, như 
thúc đẩy kết nối giữa Khuôn

khổ “Hai hành lang, một vành 
đai” với Sáng kiến “Vành đai 
và Con đường”, thúc đẩy tiến 
trình mở cửa thị trường cho 
một số mặt hàng nông, lâm, 
thủy sản của Việt Nam, mở 
các văn phòng thương mại 
Việt Nam tại Trung Quốc. Hai 
bên sẵn sàng tạo điều kiện 
thuận lợi để doanh nghiệp 
hai nước tăng cường hợp tác 
đầu tư, kinh tế - thương mại, 
hợp tác trong lĩnh vực vận 
tải hàng không, đường bộ và 
đường sắt. Ngoài ra, hai bên 
thể hiện quyết tâm trong việc 
nỗ lực nhằm giảm bớt vấn 
đề mất cân bằng thương mại 
giữa hai nước, tìm kiếm các 
biện pháp giải quyết dứt điểm 
tình trạng ùn tắc tại các cửa 
khẩu biên giới, vừa đảm bảo 
an toàn phòng, chống dịch, 
vừa duy trì thông quan thuận 
lợi. Về vấn đề trên biển, hai 
bên nhất trí cho rằng kiểm 
soát thỏa đáng bất dồng, 
duy trì hòa bình, ổn định ở 
Biển Đông là vô cùng quan 
trọng, đồng ỷ tiếp tục thúc 
đẩy thực hiện toàn diện, hiệu 
quả “Tuyên bố về ứng xử của

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 5 5



các bên ồ Biển Đông” (DOC), 
trên cơ sở hiệp thương, nhất 
trí, sớm đạt được “Bộ Quy tắc 
ứng xử a Biển Đông” (COC) 
thực chất, hiệu quả, phù hợp 
với luật pháp quốc tế, trong đó 
có Công ước Liên hợp quốc 
về Luật Biển 1982 (UNCLOS 
1982); kiểm soát tốt bất đồng 
trên biển, không có hành 
động làm phức tạp tình hình 
và mở rộng tranh chấp.

Lãnh đạo cấp cao hai 
Đảng nhất trí phát huy tốt vai 
trò chĩ đạo, điều phối tổng 
thể của cơ chế gặp gỡ cấp 
cao hai Đảng và vai trò điều 
phối, thúc đẩy của cơ quan 
đối ngoại hai Đảng, tiếp tục 
thực hiện tốt “Kế hoạch hợp 
tác giai đoạn 2021 - 2025 
giữa Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Đảng Cộng sản 
Trung Quốc” , “Kế hòạch hợp 
tác đào tạo cán bộ giai đoạn 
2021 - 2025 giữa Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Đảng Cộng 
sản Trung Quốc”, tổ chức 
tốt Hội thảo lý luận giữa hai 
Đảng, tăng cường giao lưu, 
hợp tác giữa các cơ quan 
tương ứng của hai Đảng ỏ

Trung ương và tổ chức Đảng 
các địa phương, nhất là các 
tĩnh/khu biên giới, tiếp tục 
triển khai giao lưu, học hỏi 
lẫn nhau về lý luận và kinh 
nghiệm xây dựng Đảng, quản 
lý đất nước, phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực; tích 
cực khuyến khích giao lưu, 
hợp tác hữu nghị giữa Chính 
phủ, Quốc hội Việt Nam với 
Chính phủ, Nhân đại toàn 
quốc Trung Quốc và giữa 
ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam với Chính 
hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Chuyến thăm chính thức 
CHND Trung Hoa của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
đã thành công tốt đẹp, góp 
phần tích cực trong việc 
phát huy tình đoàn kết, hữu 
nghị truyền thống Việt Nam 
- Trung Quốc, đẩy mạnh và 
làm sâu sắc hơn mối quan 
hệ đối tác hợp tác chiến lược 
toàn diện Việt Nam - Trung 
Quốc trong thời đại mới, thúc 
đẩy hòa bình, ổn định và phát 
triển thịnh vượng của khu vực 
và thế giới.
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KẾT QUẢ DIỄN ĐÀN BỘ TRƯỞNG Tổ CHỨC HỢP TÁC VÀ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ (OECD) - ĐÔNG NAM Á NĂM 2022

Diễn đàn Bộ trưởng Tổ 
chức Hợp tác và phát triển 
kinh tế  (OECD) - Đông Nam Á 
năm 2022 diễn ra từ ngày 17 
- 21/10/2022, với chủ đề “Kết 
nối khu vực: Thúc đẩy quan hệ 
đối tác hướng đến chuỗi cung 
ứng tự cường và bền vững” là 
hoạt động quan trọng, mở đầu 
cho chuỗi các hoạt động của 
OECD tạ i Hà Nội.

Diễn đàn đã thu hút sự 
tham gia của hơn 250 đại biểu 
là các Bộ trưởng, Đại sứ, lãnh 
dạo các bộ, ngành từ các nước 
thành viên OECD và Đông 
Nam Á, đại diện lãnh đạo các 
tổ chức quốc tế, chuyên gia, 
học giả và cộng đồng doanh 
nghiệp tham dự trực tiếp và 
trực tuyến. Diễn đàn cho thấy 
mối quan hệ đối tác giữa OECD 
và các nước Đông Nam Á tiếp 
tục phát triển lên tầm cao mới, 
vì hòa bình, ổn định, tự cường 
và thịnh vượng của khu vực và 
trên thế giới. Trong bối cảnh 
chuỗi cung ứng toàn cầu đứng 
trước những thách thức chưa

có tiền lệ, Diễn đàn tập trung 
đánh giá những thách thức 
và cơ hội đặt ra đối với chuỗi 
cung ứng khu vực và toàn 
cầu, từ đó thống nhất các biện 
pháp tăng cường hợp tác giữa 
OECD và Đông Nam Á hướng 
tới chuỗi cung ứng tự cường 
và bền vững, nâng cao vai trò 
của Đông Nam Á trong chuồi 
cung ứng toàn cầu. Thông qua 
diễn đàn, Tổng Thư ký OECD 
Mathias Cormann khẳng định 
OECD hết sức coi trọng vai 
trò của khu vực Đông Nam Á 
trong chiến lược mở rộng hợp 
tác của tổ chức này.

Qua hai phiên thảo luận, 
các nước OECD và Đông Nam 
Á nhất trí một số định hướng 
hợp tác quan trọng trong thời 
gian tới, trong đó có các dự 
án hợp tác trong các lĩnh vực 
thuế, năng lượng sạch, chính 
sách đầu tư, tài chính tiêu 
dùng...; thông qua Kế hoạch 
hành động hợp tác ASEAN - 
OECD và Kế hoạch hành động 
hợp tác Việt Nam - OECD giai
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đoạn 2022 - 2026. Đặc biệt, 
tại Diễn đàn, lần đầu tiên các 
nước OECD và Đông Nam Á 
đã nhất trí thành lập Mạng lưới 
doanh nghiệp OECD - Đông 
Nam Á nhằm tăng cường hợp 
tác giữa cộng đồng doanh 
nghiệp, tăng cường đối thoại 
giữa Mạng lưới doanh nghiệp 
với Chính phủ các nước trong 
nõ lực thúc đẩy phục hồi và 
phát triển kinh tế của khu vực 
Đông Nam Á.

Phát biểu tại Diễn đàn, 
Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Phạm Bình Minh 
nhấn mạnh, bối cảnh khu vực 
và thế giới dang cùng lúc dối 
mặt với nhiều khó khăn, đặt 
ra yêu cầu cấp thiết cần bảo 
đảm cân bằng giữa thực hiện 
các mục tiêu trước mắt với các 
mục tiêu dài hạn, giữa nâng 
cao tự chủ chiến lược, sức 
chống chịu của từng nền kinh 
tế với thúc đẩy hội nhập và liên 
kết kinh tế, giữa nhu cầu phát 
triển của từng quốc gia với 
trách nhiệm chung trong các 
vấn đề toàn cầu. Trên cơ sở 
đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh 
vai trò quan trọng và tiềm

năng to lớn của khu vực Đông 
Nam Á trong bản đồ địa kinh 
tế thế giới; đồng thời đề nghị 
hợp tác giữa OECD và Đông 
Nam Á cần bảo dảm phương 
châm ổn định, bền vững, công 
bằng, bình đẳng, chia sẻ và 
cùng có lợi, tập trung vào các 
định hướng quan trọng: (1) 
Xây dựng, củng cố, kết nối 
chuỗi cung ứng giữa các nước 
OECD và Đông Nam Á trên cơ 
sô tận dụng mạng lưới liên kết 
kinh tế và các FTA hiện có; (2) 
Nâng cấp kết nối hạ tầng, hỗ 
trợ ASEAN triển khai Mạng lưới 
logistic thông minh ASEAN; 
(4) Hỗ trợ nâng cao năng lực 
của doanh nghiệp vừa và nhỏ; 
(iv) Hỗ trợ Đông Nam Á xây 
dựng thể chế chính sách và 
nâng cao năng lực quản trị 
quốc gia; (5) Phát triển nguồn 
nhân lực đáp ứng nhu cầu của 
một trung tâm cung ứng toàn 
cầu; (6) OECD và Đông Nam 
Á cùng nhau tạo dựng môi 
trường hòa bình cho hợp tác, 
bảo dảm giao thương hàng 
hóa thuận lợi và thống suốt. 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh 
việc duy trì môi trường ổn
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định, bảo đảm thông thương, 
lưu chuyển hàng hóa qua các 
vùng biển quốc tế, trong đó 
có Biển Đông là quyển lợi và 
trách nhiệm chung của tất cả 
các nước. Phó Thủ tướng đề 
nghị các nước OECD tiếp tục 
đóng góp, ủng hộ, đổng hành 
cùng Việt Nam để nâng tầm 
và làm sâu sắc hơn nữa quan 
hệ OECD - Đông Nam Á, vì 
hòa bình, ổn định, hợp tác, 
phát triển của hai khu vực và 
trên thế giới.

