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Xây dựng Bảng

Xây dựhg đội ngũ trí thức của tỉnh 
phục vụ yêu cầu phát triển 
ngủổn nhân lực chất lượng cao
LÃM TẨN HÒA
ủy viên BTV Tĩnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo,
Hiệu trưởng Trường Chỉnh trị tĩnh

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết sô' 27 'N Q /T W , 
ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, 
tĩnh Sóc Trăng đã đạt được những kết quả đáng 
phấn khă, tạo tiền đề đ ể  tỉnh tiếp tục triển khai 

các chính sách đào tạo, sử dụng, đãi ngộ và phát 
huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức trong 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
nhầm phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và 

phát triển nhanh và hền vững của tỉnh.

*Bước phát triển vượt bậc
Nguồn nhân lực chất 

lượng cao được hiểu là bộ 
phận tinh túy nhất của nguồn 
nhân lực, là lực lượng lao 
động được đặc trưng bởi trình 
độ học vấn, chuyên môn cao 
và có năng lực vận dụng sáng 
tạo những thành tựu khoa

học, công nghệ (KH-CN) hiện 
đại nhằm tạo ra năng suất, 
chất lượng, hiệu quả cao trong 
quá trình lao động, sản xuất. 
Nguồn nhân lực chất lượng 
cao được cấu thành từ bốn 
bộ phận cơ bản: đội ngũ các 
nhà quản lý, hoạch định chính 
sách; dội ngũ doanh nhân;
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đội ngũ trí thức và đội ngũ lao 
động lành nghề, trong đó đội 
ngũ trí thức được xác định là 
nhân tố trung tâm trong cơ 
cấu hợp thành nguồn nhân 
lực chất lượng cao.

Nghị quyết số 27-NQ/TVV 
của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa X) về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện dại hóa (sau đây 
gọi chung là Nghị quyết 27) 
xác định: “Trí thức là những 
người lao động trí óc, có trình 
độ học vấn cao về lĩnh vực 
chuyên môn nhất định, có 
năng lực tư duy độc lập, sáng 
tạo, truyền bá và làm giàu tri 
thức, tạo ra những sản phẩm 
tinh thần và vật chất có giá trị 
đối với xã hộ ỉ'.

Với tính cách là nguồn 
nhân lực chất lượng cao, việc 
xây dựng đội ngũ trí thức được 
tỉnh Sóc Trăng rất coi trọng và 
triển khai thực hiện. Đặc biệt 
sau khi có Nghị quyết 27, đội 
ngũ trí thức của tỉnh ngày càng 
được quan tâm đào tạo bài 
bản, có nhiều chính sách đãi 
ngộ và sử dụng hợp lý; dội ngũ 
trí thức ngày càng thể hiện rõ

vai trò và có những đóng góp 
tích cực cho sự phát triển của 
tỉnh. Theo đó, sau khi tiếp thu 
Nghị quyết, Tỉnh ủy Sóc Trăng 
đã kịp thời xây dựng và ban 
hành nhiều chính sách nhằm 
cụ thể Nghị quyết, điển hình 
là Chương trình hành động số 
20-CTr/TU, ngày 7/11/2008 
về Xây dựng đội ngũ trí thức 
trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
nhất là hai nghị quyết chuyên 
đề quan trọng là Nghị quyết 
số 03-NQ/TU, ngày 11/7/2012 
về phát triển nguồn nhân lực 
tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 
(nhiệm kỳ 2010 - 2015) và gần 
đây là Nghị quyết số 06-NQ/ 
TU, ngày 11/7/2021 về phát 
triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc 
Trăng giai đoạn 2021-2025, 
tầm nhìn đến năm 2030... 
Riêng UBND tỉnh đã ban hành 
Đề án Sóc Trăng 150 với mục 
tiêu đến năm 2015, đào tạo 
20 tiến sĩ và 130 thạc sĩ trong 
và ngoài nước.

Với sự quan tâm tập trung 
triển khai các chính sách đào 
tạo, bồi dưỡng, qua 15 năm 
thực hiện Nghị quyết 27, tĩnh 
đã xây dựng được dội ngũ trí
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thức có khả năng thích ứng tốt 
với môi trường làm việc; chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức (CBCCVC) 
cấp tỉnh đến địa phương được 
nâng lên, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ. Đến nay, toàn tỉnh 
có 22.600 CBCCVC (trong 
đó, có 21 tiến sĩ, 1.017 thạc 
sĩ, 47 bác sĩ chuyên khoa cấp 
II, 408 bác sĩ chuyên khoa 
cấp 1,15.321 đại học và 5.783 
cao đẳng, trung cấp); có 16 tổ 
chức KH-CN với tổng số nhân 
lực 1.211 người (trong đó, 
trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên 
khoa II là 33 người, chiếm tỷ lệ 
2,73%; thạc sĩ, bác sĩ chuyên 
khoa I 230 người, chiếm 19%; 
đại học, cao đẳng 948 người, 
chiếm 78,3%. (So với trước 
khi thực hiện Nghị quyết năm 
2008, toàn tĩnh có 19.680 
CBCCVC; trong đó, có 3 
tiến sĩ, 102 thạc sĩ, 5.418 đại 
học và cao đẳng, 14.157 cán 
bộ trung cấp).

Song song dó, tĩnh cũng 
luôn quan tâm tạo điều kiện 
cho đội ngũ trí thức trong công 
tác nghiên cứu và triển khai 
các để tài, dự án. Với 1.253 
nhân lực đang làm nhiệm vụ

khoa học và công nghệ (trình 
độ sau dại học có 177 người, 
đại học và cao đẳng 1.076 
người). Từ năm 2008 đến nay, 
đa có 90 đề tài, dự án KH-CN 
của tĩnh, cấp quốc gia do trí 
thức làm chủ nhiệm được triển 
khai với kinh phí hơn 55 tỷ 
đồng; trong dó, 78 dề tài, dự 
án (có 4 dự án thuộc Chương 
trình KH-CN cấp quốc gia) dã 
được nghiệm thu và 12 dề tài, 
dự án (có 3 dự án cấp quốc 
gia) đang thực hiện. Ngoài ra, 
thông qua việc tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tĩnh Sóc 
Trăng đã có 202 sản phẩm, 
giải pháp kỹ thuật đăng ký 
tham gia (có 103 sản phẩm, 
giải pháp kỹ thuật của các tác 
giả dạt giải thưông).

Bên cạnh dó, hàng năm 
Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với 
Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy, Sở 
KH-CN, các đơn vị liên quan 
tổ chức họp mặt, diễn đàn trí 
thức KH-CN. Qua diễn dàn 
này, đội ngũ trí thức được 
định hướng phát triển, dộng 
viên, khích lệ, tạo cẩu nối 
và khơi gợi tâm huyết, trí tuệ 
của đội ngũ trí thức hiến kế
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và đóng góp cho sự nghiệp 
phát triển của tỉnh. Ngoài ra, 
tỉnh cũng tạo điều kiện để 
đội ngũ trí thức thường xuyên 
tham gia các hoạt động tư 
vấn, phản biện xã hội, phản 
biện đề án quy hoạch; thực 
hiện, thẩm định, nghiệm thu 
các đề tài, dự án khoa học 
và công nghệ cấp cơ sở, cấp 
tĩnh, cấp bộ, quốc gia,... Qua 
đó, nhiều kết quả nghiên 
cứu, ứng dụng, để xuất các 
giải pháp góp phần vào sự 
nghiệp phát triển của tỉnh.

Có thể nói, dội ngũ trí thức 
đã đóng góp tích cực vào xây 
dựng những luận cứ khoa học 
cho việc hoạch định dường 
lối, chủ trương, chính sách 
phát triển của địa phương; 
trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực, nâng cao dân 
trí; tích cực tham gia sáng tạo 
những công trình có giá trị về 
văn hóa và nghệ thuật, KH- 
CN với nhiều sản phẩm chất 
lượng cao, có sức cạnh tranh. 
Với những dóng góp tích cực 
cho sự phát triển KH-CN, 
có 211 trí thức được Bộ KH- 
CN tặng Kỷ niệm chương “Vì 
sự nghiệp khoa học và công

nghệ ” , 4 cá nhân được Trung 
ương tặng danh hiệu Trí thức 
KH-CN tiêu biểu. Đặc biệt, 
được Chủ tịch nước tặng “Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về khoa 
học và công nghệ” cho nhóm 
tác giả công trình “Nghiên cứu 
chọn tạo và phát triển giống 
lúa thơm Sóc Trăng ST24 và 
ST25 giai đoạn 2008 - 2016”. 
Ngoài ra, còn có 3 giải pháp 
sáng tạo KH-CN được công 
bố trong Sách vàng Sáng tạo 
Việt Nam, có 3 trí thức được 
tôn vinh “Nhà khoa học của 
nhà nông”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm 
khoa học tổng kết 15 năm thực 
hiện Nghị quyết số 27-NQ/TVV 
do Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh 
ủy Sóc Trăng tổ chức, đồng 
chí HỒ Thị Cẩm Đào, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
cho rằng, thời gian qua, quán 
triệt các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, Tỉnh ủy, Ban Thường 
vụ Tĩnh ủy, các cấp ủy, chính 
quyền đặc biệt quan tâm đến 
công tác thu hút, tuyển dụng, 
quy hoạch, đào tạo, bố trí sử
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dụng đội ngũ trí thức. Đặc 
biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tĩnh lần thứ XIV nhiệm ky 
2020 - 2025 xác định 3 khâu 
đột phá chiến lược, trong đó 
đột phá đầu tiên là phát triển 
toàn diện nguồn nhân lực, 
nhất là nguồn nhân lực chất 
lượng cao đáp ứng từng bước 
yêu cầu của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư.

Mặc dù có bước phát 
triển nhanh chóng, nhất là sau 
15 năm thực hiện Nghị quyết 
27, nhưng so với yêu cầu đòi 
hỏi của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư hiện nay, 
việc xây dựng đội ngũ trí thức 
vẫn còn một số hạn chế và 
bất cập. SỐ lượng, chất lượng, 
cơ cấu dội ngũ trí thức của tỉnh 
phát triển chưa đồng đều, còn 
thiếu hợp lý về ngành nghề, 
thiếu đội ngũ chuyên gia đầu 
ngành, có năng lực chuyên 
môn cao trong lĩnh vực công 
nghệ, kỹ thuật; chưa có giải 
pháp phát huy vai trò đội ngũ 
trí thức ở ngoài khu vực công, 
các doanh nghiệp, xã hội, chủ 
yếu tập trung ở các ngành 
KH-CN, giáo dục và đào tạo, 
y tế. Nguyên nhân chủ yếu là

do công tác quy hoạch, đào 
tạo, sử dụng trí thức chưa thật 
sự đồng bộ; cơ chế, chính 
sách thu hút, đãi ngộ trí thức 
chưa đủ mạnh. Mặt khác, do 
điều kiện kinh tế - xã hội của 
tỉnh còn nhiều khó khăn; cơ 
sở vật chất phục vụ cho công 
tác nghiên cứu, ứng dụng KH- 
CN còn hạn chế; chất lượng 
công tác đào tạo, bồi dưỡng 
chưa đáp ứng nhu cầu nâng 
cao chất lượng nguồn nhân 
lực; môi trường làm việc chưa 
thật sự hấp dẫn đối với một số 
trí thức được đào tạo sau đại 
học từ nước ngoài... là những 
rào cản trong việc phát huy 
vai trò cũ ng như tạo sự thu hút 
nguồn nhân lực trí thức đóng 
góp cho tỉnh.

*Tiếp tục xây dựng và phát 
huy vai trò độ i ngũ tr í thức

Nghị quyết 06-NQ/TU, 
ngày 11/7/2021 củaTỉnh ủy về 
phát triển nguồn nhân lực tĩnh 
Sóc Trăng, giai đoạn 2020 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 
đã đề ra quan điểm trong phát 
triển nguồn nhân lực đó là: 
“Chú trọng xây dựng nguồn 
nhân lực chất lượng cao, trước
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hết là cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp thực sự tiêu biểu về 
chính trị, tư tưởng, phẩm chất, 
năng lực và uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ”. Đồng thời hướng 
mục tiêu đến năm 2030, đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
cán bộ khoa học - kỹ thuật, 
công chức, viên chức có năng 
lực, phong cách làm việc khoa 
học, chuyên nghiệp, hiện đại 
đáp ứng yêu cầu của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế; có đội ngũ 
chuyên gia giỏi ở các ngành, 
lĩnh vực lợi thế của tỉnh.

Trong điều kiện Việt Nam 
nói chung, tỉnh Sóc Trăng 
nói riêng ngày càng hội nhập 
toàn diện vào sân chơi toàn 
cầu, với điểm xuất phát của 
ta tương đối thấp, nên muốn 
hội nhập thành công, chúng 
ta cần đặc biệt coi trọng phát 
huy nguồn nhân lực chất lượng 
cao, trước hết là nguồn nhân 
lực trí thức trong đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo quản lý và nghiên 
cứu khoa học được xác định là 
bộ phận quan trọng có vai trò 
quyết định đến chất lượng và 
hiệu quả nguồn nhân lực.