Lần đầu tiên đảm nhiệm 
vị trí đồng Chủ tịch Chương

Hội nghị Cấp cao ASEAN 
lần thứ 40 và 41 và các hội 
nghị cấp cao liên quan diễn 
ra từ ngày 10 - 13/11/2022 đã 
thành công tố t đẹp, đạt nhiều 
kết quả quan trọng, cả trong 
hợp tác của ASEAN cũng như 
giữa ASEAN với các đối tác.

Thứ nhất, sự đoàn kết và 
vai trò trung tâm của ASEAN 
được thể hiện rõ nét trong các 
hội nghị lần này. Trong bối 
cảnh phức tạp và bất ổn hiện

trình Đông Nam Á nhiệm kỳ 
2022 - 2025, Tổng Thư ky 
OECD Mathias Cormann đánh 
giá cao dóng góp của Việt 
Nam; cho rằng điểu này khẳng 
định sự tin tưởng của các nước 
thành viên OECD và các nước 
trong khu vực đối với năng lực 
của Việt Nam trong việc gắn 
kết hiệu quả OECD với khu 
vực. Đồng thời, khẳng định 
sẽ tiếp tục phối hợp với Việt 
Nam thúc đẩy hợp tác OECD 
với các nước Đông Nam Á 
và triển khai Kế hoạch Hành 
động OECD - ASEAN.

nay, các nước đểu khẳng định 
ASEAN đã và đang nỗ lực 
vượt qua khó khăn, duy trì đà 
hợp tác, thúc đẩy phục hồi bền 
vững một cách hiệu quả. Trong 
đó, việc nối lại giao thương, mô 
cửa kinh tế, triển khai hiệu quả 
các hiệp định thương mại tự do 
là những ưu tiên của các nước 
trong nỗ lực chung về phục hổi 
sau đại dịch Covid-19.

Đoàn kết và vai trò trung 
tâm của ASEAN dược phát

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 40, 41
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huy mạnh mẽ trong các vấn 
đề liên quan đến hòa bình, 
an ninh, ổn định. Đặc biệt là 
trong vấn dề Myanmar. Bên 
cạnh đó, Lãnh đạo các nước 
ASEAN thông qua Tuyên bố 
về việc Timor Leste xin gia 
nhập ASEAN, trong đó đồng 
ý về nguyên tắc việc kết nạp 
Timor Leste là thành viên thứ 
11 của ASEAN, trao quy chế 
quan sát viên và xây dựng lộ 
trình cho việc gia nhập của 
nước này.

Thứ hai, tiến trình xây 
dựng Cộng đổng ASEAN tiếp 
tục là Ưu tiên của các nước, 
nhận được sự ủng hộ và hỗ 
trợ của các đối tác. Các nước 
nhất trí dành Ưu tiên xây dựng 
Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 
sau 2025 - văn kiện chiến lược 
bao trùm để định hướng cho 
ASEAN trong thập kỷ tới. Các 
đối tác cũng cam kết sẽ ủng 
hộ và hỗ trợ ASEAN xây dựng 
Cộng dồng.

Thứ ba, quan hệ với các 
đối tác cũng ghi nhận những 
tiến triển cụ thể, thực chất. 
Đáng chú ý, Lãnh đạo các 
nước dã thông qua Tuyên bố

thiết lập quan hệ đối tác chiến 
lược toàn diện ASEAN - Hoa 
Ky và ASEAN - Ấn Độ, đồng 
ý về nguyên tắc nâng cấp 
quan hệ đối tác chiến lược với 
Canada, ghi nhận dề nghị của 
Hàn Quốc và Nhật Bản nâng 
cấp quan hệ với ASEAN.

Kết thúc các hội nghị, 
lãnh đạo các nước đã thông 
qua và ghi nhận hơn 100 văn 
kiện vể nhiều nội dung quan 
trọng, trong đó đáng chú ỷ 
là Tuyên bố kỷ niệm 55 năm 
thành lập ASEAN; Tuyên bố 
Tầm nhìn ASEAN “Cùng ứng 
phó thách thức”; phê duyệt 
khung khổ hợp tác với một 
số đối tác dối thoại; Tuyên bố 
kỷ niệm 20 năm Tuyên bố về 
ứng xử của các bên liên quan 
ở Biển Đông (DOC)...

Tham dự Hội nghị lần 
này, đoàn Việt Nam do Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính dẫn đầu, đã có nhiều 
đóng góp thực chất cho hợp 
tác ASEAN và với các đối tác 
cũng như thành công chung 
của các hội nghị. Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính 
khẳng định quan điểm của
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Việt Nam về giữ vững đoàn 
kết, phát huy sức mạnh nội 
tại, tinh thần trách nhiệm, 
cách tiếp cận cân bằng, khách 
quan và kiên định các nguyên 
tắc của ASEAN. Đặc biệt, 
trong các phát biểu của mình, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính khẳng định quan 
điểm của Việt Nam về nhiều 
vấn đề khu vực, quốc tế quan 
tâm. Thủ tướng nhấn mạnh 
trách nhiệm của Việt Nam trên 
cương vị nước điều phối quan 
hệ ASEAN - Hàn Quốc để đưa 
quan hệ hai bên ngày càng di 
vào thực chất và hiệu quả. Bên 
cạnh đó, Thủ tướng cũng bày 
tỏ quan điểm của Việt Nam 
trong bảo vệ lợi ích chung của

*Hội nghị lẩn thứ 27 Các bên 
tham gia Công ước khung 
của Liên hợp quốc về biến 
đổi khí hậu (COP-27)

Diễn ra tại Ai Cập từ ngày 
6 - 18/11/2022, hội nghị tập 
trung thảo luận các nội dung: 
phát triển Hydro xanh, an ninh 
nước và an ninh lương thực,

các nước và việc bảo đảm môi 
trường hòa bình, an ninh và ổn 
định ở khu vực, trong dó có 
vấn đề Biển Đông; đảm bảo 
công bằng, công lý đối với các 
vấn đề mang tính toàn cầu như 
trong chống biến dổi khí hậu, 
chuyển đổi năng lượng; về cân 
bằng cán cân thương mại, bảo 
hộ công dân...

Sự tham gia và đóng góp 
của Việt Nam tại các hội nghị 
cấp cao lần này với tâm thế 
của một thành viên chủ động, 
tích cực, có trách nhiệm đã 
cho thấy vai trò và vị thế quan 
trọng của Việt Nam trong khu 
vực, được các nước ASEAN 
và các đối tác tôn trọng, đánh 
giá cao.

chuyển đổi năng lượng và bảo 
vệ các cộng đồng dễ bị tổn 
thương. Hội nghị đã đưa ra 
những cảnh báo vể cắt giảm 
khí thải và kêu gọi các quốc 
gia nỗ lực đạt mục tiêu cắt 
giảm 45% lượng khí thải gây 
hiệu ứng nhà kính vào năm 
2030 để hạn chế sự nóng lên

MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY
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toàn cầu. Trọng tâm của việc 
thực hiện là tất cả mọi người ở 
khắp mọi nơi trên thế giới làm 
mọi thứ có thể để giải quyết 
cuộc khủng hoảng khí hậu.

Tại hội nghị, Việt Nam 
khẳng định chuyển đổi năng 
lượng là yếu tố then chốt để 
Việt Nam thực hiện mục tiêu 
đưa mức phát thải ròng vể 
“0” vào năm 2050 mà Việt 
Nam đã cam kết tại COP-26. 
Đổng thời, nhấn mạnh phát 
triển năng lượng tái tạo phải 
đi đôi với đảm bảo an ninh 
năng lượng, đổng thời đề nghị 
Vương quốc Anh, EU và G7 
hỗ trợ chuyển giao cho Việt 
Nam các công nghệ tiên tiến 
như công nghệ điện gió, điện 
mặt trời, lưu trữ điện năng 
để giúp Việt Nam thực hiện 
thành công quá trình chuyển 
đổi năng lượng, dảm bảo giá 
thành hợp lý cho tất cả mọi 
người có thể tiếp cận được. 
*Ra mắt “ Quỹ ứng phó đạl 
dịch toàn cầu”

Ngày 13/11/2022, tại Bali 
- Indonesia, các nhà lãnh đạo 
y tế và tài chính các nước 
thành viên Nhóm G20 tổ chức

ra mắt “Quỹ ứng phó đại dịch 
toàn cầu” nhằm phòng ngừa 
trường hợp thế giới phải ứng 
phó với một đại dịch tương tự 
dịch COVID-19 trong tương lai.

Quỹ ứng phó đại dịch 
toàn cầu (Pandemic Fund) 
hiện đã quyên góp được 1,4 
tỷ USD, do 17 nước thành viên 
và không phải thành viên của 
G20 cùng 3 tổ chức từ thiện 
quốc tế ủng hộ. Trong đó, 
Liên minh châu Ầu (EU) và 
Mỹ dã đóng góp khoảng 450 
triệu USD, Italy đóng góp 102 
triệu USD, Indonesia ủng hộ 
50 triệu USD. Một số quốc gia 
khác đã tuyên bố cam kết ủng 
hộ tài chính cho quỹ này.

Tại buổi ra mắt, Chủ tịch 
Ngân hàng Thế giới (WB) 
Malpass nhấn mạnh, “Quỹ 
ứng phó đại dịch toàn cầu” 
là công cụ hỗ trợ các quốc 
gia có thu nhập thấp và trung 
bình chuẩn bị tốt hơn trong 
trường hợp xảy ra các cuộc 
khủng hoảng y tế toàn cầu. 
Bộ trưởng Tài chính Indonesia 
Sri Mulyani Indravvati cho biết 
Quỹ sẽ được giải ngân vào 
đầu năm 2023.5
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VÃN BẢN MỚI

Nghị định số  83/2022/NĐ-CP, ngày 18/10/2022 của Chính phủ 
quy định về nghĩ hưu ở tuổi cao hớn đối với cán bộ, công chức 
glữchức vụ lãnh đạo, quản lý

Đối tượng áp dụng gồm 
cán bộ, công chức nữ giữ các 
chức vụ, chức danh dưới đây: 
Phó trưởng ban cơ quan Đảng ở 
Trung ương; Phó giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hổ Chí 
Minh, Phó tổng biên tập Báo 
Nhân dân, Phó tổng biên tập 
Tạp chí Cộng sản; Phó chủ tịch 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam; Phó chủ tịch Hội 
dồng Dân tộc; Phó chủ nhiệm 
các ủy ban của Quốc hội; Phó 
chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; 
Phó chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao; Phó viện trưỏng Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao; Thứ 
trưởng, cấp phó của người đứng 
dầu cơ quan ngang bộ; Phó 
chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 
nước; Phó tổng Kiểm toán Nhà 
nước; Phó trưởng các tổ chức 
chính trị - xã hội ồ Trung ương; 
Phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, 
đảng ủy khối trực thuộc Trung 
ương; Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân; Chủ tịch ủy ban nhân dân

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; ủy viên ủy ban Kiểm tra 
Trung ương; Giám đốc Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia Sự thật; 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
lập pháp thuộc ủy ban Thường 
vụ Quốc hội; Giám đốc Đại học 
Quốc gia Hà Nội; Giám đốc Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh; Tổng giám đốc Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam; Trưởng 
ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh; Chủ tịch ủy ban 
Giám sát tài chính Quốc gia; 
Phó chủ tịch ủy ban Quản lý 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 
Phó chủ tịch Hội đổng nhân 
dân; Phó chủ tịch ủy ban nhân 
dân TP.Hà Nội và TP Hồ Chí 
Minh; ủy viên Thường trực Hội 
đồng Dân tộc và các ủy ban 
của Quốc hội; ủy viên Ban 
Thường vụ kiêm Trưỏng các 
Ban Đảng của Thành ủy TP.Hà 
Nội và TP.HỒ Chí Minh; ủy viên 
Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành 
ủy là người dân tộc thiểu số.
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Công chức được bổ nhiệm chức 
danh Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao, Kiểm sát viên Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao.

Nghị định này không áp 
dụng dối với các đối tượng cán 
bộ giữ chức vụ từ Bộ trưởng 
hoặc tưdng đương trở lên; cán 
bộ, công chức quỵ định tại khoản 
1 Điều này là ủy viên Trung 
ương Đảng; Trợ lý, Thư ký của 
Tổng Bí thư, Chũ tịch nước, Thũ

Nhiệm vụ của Quỹ bảo tổn 
di sản Huế là tiếp nhận, quản 
lý, sử dụng các nguồn tài chính 
của Quỹ theo quy định; tài trợ 
cho các dự án, đầu tư cho trùng 
tu, bảo tồn, phát triển giá trị 
di sản Huế và đầu tư cho các 
công trình, hạng mục chưa 
được ngân sách nhà nước dầu 
tư hoặc đầu tư chưa dủ; thực 
hiện chế độ báo cáo, kế toán 
theo quy định tại Nghị định 
này và các quy định của pháp 
luật liên quan; chấp hành việc 
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 
của các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật. Công bố công khai 
về Quy chế hoạt dộng, kết quả 
hoạt dộng của Quỹ bảo tồn di

tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc 
hội, Thường trực Ban Bí thư, ủy 
viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban 
Bí thư, Phó Chũ tịch nước, Phó 
Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ 
tịch Quốc hội. Việc nghỉ hưu ở 
tuổi cao hơn dối với các trường 
hợp quy định tại khoản này thực 
hiện theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền của Đảng.

Nghị dịnh này có hiệu lực 
thi hành từ ngày 20/10/2022.

sản Huế, báo cáo tình hình thực 
hiện quỹ theo quy định tại Nghị 
định này và quy định của pháp 
luật có liên quan.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ 
gổm Hội đổng quản lý Quỹ, cơ 
quan diều hành nghiệp vụ Quỹ. 
Nguồn tài chính gồm nguồn hỗ 
trợ từ ngân sách nhà nước của 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (không bao gồm 
ngân sách của tỉnh Thừa Thiên 
Huế). Nguồn đóng góp, viện 
trợ và tài trợ từ các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước; bao 
gồm tự nguyện hoặc tài trợ có 
mục đích. Nguồn lãi từ tài khoản 
tiền gửi (nếu có). Nguồn tồn dư 
Quỹ hàng năm. Các nguồn hợp 
pháp khác (nếu có).a

Nghị định số  84/2022/NĐ-CP, ngày 20/10/2022 của Chính phủ vê 
việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế
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Lực lượng vũ trang Sóc Trăng 
tích cực với Phong trào thi đua

“Dân vận khéo”
THÁI HÒA

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Khối Dân  
vận với Khối Lự c lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng  giai 

đoạn 2021-2026, Bộ C h ỉ huy Q uân sự tỉnh phối hợp 
M ặt trận T ổ  quốc Việt N am  và các tổ chức chính 

trị - xã hội các cấp trong tỉnh triển khai phất động 
Phong trào thi đua “D ân vận khéo” trong cấn bộ, 

đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Thông  
qua nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực 

được nhân rộng đã góp phần hoàn thành các mục 
tiêu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

T rên cơ sở Chương trình 
phối hợp số 08/CTr- 
BCĐ, ngày 24/12/2021 

của Ban Chỉ dạo thực hiện 
Chương trình phối hợp, Bộ Chỉ 
huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối 
hợp cùng các ngành có liên 
quan và các địa phương đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền 
vể công tác dân vận của 
Đảng, Quy chế dân chủ ô cơ 
sở, công tác dân tộc - tôn giáo 
và nhiệm vụ quân sự, quốc

phòng địa phương cho cán 
bộ, đảng viên, chiến sĩ, công 
chức, viên chức bằng nhiều 
hình thức. Đổng thời, phát 
động các phong trào toàn dân 
xây dựng đời sống văn hóa ỡ 
cơ sở; xây dựng các quy ước 
trong cộng đồng dân CƯ; công 
khai phổ biến các chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh, các 
chính sách vể tôn giáo, dân
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tộc gắn với việc thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sỗ, nhất là 
phong trào thi đua “Dân vận 
khéo”. Qua đó, đã góp phần 
nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội 
viên và cùng tham gia thực 
hiện thành công sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội và 
xây dựng hệ thống chính trị ở 
cơ sở, giữ vững an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn; đồng thời, luôn cảnh 
giác trước những âm mưu, thủ 
đoạn “Diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù dịch.

Đáng chú ỷ, thông qua 
công tác phối hợp, công tác 
xây dựng và nhân rộng mô 
hình “Dân vận khéo” trên các 
lĩnh vực được phát động và 
mang lại nhiều kết quả tích 
cực. Bộ CHQS tỉnh phối hợp 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp 
triển khai phát động Phong 
trào thi đua “Dân vận khéo” 
trong cán bộ, đoàn viên, hội 
viên và quần chúng nhân 
dân; hướng dẫn xây dựng các 
mô hình, điển hình “Dân vận 
khéo” phù hợp với tình hình 
thực tế của địa phương, nhất

là trong vùng đông đồng bào 
dân tộc thiểu số và tôn giáo. 
Từ dó, xuất hiện nhiều mô 
hình hay; nhiều điển hình tiên 
tiến trong sản xuất, kinh doanh 
và trong các phong trào đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, 
tệ nạn xã hội, tham gia tổ hòa 
giải, tổ tự quản. Đơn cử như 
tại huyện Trần Đề có nhiều 
mô hình tiêu biểu trong các tổ 
chức tôn giáo, như: mô hình 
“Cơ sở thờ tự tham gia bảo vệ 
môi trường, ứng phó biến đổi 
khí hậu” tại chùa Bưng Sa, xã 
Viên An; “Bếp ăn tình thương” 
tại chùa Hội Phước, xã Lịch 
Hội Thượng; “Địa chỉ vàng từ 
thiện” và mô hình “Kết nối yêu 
thương” tại thị trấn Lịch Hội 
Thượng... Thị xã Vĩnh Châu 
có mô hình “Sư sãi và Phật 
tử tham gia phòng, chống tội 
phạm, đảm bảo an ninh trật 
tự” tại 2 điểm chùa... Thành 
phố Sóc Trăng có các mô hình 
“Phần quà nghĩa tình” giúp hộ 
dân vươn lên thoát nghèo bền 
vững, “Hạt gạo tình thương”, 
“Bếp ăn từ thiện”, “Người có 
uy tín tham gia tuyên truyền 
phòng, chống tội phạm”... 
cùng nhiều mô hình hay tại
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các địa phương khác.
Bên cạnh đó, Phong trào 

thi đua “Dân vận khéo” còn 
góp phần xây dựng hệ thống 
chính trị ở các địa phương, cơ 
sở. Ban Dân vận, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội trong tỉnh phối hợp 
cùng với các đơn vị lực lượng 
vũ trang tổ chức phát động 
nhiều phong trào thi dua, 
phong trào quần chúng bảo vệ 
an ninh Tổ quốc gắn với công 
tác tăng cường củng cố, xây 
dựng hệ thống chính trị ở cơ 
sở theo hướng nâng cao chất 
lượng và hiệu quả. Theo dó, 
các hoạt động tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội, tham gia 
xây dựng và củng cố hệ thống 
cơ sở chính trị gắn xây dựng 
ngành, xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân luôn dược 
quan tâm thực hiện hiệu quả. 
Ngoài ra còn tổ chức những 
hoạt động sôi nổi, thiết thực 
nhân các ngày lễ, hội, kỷ niệm 
như “Ngày hội tòng quân năm 
2022” và hoạt động “Tết Quân
- Dân năm 2022”.