Muốn xây dựng được một 
đội ngũ trí thức phát triển vững 
mạnh, xứng tầm với vị trí, vai 
trò đối với sự phát triển hiện 
nay cần có một hệ thống đồng 
bộ các giải pháp từ việc đào 
tạo, sử dụng, đãi ngộ và tôn 
vinh trí thức; có cơ chế, chính 
sách đặc biệt để thu hút nhân 
tài đến làm việc tại tỉnh; đề 
cao vai trò tư vấn, phản biện 
xã hội trong hoạch định chính 
sách; tạo điều kiện thuận lợi 
về vật chất và tinh thần cho trí 
thức trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học.

Trước hết, đối với đội ngũ 
cán bộ lãnh dạo, quản lý là bộ 
phận hoạch định đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã từng nói: “cán bộ là 
gốc của cách mạng, thành bại 
của cách mạng đều do cán bộ 
tốt hoặc kém”. Vì vậy, cần tập 
trung xây dựng được một đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
vừa có năng lực chuyên môn 
cao, có tầm nhìn chiến lược 
trong quản lý. Thời gian tới, 
tỉnh cần tập trung vào việc 
đào tạo, bổi dưỡng dội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp
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chiến lược có trình độ cao, 
có năng lực và phong cách 
làm việc khoa học, chuyên 
nghiệp, sáng tạo, nhằm nâng 
cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của cả hệ thống 
chính trị, nâng cao năng lực 
lãnh đạo của Đảng và trình độ 
quản lỷ của Nhà nước.

Đối với đội ngũ cán bộ 
KH-CN, tỉnh cần tiếp tục bổ 
sung hoàn thiện các chính 
sách thu hút, trọng dụng, đãi 
ngộ xứng đáng, nhất là các 
cán bộ khoa học đầu ngành, 
chuyên gia giỏi, có nhiều 
đóng góp cho tỉnh nhà. Tạo 
môi trường, diều kiện vật 
chất và tinh thần, trong đó 
cần dành một phần kinh phí 
đầu tư hợp lý cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học theo cơ 
chế “đặt hàng” các để tài, dự 
án phát triển trên các lĩnh vực 
trọng tâm, cấp thiết của tỉnh 
để phát huy tiềm năng, lợi thế 
phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, qua đó tạo cd hội và điều 
kiện để cán bộ KH-CN cống 
hiến tài năng và hưởng lợi ích 
xứng đáng với giá trị lao dộng 
sáng tạo của mình.

Coi trọng vai trò tư vấn, 
phản biện, giám định xã hội 
của đội ngũ trí thức và các 
cơ quan nghiên cứu khoa học 
trong việc hoạch định dường 
lối, chủ trương và các dự án 
phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội. Thực hành dân chủ, 
tôn trọng và phát huy tự do tư 
tưởng trong hoạt động nghiên 
cứu, sáng tạo, tư vẩn, phản 
biện dể dội ngũ trí thức, khoa 
học với năng lực chuyên môn 
và tâm huyết của mình ngày 
càng đóng góp tích cực và 
hiệu quả trong việc hoạch 
định chủ trương, chính sách 
phát triển phù hợp với quy luật 
khách quan và điều kiện thực 
tiễn để tỉnh Sóc Trăng ngày 
càng bứt phá di lên.

Thực hiện dồng bộ và 
nhất quán những giải pháp 
đó trong thực tế sẽ sớm hình 
thành đội ngũ trí thức vững 
mạnh, hình thành nên nguồn 
nhân lực chất lượng cao, dáp 
ứng mục tiêu “đưa tỉnh Sóc 
Trăng phát triển nhanh, bền 
vững” mà Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.a

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 9



Đoàn TNCS Hổ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng:

W vfyl tlỊC ÓổTiQ/ /wvrv
...... , vàbiưởrưvt
ĐỒNG HÀ

tAẢJỦỜrưỊ/ tÂ à /n Ắ

Với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đoàn T N C S  H ồ Chí Minh tỉnh 

Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017'2022, 
các tổ  chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên 

(Đ V T N ) trong tính đã đóng góp xứng đáng 
vào những thành tựu chung của tính nhà.

*Hành động cách mạng
Trong 5 năm qua, cùng 

với các nhiệm vụ chính trị của 
Đảng bộ tĩnh, Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh tỉnh Sóc Trăng luôn ý 
thức được vai trò, trách nhiệm 
của mình, nỗ lực phấn đấu 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
và Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 
Sóc Trăng lần thứ VI và Đại 
hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Xác định giáo dục cho 
ĐVTN là nhiệm vụ trọng tâm,

có ỷ nghĩa và tầm quan trọng 
đặc biệt trong công tác đoàn, 
trong nhiệm kỳ qua, công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng 
được triển khai quyết liệt với 
nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng 
cường tổ chức các đợt sinh 
hoạt chính trị toàn Đoàn, chú 
trọng tổ chức bằng hình thức 
trực tuyến. Nội dung, phương 
thức giáo dục được triển khai 
đồng bộ, đổi mới theo hướng 
chất lượng, hiệu quả, phù hợp 
hơn với từng đối tượng đoàn 
viên, thanh thiếu nhi và với 
tình hình của địa phương. Bên
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cạnh dó, công tác giáo dục 
thanh thiếu nhi thông qua các 
phong trào hành dộng cách 
mạng tiếp tục là phương thức 
giáo dục thiết thực và mang lại 
hiệu quả cao, tạo bước chuyển 
biến tích cực trong công tác 
giáo dục của Đoàn. Đặc biệt, 
việc “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hổ Chí Minh” dược triển khai 
sâu rộng trong toàn Đoàn và 
dần trở thành nhu cầu tự thân 
của tuổi trẻ, qua dó xuất hiện 
nhiều mô hình hay, cách làm 
hiệu quả trong học tập và làm 
theo lời Bác đã khơi dậy tinh 
thần thi đua, phát huy vai trò 
xung kích, tình nguyện của 
tuổi trẻ trên các lĩnh vực đời 
sống xã hội.

Cùng với công tác giáo 
dục, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh cũng tích cực đẩy mạnh 
các phong trào hành động 
cách mạng với nhiều chương 
trình hành động cụ thể và 
việc làm thiết thực. Luôn xuất 
phát từ thực tiễn và bám sát 
nhiệm vụ chính trị, các phong 
trào cũng được tích cực đổi 
mới nội dung, phương thức 
triển khai theo hướng phù

hợp với xu thế phát triển và 
nhu cầu của thanh thiếu nhi; 
đồng thời, các cấp bộ đoàn 
còn đặc biệt chú trọng nâng 
cao chất lượng, hiệu quả, gia 
tăng giá trị, tính thiết thực 
trong triển khai phong trào. 
Ba phong trào “Thanh niên 
tình nguyện”, ‘Tuổi trẻ sáng 
tạo”, Tuổ i trẻ xung kích bảo vệ 
Tổ quốc” và ba Chương trình 
“ Đồng hành vói thanh niên trong 
học tập”, “Đồng hành với thanh 
niên khởi nghiệp, lập nghiệp” 
và “Đồng hành với thanh niên 
rèn luyện và phát triển kỹ năng 
trong cuộc sống, nâng cao thể 
chất, đời sống văn hóa tinh 
thần”và các phong trào nhánh 
được triển khai quyết liệt với 
nhiều chương trình hành động 
cụ thể, việc làm thiết thực 
và đã phát huy tác dụng tích 
cực. Trong 5 năm qua, các 
phong trào hành động cách 
mạng có bước phát triển mới 
về quy mô, hiệu quả, thể 
hiện rõ nét vai trò xung kích, 
tinh thần tình nguyện, sáng 
tạo của thanh niên trong phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng an ninh, đóng góp 
tích cực vào quá trình phát
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triển của tĩnh; qua đó tạo môi 
trường thực tiễn phong phú để 
phát huy, rèn luyện, khơi dậy 
tiềm năng của ĐVTN. Thông 
qua các phong trào, các cấp 
bộ đoàn đã thực hiện 26 công 
trình thanh niên cấp tĩnh, 486 
công trình thanh niên cấp 
huyện, 3.101 công trình thanh 
niên cấp xã với tổng giá trị 
trên 32,8 tỷ đồng; ĐVTN trong 
toàn tỉnh đã đề xuất 16.741 
ý tưởng, sáng kiến, trong dó 
có 5.779 ý tưởng, sáng kiến 
được hỗ trợ hoặc kết nối hiện 
thực hóa. Bên cạnh dó, từ các 
phong trào của chương trình 
đồng hành với thanh niên đã 
mang lại hiệu quả thiết thực, 
góp phần giải quyết ngày càng 
tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, 
bảo đảm quyền và lợi ích chính 
đáng của thanh niên; huy động 
được các nguồn lực xã hội 
hỗ trợ thanh niên trong học 
tập, lập thân, lập nghiệp, khởi 
nghiệp, nâng cao thể chất, đời 
sống văn hóa tinh thần và phát 
triển kỹ năng xã hội.

Trước diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh COVID-19, tổ 
chức Đoàn, Hội, Đội các cấp 
đã chủ động, linh hoạt dổi

mới nội dung, phương thức 
hoạt động phù hợp với diễn 
biến của tình hình dịch bệnh, 
với yêu cầu nhiệm vụ chính 
trị; đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, mạng xã hội, 
các nền tảng số; triển khai kịp 
thời các công trình, phần việc 
thanh niên, các sáng kiến vì 
cộng đồng, đảm bảo thực hiện 
mục tiêu kép, vừa phát triển 
kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát 
tốt dịch bệnh, đạt nhiều kết 
quả tích cực, tạo dấu ấn nổi 
bật, được cấp ủy, chính quyền 
và nhân dân đánh giá cao.

*Kinh nghiệm thực tiễn
Những nỗ lực, cố gắng 

của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ 
tỉnh Sóc Trăng trong 5 năm 
qua đã khẳng định sự nối 
tiếp truyền thống cách mạng 
của tổ chức Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh; thể hiện vai trò di 
đầu, xung kích của tuổi trẻ 
trong việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị. Bí thư Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tỉnh - Triệu Thị 
Ngọc Diễm, nhận định: “Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh các cấp và 
tuổi trẻ tỉnh nhà đã phát huy 
những thuận lợi, nỗ lực phấn 
đấu khắc phục khó khăn, thực
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hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh tĩnh Sóc Trăng lần 
thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, 
đóng góp xứng dáng vào 
những thành tựu chung của 
tỉnh nhà”. Và từ thực tiễn hoạt 
dộng trong 5 năm qua, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tính đã 
đúc rút được những bài học 
kinh nghiệm quan trọng.

Một là, các cấp bộ đoàn 
trong tỉnh đã bám sát và tranh 
thủ sự chĩ đạo của cấp ủy 
đảng, nhiệm vụ chính trị của 
Đoàn; thường xuyên nắm 
bắt, dự báo tình hình thanh 
niên nhằm đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của 
Đoàn phù hợp. Đặc biệt, trước 
những diễn biến bất thường 
của thiên tai, dịch bệnh như 
đại dịch COVID-19 cần kịp 
thời thích ứng, đổi mới mạnh 
mẽ phương thức hoạt động, 
kịp thời cập nhật các nội dung 
mới theo tình hình thực tế và 
theo chỉ đạo của Đảng, chính 
quyền và Đoàn cấp trên.

Hai là, chủ động, kiên trì 
trong tham mưu cấp ủy đảng 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
tạo cơ chế, chính sách cho

công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi. Nâng cao hiệu 
quả hoạt động phối hợp, tăng 
cường khai thác các nguồn lực 
phục vụ hoạt động. Lựa chọn 
nội dung có trọng tâm, trọng 
điểm, tạo sức lan tỏa trong tổ 
chức và triển khai các phong 
trào hành dộng cách mạng 
của Đoàn trên cơ sở khơi dậy, 
phát huy sức sáng tạo của 
thanh niên, thu hút đông dảo 
lực lượng ĐVTN tham gia.

Ba là, thường xuyên đổi 
mới nội dung, phương thức giáo 
dục; phương thức hoạt động 
phong trào phù hợp với thực 
tiễn cuộc sống, lợi ích chính 
đáng của thanh niên và yêu 
cầu giáo dục thanh niên qua 
thực tiễn hành động. Chú trọng 
giáo dục lý tưởng cách mạng, 
đạo đức, lối sống văn hóa cho 
thanh thiếu nhi, coi trọng rèn 
luyện đạo đức cán bộ Đoàn. 
Chủ động, thường xuyên nắm 
bắt tình hình, nhu cầu thanh 
niên; lựa chọn phương thức 
tiếp cận phù hợp xu thế phát 
triển, có sức tác động mạnh 
đến thanh niên để định hướng, 
vận động, phát huy vai trò 
của thanh niên. Chú ỷ nâng
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cao chất lượng, hiệu quả, gia 
tăng giá trị, tính thiết thực trong 
triển khai phong trào; có chọn 
điểm sơ kết, tổng kết rút kinh 
nghiệm, nhân rộng các mô 
hình, giải pháp mới, hiệu quả.

Bốn là, cần làm tốt công 
tác bồi dưỡng, tập huấn, quy 
hoạch, luân chuyển đội ngũ 
cán bộ Đoàn. Xác định cán bộ 
là nhân tố then chốt cho sự ổn 
định và phát triển của tổ chức 
Đoàn, đầu tư xây dựng đội 
ngũ cán bộ Đoàn có đạo đức, 
tâm huyết, trách nhiệm, gắn 
bó với thanh niên; có trình độ, 
kỹ năng, phương pháp công 
tác, sáng tạo, dám nghĩ, biết 
làm, dám chịu trách nhiệm, 
sẵn sàng đảm nhận việc mới, 
việc khó. Chú trọng công tác 
kiểm tra, giám sát, đánh giá 
việc tổ chức thực hiện các chủ 
trương công tác Đoàn để kịp 
thời, quyết liệt triển khai các 
giải pháp, hoàn thành các 
nhiệm vụ dã để ra.

Năm là, trong công tác chỉ 
đạo phải có trọng tâm, trọng 
điểm, linh hoạt, sáng tạo, 
nhạy bén, sát hợp với tình hình 
công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi. Tăng cường

ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác chỉ đạo, điều 
hành; tinh giảm các văn bản, 
thủ tục hành chính, giảm tải tổ 
chức hội nghị, linh động trong 
điều hành nhưng vẫn bảo đảm 
hiệu quả công tác. Thường 
xuyên, kịp thời phát hiện, tôn 
vinh và nhân rộng các sáng 
kiến, điển hình tiên tiến, nhân 
tố mới của công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi. 
Kiên quyết giữ vững và thực 
hiện dến cùng các mục tiêu 
hằng năm, nhiệm kỳ đã dề ra.

Có thể nói, với việc ý thức 
được vai trò, trách nhiệm của 
mình, bằng quyết tâm và hành 
động cụ thể, các tổ chức Đoàn 
và ĐVTN trong tĩnh đã hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị của 
mình trong chặng đường 5 năm 
qua. Các phong trào hành động 
cách mạng của Đoàn đã góp 
phần trực tiếp để thanh niên 
rèn luyện, cống hiến, trưởng 
thành và để tổ chức Đoàn ngày 
thêm vững mạnh, thực sự là 
lực lượng xung kích cách mạng 
của Đảng bộ tỉnh, đóng góp 
xứng đáng vào những thành 
tựu chung của tỉnh nhà.ũ
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Học lập và làm Iheo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh

RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC THEO GƯƠNG BẤC

Sinh thời, Chủ tịch Hổ Chí Minh luôn tấm niệm: "Cản bộ là tiên 
vốn của đoàn thể. Có vốn thì mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách 
công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không 
có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”. Chính vì vậy, Người 
luôn quan tâm chăm lo việc xây dựng và rèn luyện nhân cách 
cán bộ lãnh đạo, đây là một trong những nội dung quan trọng của 
công tác cán bộ, góp phần để mỗi người hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao phó, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân đã và đang ra sức phấn đấu phát huy cao độ ý  chỉ 
tự lực, tự cường, đưa nước ta trở thành nước phát triển, sánh vai 
cùng cấc cường quốc trên thế giới, thì việc học và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng có ý  nghĩa đặc 
biệt quan trọng. "Thông bảo nội bộ” xin trân trọng giới thiệu mẩu 
chuyện "Câu chuyện nhỏ và bài học lớn”.

Mẩu chuyện
“Trong một bài hồi tưởng 

về cố Thu tướng Phạm Văn 
Đồng, đồng chí Việt Phương 
kể lại một câu chuyện sau đây: 

Vào một buổi sáng, Bác 
Hồ đi từ ngôi nhà sàn của Người 
sang Phủ Thủ tướng tìm đồng 
chí Phạm Văn Đổng để trao đổi 
về một vấn đề quan trọng. Lúc 
đó, đồng chí Phạm Văn Đồng 
đang làm việc tại Văn phòng, 
tuy cũng nằm trong khu Phủ 
Chủ tịch nhưng cách xa Phủ

Thủ tướng tới vài trăm mét. Một 
đồng chí bảo vệ vội vã đạp xe 
ra báo với Thủ tướng. Vội quá, 
Thủ tướng dùng ngay chiếc xe 
đạp của đồng chí bảo vệ phóng 
về gặp Bác. Đổng chí bảo vệ 
không thể để Thủ tướng rời xã 
mình, mà lại không có thời gian 
tìm chiếc xe đạp khác, nên 
anh đành lập tức chạy bộ theo 
sau Thủ tữớng. Bác Hồ đứng 
sẵn ở sân chờ đồng chí Phạm 
Văn Đổng. Khi Thủ tướng vừa 
xuống xe, chưa kịp chào hỏi gì, 
Bác đã nói ngay:
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- Sao chú không đèo chú 
bảo vệ đằng sau xe dể cùng 
về, lại để chú ấy chạy bộ?

Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng lúc đó như chợt nhận ra, 
vội dáp:

- Xin lòi Bác.
Đáp vậy, nhưng sau đó 

đồng chí Phạm Văn Đồng dã 
suy nghĩ rất kỹ về lời nhắc nhở 
nhẹ nhàng mà nghiêm khắc 
của Bác HỒ. Sáng hôm sau, 
trong lúc làm việc với một số 
đổng chí cấp dưới, ông kể lại 
câu chuyện trên cho mọi người 
cùng nghe, rồi nói:

- Tôi đã nghĩ về lời của 
Bác. Lòng nhân ái, thướng yêu 
và kính trọng con người, phải 
chân thực từ trong tâm của ta, 
rồi tự nhiên bật ra thành thái độ 
và hành động, chẳng phải suy 
nghĩ gì, như là từ bản năng”.

( Trích “Những chuyện kể  về tấm 
gương đạo đức Hồ C hỉ Minh’’. Tập 2, 
Nxb Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên 
giáo Thành ủy Thành phổ Hồ C hỉ 
Minh, năm 2013)

Học và làm  th eo  Bác
Rèn luyện, trau dồi dạo 

đức cách mạng đối với cán bộ, 
đảng viên là vấn để được Bác 
HỒ rất quan tâm giáo dục và

rèn luyện. Dù bất kỳ ở cương 
vị nào, với Bác, cán bộ phải 
luôn thực hành đạo đức cách 
mạng trong hành vi của mình. 
Mẩu chuyện tuy ngắn nhưng ý 
nghĩa và những bài học để lại 
cho mỗi chúng ta thật sâu sắc.

Một là, trau dồi đạo đức, 
rèn luyện nhân cách và phong 
cách ứng xử sao cho thật sự 
nhân ái, xứng tẩm, đó là câu 
chuyện không của riêng ai. 
Chính vì vậy, cấp ủy các cấp 
cần quan tâm hơn nữa, sâu 
sát hơn nữa, dành nhiều thời 
gian hơn để đưa việc rèn luyện 
phong cách ứng xử của cán bộ, 
đảng viên, công chức cơ quan, 
đơn vị mình trở thành nền nếp, 
thói quen thường ngày thông 
qua các phong trào thi đua thiết 
thực để xây dựng hình ảnh 
người cán bộ tận tụy, gương 
mẫu, thân thiện, hết lòng vì 
công việc. Trong đó, chú trọng 
phát huy tính tiền phong của 
người dứng đầu trong thực 
hành và rèn luyện phong cách 
ứng xử, thực hành các chuẩn 
mực đạo đức của người cán 
bộ, đảng viên.

Hai là, rèn luyện và thực 
hành lòng nhân ái là một
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nhiệm vụ quan trọng trong 
thực hành đạo đức cách mạng 
cũa người cán bộ, đảng viên, 
dặc biệt là trong giai đoạn hiện 
nay. Cố Thũ tướng Phạm Văn 
Đồng đã suy ngẫm và rút ra từ 
lời dạy của Bác: “Lòng nhân ái, 
thương yêu và kính trọng con 
người, phải chân thực từ trong 
tâm cũa ta, rồi tự nhiên bật ra 
thành thái độ và hành động, 
chẳng phải suy nghĩ gì, như là 
từ bản năng”. Vì vậy, mỗi cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 
viên, dù ở bất kỳ cương vị nào, 
phải nhận thức sâu sắc về đạo 
đức cách mạng, về lòng nhân 
ái, tình yêu thương đồng đội, 
yêu thương con người. Tất cả 
những điều dó phải được thể 
hiện trong hoạt động thực tiễn 
của bản thân; trong sinh hoạt, 
học tập, lao dộng, công tác; 
trong mối quan hệ với Đảng, 
Nhà nước vầ nhân dân. Đồng 
thời, để phát huy hiệu quả việc 
rèn luyện các chuẩn mực đạo 
dức cách mạng, mỗi cán bộ, 
dảng viên phải quyết tâm rèn 
luyện thường xuyên, nghiêm 
khắc với chính mình; kiên quyết 
dấu tranh chống chủ nghĩa cá 
nhân, dánh bại những thói hư,

tật xấu luôn ẩn náu trong mỗi 
con người.

Ba là, ra sức phấn đấu và 
thực hiện tốt phương châm “Nói 
đi dôi với làm, phải nêu gương 
về đạo đức”. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã dạy: “Quần chúng chỉ 
quý mến những người có tư 
cách, đạo dức. Muốn hướng 
dẫn nhân dân, mình phải làm 
mực thước cho người ta bắt 
chước”. Chính vì vậy, mỗi cán 
bộ, đảng viên cần phát huy 
tinh thần tiền phong, gương 
mẫu, sáng tạo trong rèn luyện, 
thực hành đạo đức cách mạng; 
mạnh dạn đề xuất với cơ quan, 
đơn vị những cách làm hay, 
những giải pháp hiệu quả. Qua 
đó, lan tỏa phong trào xây dựng 
hình mẫu cán bộ, đảng viên uy 
tín, đáng tin cậy, xứng đáng với 
niềm tin của nhân dân.

Tóm lại, học và làm theo 
gương Bác về rèn luyện và 
thực hành đạo đức cách mạng 
là nhiệm vụ rất quan trọng, 
nhất là trong bối cảnh cả tỉnh ta 
đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm 
thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu cũa Đại hội Đảng bộ tĩnh 
lần thứ XIV đã đề ra.

HỔNG VÃN
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Thùng tin sinh hoại chi

TỈNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 
TỈNH SÓC TRẢNG THÁNG 8-2022

Trong tháng 8-2022, ủ y  ban nhân dân tĩnh Sóc Trăng tập 
trung ch ỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực 
hiện 12 nhóm nhiệm vụ, g iả i pháp chủ yếu điều hành phát 
triển kinh tế  - xã hội năm 2022 và Chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế  - xã hội theo chỉ đạo, hướng dẫn của 
Trung ương. Theo đó, tình hình kinh tế  - xã hội tĩnh Sóc 
Trăng tháng 8 và 8 tháng năm 2022 tiếp tục đạt được một 
số  kết quả khả quan.

*Nông nghiệp, nông thôn
Toàn tỉnh xuống giống 

được 332.265ha lúa, tăng 
3,2% so cùng kỳ năm 2021; 
đã thu hoạch 221.723ha 
(chiếm gần 67% tổng diện 
tích xuống giống), sản lượng 
thu hoạch đạt 1,4 triệu tấn 
(tăng 12% so cùng kỳ); trong 
đó, sản lượng lúa đặc sản, 
chất lượng cao chiếm 89,7% 
tổng sản lượng lúa. Trong 
tháng 8, tình hình tiêu thụ lúa 
thuận lợi, giá các nhóm lúa 
tăng từ 100 - 1.100 đồng/kg 
so với cùng kỳ; trong đó, giá

lúa thường từ 5.300 - 5.700 
đồng/kg, lúa thơm nhẹ dao 
động từ 5.600 - 5.800 dồng/ 
kg, nhóm lúa ST từ 6.900 - 
7.300 đồng/kg.

Diện tích gieo trồng rau 
màu và cây công nghiệp 
ngắn ngày là 40.537ha, tăng 
11% so với cùng kỳ; trong 
đó, hành tím 5.976ha (giảm 
0,4%), mía 3.112ha (giảm 
7,6%, chủ yếu giảm diện tích 
trồng mía kém hiệu quả để 
chuyển đổi sang cây trồng, 
vật nuôi khác hiệu quả hơn). 
Diện tích cây ăn trái toàn tĩnh
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là 28.449ha (tăng 0,14%); 
trong đó, tập trung vào một 
số cây trổng chính như: 
chuối, xoài, cây có múi, vú 
sữa, nhãn,... Tình hình tiêu 
thụ rau màu trong tháng 8 
tương đối ổn định, giá một số 
loại rau so với cùng kỳ tăng 
từ 2.000 - 27.000 đồng/kg, 
giá cây ăn trái tăng từ 5.000 
-17.000 đồng/kg.