Tiếp tục khẳng định vai 
trò của lực lượng vũ trang 
trong phong trào chung sức

xây dựng nông thôn mới, hàng 
ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, lực 
lượng dân quân tự vệ thuộc 
Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng 
các ban, ngành, đoàn thể các 
địa phương và các em học 
sinh dã tổ chức phát quang, 
dọn vệ sinh, thu gom rác thải, 
tham gia xây dựng các công 
trình giao thông nông thôn. 
Tính đến nay, Bộ CHQS tĩnh 
đã phối hợp thực hiện các 
công trình giao thông, thủy 
lợi, phát quang lộ giới, vệ sinh 
môi trường trên 309 km; nâng 
cấp 138 km đường giao thông 
nông thôn và làm 53 km kênh 
mương thủy lợi, trồng 6ha 
rừng và hàng ngàn cây xanh 
làm hàng rào; xây dựng 1.347 
căn Nhà tình nghĩa, Nhà tình 
thương, Nhà đại đoàn kết, 
Nhà tình đồng đội, Nhà đồng 
đội với tổng trị giá trên 67,5 
tỷ đồng; xây dựng 37 cây cầu 
giao thông trị giá gần 1,9 tỷ 
đồng và trên 4.545 ngày công 
lao động... Qua đó, góp phần 
giúp các địa phương thực hiện 
tốt Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, 
góp phần làm thay đổi diện 
mạo các vùng nông thôn ngày
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càng xanh, sạch, đẹp.
Theo nhận định của Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, công tác 
phối hợp giữa Ban Dân vận 
Tỉnh ủy với Bộ CHQS tỉnh luôn 
được các cấp ủy đảng, chính 
quyển quan tâm lãnh đạo, chĩ 
đạo thực hiện và đã tạo ra hiệu 
quả thiết thực. Các hoạt động 
phối hợp tuyên truyền, vận 
động được thực hiện với nhiều 
nội dung, hình thức đa dạng, 
phong phú, phù hợp với thực 
tiễn, được nhân dân tích cực 
hưởng ứng tham gia, góp phần 
đẩy nhanh và hoàn thành các 
mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. 
Đáng chú ỷ, nhiều mô hình, 
Phong trào thi đua “Dân vận 
khéo”, phong trào Thi dua 
yêu nước được phát động 
trong công tác phòng, chống 
tội phạm và tệ nạn xã hội đã 
mang lại hiệu quả, được đông 
đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn 
viên, hội viên và nhân dân tích 
cực tham gia thực hiện, như 
phong trào “Toàn dân tham 
gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 
Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ỏ khu dân cư” gắn với 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

của Bộ Chính trị về “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”.

Để tiếp tục phát huy kết 
quả đã đạt được, trong thời 
gian tới, Bộ CHQS tỉnh phối 
hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy 
ban hành các văn bản, hướng 
dẫn các đơn vị trong lực lượng 
vũ trang tỉnh thực hiện công 
tác dân vận của Đảng; đẩy 
mạnh các hoạt dộng giao lưu, 
kết nghĩa, các hoạt động về 
nguồn và an sinh xã hội với 
các cấp chính quyền, các tổ 
chức chính trị - xã hội; phối 
hợp thực hiện tốt các hoạt 
động “Tết Quân - Dân năm 
2023” và các hoạt động tại 
địa phương. Đổng thời, tiếp 
tục đẩy mạnh Phong trào thi 
đua “Dân vận khéo”, vận dộng 
nhân dân phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 
dựng nền quốc phòng toàn 
dân, biên phòng toàn dân, thế 
trận an ninh nhân dân vững 
mạnh... Qua dó, góp phần thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo quốc phòng 
- an ninh theo nghị quyết đại 
hội đẳng các cấp đã đề ra.Q
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Tháng cao điểm “Vì người nghèo” :

Phát huy truyền thống đoàn kết,
tương thân, tương ái

XUÂN MAI
Thực hiện phong trào “C ả  nước chưng Uiy vì người 
nghèo ' Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Tháng  

cao điểm vì ngiM  nghèo”, là việc làm có ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc, khẩng định được sự tham gừi 

của M T T Q  V iệt N am  và các tổ  chức thành 
viên, góp phần cùng  vớt chính quyền thực hiện 

m ục tiêu bảo đảm  an sinh xã hội, phất triển bền 
vững của Đ ảng và N hà  nước đã đề ra.

Nối tiếp kết quả của 
những năm trước, 
ngày 28/10/2022, ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Sóc Trăng phối 
hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh 
tổ chức Lễ phát động Tháng 
cao điểm “Vì người nghèo” 
năm 2022 và mua bảo hiểm 
y tế cho người có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn. 
Tại Lễ phát động, đồng chí 
Dương Sà Kha - ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy

ban MTTQ Việt Nam tỉnh tha 
thiết kêu gọi các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, các tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty, doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm, cùng 
toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động, 
cán bộ, chiến sỹ lực lượng 
vũ trang và nhân dân trong 
tỉnh tiếp tục phát huy tinh 
thẩn đại đoàn kết của dân 
tộc Việt Nam, tích cực ủng 
hộ Quy “Vì người nghèo” đe 
giúp đỡ người nghèo và mua 
bảo hiểm y tế cho người dân
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có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn tĩnh.

Ngay sau Lễ phát động 
Tháng cao điểm “Vì người 
nghèo” năm 2022, Mặt trận 
Tổ quốc các cấp đã đẩy 
mạnh tuyên truyền trong các 
cấp, ngành, tổ chức, cơ quan, 
đơn vị và các tầng lớp nhân 
dân về mục đích, ý nghĩa, 
quản lý và sử dụng “Quỹ vì 
người nghèo”, các chương 
trình giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng 
nhà ở cho người nghèo; qua 
đó kêu gọi phát huy truyền 
thống đoàn kết, tương thân, 
tương ái giúp đỡ lẫn nhau, 
tích cực vận động, đóng góp 
Quỹ “Vì người nghèo” để chăm 
lo cho người nghèo, hộ nghèo, 
các gia đình có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn trong tỉnh. Qua 
đó, Tháng cao điểm đã nhận 
đuỢc Sự tham gia hưởng ứng 
đông đảo của các cơ quan, 
cá nhân, nhà hảo tâm, doanh 
nghiệp đóng góp ủng hộ.

Trong những năm qua, 
thực hiện phong trào “Cả nước 
chung tay vì người nghèo - 
Không để ai bị bỏ lại phía 
sau” của Thủ tướng Chính

phũ, ‘Tháng cao điểm vì 
người nghèo”, “Ngày Vì người 
nghèo” và Chương trình phối 
hợp số 06/CT rPH-UBND- 
BTTMTTQ, ngày 6/6/2017 
thực hiện Nghị quyết liên 
tịch số 88/2016/NQLT/CP- 
ĐCTUBTVVMTTQVN, ngày 
07/10/2016 về giảm nghèo 
bền vững, xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh giữa ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh với 
các tổ chức thành viên là đoàn 
thể chính trị - xã hội, ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp trong 
tỉnh đã phân chia trách nhiệm 
với các đoàn thể chính trị - xã 
hội và một số tổ chức thành 
viên giúp đỡ hộ thoát nghèo 
với phương châm “không để 
hộ nghèo, hộ chính sách khó 
khăn nào mà không có tổ 
chức thành viên hỗ trợ”. Theo 
đó, ngay đầu năm các thành 
viên đăng kỹ nhận giúp đỡ 
3.039 hộ đoàn viên, hội viên 
thoát nghèo, kết quả cuối năm 
2022 đã giúp 2.986 hộ đoàn 
viên, hội viên thoát nghèo, đạt 
98,3% trên tổng số hộ nhận 
giúp đỡ.

Bên cạnh đó, ủy  ban
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MTTQ Việt Nam tỉnh xây 
dựng và triển khai thực 
hiện Kế hoạch số 268/KH- 
MTTQ-BTT, ngày 11/5/2022 
“Về triển khai thực hiện 
Chĩ thị số 05-CT/TW, ngày 
23/6/2021 của Ban Bí thư ve 
tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác giảm 
nghèo bền vững đến năm 
2030”; thực hiện phong trào 
“Cả nước chung tay vì người 
nghèo - Không để ai bị bỏ lại 
phía sau”, trong năm 2022, 
ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp trong tỉnh phối hợp với các 
tổ chức thành viên tích cực 
vận động, đóng góp Quỹ “Vì 
người nghèo” để chăm lo cho 
người nghèo, hộ nghèo, các 
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn. Đáng chú ý, Đan 
Thường trực ủy ban MTTQ 
Việt Nam tĩnh tham mưu 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ 
chức đợt cao điểm vận động 
Quỹ “Vì người nghèo” nhân 
kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 
Sóc Trăng và Hội nghị xúc 
tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng 
năm 2022. Với sự ủng hộ 
nhiệt tình từ nhiều cơ quan,

tổ chức, đơn vị, các tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty, doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm, cùng 
toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức... nên trong năm 
2022, Quỹ “Vì người nghèo” 
các cấp trong tỉnh vận động 
tiếp nhận được trên 142,4 tỷ 
đồng và tiếp nhận hiện vật, 
các hình thức khác quy ra 
giá trị thành tiền là trên 46 
tỷ đổng; trong đó tại Lễ phát 
động và Lễ kỷ niệm 30 năm 
tái lập tỉnh, các tổ chức, cá 
nhân, nhà hảo tâm, doanh 
nghiệp trong và ngoài tĩnh đã 
đăng ký ủng hộ an sinh xã 
hội cho tỉnh Sóc Trăng trên 
129 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ 
huy động được, Ban vận động 
Quỹ “Vì người nghèo” các cấp 
đã triển khai hỗ trợ xây dựng 
mới 3.496 căn nhà cho hộ 
nghèo khó khăn về nhà ỗ trên 
địa bàn tỉnh, với tổng số tiền 
vận động xã hội hóa trên 174 
tỷ đồng và sửa chữa 27 căn 
nhà Đại đoàn kết.