Tổng đàn gia súc khoảng 
226.254 con, tăng 13,4% so 
cùng kỳ; trong đó, đàn heo 
tăng gần 20%, đàn bò tăng 
0,04%, đàn trâu tăng 0,11%, 
đàn dê tăng 0,95%. Tình hình 
tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi 
khá ổn định, giá một số sản 
phẩm chăn nuôi tăng so cùng 
kỳ từ 7.000 - 30.000 đồng/kg, 
riêng trứng gia cầm giảm từ 
100 - 600 đồng/trứng.

Tổng diện tích thả 
nuôi thủy sản là 67.053ha, 
tăng 9,7% so với cùng kỳ; 
trong đó, nuôi tôm nước lợ 
47.955ha (tăng 14,3%), diện 
tích tôm bị thiệt hại chiếm 
4,7% diện tích thả nuôi (cùng 
kỳ 5,2%). Tổng sản lượng 
thủy - hải sản 196.597 tấn,

tăng 5,8%; trong dó, sản 
lượng nuôi là 155.456 tấn 
(tăng 11%), sản lượng khai 
thác biển 37.668 tấn (giảm 
11% do giá nhiên liệu tăng 
cao nên số lượng tàu ra khơi 
giảm). Giá thu mua tôm thẻ 
tăng so cùng kỳ, dao động 
từ 110.000 - 246.000 đồng/ 
kg tùy loại, tăng từ 17.000 - 
25.000 đồng/kg).

Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn 
mới tiếp tục được các ngành, 
các cấp quan tâm thực hiện. 
Đến nay, tỉnh đã có 3/10 
huyện, thị xã đạt chuẩn nông 
thôn mới/hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới; 
có 58/80 xã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới 
(trong đó, có 9 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao).

*Công nghiệp
Sản xuất công nghiệp 

của tỉnh tiếp tục duy trì toc 
độ tăng trưởng khá nhờ việc 
nỗ lực phục hồi và phát triển 
sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp. Chỉ số sản 
xuất công nghiệp tháng 8
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tăng gần 44,3% so với cùng 
kỳ. Tính chung 8 tháng năm 
nay, chỉ số sản xuất công 
nghiệp tăng gần 14%; trong 
đó, công nghiệp chế biến, 
chế tạo tăng 14%, sản xuất 
và phân phối điện, khí đốt, 
nước nóng, hơi nước, điều 
hòa không khí tăng 11% và 
cung cấp nước, hoạt động 
quản lý, xử lý rác thải, nước 
thải tăng 12%.

*Thương mại, dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng xã hội tháng 8 là 6.353 
tỷ đồng, tăng gần 107% so 
với cùng kỳ năm trước. Tính 
chung 8 tháng, tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 
44.141 tỷ đồng, đạt 73,6% chỉ 
tiêu Nghị quyết, tăng 24,5%.

Giá trị xuất khẩu hàng 
hóa tháng 8 là 101 triệu USD, 
tăng 18% so cùng kỳ. Tính 
chung 8 tháng, giá trị xuất 
khẩu hàng hóa là 1.050 triệu 
USD, đạt 87,5% chỉ tiêu Nghị 
quyết, tăng 24,3%; trong đó, 
xuất khẩu thủy sản 745 triệu

USD (tăng 18%), xuất khẩu 
gạo 230 triệu USD (tăng gần 
50%), xuất khẩu hàng may 
mặc đạt 67 triệu USD (tăng 
67,5%).

Giá trị nhập khẩu hàng 
hóa tháng 8 là 26 triệu USD, 
tăng gần 59% so cùng kỳ. 
Tính chung 8 tháng, giá trị 
nhập khẩu hàng hóa là 170 
triệu USD, giảm 25%.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục 
phục hồi mạnh mẽ cả về 
lượng khách và doanh thu. 
Tổng lượt khách du lịch đến 
tĩnh trong tháng 8 đạt khoảng 
312.400 lượt (có 1.400 lượt 
khách quốc tế), tăng 217 
lần so cùng kỳ; doanh thu từ 
dịch vụ du lịch đạt gần 174 
tỷ đồng, tăng 600 lần. Tổng 
lượt khách du lịch đến tỉnh và 
doanh thu du lịch tăng mạnh 
là do giá trị so sánh tại thời 
điểm năm 2021 đạt thấp do 
ảnh hưởng của tình hình dịch 
COVID-19.

*Phát triển doanh nghiệp
Tình hình phát triển 

doanh nghiệp (DN) trên địa 
bàn tỉnh tháng 8 ghi nhận
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nhiều tín hiệu khả quan, với 
45 DN đăng ký thành lập mới, 
tổng vốn đăng ký 610 tỷ đồng 
(tăng 40 DN và vốn đăng ký 
tăng 540 tỷ đồng so cùng kỳ); 
6 DN quay trở lại hoạt động, 
tăng 3 DN; có 10 DN đăng ký 
giải thể, tăng 10 DN.

Tính chung 8 tháng, có 
334 DN thành lập mới, tăng 
82 DN so cùng kỳ (tăng 
33%), với vốn đăng ký 2.060 
tỷ đồng, tăng 17%; có 74 DN 
tạm ngừng kinh doanh, tăng 
15 DN và 70 DN giải thể, 
tăng 16 DN. Đáng chú ý, số 
DN quay trở lại hoạt động và 
nỗ lực phục hồi, phát triển 
sản xuất, kinh doanh khá 
cao, đạt 65 DN, tăng 55% so 
cùng kỳ.

*Tài chính, dầu tư công
UĐND tĩnh tiếp tục chỉ 

đạo các ngành, các cấp chủ 
động triển khai chặt chẽ, điều 
hành dự toán thu - chi trong 
phạm vi dự toán được giao. 
Tổng thu ngân sách nhà 
nước tính đến cuối tháng 8 
đạt gần 3.234,6 tỷ đồng, đạt 
78,6% dự toán năm 2022 và

bằng 95,5% so cùng kỳ năm 
2021; trong đó, thu nội địa 
gần 3.211,2 tỷ đồng, đạt 80% 
dự toán, tăng 0,15%. Tổng 
chi ngân sách địa phương là 
7.089,6 tỷ đồng, đạt 58% dự 
toán năm.

Tỉnh cũng yêu cầu các 
sở, ban, ngành, các chủ đầu 
tư và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố nỗ lực tối đa, 
triển khai thực hiện nghiêm 
túc, quyết liệt các giải pháp 
thúc dẩy tiến độ giải ngân 
vốn đầu tư công nam 2022. 
Kế hoạch vốn được Thủ 
tướng Chính phủ giao trong 
năm 2022 là 4.500,725 ty 
đồng, kế hoạch tĩnh giao 
bổ sung 75,199 tỷ đong, 
kế hoạch vốn ngân sách 
địa phương năm 2021 kéo 
dài thời gian thực hiện sang 
năm 2022 là 615,795 ty 
đồng. Đến ngày 15/8/2022, 
vốn được Thủ tướng Chính 
phủ giao giải ngân đạt hơn 
33% kế hoạch, vốn tỉnh giao 
bổ sung giải ngân đạt 30%, 
vốn ngân sách địa phương 
năm 2021 kéo dài giải ngân 
đạt 39,65% kế hoạch.
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*Văn hóa - xã hội
Trong tháng 8, ngành 

Giáo dục - Đào tạo tĩnh quan 
tâm thực hiện tốt nhiệm vụ 
chuyên môn, nâng cao chất 
lượng giáo dục và đào tạo; tổ 
chức tổng kết năm học 2021 - 
2022 và triển khai nhiệm vụ 
năm học 2022-2023 trong 
toàn ngành; tổ chức cho giáo 
viên lớp 3, lớp 7, lớp 10 tham 
gia tập huấn sử dụng sách 
giáo khoa để áp dụng cho 
năm học 2022-2023 theo các 
đầu sách, bộ sách đã được 
phê duyệt. Tính đến tháng 8, 
toàn tỉnh có 365/463 trường 
công lập đạt chuẩn quốc gia, 
chiếm 79%.

Các hoạt động thể dục - 
thể thao được tích cực triển 
khai. Tỉnh đã cử vận động 
viên tham gia 6 giải thể thao 
quốc gia (Giải bóng chuyền 
bãi biển các lứa tuổi trẻ toàn 
quốc, Giải vô địch bóng 
chuyền bãi biển đồng đội 
quốc gia, Giải vô địch bắn 
cung trẻ quốc gia, Giải vô 
địch cầu mây trẻ quốc gia, 
Giải vô địch Judo trẻ quốc 
gia, Giải vô dịch Petanque

(bi sắt) trẻ - thanh thiếu niên 
quốc gia), qua đó đạt 23 huy 
chương các loại (8 HC vàng, 
7 HC bạc, 8 HC đồng).

Ngành Y tế quan tâm 
thực hiện công tác chăm sóc 
sức khỏe cho người dân, nhất 
là công tác phòng, chống 
dịch COVID-19, đẩy nhanh 
tiến độ tiêm vaccine mũi bổ 
sung ngừa COVID-19 cho 
các nhóm đối tượng trên địa 
bàn tỉnh. Tính đến ngày 24/8, 
toàn tĩnh ghi nhận 1.528 ca 
mắc bệnh tay chân miệng, 
tăng 817 ca so cùng kỳ; sốt 
xuất huyết 1.223 ca, tăng 
986 ca.

Trong tháng 8, toàn tỉnh 
đã tư vấn việc làm trong và 
ngoài nước cho 1.218 lượt 
lao động; tổ chức 2 phiên 
giao dịch việc làm, tiếp nhận 
và giải quyết 874 hồ sơ đăng 
ký hưởng chế độ bảo hiểm 
thất nghiệp, cấp mới 3 giấy 
phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc tại công 
ty trên địa bàn tĩnh.

‘Thanh tra, tư pháp
Trong tháng 8, toàn tỉnh 

đã triển khai 5 cuộc thanh

2 2  THÔNG BÁO NỘI BỘ 9 - 2022



tra hành chính tại 5 đơn vị; 
88 cuộc thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành đối với 585 tổ 
chức, cá nhân. Qua đó, đã 
phát hiện sai phạm về kinh 
tế là 6.860 triệu đồng; kiến 
nghị thu hồi về ngân sách 
Nhà nước 384 triệu đồng; đã 
ban hành 29 quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính với 
tổng số tiền phạt trên 175,4 
triệu đổng.

Toàn tỉnh tiếp 120 lượt 
công dân với 120 vụ việc và 
đã giải quyết 100% vụ việc 
thông qua giải thích, thuyết 
phục và hướng dẫn công 
dân gửi đơn đến cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết 
theo quy định. Ngoài ra, tiếp 
nhận 160 đơn, qua phân loại 
có 110 đơn kiến nghị, phản 
ánh thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cơ quan hành 
chính nhà nước các cấp; qua 
đó, đã giải quyết 63/110 đơn 
kiến nghị, phản ánh theo 
quy định.

‘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, không phát sinh “điểm 
nóng” phức tạp về an ninh 
trật tự. Trong tháng 8, toàn 
tỉnh phát hiện 37 vụ việc có 
dấu hiệu tội phạm về trật tự 
xã hội (tăng 3 vụ so với tháng 
trước); đã điểu tra làm rõ 33 
vụ (tỷ lệ 89%), trong đó có 
9/9 vụ rất nghiêm trọng và 
đặc biệt nghiêm trọng. Trong 
tổng số vụ có dấu hiệu tội 
phạm về trật tự xã hội, tội 
trộm cắp tài sản có 14 vụ 
(chiếm 38%), tội cố ý gây 
thương tích có 6 vụ (chiếm 
16%), các loại tội phạm khác 
có 17 vụ (chiếm 46%).

Cơ quan chức năng 
đã tổ chức 81 cuộc tuần 
tra kiểm soát an toàn giao 
thông, kiểm tra 472 trường 
hợp và xử phạt với số tiền 
7,3 triệu đồng. Trong tháng 
8, toàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ 
tai nạn giao thông, làm 12 
người chết và làm 14 người 
bị thương (tăng 7 vụ, tăng 3 
người chết, tăng 7 người bị 
thương so tháng trước; tăng 
14 vụ, tăng 8 người chết, 
tăng 11 người bị thương so 
cùng kỳ).a
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M ột SỐ th ô n g  t ín  n ố í b ậ t  
c ủ a  t ỉn h  Sóc T răn g  th á n g  8 -2022

Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 77 năm 
Ngày Cách mạng tháng Tám 1945 

và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Sáng ngày 31-8, tại Thị 
xã Ngã Năm, Thị ủy - HĐND
- UBND - ủy  ban MTTQVN 
TX.Ngã Năm long trọng tổ 
chức Họp mặt kỷ niệm 77 
năm Ngày Cách mạng tháng 
Tám thành công (19/8/1945
- 19/8/2022) và Quốc 
khánh nước CHXHCN Việt 
Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) 
Các đồng chí ủy viên Ban 
Thường vụ Tĩnh ủy khóa 
XIV, ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tĩnh qua các thời kỳ, 
lãnh đạo TX.Ngã Năm qua 
các thời kỳ, các Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng, Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân 
dân cùng đến dự. Tại buổi 
họp mặt, dại biểu được nghe

bài phát biểu ôn lại lịch sử 
hào hùng và thắng lợi vĩ dại 
của cuộc Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 và giá trị, ý 
nghĩa lịch sử của Ngày Quốc 
khánh nước CHXHCN Việt 
Nam 2/9; xem phim phóng 
sự “Ngã Năm sau ngày giải 
phóng thống nhất đất nước” ; 
tóm tắt thành quả của Đảng 
bộ, quân và dân TX.Ngã 
Năm nói riêng và tỉnh Sóc 
Trăng nói chung trong công 
cuộc bảo vệ và xây dựng 
quê hương, đất nước. Đổng 
chí Kim Thái Phong, Chủ tịch 
UBND TX.Ngã Năm, nhấn 
mạnh: Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân Ngã Năm đã 
phát huy truyền thống anh
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hùng trong chiến tranh, ra 
sức khắc phục khó khăn, 
củng cố sức mạnh khối dại 
đoàn kết các dân tộc để thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ chủ yếu trong từng 
thời kỳ; đặc biệt là lãnh dạo

phát triển kinh tế theo hướng 
khai thác tốt tiềm năng, lợi 
thế của địa phương và đẩy 
mạnh các khâu đột phá chiến 
lược trong phát triển kinh tế, 
sớm đưa Ngã Năm phát triển 
nhanh và bền vững.

Quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW 
của Bộ Chính trị khóa XIII về dẩy mạnh xây dựng 

lực lượng Công an nhân dân

Ngày 15-8, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ 
chức Hội nghị quán triệ t, 
triển khai Nghị quyết số 
12-NQ/TVV, ngày 16/3/2022 
của Bộ Chính trị khóa XIII 
về đẩy mạnh xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân. 
Mục tiêu của Nghị quyết số 
12-NQ/TVV là tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ, sâu sắc, 
toàn diện trong xây dựng 
lực lượng Công an nhân 
dân chính quy, tinh nhuệ, 
hiện đại, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, 
trậ t tự xã hội. Bên cạnh đó, 
Hội nghị cũng thông qua 
dự thảo Chương trình của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
thực hiện Nghị quyết số 
12-NQ/TVV và dự thảo Nghị 
quyết của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về “tiếp tục đẩy 
mạnh xây dựng cổng an 
xã, thị trấn đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới” . Dịp này, Tỉnh ủy 
- HĐND - UBND - ủ y  ban 
MTTQ V iệt Nam tỉnh Sóc 
Trăng đã tặng lẵng hoa 
và gửi lời chúc mừng 77 
năm Ngày truyền thống lực 
lượng Công an nhân dân 
(19/8/1945 - 19/8/2022)
đến toàn thể cán bộ, chiến 
sĩ Công an nhân dân tỉnh 
Sóc Trăng.
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Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh thông qua 
nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thúc dẩy 

phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 30-8, HĐND tỉnh 

Sóc Trăng khóa X tổ chức Kỳ 
họp thứ 9. Tại kỳ họp chuyên 
đề này, đại biểu dã thảo luận, 
xem xét, cho ý kiến một số 
tờ trình, dự thảo của UBND 
tỉnh đối với 18 nội dung nghị 
quyết, trong đó chủ yếu là 
việc phân bổ vốn ngân sách 
nhà nước để đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn 
tỉnh, chủ trương đầu tư một 
số dự án giao thông và trạm y 
tế tuyến xã... Trong đó, đáng 
chú ỷ là nội dung Dự án Phát 
triển thủy sản bển vững tỉnh 
Sóc Trăng được thực hiện tại 
3 huyện là Cù Lao Dung, Mỹ 
Xuyên, Trần Để và TX.Vĩnh 
Châu trong thời gian 4 năm, 
với tổng mức đầu tư 992,3 tỷ 
đồng (tương đương 42,74 triệu 
USD); mục tiêu là nhằm tăng 
cường quản lý ngành thủy 
sản và gia tăng giá trị sản 
phẩm thông qua nâng cấp 
cơ sở hạ tầng “thông minh”. 
Trên cơ sở đó, cùng với báo 
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế

và ngân sách HĐND tỉnh, đại 
biểu thống nhất cao với 18 
nội dung tờ trình dự thảo nghị 
quyết trình tại kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu 
đã biểu quyết miễn nhiệm 
chức vụ ủy viên UBND đối 
với đồng chí Lâm Sách - Phó 
trưởng Ban Thường trực Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời, 
bầu bổ sung chức vụ ủy viên 
UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 
đối với đồng chí Lý Rotha 
- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, 
đồng chí Hồ Thị cẩm Đào - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dề 
nghị: UBND tỉnh tập trung chỉ 
đạo triển khai các nghị quyết 
vừa được thông qua đảm bảo 
đúng trình tự, quy định của 
pháp luật. Quyết liệt triển khai 
đồng bộ các giải pháp phù 
hợp để đẩy nhanh tiến dộ triển 
khai các công trình, dự án; 
thúc đẩy giải ngân vốn đầu 
tư công, kế hoạch vốn được 
giao năm 2022. Thường trực
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HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại 
biểu và đại biểu HĐND tỉnh 
tăng cường công tác giám sát, 
khảo sát theo kế hoạch; phối 
hợp với ủy ban MTTQ Việt

Nam tĩnh tiếp xúc cử tri để báo 
cáo kết quả kỳ họp và lắng 
nghe nguyện vọng của nhân 
dân, phản ánh ki.p thời với 
HĐND tỉnh.

Tọa đàm về xây dựng, đãi ngộ đội ngũ trí thức 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 12-8, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh phối hợp với Tỉnh ủy Sóc 
Trăng tổ chức Tọa đàm khoa 
học Tổng kết 15 năm thực 
hiện Nghị quyết số 27-NQ/ 
TW, ngày 6/8/2008 của Ban 
Chấp hành Trung ương (khóa 
X) về xây dựng dội ngũ trí thức 
trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện dại hóa trên 
địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo 
báo cáo của Tỉnh ủy, trước 
khi thực hiện Nghị quyết 27- 
NQ/TW, năm 2008, tỉnh Sóc 
Trăng có 19.680 cán bộ, công 
chức, viên chức; trong đó, có 
3 tiến sĩ, 102 thạc sĩ, 5.418 
người có trình độ đại học và 
cao đẳng và 14.157 trình độ 
trung cấp. Hiện nay, toàn tĩnh 
có 22.600 cán bộ, công chức, 
viên chức; trong dó, có 21 
tiến sĩ, 1.017 thạc sĩ, 47 bác sĩ

chuyên khoa cấp II, 408 bác 
sĩ chuyên khoa cấp I, 15.321 
đại học và 5.783 cao đẳng - 
trung cấp; có 16 tổ chức khoa 
học và công nghệ với tổng số 
nhân lực 1.211 người (trình 
độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 
II là 33 người; thạc sĩ, bác sĩ 
chuyên khoa I là 230 người; 
đại học, cao đẳng 948 người).

Phát biểu kết thúc buổi 
tọa dàm, trên cơ sỗ kết quả 
đạt được và những hạn chế, 
khó khăn, cũng như những ý 
kiến của đại biểu đề xuất các 
giải pháp thực hiện tốt hơn 
nữa công tác xây dựng dội 
ngũ trí thức trong thời gian tới, 
đổng chí Hồ Thị cẩm Đào - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho 
biết: Trong thời gian tới, để 
tiếp tục thực hiện hiệu quả 
công tác xây dựng, phát huy
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vai trò của đội ngũ trí thức, 
tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị tiếp tục triển khai hiệu 
quả công tác đào tạo, bổi 
dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ,

Ngày 9-8, tại Công an 
tỉnh đã diễn ra Lễ Tuyên thệ 
thành lập Tiểu đoàn cảnh 
sát cơ động dự bị chiến 
đấu, thuộc Công an tĩnh Sóc 
Trăng. Buổi lễ đã thông qua 
các quyết định của Giám đốc 
Công an tĩnh về triển khai các 
Đại đội, Trung đội, Tiểu đội. 
Theo đó, Tiểu đoàn Cảnh 
sát cơ động dự bị chiến đấu 
được chia làm 3 Đại đội, 9 
Trung đội và 24 Tiểu đội; thực 
hiện phương châm “4 tại chỗ” 
(chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại 
chỗ, trang bị phương tiện tại

Sáng ngày 22-8, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc 
Trăng tổ chức Hội nghị Tổng 
kết năm học 2021 - 2022 
và triển khai nhiệm vụ năm 
học 2022 - 2023. Theo báo

công chức, viên chức; triển 
khai chính sách về thu hút, 
đãi ngộ nhân tài, góp phần 
nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực của tỉnh.

chỗ, hậu cần tại chỗ) trên cơ 
sở huy động cán bộ, chiến 
sĩ hiện có của Công an các 
đơn vị, địa phương. Đây là lực 
lượng đặc biệt quan trọng, 
sấn sàng chiến dấu cơ động 
nhanh để ngăn chặn, trấn áp 
các vụ gây rối trật tự công 
cộng; biểu tình trái pháp luật 
và cứu nạn, cứu hộ; tham gia 
bảo vệ các sự kiện chính trị 
quan trọng của Đảng, Nhà 
nước và lễ lớn của dân tộc; 
góp phần bảo vệ vững chắc 
an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội của địa phương.

cáo, mặc dù gặp nhiều khó 
khăn do đại dịch COVID-19, 
song tỉnh Sóc Trăng đã hoàn 
thành nhiệm vụ năm học 
2021- 2022, cơ bản đạt hầu 
hết các chỉ tiêu đề ra; trong

Thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cờ động 
dự bị chiến đâ'u

Tổng kết năm học 2021 - 2022 
và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
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đó, tỷ lệ được xét công nhận 
tốt nghiệp THPT đạt 99,24% 
(9.570 thí sinh). Đáng chú ý, 
tỉnh có 1 học sinh đạt giải Ba 
môn Vật lý và 2 học sinh đạt 
giải Khuyến khích môn Toán 
và Hóa học tại kỳ thi Học sinh 
giỏi cấp quốc gia. Ngoài ra, 
tại Cuộc thi Khoa học - Kỹ 
thuật cấp quốc gia, Dự án 
“Hệ thống in 3D và hoàn thiện 
sản phẩm từ rác thải nhựa” 
của học sinh Trường THPT 
Chuyên Nguyễn Thị Minh 
Khai đã đạt giải Tư; tham gia 
Cuộc thi Thiết kế bài giảng

Trong 2 ngày 25 - 26/8, 
Tại Trung tâm Văn hóa - Hội 
nghị tỉnh, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy phối hợp với Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 
chức lớp bồi dưỡng chính trị 
hè năm 2022. Lớp bồi dưỡng 
dược tổ chức trực tuyến đến 
115 điểm cầu trong toàn tĩnh 
vớihơn 15.500họcviênlàcán 
bộ, giảng viên, giáo viên các 
cấp học trong tỉnh. Theo đó, 
lớp bổi dưỡng dã thông qua 7

điện tử, ngành giáo dục tỉnh 
đã đóng góp 175 sản phẩm 
vào kho học liệu của Bộ GD- 
ĐT, đăng ký thi tốt nghiệp 
THPT và thi tuyển sinh lớp 10 
bằng hình thức trực tuyến... 
Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh đã trao học bổng cho 
các em học sinh nghèo hiếu 
học; Chương trình “Cùng tiếp 
bước em đến trường” của Nhà 
xuất bản Giáo dục Việt Nam 
cũng tặng 12.135 bản sách 
giáo khoa, trị giá 228 triệu 
đổng cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn trong tỉnh.

chuyên để, gồm: Những nội 
dung cốt lõi, những vấn đề 
mới trong các văn kiện Hội 
nghị lần thứ tư và Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII; 
tình hình thế giới và trong 
nước nổi bật trong 6 tháng 
đẩu năm 2022; những thành 
tựu nổi bật sau 30 năm tái lập 
tỉnh Sóc Trăng và tình hình 
kinh tế - xã hội trong tĩnh 6 
tháng đầu năm 2022; Hướng 
dẫn số 04-HD/TU, ngày

Hơn 15.500 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục 
được bổi dưỡng chính trị hè năm 2022
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12/5/2022, của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 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 Việt Nam” của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng; một 
số nội dung về chuyên môn, 
nghiệp vụ hàng năm theo kế 
hoạch của Sở GD-ĐT;... Lớp

bổi dưỡng nhằm giúp đội ngũ 
cán bộ, giảng viên, giáo viên 
trong hệ thống giáo dục quốc 
dân được quán triệt các quan 
điểm, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước cũng 
như những vấn đề mới trong 
đời sống chính trị - kinh tế 
- xã hội của đất nước, trên 
cơ sở đó vận dụng sáng tạo, 
phù hợp vào công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ.