Cũng từ nguồn kinh phí 
vận động được, trong năm 
2022, Ban vận động Quỹ “Vì 
người nghèo” các cấp đã hỗ
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trợ xây dựng 2.228 căn nhà 
Đại đoàn kết cho hộ nghèo có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
về nhà ở, tặng quà nhân dịp 
Tết, hỗ trợ người nghèo trị 
bệnh nặng, tặng học bổng, 
hỗ trợ cây, con giống, xây 
dựng mô hình giảm nghèo... 
với tổng số tiền gần 168 tỷ 
đồng. Nhân dịp Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022, MTTQ 
các cấp và các tổ chức 
thành viên đã vận động 
được 56.239 suất quà, phần 
quà để chăm lo cho gia đình 
chính sách, người nghèo, hộ 
nghèo, trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, người 
già neo đơn với tổng trị giá 
trên 23,3 tỷ đồng. Cùng với 
việc vận động Quỹ “Vì người 
nghèo", MTTQ các cấp còn 
tiếp tục quan tâm thực hiện 
các chương trình an sinh xã 
hội, trong đó tiếp tục phối 
hợp, phân chia trách nhiệm 
với các đoàn thể chính trị - xã 
hội và một số tổ chức thành 
viên trong công tác giảm 
nghèo bển vững và vận động 
thực hiện các chương trình xã 
hội khác như sửa chữa, xây

dựng nhà, khám chữa bệnh, 
cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, 
tặng quà, trợ cấp khó khăn, 
tặng học bổng, cho các hộ bị 
thiên tai,... với tổng trị giá đã 
thực hiện là 156,2 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, 
“Tháng cao điểm Vì người 
nghèo” là hoạt động rộng 
lớn, mang ý nghĩa xã hội và 
nhân văn sâu sắc, hợp ý 
Đảng, lòng dân. Qua đó, đã 
khơi dậy và phát huy truyền 
thống đoàn kết của dân tộc, 
tinh thần tương thân, tương 
ái của dân tộc Việt Nam. 
Với những con số đóng góp 
và những việc làm cụ thể, 
thiết thực có thể khẳng định, 
việc giúp đỡ, hỗ trợ, chăm lo 
người nghèo, những gia đình 
không may mắn không chỉ là 
tình cảm, là trách nhiệm của 
Nhà nước mà còn của cả 
cộng đồng xã hội. Kết quả 
đạt được cũng là sự đóng 
góp quan trọng để thực hiện 
thành công mục tiêu đảm 
bảo an sinh xã hội, phát triển 
bền vững của Đảng và Nhà 
nước đã đề ra.Q
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N hững chuyến xe chuyển viện từ thiện xuất phát 
từ tấm lòng thiện nguyện của các nhà hảo tâm 

và tâm huyết của H ộ i C ự u  chiến binh xã K ế  
A n , do cựu chiến binh L ê  V ă n  Nghĩa khởi xướng 

không chỉ giúp nhiều bệnh nhân nghèo vượt qua 
cơn nguy cấp mà còn thể hiện rõ tinh thần “tương 

thân, tương ái” của dân tộc, tinh thần “phụng sự  
T ổ  quốc, phục vụ nhân dân” và phẩm chất cao 

quý của “Người lính cụ H ồ ”.

Năm 2021, do nhận 
thấy những khó khẩn 
của người dân, nhất 

là hội viên cựu chiến binh 
(CCB), người nghèo ở địa 
bàn nông thôn mỗi khi ốm 
đau cần chuyển viện cấp 
cứu kịp thời nhưng lại thiếu 
phương tiện vận chuyển, 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
xã Kế An - Lê Văn Nghĩa đã 
đề xuất phương án thành 
lập câu lạc bộ xe cấp cứu từ 
thiện. Được sự chấp thuận 
của Thường trực Hội CCB

huyện Kế Sách và Đảng ủy, 
UBND xã về việc vận động 
quyên góp tài chính mua xe 
chuyển viện, tháng 4-2021, 
Câu lạc bộ Xe chuyển viện 
từ thiện Hội CCB xã Kế An 
chính thức ra mắt với 11 
thành viên, do đổng chí Lê 
Văn Nghĩa làm Chủ nhiệm; 
đồng thời công khai các 
khoản đóng góp của người 
dân tại địa phương, nhà hảo 
tâm và thông qua Quy chế 
hoạt động của câu lạc bộ.

Được sự ủng hộ tích
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cực từ nhiểu phía, Câu lạc 
bộ Xe chuyển viện từ thiện 
Hội CCB xã Kế An đã sắm 
được chiếc xe có trị giá gần 
300 triệu đổng và mua sắm 
thiết bị cấp cứu trị giá hơn 15 
triệu; trong đó, đổng chí Lê 
Văn Nghĩa đóng góp 50 triệu 
và trực tiếp vận động được 
trên 150 triệu từ các nhà hảo 
tâm, số còn lại do hội viên 
CCB và các tổ chức từ thiện 
trong và ngoài xã đóng góp. 
Theo Quy chế hoạt động 
của câu lạc bộ, tất cả mọi 
bệnh nhân khi có nhu cầu 
chuyển viện không phải chi 
trả phí vận chuyển mà chỉ 
chi trả một phần tiền xăng, 
tiền công tài xế theo mức giá 
lao động phổ thông để duy 
trì hoạt động của câu lạc bộ; 
phạm vi hoạt động là từ xã 
Kế An đến các bệnh viện đa 
khoa khu vực tỉnh Sóc Trăng 
và Cần Thơ; không sử dụng 
xe chuyển viện từ thiện vào 
các hoạt động ngoài mục 
đích đã quy định. Không chỉ 
tích cực vận động kinh phí 
mua xe, hình thành câu lạc 
bộ và làm Chủ nhiệm, đổng

chí Lê Văn Nghĩa còn kiêm 
luôn cả việc quản lý và lái xe 
chuyển viện.

Đi vào hoạt động, việc 
chuyển viện cho bệnh nhân 
cấp cứu, điểu trị bệnh trong 
và ngoài tỉnh đã được Câu 
lạc bộ Xe chuyển viện từ 
thiện Hội CCB xã Kế An 
tiến hành nhanh chóng, kịp 
thời, an toàn mà trong y học 
hay gọi là “giờ vàng” đã giúp 
giành lại sự sống cho nhiều 
người không may mắc bệnh 
hiểm nghèo. Quá trình hoạt 
động, người có điều kiện thì 
đóng góp chi phí nhiên liệu, 
còn với người nghèo và cận 
nghèo thì được miễn phí 
hoàn toàn. Đó chính là hai 
yếu tố rất cơ bản để “những 
chuyến xe nghĩa tình” của 
HỘI CCB xã Kế An không 
quản ngày đêm lăn bánh, để 
người dân địa phương thêm 
an lòng trước nỗi lo thường 
trực do ốm đau, bệnh tật, 
nhất là những hộ gia đình 
khó khăn, neo đơn.

Ông VõThanhTòng, ngụ 
ở ấp Xóm Chòi, xã Kế An, 
người từng được xe chuyển
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viện từ thiện giúp đỡ kịp thời 
khi bị tai biến đột ngột, xúc 
động kể: “Xã Kế An có chiếc 
xe này thật sự rất hiệu quả, 
giúp cho nhiều người dân 
có bệnh đi đến các bệnh 
viện kịp thời, hạn chế được 
hậu quả đáng tiếc. Như bản 
thân tôi vừa qua, cũng nhờ 
có xe này nên thoát được 
nguy hiểm do biến chứng 
nặng của bệnh tim mạch 
và giữ được tính mạng. Một 
anh ở gần nhà tôi cũng vậy, 
nhờ được chuyển kịp thời lên 
bệnh viện cần  Thơ mà thoát 
chết, giờ cũng đang khỏe 
dần” . Hay như lời tâm đắc 
của chú Nguyễn Văn Khinh, 
nguyên là Chủ tịch Hội CCB 
huyện Kế Sách, hiện đang 
sinh hoạt tại Chi Hội CCB ấp 
Xóm Chòi, xã Kế An: “Từ khi 
có chiếc xe chuyển viện này 
thì anh em trong Hội CCB và 
những người dân cao tuổi khi 
có bệnh đều được đưa đến 
bệnh viện nhanh chóng, kịp 
thời hơn. Ý nghĩa như vậy 
nên ngay từ đầu bản thân tôi 
và anh em hội viên rất ủng 
hộ thành lập câu lạc bộ và

tích cực đóng góp, vận động 
đóng góp kinh phí mua xe và 
thiết bị y tế. Đây thực sự là 
mô hình rất hiệu quả không 
chỉ trong Hội CCB mà còn 
phục vụ thiết thực cho bà 
con nên rất được người dân 
trong và ngoài xã tin tưởng”.

Xã Kế An cách thị trấn 
Kế Sách gần 10km, khi có 
bệnh nhân chuyển nặng có 
yêu cầu cấp cứu kịp thời thì 
xe chuyển bệnh của Bệnh 
viện huyện phải mất nhiều 
thời gian mới vào đến nơi. 
Với bệnh nhân là người 
nghèo và cận nghèo thì 
việc chuyển viện phải mất 
thêm chi phí, khó khăn thêm 
chổng chất. Nên khi chiếc 
xe chuyển viện từ thiện của 
Hội CCB xã Kế An ra đời đã 
giúp giải quyết cơ bản khó 
khăn này, giúp người dân 
giảm bớt lo lắng khi gặp khó 
khăn về sức khỏe. Đặc biệt, 
trong đợt bùng phát dịch 
COVID-19 giữa năm 2021 
và những tháng đầu năm 
2022, chiếc xe chuyển viện 
từ thiện là một trong những 
phương tiện được trưng dụng
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vào công tác phòng, chống 
dịch của địa phương. Trong 
đó, đồng chí Lê Văn Nghĩa 
vừa đảm trách công tác đưa 
đón cán bộ y tế  làm nhiệm 
vụ, nhận và vận chuyển 
mẫu xét nghiệm hằng ngày 
cho Ban Chĩ đạo xã Kế An, 
đổng thời phục vụ đưa đón 
bệnh nhân khi có yêu cầu. 
Nhớ lại khoảng thời gian 
được tham gia phòng, chống 
dịch, đồng chí Lê Văn Nghĩa 
vẫn thấy vui với việc làm của 
mình: “Suốt 20 ngày tham 
gia phòng, chống dịch, vừa 
lo vận chuyển mẫu bệnh 
nhưng khi bà con có yêu cầu 
chuyển bệnh thì ngay lúc 
nửa đêm mình cũng phải đi 
giúp bà con. Vì lúc đó dịch 
bệnh thì đâu có xe nào đi 
được, nhưng nhờ mình là 
thành viên trong Ban phòng 
chống dịch của xã nên được 
phép đi lại đã giúp mình có 
điều kiện dể lo cho bà con” .

Sau gần 2 năm hoạt 
động, chiếc xe chuyển viện 
từ thiện của Hội CCB xã Kế 
An giờ đã trở thành địa chỉ 
quen thuộc của nhân dân

trong xã và các xã lân cận. 
Với phương châm hoạt động 
là chăm sóc sức khỏe nhân 
dân, hỗ trợ người nghèo, 
người cận nghèo không 
bằng khẩu hiệu mà bằng 
một giải pháp, cách làm cụ 
thể, thiết thực, nên những 
thành viên trong câu lạc bộ 
luôn sẵn sàng phục vụ nhân 
dân mọi lúc, mọi nơi, góp 
phần cứu sống người bệnh 
trong thời gian nhanh nhất. 
Riêng với đồng chí Lê Văn 
Nghĩa, với mô hình này và 
tinh thần trách nhiệm trong 
công việc đã thể hiện vai trò 
của một đảng viên tiêu biểu, 
một Chủ tịch Hội CCB xã 
mầu mực, nhạy bén, sáng 
tạo. Nhiều năm liền đồng 
chí được Đảng ủy và tập 
thể Hội CCB xã Kế An bình 
chọn là CCB điển hình trong 
phong trào “Cựu chiến binh 
gương mẫu” ở địa phương, 
bôi dù với nhiệm vụ nào, 
đồng chí cũng thể hiện tính 
tiên phong của người đảng 
viên và luôn phát huy phẩm 
chất cao quý của “Người lính 
cụ Hồ” □
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Là  xã vùng ven biển của thị xã Vĩnh Châu, nằm 
khá xa tỉnh lỵ và có phần đông dân số ỉà đồng bào 

Khmer - chiếm 72,4%, điều kiện kinh t ế ' xã hội còn 
nhiều khó khăn, nên việc xây dựng thành công xã 

nông thôn mới đã cho thấy một tinh thần nỗ lực, 
(Ịuyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân xã Lai Hòa. Và kết quả đạt được cũng chính là 
động lực quan trọng để xã tiếp tục nỗ lực phất triển

hơn về mọi mặt

*NỖ lực đạt mục tiêu
Ngay từ dầu năm 2011, 

sau khi có quyết định phê 
duyệt Đề án Xây dựng nông 
thôn mới, UBND xã đã tiến 
hành thành lập Ban Chỉ đạo 
xây dựng nông thôn mới của 
xã, phân công từng thành 
viên phụ trách từng tiêu chí 
và xây dựng kế hoạch, lộ 
trình thực hiện từng tiêu chí cụ 
thể. Trong quá trình chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ, UBND 
xã, Ban Chỉ đạo các Chương 
trình mục tiêu quốc gia xã tập 
trung chỉ đạo các ngành chủ

động xây dựng kế hoạch và tổ 
chức thực hiện các nội dung 
của Chương trình trên địa 
bàn; thường xuyên đôn đốc, 
chỉ đạo, kiểm tra thực hiện 
Chương trình; chĩ đạo các ấp 
tăng cường công tác tuyên 
truyền, công bố quy hoạch và 
quản lý thực hiện quy hoạch.

Xác định công tác tuyên 
truyền, quán triệt trong hệ 
thống chính trị và nhân dân 
là một trong những giải pháp 
quan trọng có tính chất quyết 
định đến việc tổ chức thực 
hiện thắng lợi Chương trình 
xây dựng nông thôn mới, do
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đó ngay từ đầu, ủy ban nhân 
dân xã phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể tập trung 
thực hiện công tác quán triệt 
và tuyên truyền trong hệ 
thống chính trị và triển khai 
ra dân bằng nhiều hình thức. 
Đồng thời, phát động Phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới - đô thị 
văn minh” gắn với Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới ở địa 
phương và Phong trào thi đua 
“Toàn dân chung sức xây 
dựng nông thôn mới” ; lồng 
ghép các tiêu chí thực hiện 
xây dựng nông thôn mới vào 
các nội dung đăng ký xây 
dựng gia dinh văn hóa, ấp 
văn hóa. Qua công tác tuyên 
truyền đã giúp cán bộ, đảng 
viên và nhân dân hiểu đầy dủ 
mục đích, ý nghĩa, vai trò chủ 
thể của người dân cùng với 
đảng bộ, chính quyền chung 
tay xây dựng nông thôn mới; 
tích cực đóng góp các nguồn 
lực dể cùng chính quyền thực 
hiện tốt các phong trào xây 
dựng nông thôn mới.

Từ khi triển khai thực hiện 
Chương trình xây dựng nông

thôn mới đến nay, UBND xã 
luôn nhận thức rõ mục tiêu 
chính của xây dựng nông thôn 
mới trước hết là nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân vùng nông thôn, 
nâng cao thu nhập và giảm 
nghèo bền vững. Là xã có 
nhiều lợi thế để phát triển toàn 
diện các ngành sản xuất thủy 
sản và nông sản, nên UBND 
xã vận động người dân phát 
triển ngành trồng trọt theo 
hướng tăng cường cho thâm 
canh, tăng năng suất, nâng 
cao chất lượng và sức cạnh 
tranh của từng sản phẩm, 
đẩy mạnh phát triển cây rau 
màu có giá trị, đa dạng hóa 
các loại cây ăn quả với các 
loại cây trồng có sự đảm bảo 
về thị trường tiêu thụ và sức 
mạnh cạnh tranh cao, xây 
dựng các vùng chuyên canh 
gắn với các cơ sỏ chế biến. 
Các cây trồng chính được 
khuyến khích tập trung phát 
triển gồm hành tím, củ cải 
trắng, rau đậu các loại và cây 
màu lương thực; khuyến khích 
các gia đình trổng rau màu 
chủ yếu phục vụ tại chỗ, phát 
triển chăn nuôi theo hướng 
trang trại VAC, gắn với xây
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hầm Biogas để sản xuất điện, 
khí đốt phục vụ sinh hoạt gia 
đình; tổ chức tốt các dịch vụ 
đầu vào, đầu ra cho sản phẩm 
thủy sản nhằm tạo diều kiện 
để các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, tổ hợp tác phát triển sản 
xuất Ổn định, hiệu quả. Ngoài 
ra, tổ chức cung ứng giống, 
vật tư sản xuất nông nghiệp, 
thủy sản có chất lượng, tránh 
việc mua bán hàng kém chất 
lượng gây tổn thất cho nông 
dân; phổ biến ứng dụng các 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ sinh học vào sản 
xuất nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản và chăn nuôi. Ngoài 
ra, UBND xã cũng phối hợp 
tạo mọi diều kiện thuận lợi 
để người dân tiếp cận với các 
nguồn vốn vay ưu đãi để đầu 
tư phát triển sản xuất, mở 
rộng ngành nghề, từng bước 
giải quyết việc làm cho lao 
động nông thôn.

*Hoàn thành nhiệm vụ
Với việc chú trọng đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền 
kết hợp với việc phát huy vai 
trò của các đoàn thể trong 
thực hiện dã giúp phong trào 
xây dựng nông thôn mới đạt

hiệu quả tích cực. Chương 
trình xây dựng nông thôn mới 
được cán bộ và nhân dân 
trong xã tin tưông, dồng thuận 
và tích cực tham gia đóng góp 
công sức, tiền của, hiến đất,... 
để xây dựng các công trình cơ 
sô hạ tầng, sửa chữa đường 
giao thông nông thôn, tham 
gia thực hiện việc chỉnh trang 
cảnh quan nông thôn.

Để nâng cao thu nhập, 
cải thiện thu nhập, trên cơ 
sỗ sự hướng dẫn, dộng viên 
của chính quyền dịa phương 
và các đoàn thể, người dân 
xã Lai Hòa dần chuyển sang 
trồng các loại cây có giá trị 
kinh tế cao; mạnh dạn ứng 
dụng các tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật, công nghệ, trong trồng 
trọt, như sản xuất củ hành tím 
an toàn, trổng mãng cầu theo 
quy trình GlobalGAP, trồng 
rau trong nhà lưới... Ngoài 
ra, người dân cũng tận dụng 
các nguồn vốn vay hỗ trợ 
phát triển sản xuất, mở rộng 
ngành nghề, đầu tư triển khai 
thực hiện các mô hình mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, mô 
hình sản xuất theo chuỗi giá 
trị, mô hình nuôi tôm bền
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vững. Sau nhiều năm quyết 
tâm thực hiện các mô hình 
sản xuất tiến bộ, phù hợp đã 
giúp cho nhiều hộ gia đình 
đạt được hiệu quả bền vững 
về mặt năng suất, chất lượng 
và khả năng tiêu thụ trên thị 
trường. Qua đó, không những 
cải thiện thu nhập cho gia 
đình mà còn góp phần từng 
bước giải quyết việc làm cho 
lao động nông thôn. Đến cuối 
năm 2020, thu nhập bình quân 
đầu người của xã Lai Hòa là 
54,5 triệu đồng/năm, tăng 33 
triệu so với năm 2010, tỷ lệ 
hộ nghèo còn 3,34% (giảm 
26,2% so với năm 2010).