523 học sinh, sinh viên tiêu biểu 
được nhận học bổng Lương Định của

Ngày 30-8, Hội Khuyến 
học tỉnh tổ chức Lễ trao học 
bổng khuyến học, khuyến tài 
Lương Định Của năm 2022. 
Có 523 học sinh, sinh viên 
hiếu học tiêu biểu tĩnh Sóc 
Trăng đang học tại các trường 
THPT trong tỉnh và các trường 
đại học, cao đẳng trong cả 
nước được nhận học bổng, 
với tổng trị giá trên 1,1 tỷ 
đồng, do Công ty TNHH MTV 
XỔ SỐ kiến thiết Sóc Trăng và 
An Giang tài trợ. Trong đó, 
quỹ học bổng năm nay đã 
trao 1 suất học bổng khuyến 
tài trị giá 20 triệu đổng/suất 
cho học sinh đạt giải Ba và

trao 2 suất học bổng (10 triệu 
đồng/suất) cho học sinh dạt 
giải Khuyến khích kỳ thi Học 
sinh giỏi quốc gia; trao 1 suất 
học bổng 20 triệu đồng cho 
học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi 
Tốt nghiệp THPT tại tĩnh năm 
2022. Được biết, trong 18 
năm qua, Công ty TNHH MTV 
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng là 
đơn vị tài trợ chính, dã ủng hộ 
trên 33 tỷ đổng cho quỹ học 
bổng Lương Định của, qua 
đó góp phần giúp nhiều học 
sinh - sinh viên vượt qua khó 
khăn, có thêm động lực để 
học tập tốt, trở thành người 
có ích cho xã hộ i.o
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Ban tuyên giáo, tuyên huấn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể, đọi ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung 
tuyên truyin một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền việc triển khai 
thực hiện các nghị quyết của 
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa 
XIII). Đồng thời, thông tin, 
tuyên truyền các hoạt động 
dối ngoại của lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước ta; tình hình thời sự 
trong nước và thế giới gần đây 
có tác động đến Việt Nam; tình 
hình biển - đảo...

2. Tiếp tục tuyên truyền 
Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 
12/5/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt 
chính trị, tư tưởng về nội dung 
Tác pham “Một số vấn đề ly 
luận và thực tiễn về chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở vỉẹt Nam” 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng; Chĩ thị 11-CT/TU, ngày 
5/7/2022 của Ban Thường vụ 
Tĩnh ủy về tăng cường sự lãnh 
dạo của Đảng đối với công tác 
bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông trên địa bàn tỉnh (nhất

là việc thành phố Sóc Trăng 
đưa vào vận hành xữ lý phạt 
nguội về vi phạm giao thông 
qua cameraỳ, Công văn số 
738-CV/TU, ngày 20/7/2022 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tăng cường công tác xây dựng 
Đảng trong giai đoạn hiện nay; 
Công văn 1634/UBND, ngày 
27/7/2022 của UBND tĩnh về 
đẩy mạnh tiến độ dán thẻ định 
danh đối với xe ô tô để sử dụng 
dịch vụ thu phí theo hình thức 
điện tử không dừng.

3. Thông tin kết quả nổi bật 
về tình hình phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng - an ninh, 
xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị của cả nước và của dịa 
phương 9 tháng năm 2022 và 
các nhiệm vụ cua những tháng 
cuối năm, gắn với việc thực 
hiện các phong trào thi đua yêu 
nước, xây dựng nông thôn mới - 
đô thị văn minh; cải cách hành 
chính, chuyển đổi số...

4. Tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền công tác phòng,
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chống dịch bệnh COVID-19 
trong cộng đổng trong tình 
hình mới theo thông điệp của 
Bộ Y tế (2K + vaccine), nhất 
là việc tiêm vaccine cho trẻ em 
từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 
nhắc lại theo các độ tuổi trên 
tinh thẩn Công văn số 746-CV/ 
TU, ngày 25/7/2022 của Ban 
Thường vụ Tĩnh ủy.

5. Tiếp tục tuyên truyền 
việc thực hiện Chĩ thị số 05- 
CT/TW của Bộ Chính trị gắn 
với Chuyên dề năm 2022 về 
“phát húy truyền thống đoàn 
kết dân tộc; khdi dậy ý chí tự 
lực, tự cường, khát vọng phồn 
vinh, hạnh phúc của các dân 
tộc tỉnh Sóc Trăng”; đồng thời, 
tuyên truyền, giới thiệu và nhân 
rộng các gương điển hình tiêu 
biểu trong học tập và làm theo 
tư tưông, đạo đức, phong cách 
HỒ Chí Minh ở địa phương, 
đơn vị. Qua dó, tạo sức lan tỏa 
mạnh mẽ những giá trị tích cực 
của tư tưởng, dạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân.

6. Tuyên truyền các sự 
kiện nổi bật, các ngày lễ lớn 
của đất nước, của tỉnh: Kỷ 
niệm 67 năm Ngày thành lập 
Mặt trận Tổ quoc Việt Nam 
(10/9/1955 - 10/9/2022); 77

năm Ngày Nam bộ kháng 
chiến (23/9/1945 - 23/9/2022); 
120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí 
thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 
6/9/2022); các hoạt động mừng 
Lễ Sene ĐôlTa năm 2022 của 
đồng bào Khmer Nam bộ với 
tinh thần vui tươi, an toàn, tiết 
kiệm và đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch COỴID-19...

7. Theo dõi, nắm bắt 
thông tin trên các trang mạng 
xã hội, trong dó chú trọng đấu 
tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, thù dịch, bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng. Đồng 
thời thông tin tuyên truyền đe 
cán bộ, công chức, viên chức 
và người dân cảnh giác với các 
thủ đoạn lừa đảo trên mạng 
Internet (tín dụng đen, giới 
thiệu việc làm...). Tuyên truyền 
các biện pháp phòng, chống 
dịch thèo mùa, nhất là sốt xuất 
huyết, tay chân miệng, dịch 
đậu mùa khỉ...

8. Tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền vể các cuộc thi: 
Sang tác tác phẩm văn học, 
báo chí về “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách HỔ Chí Minh” năm 2022 
và vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải 
Báo chi toàn quốc về xây dựng 
Đảng (Giải Bua liềm vàng) lần 
thứ VII - năm 2022.Q
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THÔNG TIN TRONG Nước

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN cơ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP 
VÀ CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2030

Thời gian qua, cơ giới hóa 
nông nghiệp và công nghiệp 
chế biến nông sản đạt được 
những thành tựu đáng kể. Cơ 
giới hóa đã giúp tăng năng 
suất lao động, nâng cao giá 
trị hàng nông sản, chuyển 
đổi cơ cấu lao động ở khu 
vực nông thôn. Nhiều khâu 
sản xuất nông nghiệp có mức 
độ cơ giới hóa cao. Tại các 
trang trại quy mô lớn, mức độ 
cơ giới hóa ngày càng phát 
triển. Lĩnh vực thủy sản đã 
áp dụng sử dụng máy móc, 
công nghệ trong nhiều khâu. 
Công nghiệp chế biến và bảo 
quản nông sản có tiến bộ lớn 
và thu hút được sự quan tâm 
đầu tư của các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước, góp 
phần đáng kể vào nâng cao 
giá trị gia tăng cho nông sản, 
tiêu thụ đầu ra cho sản xuất

nông nghiệp. Hiện nay, cả 
nước đã hình thành và phát 
triển hệ thống công nghiệp 
chế biến, bảo quản nông sản 
với trên 7.500 cơ sở quy mô 
lớn và hàng vạn cơ sở chế 
biến nông san nhỏ, lẻ. Tỷ lệ 
nông sản chế biến xuất khẩu 
chiếm tỷ lệ khá cao trong 
tổng kim ngạch xuất khẩu 
nông sản.

Tuy nhiên, sự phát triển 
cơ giới hóa nông nghiệp và 
chế biến nông, lâm, thủy sản 
vẫn chưa tương xứng với tiềm 
năng vốn có của ngành nông 
nghiệp và thế mạnh của 
nhiều địa phương.

Để đạt mục tiêu: “Đảm 
bảo năng suất, chất lượng, 
hiệu quả kinh tế - xã hội 
và bảo vệ môi trường nông 
nghiệp tại các vùng sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa tập
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trung được cơ giới hóa; phát 
triển chế biến nông sản hiện 
đại, hiệu quả và bền vững, 
đáp ứng được nhu cầu, quy 
định của thị trường tiêu thụ; 
phấn đấu đưa Việt Nam trở 
thành trung tâm chế biến 
nông sản đứng trong TOP 10 
nước hàng đầu thế giới vào 
năm 2030” , Chiến lược phát 
triển co giới hóa nông nghiệp 
và chế biến nông, lâm, thủy 
sản đến năm 2030 (được phê 
duyệt tại Quyết định số 858/ 
QĐ-TTg, ngày 20/7/2022 
của Thủ tướng Chính phủ) 
nêu rõ một số giải pháp thực 
hiện sau:

Rà soát, hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm 
pháp luật, các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn, định mức kinh tế 
kỹ thuật, nghiên cứu hoàn 
thiện quy định để quản lý về 
cơ giới hóa nông nghiệp và 
chế biến nông, lâm, thủy sản. 
Xây dựng, hoàn thiện và áp 
dụng hệ thống quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về máy, thiết 
bị, công nghệ phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, năng lực 
chế biến và sản phẩm nông

sản chế biến; hệ thống tiêu 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
truy xuất nguồn gốc cho các 
ngành hàng nông sản. Cập 
nhật, hài hòa với tiêu chuẩn 
quốc tế chung, các tiêu 
chuẩn khu vực và tiêu chuẩn 
của các thị trường lớn. Hoàn 
thiện chính sách, pháp luật 
về đất đai theo hướng khuyến 
khích và tạo điều kiện tích tụ 
đất đai và cơ chế phối hợp 
giữa các ngành, địa phương 
trong công tác tổ chức sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa 
lớn được cơ giới hóa đồng 
bộ và kết nối với cụm ngành 
chế biến, thị trường tiêu thụ, 
phù hợp với điều kiện từng 
vùng, ngành hàng. Nghiên 
cứu xây dựng chính sách 
thúc đẩy xã hội hóa nghiên 
cứu và chuyển giao, áp dụng 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật 
vào cơ giới hóa nông nghiệp 
và chế biến nông sản; các 
chính sách hỗ trợ nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực 
lao động và quản lý phục 
vụ cơ giới hóa nông nghiệp 
và chế biến nông sản. Đẩy 
mạnh triển khai các chính 
sách tín dụng phục vụ phát
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triển nông nghiệp, nông thôn 
và các chính sách tín dụng 
hỗ trợ để phát triển cơ giới 
hóa nông nghiệp và chế 
biến nông sản, phát triển 
các mô hình trung tâm, cụm 
liên kết sản xuất - chế biến, 
bảo quản - tiêu thụ nông sản 
gắn với các vùng nguyên liệu 
tập trung. Rà soát, đề xuất 
sửa đổi chính sách ưu đãi 
về thuế đối với lĩnh vực chế 
biến nông sản và máy móc, 
thiết bị, công nghệ phục vụ 
nông nghiệp khi sửa đổi các 
Luật về thuế. TỔ chức lại các 
vùng sản xuất nông nghiệp 
tập trung theo định hướng 
phát triển 3 nhóm sản phẩm 
(sản phẩm chủ lực quốc gia, 
sản phẩm chủ lực cấp tĩnh 
và sản phẩm là đặc sản của 
địa phương) được cơ giới hóa 
đổng bộ, phù hợp với lợi thế 
của từng vùng, đảm bảo cung 
cấp đủ nguồn nguyên liệu 
và kết nối với khu chế biến 
nông sản và dịch vụ thương 
mại nông nghiệp. Đổi mới, 
phát triển các hình thức tổ 
chức sản xuất phù hợp theo 
hướng nâng cao năng lực và 
vai trò cũa các tổ chức hợp

tác của nông dân, đẩy mạnh 
tập trung đất đai, tăng quy 
mô tạo điểu kiện thuận lợi áp 
dụng cơ giới hóa và phát triển 
chế biến nông sản; phát triển 
các tổ chức hợp tác, trung 
tâm nghiên cứu, chuyển giao 
khoa học, công nghệ và kinh 
doanh dịch vụ cơ giới nông 
nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, 
liên kết trong sản xuất, chế 
biến tiêu thụ nông sản, trong 
đó doanh nghiệp giữ vai trò 
là “trụ cột” của chuỗi giá trị. 
Phát triển các cụm liên kết 
sản xuất - chế biến - tiêu 
thụ nông sản được cơ giới 
hóa đồng bộ tại các vùng 
sản xuất nông nghiệp tập 
trung; chú trọng phát triển 
các doanh nghiệp chế biến, 
bảo quản có đủ năng lực về 
vốn, công nghệ và thị trường 
tiêu thụ để dẫn dắt chuỗi giá 
trị nông sản, vận hành một 
cách thông suốt, hiệu quả; 
khuyến khích phát triển các 
cụm liên kết làm động lực 
của các vùng. Tăng cường 
đầu tư cho khoa học và công 
nghệ phục vụ phát triển cơ 
giới hóa nông nghiệp và chế 
biến nông sản. Đẩy mạnh
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xã hội hóa công tác nghiên 
cứu khoa học - công nghệ, 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
vào dẩu tư phát triển cơ giới 
hóa nông nghiệp và chế biến 
nông sản. Tập huấn, bổi 
dưỡng nghiệp vụ, nâng cao 
năng lực chuyên môn, kỹ 
năng cho lực lượng quản lý 
trong lĩnh vực cơ điện nông 
nghiệp và chế biến nông sản 
về khoa học - công nghệ, kỹ 
năng thương mại, phát triển 
thị trường. Tăng cường chia 
sẻ thông tin, trao đổi kinh 
nghiệm, ứng dụng và chuyển 
giao công nghệ tiên tiến với 
các quốc gia, tổ chức quốc 
tế, các chuyên gia có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực cơ giới