Nếu như năm 2011, 
năm đầu triển khai thực hiện 
Chương trình xây dựng nông 
thôn mới, xã Lai Hòa chỉ đạt 
2/19 tiêu chí, thì sau 10 năm 
thực hiện xây dựng nông thôn 
mới, Lai Hòa đã cơ bản hoàn 
thành các mục tiêu, tiêu chí 
xây dựng xã nông thôn mới. 
Cùng với sự cải thiện kinh tế 
của người dân, thì kết cấu hạ 
tầng - kỹ thuật được đầu tư 
ngày càng hoàn thiện, đáp 
ứng nhu cầu sản xuất và 
phục vụ sinh hoạt của nhân

dân; đời sống vật chất tinh 
thần của người dân từng bước 
được nâng cao. Theo đó, diện 
mạo nông thôn được đổi mới, 
số lượng các gia đình văn hóa 
tăng lên; hệ thống chính trị, bộ 
máy chính quyền, Mặt trận, 
đoàn thể không ngừng được 
củng cố, tăng cường vững 
mạnh; an ninh chính trị, trật 
tự xã hội luôn được đảm bảo, 
tạo tiền để cho phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

Sau 10 năm nỗ lực phấn 
đấu, đến giữa tháng 7-2021, 
xã Lai Hòa được Chủ tịch 
UBND tĩnh quyết định công 
nhận đạt chuẩn xã nông thôn 
mới. Đây thực sự là niềm vui 
chung lớn lao của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân 
trong xã; đồng thời cũng chính 
là cơ sở quan trọng để Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
xã Lai Hòa tiếp tục phấn đấu 
nâng cao chất lượng các tiêu 
chí để đạt mục tiêu phát triển 
kinh tế toàn diện, bền vững, 
kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu 
cầu, đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân ngày càng 
được nâng cao.G
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Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng:

Vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ 
thu ngân sách nãni 2022

CHÍ CƯỞNG

M ặc dù gặp Ìdìông ít khó khăn, song với nỗ 
lực khai thác tốt nguồn thu, triển khai đồng bộ 

các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công 
tác kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ  
thuế, cùng những giải phấp đồng bộ khác, C h i 

cục T h u ế  khu vực thành phố  Sóc T ră n g  đã đạt 
được kết quả tốt đẹp trong thực hiện nhiệm vụ  

nđm  2022, đóng góp quan trọng vào tình tình 
thu ngân sách nhà nước của ứnh.

Chi cục Thuế khu vực 
thành phố Sóc Trăng 
quản lý thu ngân sách 

trên 2 địa bàn là TP.SÓC 
Trăng và huyện Mỹ Xuyên. 
Năm 2022, TP.SÓC Trăng 
thực hiện nhiều nhiệm vụ 
chính trị quan trọng, như tập 
trung lãnh đạo, chĩ đạo thực 
hiện Chương trình phục hổi 
và phát triển kinh tế - xã hội; 
phòng, chống dịch COVID-19 
và các bệnh truyền nhiễm

trên người; tập trung triển khai 
các giải pháp đẩy nhanh tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công 
năm 2022 gắn với giải phóng 
mặt bằng thực hiện các công 
trình trọng điểm trên địa bàn 
thành phố; tổ chức các hoạt 
động phục vụ thành công Lễ 
kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 
và Lễ đón nhận thành phố 
Sóc Trăng đạt đô thị loại II 
trực thuộc tỉnh. Còn đối với 
huyện Mỹ Xuyên, nhiệm vụ
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trọng tâm là đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội và tập 
trung xây dựng huyện Nông 
thôn mới nâng cao.

Xác định nhiệm vụ thu 
ngân sách tại 2 địa phương 
trên là thách thức không nhỏ, 
nên trong năm 2022, Chi cục 
Thuế khu vực thành phố Sóc 
Trăng luôn tập trung chỉ đạo 
triển khai các giải pháp thu 
ngân sách nhà nước theo chỉ 
tiêu được UBND tỉnh đề ra và 
đã đạt được kết quả tích cực. 
Đến cuối tháng 11 năm nay, 
thu ngân sách nhà nước của 
thành phố Sóc Trăng thực 
hiện được 426 tỷ đồng, đạt 
gần 88% so với chỉ tiêu kế 
hoạch và đạt gần 109% so 
với cùng kỳ năm 2021. Còn 
đối với huyện Mỹ Xuyên đã 
thu ngân sách được 90,6 tỷ 
đồng, đạt 145,5% so với kế 
hoạch và tăng 160% so với 
cùng kỳ năm 2021 .Trong đó, 
nguồn thu chiếm tỷ lệ cao và 
đạt trên 100% so với chỉ tiêu 
đế ra là thuế sử dụng đất, lệ 
phí trước bạ, thu khác,...

Để thực hiện đạt kết 
quả trên, Chi cục Thuế khu

vực thành phố Sóc Trăng đã 
nỗ lực khai thác tốt nguồn 
thu; triển khai đồng bộ các 
biện pháp quản lý thuế; 
tăng cường công tác kiểm 
tra chống thất thu thuế, trốn 
thuế, nợ thuế. Chú trọng 
thực hiện kịp thời, hiệu quả 
các chính sách của Chính 
phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục 
Thuế và của địa phương về 
những giải pháp tăng cường 
ổn định kinh tế v ĩ mô, phấn 
đấu tăng trưởng kinh tế cao 
hơn năm 2022; đồng thời, 
đẩy mạnh hiện dại hóa công 
tác quản lý thuế gắn với cải 
cách thủ tục hành chính; 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
nội bộ ngành; nâng cao tinh 
thần trách nhiệm đội ngũ cán 
bộ, công chức trong thực thi 
công vụ. Trong đó, đối với 
khu vực TP.SÓC Trăng, sau 
ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19, nhiều doanh 
nghiệp đã bắt tay vào khôi 
phục sản xuất, mở rộng kinh 
doanh, đem lại thu nhập ổn 
định và ngày càng cao cho 
lao động, đóng góp nhiều vào 
ngân sách thành phố. Trong 
năm 2022, TP.SÓC Trăng đã
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hoàn thiện công tác chỉnh 
trang, phát triển và quản lý 
đô thị; đặc biệt thành phố đã 
được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận là đô thị loại II trực 
thuộc tỉnh Sóc Trăng; kịp thời 
đưa vào hoạt động Trung tâm 
Điều hành đô thị thông minh 
để quản lý, xử lý các vấn 
đề về trật tự đô thị, vệ sinh 
môi trường, trật tự an toàn 
xã hội. Điều kiện này cũng 
giúp TP.SÓC Trăng phát triển 
mạnh về thương mại và dịch 
vụ, góp phần đóng góp tích 
cực vào ngân sách của địa 
phương.

Theo đồng chí Phạm 
Thanh Bình - Chi cục trưởng 
Chi cục Thuế khu vực TP.SÓC 
Trăng, đạt được kết quả trên 
là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, 
Thành ủy và UBND thành phố 
trong công tác thu thuế; là sự 
phối hợp chặt chẽ giữa Chi 
cục Thuế với các ban ngành, 
đoàn thể của thành phố và 
huyện Mỹ Xuyên trong công 
tác tuyên truyền, vận động 
người nộp thuế thực hiện tốt 
các chủ trương, chính sách, 
pháp luật về thuế. Cùng với

đó, đơn vị đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền pháp luật về 
thuế và các chính sách thuế 
sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục 
tuyên truyền cải cách thủ tục 
hành chính, nâng cao hiệu 
quả hoạt động bộ phận “Một 
cửa” tại Chi cục thũế khu 
vực; phối hợp các ngành thực 
hiện tốt cơ chế “Một cửa liên 
thông” trong việc hướng dẫn 
và giải quyết các thủ tục thực 
hiện nghĩa vụ tài chính cho tổ 
chức và cá nhân khi có yêu 
cầu theo quy định của pháp 
luật. Đáng chú ý, trong thực 
hiện các chính sách thuế mới 
nhất là điện tử hóa các thủ 
tục thì Chi cục Thuế khu vực 
thành phố Sóc Trăng đi đầu 
trong triển khai đến doanh 
nghiệp, người nộp thuế; trong 
đó, hóa đơn điện tử triển khai 
đến doanh nghiệp thực hiện 
đạt 100% là giải pháp thời 
công nghệ, mang lại nhiều 
lợi ích cho các doanh nghiệp 
và các cơ quan quản lý. Việc 
chuyển đổi từ giao dịch sử 
dụng hóa dơn giấy sang hóa 
đơn điện tử là yêu cầu tất 
yếu của một hệ thống thương 
mại hiện dại, minh bạch. Bên
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cạnh đó, Chi cục còn nỗ lực 
nâng cao chất lượng công 
tác thủ tục hoàn thuế và kê 
khai thuế; trong đó, chú trọng 
công tác hỗ trợ người nộp 
thuế trong việc thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính và 
ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý thuế; thường 
xuyên rà soát, đôn đốc khai 
thuế đúng hạn, tăng cường 
kiểm tra và kiểm soát chặt 
chẽ nợ thuế.

Năm 2022, Chi cục 
Thuế khu vực thành phố Sóc 
Trăng vượt qua khó khăn 
thực hiện nhiệm vụ thu ngân 
sách đã đạt được và vượt 
chỉ tiêu đề ra đóng góp rất 
lớn vào ngân sách của tỉnh. 
Đây là tiền đề quan trọng, là 
động lực để đơn vị tiếp tục 
triển khai tốt nhiệm vụ thu 
ngân sách trên đại bàn quản 
lý trong năm 2023. Chi cục 
trưởng Phạm Thanh Bình 
cho biết: “Năm 2023, đơn vị 
tiếp tục bám sát sự chỉ đạo 
của ngành và địa phương; 
phối hợp với các ban, ngành 
tập trung thực hiện nhiệm 
vụ thu ngân sách năm 2023, 
trong đó chú trọng khai thác

tốt các nguồn thu và hỗ trợ 
doanh nghiệp thực hiện các 
chính sách thuế theo đúng 
quy định”.