Với mục tiêu nhằm nâng 
cao nhận thức, khát vọng khỏi 
nghiệp, phát triển năng lực 
khởi nghiệp của thanh niên 
(TN) Việt Nam trong và ngoài 
nước, tham gia kiến tạo môi 
trường hỗ trợ TN khởi nghiệp 
phát triển đất nước trên cơ 
sở khoa học, công nghệ, đổi

hóa nông nghiệp và chế biến 
nông sản. Triển khai thực 
hiện các nội dung thỏa thuận 
về lĩnh vực nông nghiệp của 
các Hiệp định thương mại tự 
do mà Việt Nam đã ký kết. 
Tăng cường áp dụng quy 
trình công nghệ, hệ thống 
quản trị tiên tiến và hiện 
đại của thế giới. Đẩy mạnh 
việc huy động các nguồn 
lực tài chính từ các tổ chức, 
cá nhân, các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước tham 
gia thực hiện Chiến lược 
theo quy định pháp luật; lổng 
ghép trong các chương trình 
mục tiêu quốc gia và các 
chương trình, dự án khác có 
liên quan...

mới sáng tạo và chuyển đổi 
số, góp phần thực hiện thắng 
lợi mục tiêu chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2021 - 2030 mà Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng 
đã để ra, Chương trình Hỗ 
trợ thanh niên khỏi nghiệp 
giai đoạn 2022 - 2030 (được

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP 
GIAI ĐOẠN 2022 - 2030
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Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 897/ 
QĐ-TTg, ngày 26/7/2022) đã 
đề ra một số nhiệm vụ, giải 
pháp sau:

Tuyên truyền chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về khởi 
nghiệp và vai trò, vị trí, trách 
nhiệm của TN trong công 
cuộc xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội. Định kỳ hằng 
năm tổ chức tuyên dương 
doanh nhân trẻ khởi nghiệp 
tiêu biểu và tổ chức tôn vinh 
chuyên gia, nhà tư vấn, các 
đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp 
tiêu biểu. Lồng ghép các nội 
dung, giải pháp định hướng 
về khởi nghiệp trong các 
chương trình định hướng, tư 
vấn nghề nghiệp, việc làm 
cho thanh thiếu niên. Tư vấn, 
tập huấn cho TN khởi nghiệp 
khi tiếp cận các nguồn vốn 
và nhà đầu tư nước ngoài. 
Tổ chức các cuộc thi khởi 
nghiệp trong các khối đối 
tượng TN nhằm tìm kiếm các 
ý tưởng, dự án khởi nghiệp 
tiềm năng, đặc biệt là các 
ỷ tưởng, dự án khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo và áp dụng

công nghệ số. Tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức nền tảng cho 
TN về khởi sự kinh doanh, 
phát triển doanh nghiệp. Giới 
thiệu, tư vấn, kết nối cho 
TN có ý tưởng kinh doanh, 
khởi nghiệp tham quan thực 
tế các nhà máy, các doanh 
nghiệp điển hình trong từng 
lĩnh vực, ngành nghề. Bổ 
sung các chương trình, tài 
liệu, giáo trình điện tử về kiến 
thức khởi sự kinh doanh, phát 
triển doanh nghiệp. Hỗ trợ TN 
khởi nghiệp nâng cao năng 
lực kinh doanh theo chuỗi giá 
trị trên cơ sở khai thác thế 
mạnh, tiềm năng sẵn có của 
vùng, miền, địa phương.

Hỗ trợ TN tiếp cận các 
nguồn vốn, hỗ trợ tài chính 
thông qua các chương trình, 
chính sách ưu đãi cho TN khởi 
nghiệp, lập nghiệp của Chính 
phủ. Xây dựng các sàn giao 
dịch ý tưởng nhằm kết nối 
TN với các quỹ đầu tư. Tăng 
cường hỗ trợ vốn cho các cơ 
sỏ sản xuất, kinh doanh do 
đoàn viên, hội viên, TN làm 
chủ thông qua nguồn vốn vay 
Quỹ Quốc gia về việc làm do 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ
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Chí Minh, ủy ban nhân dân 
tỉnh quản lý; do Ngân hàng 
Chính sách xã hội huy động, 
nguồn vốn Ngân hàng Chính 
sách xã hội nhận ủy thác từ 
các địa phương, các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước 
để cho vay hỗ trợ tạo việc 
làm, duy trì, mở rộng việc 
làm và nguồn vốn hợp pháp 
khác. Định kỳ tổ chức các 
triển lãm, hội chợ sản phẩm 
khởi nghiệp; tổ chức các hoạt 
động xúc tiến thương mại giới 
thiệu sản phẩm khởi nghiệp. 
Kết nối với các doanh nghiệp 
vận chuyển lớn ưu đãi chi phí 
vận chuyển các sản phẩm 
của TN khởi nghiệp...

Tập huấn, bồi dưỡng, 
tư vấn cho TN khởi nghiệp 
về các nghiệp vụ xuất nhập 
khẩu, cung cấp thông tin 
về các thị trường quốc tế. 
TỔ chức các chương trình 
tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp 
mới thành lập, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, các hợp tác xã 
TN áp dụng thương mại điện 
tử trong tiêu thụ sản phẩm. 
Phát triển các mô hình chợ 
điện tử, liên kết với các sàn 
thương mại điện tử lớn để hỗ

trợ giới thiệu, tiêu thụ sản 
phẩm; xây dựng thương hiệu, 
xây dựng bộ nhận diện sản 
phẩm cho TN khởi nghiệp. 
Triển khai các hoạt động bồi 
dưỡng kiến thức về pháp luật, 
quyền sở hữu trí tuệ, pháp lý 
cho TN khởi nghiệp.

Triển khai các hoạt động 
tư vấn, hỗ trợ pháp lý, sô hữu 
trí tuệ, đăng ký thương hiệu, 
nhãn hiệu, bảo hộ thương 
hiệu sản phẩm và các nội 
dung pháp lý khác liên quan 
đến kinh doanh cho TN khởi 
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 
hộ kinh doanh cá thể của TN. 
Thúc đẩy, kết nối hoạt động 
thương mại giữa các doanh 
nghiệp thành viên Hội Doanh 
nhân trẻ các cấp, dặc biệt là 
các doanh nghiệp trong cùng 
địa phương. Thành lập, duy 
trì và nhân rộng các mô hình 
liên kết phát triển kinh tế như: 
tổ hợp tác TN, hợp tác xã TN, 
câu lạc bộ TN làm kinh tế; hỗ 
trợ TN thành lập và chuyển 
đổi sang mô hình hợp tác xã 
kiểu mới.

Thành lập các Hội đồng 
chuyên gia tư vấn hỗ trợ TN 
khởi nghiệp cấp Trung ương,
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tỉnh, thành phố. Nâng cao 
hiệu quả các hoạt động liên 
kết giữa các trường đại học, 
viện, trung tâm nghiên cứu 
với các doanh nghiệp để 
ứng dụng và thương mại 
hóa các kết quả nghiên cứu. 
Tăng cường và mở rộng hợp 
tác quốc tế  trong các hoạt 
động khởi nghiệp của TN; 
thực hiện các cam kết khu 
vực và quốc tế  liên quan 
đến hoạt động khỏi nghiệp 
của TN mà V iệt Nam tham 
gia ký kết. Liên kết, xây 
dựng mạng lưới kết nối giữa

Với mục tiêu tạo dựng 
các cụm liên kết ngành kinh 
tế biển phát triển hiệu quả, 
có sức cạnh tranh, hội nhập 
cao gắn với xây dựng các 
trung tâm kinh tế biển mạnh 
của quốc gia, tạo dộng lực 
thúc đầy phát triển nhanh, 
bền vững kinh tế biển cả 
nước và các khu vực vùng 
biển và ven biển trên tất cả 
các mặt kinh tế, văn hóa

các TN khởi nghiệp, doanh 
nhân trẻ Việt Nam trong và 
ngoài nước, giữa Hội Doanh 
nhân trẻ Việt Nam với các 
tổ chức, mạng lưới doanh 
nhân trẻ khu vực ASEAN và 
quốc tế. Nghiên cứu, góp ý 
điều chỉnh, bổ sung, đề xuất 
mới các chính sách hỗ trợ 
TN khỏi nghiệp, phát triển 
kinh doanh theo đối tượng, 
vùng miền. Tham vấn, kiến 
nghị các chính sách nhằm 
thu hút nguồn lực từ TN kiều 
bào, du học sinh về nưđc 
khỏi nghiệp...

xã hội, môi trường, quốc 
phòng, an ninh hướng đến 
Việt Nam trở thành quốc gia 
biển mạnh thời kỳ dến năm 
2030, Đề án Phát triển cụm 
liên kết ngành kinh tế biển 
gắn với xây dựng các trung 
tâm kinh tế biển mạnh thời 
kỳ đến năm 2030 (được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 892/QĐ- 
TTg, ngày 26/7/2022) đề ra

PHƯƠNG HƯỚNG,PHÁT TRIỂN CỤM LIÊN KẾT NGÀNH 
KINH TẾ BIỂN GẮN VỚI XÂY DựNG CÁC TRUNG TÂM 

KINH TẾ BIỂN MẠNH THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2030
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phương hướng, nhiệm vụ 
như sau:

- Phát triển cụm liên kết 
ngành kinh tế biển ở phía 
Bắc (thuộc vùng biển và 
ven biển: Quảng Ninh - Hải 
Phòng - Thái Bình - Nam 
Định - Ninh Bình) với khu vực 
trọng điểm phát triển ở Hải 
Phòng - Quảng Ninh gắn với 
xây dựng thành trung tâm 
kinh tế biển mạnh có tầm 
quốc tế hàng dầu ở Đông 
Nam Á. Phát triển với những 
ngành lĩnh vực ưu tiên như 
cảng biển quốc tế, vận tải 
biển viễn dương, trong nước 
và dịch vụ hàng hải, dịch vụ 
logistics đa phương thức với 
trung tâm là khu cảng Lạch 
Huyện, Đình Vũ (Hải Phòng) 
- Yên Hưng, Cái Lân, cẩm  
Phả (Quảng Ninh). Hình 
thành khu công nghệ cao, 
khu thương mại, khu trung 
tâm dịch vụ tài chính quốc tế 
ở khu vực TP.Hải Phòng - Hạ 
Long phát triển là trung tâm 
dịch vụ hàng hải, khoa học - 
công nghệ, đào tạo nhân lực 
kinh tế biển và thương mại, tài 
chính quốc tế; công nghiệp 
đóng tàu Container, tàu hàng

trọng tải lớn, tàu biển chuyên 
dụng phục vụ kinh tế, quốc 
phòng, công nghiệp cơ khí 
chế tạo máy, công nghiệp 
ôtô, công nghiệp công nghệ 
cao sản xuất thiết bị điện 
tử, viễn thông với trung tâm 
là khu vực Bắc Hải Phòng
- Nam Quảng Ninh; công 
nghiệp dệt may, công nghiệp 
sản xuất hàng tiêu dùng xuất 
khẩu tập trung ở Hải Phòng
- Thái Bình - Nam Định; du 
lịch biển đảo hình thành các 
khu du lịch quốc tế hóa cao ở 
Quảng Ninh (Vân Đồn, Vịnh 
Hạ Long) phát triển thành 
trung tâm du lịch quốc gia kết 
nối với các trung tâm du lịch 
quốc tế lớn...