TP.SÓC Trăng và huyện 
Mỹ Xuyên là hai địa phương 
có nhiều thuận lợi để tập 
trung phát triển thương mại, 
dịch vụ, du lịch và nông 
nghiệp. Thời gian qua, hai địa 
phương này dã đi đầu trong 
hỗ trợ doanh nghiệp thực 
hiện các thủ tục hành chính 
nhanh chóng, kịp thời; tích 
cực hỗ trợ về thuế để doanh 
nghiệp tiếp cận, áp dụng 
hiệu quả hơn. Trong thời gian 
gần đây, tình hình dầu tư tại 
TP.SÓC Trăng đã có nhiều 
khởi sắc, nhiều doanh nghiệp 
tìm đến đầu tư các lĩnh vực 
du lịch, công nghiệp và nông 
nghiệp công nghệ cao. Và 
đây chính là điều kiện quan 
trọng để địa phương nâng 
cao tăng trưởng kinh tế qua 
sản xuất, thu hút khách du 
lịch, phát triển kinh tế,... Qua 
đó, góp phần thực hiện đạt 
và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ thu 
ngân sách do UBND tĩnh giao 
trong năm 2023.□
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Nâng cao năng lực đội ngủ
1 V • 2  • ♦ Ạ  2 « ____« _  2«hòa giai viên ở cơ sở

N hằm  triên khai thực hiện Quyết định số  428/ 
Q Đ - T T g  của T h ủ  tướng Chính phủ phê duyệt 

Đ ề án “N â n g  cao năng lực đội ngũ hòa giải 
viên ở  cơ sở giai đoạn 20Ỉ9-2022” kịp thời, bảo 

đảm chất lượng, hiệu quả, ú y  ban nhân dẩn 
tỉnh đã ban hành K ế  hoach số  93 /K H 'Ư B N D ,

ngày 21/6/2019

K ế  hoạch số 93/KH- 
UBND của UBND 
tỉnh về triển khai thực 

hiện Đề án “Nâng cao năng 
lực đội ngũ hòa giải viên ở 
cơ sở giai đoạn 2019-2022” 
trên địa bàn tỉnh phân công, 
giao trách nhiệm cụ thể 
cho cơ quan, đơn vị có liên 
quan và cơ quan chuyên 
môn trong việc tham mưu 
thực hiện các nhiệm vụ của 
Để án. Trong đó, giao Sở 
Tư pháp, Phòng Tư pháp 
làm đầu mối chủ trì, tham 
mưu giúp UBND cùng cấp

về triển khai thực hiện Đ ề  án  
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

hướng dẫn, chỉ đạo, điểu 
phối thực hiện hiệu quả 
Đề án đảm bằo thiết thực, 
hoàn thành tố t kế hoạch đề 
ra, góp phần phát huy tính 
linh hoạt và hoạt động chất 
lượng trong công tác hòa 
giải ở cơ sỗ trên địa bàn 
tĩnh. Đồng thời, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố đã 
ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện Đề án “Nâng 
cao năng lực hòa giải viên ở 
cơ sở  giai đoạn 2019-2022” 
tại địa phương và thường 
xuyên ban hành văn bản

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRẢNG 8 5



hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm 
tra công tác hòa giải ở cơ 
sở đối với UBND cap xã.

Để kịp thời khắc phục 
những tổn tại, hạn chế 
trong công tác hòa giải ở cơ 
sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đã ban hành Chỉ thị số 05- 
CT/TU, ngày 23/9/2021 về 
tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác hòa 
giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, 
UBND tỉnh ban hành Ke 
hoạch số 156/KH-UBND, 
ngay 01/11/2021 triển khai 
thực hiện Chì thị số 05-CT/ 
T lj ngày 23/9/2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác hòa 
giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, 
để triển khai được đồng bộ, 
thống nhất, phát huy vai trò, 
trách nhiệm của các cấp, 
các ngành và đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị của 
công tác hòa giải ở cơ sở 
tại địa phương, UBND tĩnh 
và ủ y  ban MTTQ V iệt Nam 
tỉnh ban hành Kế hoạch liên

tịch số 32/KHLT-UBND- 
UBMTTQ ngày 27/12/2021 
về việc phối hợp thực hiện 
công tác hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hằng năm, Sở Tư pháp 
chủ trì, biên soạn các tài 
liệu nhằm bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt 
động hòa giải ở cơ sở. sở  
cũng đã cấp phát miễn phí 
12.018 quyển s ổ  tay Hòa 
giải ở cơ sở và 6.272 quyển 
sổ theo dõi công tác hòa 
giải ở cơ sở cho các tổ hòa 
giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh; cấp phát 1.250 Bộ luật 
Tố tụng hình sự sửa đổi, bổ 
sung năm 2021; 2.000 tài 
liệu pháp luật cho Tủ sách 
pháp luật tại các điểm chùa 
Khmer, UBND cấp xã, tổ 
hòa giải ở cơ sỏ.

Việc thực hiện rà soát 
đội ngũ tập huấn viên trên 
địa bàn tỉnh được thực hiện 
thường xuyên, đổng bộ. 
Trên địa bàn tỉnh có 46 tập 
huấn viên cấp tỉnh, huyện, 
các tập huấn viên đáp ứng
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tiêu chuẩn theo yêu cầu; có 
năng lực, kiến thức, phương 
pháp để hướng dẫn, tổ chức 
bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ 
năng hòa giải ở cơ sở cho 
hòa giải viên. Để đáp ứng 
kịp thời cho công tác hòa 
giải ở cơ sở, Sở Tư pháp 
đã tổ chức 24 hội nghị tập 
huấn, bồi dưỡng kỹ năng, 
nghiệp vụ, kiến thức pháp 
luật cho tập huấn viên cấp 
huyện. Bên cạnh đó, cấp 
huyện tổ chức 20 hội nghị 
tập huấn, bồi dưỡng kỹ 
năng, nghiệp vụ, kiến thức 
pháp luật cho tập huấn viên 
cấp huyện về hòa giải ỗ cơ 
sở. Qua đó, góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả 
đội ngũ tập huấn viên cấp 
huyện về hòa giải ở cơ sở.

Xác định công tác hòa 
giải ở cơ sở là nhiệm vụ 
trọng tâm góp phần giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội ở địa phương 
nên công tác này được triển 
khai với nhiều hình thức 
như: ban hành văn bản để 
triển khai thực hiện, tổ chức 
các hội nghị, tập huấn,

thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng, các 
cuộc họp, sinh hoạt, trợ 
giúp pháp lý lưu động; cấp 
phat sổ tay pháp luật, sổ 
theo dõi hoạt động hòa giải 
ở cơ sở  dành cho hòa giải 
viên ở cơ sở. Sở Tư pháp hỗ 
trợ các địa phương tổ chức 
79 lớp Hội nghị tập huấn kỹ 
năng nghiệp vụ về hòa giải 
ở cơ sở  cho lực lượng làm 
công tác hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn tỉnh với 13.580 
lượt tập huấn viên, hòa giải 
viên ở cơ sở tham dự; tại 
các huyện, thị xã, thành 
phố đã tổ chức 135 hội nghị 
tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 
vụ cho 14.988 lượt hòa giải 
viên ở cơ sở. Đến nay, trên 
địa bàn tỉnh có 784 Tổ hòa 
giải/775 ấp, khóm với 4.292 
hòa giải viên. Các tổ hòa 
giải trên địa bàn tỉnh có đầy 
đủ các thành phần tham gia 
như Trưởng Ban nhân dân 
ấp, khóm; Ban công tác 
Mặt trận, Đoàn Thanh niên, 
Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu 
chiến binh, Chi hội Nông 
dân, Chi hội Người cao tuổi
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và những người có uy tín 
trong nhân dân; tỷ lệ hòa 
giải thành giai đoạn 2019- 
2022 là 85%.

Bên cạnh đó, Sở Tư 
pháp cũng đã xây dựng 
Trang thông tin điện tử của 
Sở Tư pháp và xây dựng 
Trang thông tin điện tử Phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
của tỉnh. Các Trang thông 
tin điện tử đã cung cấp 
chính xác, đầy đủ, kịp thời 
thông tin về pháp luật; chỉ 
đạo, hướng dẫn công tác 
hòa giải ở cơ sở trên địa 
bàn tỉnh và đưa vào hoạt 
động Zalo Official Account 
“Phổ biến, giáo dục pháp 
luật Sóc Trăng” ; Trang 
Facebook “Phổ biến, giáo 
dục pháp luật Sóc Trăng” 
nhằm tạo kênh thông tin 
tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật nhanh 
chóng, kịp thời cho lực 
lượng làm công tác hòa 
giải ở địa phương cũng như 
người dân.

Qua thời gian triển khai 
thực hiện Đề án “Nâng

cao năng lực đội ngũ hòa 
giải viên ở cơ sở giai đoạn 
2019-2022” tỉnh Soc Trăng 
đã có những thay đổi tích 
cực trong nhận thức của 
hòa giải viên trong công 
tác hòa giải ở cơ sở. Cùng 
với việc thường xuyên được 
tập huấn, bồi dưỡng và 
khả năng truy cứu tài liệu, 
đội ngũ hòa giải viên ngày 
càng nhận thức cao hơn về 
kiến thức pháp luật, kỹ năng 
hòa giải, ý thức nêu gương 
và tinh thần trách nhiệm 
từ đó tạo hiệu quả cao 
trong công tác hòa giải cơ 
sở. Qua đó, góp phần giải 
quyết các tranh chấp, mâu 
thuẫn, vi phạm pháp luật 
thuộc phạm vi hòa giải ở cơ 
sở trong cộng đồng dân CƯ; 
đồng thời khẳng định vị trí, 
vai trò của tổ hòa giải trong 
đời sống xã hội, góp phần 
vào việc xây dựng tình đoàn 
kết trong cộng đổng dân cư, 
giảm thiểu khiếu nại, tố cáo, 
bảo đảm an ninh trật tự và 
an toàn xã hội trên toàn địa 
bàn tỉnh .ũ

SỞ TƯ PHÁP
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