Phát triển cụm liên kết 
ngành kinh tế biển ở Bắc 
Trung Bộ (thuộc vùng biển và 
ven biển: Thanh Hóa - Nghệ 
An - Hà Tĩnh - Quảng Bình) 
với khu vực trọng điểm phát 
triển là ven biển Nghệ An - 
Hà Tĩnh gắn với xây dựng 
thành trung tâm kinh tế biển 
mạnh có tầm quốc tế. Phát 
triển với những ngành lĩnh 
vực ưu tiên như: Cảng biển 
xuất nhập khẩu, quá cảnh
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hàng hóa ỏ cửa ngõ Vịnh 
Bắc Bộ và các dịch vụ vận 
tải biển, dịch vụ logistics liên 
vùng, quốc tế với trung tâm 
là khu cảng biển Vũng Áng - 
Cửa Lò, hình thành khu chế 
xuất, khu đô thị công nghiệp 
công nghệ cao, trung tâm 
logistics quốc tế gắn với cảng 
biển; công nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, công nghiệp 
sản xuất hàng diện tử, dệt 
may xuất khẩu, công nghiệp 
luyện cán thép, công nghiệp 
hỗ trợ sản xuất ôtô tập trung 
ở Nghệ An - Hà Tĩnh, hình 
thành khu công nghệ cao 
ở khu vực thành phố Vinh; 
công nghiệp lọc hóa dầu, 
hóa Chat ở Nam Thanh Hóa 
- Bắc Nghệ An; công nghiệp 
năng lượng tái tạo ồ ven biển 
Quảng Bình - Hà Tĩnh; du lịch 
ven biển phát triển các trung 
tâm, khu du lịch biển có sức 
hấp dẫn cao khách quốc tế. 
Liên kết phát triển các trung 
tâm du lịch biển Nam Thanh 
Hóa - Bắc Nghệ An, Nam 
Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh; phát 
triển Quảng Bình là trung tâm 
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 
biển và du lịch di sản thiên

nhiên thế giới (Phong Nha - 
Kẻ Bàng) có tầm quốc tế cao 
trong khu vực...

- Phát triển cụm liên kết 
ngành kinh tế biển ỗ Trung 
Trung Bộ (thuộc vùng biển 
và ven biển: Quảng Trị - 
Thừa Thiên Huế - Đà Nắng
- Quảng Nam - Quảng Ngãi) 
với khu vực trọng điểm phát 
triển ở Đà Nang - Thừa 
Thiên Huế gắn với xây dựng 
thành trung tâm kinh tế biển 
mạnh có tầm quốc tế hàng 
đầu ở Đông Nam Á. Hình 
thành các khu đô thị cảng 
biển quốc tế, khu khoa học
- công nghệ, đào tạo nhân 
lực kỹ thuật ngành kinh tế 
biển, khu thương mại, khu 
trung tâm giao dịch tài chính 
quốc tế Ồ vùng TP.Đà Nẳng
- TP.Huế - Khu kinh tế Chân 
Mây phát triển là trung tâm 
dịch vụ cảng biển, khoa học
- công nghệ, đào tạo, thương 
mại, tài chính tầm quốc tế 
cao; công nghiệp đóng, sửa 
tàu biển chuyên dụng, công 
nghiệp cơ khí chính xác, chế 
tạo máy, thiết bị tự động hóa 
với trung tâm ở TP.Đà Nắng; 
công nghiệp diện tử, công
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nghệ thông tin, công nghiệp 
hóa dược, hóa phẩm, sản 
xuất thuốc tập trung ở Đà 
Nắng - Thừa Thiên Huế; công 
nghiệp thép, công nghiệp 
sản xuất lắp ráp ôtô, công 
nghiệp hóa dầu, hóa chất 
ỏ Nam Quảng Nam - Bắc 
Quảng Ngãi; công nghiệp 
chế biến thủy sản, khoáng 
sản ven biển, sản xuất hàng 
tiêu dùng xuất khẩu tập trung 
tại các khu kinh tế ven biển 
trong khu vực; công nghiệp 
khí tập trung ở Quảng Trị - 
Thừa Thiên Huế; công nghiệp 
năng lượng tái tạo ở ven biển 
Quảng Trị, Quảng Ngãi; du 
lịch ven biển và du lịch đảo 
kết hợp du lịch di sản, di tích 
văn hóa, lịch sử...

- Phát triển cụm liên kết 
ngành kinh tế biển ỗ Nam 
Trung Bộ (thuộc vùng biển 
và ven biển: Bình Định - Phú 
Yên - Khánh Hòã - Ninh 
Thuận) với khu vực trọng 
điểm phát triển ở Khánh Hòa 
- Nam Phú Yên gắn với xây 
dựng thành trung tâm kinh 
tế biển mạnh có tầm quốc 
tế cao ở Đông Nam Á. Phát 
triển với những ngành, lĩnh

vực ưu tiên như: cảng biển 
tổng hợp trung chuyển hàng 
hóa trong nước, quốc tế và 
cảng chuyên dụng phục vụ 
du lịch, quốc phòng với trung 
tâm là khu cảng biển Vân 
Phong - Cam Ranh, kết hợp 
với cảng Quy Nhơn. Dịch 
vụ hậu cần cảng biển, hàng 
hải và dịch vụ logistics quốc 
tế, hình thành đô thị dịch vụ 
cảng biển quốc tế gắn với 
cảng Vân Phong, Cam Ranh. 
Phát triển các dịch vụ khoa 
học - công nghệ có tầm quốc 
tế về nghiên cứu biển, bảo 
vệ môi trường, hệ sinh thái 
biển, dịch vụ đào tạo nhân 
lực khoa học, kỹ thuật về 
lĩnh vực biển, hàng hải, hình 
thành khu khoa học công 
nghệ biển, trung tâm nghiên 
cứu biển quốc gia ỏ Khánh 
Hòa; công nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao sản xuất chế 
phẩm sinh học, hóa phẩm, 
hóa dược, công nghiệp khí, 
hóa chất, công nghiệp cơ 
khí sửa chữa, bảo dưỡng tàu 
biển với trung tâm ở Khánh 
Hòa - Nam Phú Yên; công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng xuất khẩu, công nghiệp
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chế biến hải sản, khoáng sản 
biển tập trung tại các khu kinh 
tế ven biển trong khu vực; 
công nghiệp năng lượng tái 
tạo tập trung ở Ninh Thuận, 
Bình Định phát triển là trung 
tâm công nghiệp năng lượng 
tái tạo lớn ở ven biển; du lịch 
biển đảo phát triển các khu 
du lịch, đô thị du lịch biển có 
mức độ quốc tế hóa cao, liên 
kết các cơ sở du lịch biển với 
các cơ sở du lịch di sản, di tích 
văn hóa ven biển với trung 
tâm dịch vụ du lịch ở TP.Nha 
Trang, TP.Quy Nhơn...

- Phát triển cụm liên 
kết ngành kinh tế biển ở 
vùng Đông Nam Bộ mở rộng 
(thuộc vùng biển và ven biển: 
Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng 
Tàu - Đông Nam TP.HỒ Chí 
Minh - Tiền Giang) với khu 
vực trọng điểm phát triển ở 
Bà Rịa - Vũng Tàu - Đông 
Nam TP.HỒ Chí Minh gắn với 
xây dựng là trung tâm kinh 
tế biển mạnh có tầm quốc 
tế hàng đầu ở Đông Nam Á. 
Phát triển với các ngành, lĩnh 
vực ưu tiên như: cảng biển 
Container trung chuyển quốc 
tế, trong nước; vận tải biển

viễn dương và các dịch vụ 
hậu cần cảng biển, hàng hải, 
dịch vụ khai thác dầu khí trên 
biển, dịch vụ logistics liên 
vùng, quốc tế với trung tâm 
là khu vực cảng biển Cái Mép 
Thị Vải - Sao Mai Bến Đình 
liên kết với cảng biển TP.HỒ 
Chí Minh. Phát triển các dịch 
vụ tư vấn, chuyển giao công 
nghệ, thiết kế, kiểm định sản 
phẩm, dịch vụ dào tạo chuyên 
sâu ngành nghề kinh tế biển 
có tầm quốc tế ở khu vực 
TP.Vũng Tàu - Đông Nam 
TP.HỒ Chí Minh. Hình thành 
các khu trung tâm thương 
mại, tài chính quốc tế gắn với 
giao thương và kinh tế biển 
ở TP.HỒ Chí Minh phát triển 
là trung tâm thương mại, tài 
chính quốc tế lớn trong khu 
vực và châu Á - Thái Bình 
Dương; công nghiệp đóng 
tàu biển, cấu kiện nổi phục 
vụ kinh tế và quốc phòng, 
an ninh, công nghiệp lọc hóa 
dầu, chế biến sản phẩm từ 
dầu khí, công nghiệp hóa 
chất với trung tâm ở Bà Rịa 
- Vũng Tàu; công nghiệp cơ 
khí chế tạo, công nghiệp sản 
xuất lắp ráp ôtô, công nghiệp
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công nghệ cao sản xuất thiết 
bị điện tử, viễn thông, công 
nghiệp số, phần mềm trung 
tâm ở TP.HỒ Chí Minh; công 
nghiệp dệt may, công nghiệp 
sản xuất hàng tiêu dùng 
xuất khẩu, chế biến thủy sản 
tập trung tại các khu công 
nghiệp, khu chế xuất gắn 
với cảng biển trong khu vực; 
công nghiệp năng lượng tái 
tạo ở ven biển Bình Thuận 
- Bắc Bà Rịa - Vũng Tẩu 
và Tiền Giang; du lịch sinh 
thái, giải trí, nghỉ dưỡng biển 
có tầm quốc tế tập trung ở 
Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng 
Tàu; phát triển Bình Thuận là 
trung tâm du lịch nghĩ dưỡng 
biển tầm quốc tế cao ở châu 
Á - Thái Bình Dương...

- Phát triển cụm liên kết 
ngành kinh tế biển phía Đông 
vùng Tây Nam Bộ (thuộc 
vùng biển và ven biển: Bến 
Tre - Trà Vinh - cần Thơ - 
Sóc Trăng - Bạc Liêu - Đông 
Nam Cà Mau) với trọng điểm 
phát triển ở khu vực dọc hạ 
nguồn cửa sông Hậu (thuộc 
Trà Vinh - cần Thơ - Soc 
Trăng) gắn với xây dựng 
thành trung tâm kinh tế biển

mạnh có tầm quốc tế. Phát 
triển với các ngành, lĩnh vực 
ưu tiên như: cảng biển cho 
xuất khẩu nông sản, thủy sản 
và xuất nhập khẩu hàng hóa, 
dịch vụ hậu cần cảng biển, 
dịch vụ kho bãi bảo quản, 
dịch vụ logistics với trung 
tâm là khu cảng biển cho tàu 
quốc tế thuộc Trà Vinh - cẩn 
Thơ - Sóc Trăng. Hình thành 
trung tâm dịch vụ logistlcs 
liên vùng, quốc tế ở khu kinh 
tế Định An, trung tâm giao 
dịch thương mại, tài chính cho 
xuất nhập khẩu hàng hóa ồ 
Cần Thơ; công nghiệp cơ khí 
nông nghiệp, công nghiệp 
đóng, sửa tàu chở hàng, chô 
khách ven biển và phương 
tiện vận tải đường thủy, công 
nghiệp chế biến thủy sản, 
nông sản, công nghiệp dệt 
may, sản xuất lắp ráp hàng 
điện tử tiêu dùng xuất khẩu 
phát triển tập trung dọc theo 
sông Hậu...

- Phát triển cụm liên kết 
ngành kinh tế biển Tây Nam 
(thuộc vùng biển và ven biển 
Kiên Giang - Cà Mau) với 
trọng điểm phát triển là ỏ 
vùng đảo Phú Quốc và khu
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vực ven biển TP.Rạch Giá - 
thành phố Cà Mau - Khu kinh 
tế Năm Căn gắn với xây dựng 
thành trung tâm kinh tế biển 
mạnh có tầm quốc tế. Phát 
triển các ngành, lĩnh vực ưu 
tiên như: cảng biển du lịch, 
cảng biển xuất nhập khẩu 
hàng hóa, trung chuyển trong 
nước, quốc tế và dịch vụ gắn 
với cảng biển với trung tâm 
là khu bến cảng Phú Quốc 
- Rạch Giá - Hòn Chông và 
cảng Năm Căn - ông Đốc.

Để thực hiện mục tiêu 
chủ động thích ứng hiệu 
quả, giảm mức độ dễ bị tổn 
thương, tổn thất và thiệt hại 
do biến đổi khí hậu; giảm 
phát thải khí nhà kính theo 
mục tiêu phát thải ròng bằng 
“0” vào năm 2050, đóng góp 
tích cực và trách nhiệm với 
cộng đổng quốc tế trong bảo 
vệ hệ thống khí hậu trái đất; 
tận dụng cơ hội từ ứng phó 
biến đổi khí hậu để chuyển 
dịch mô hình tăng trưởng, 
nâng cao sức chống chịu và 
cạnh tranh của nền kinh tế,

Thu hút đầu tư phát triển bến 
cảng quốc tế Hòn Khoai kết 
hợp với bến cảng khu kinh 
tế Năm Căn hình thành cảng 
biển cửa ngõ trung chuyển 
hàng hóa; công nghiệp chế 
biến thủy sản và thức ăn 
thủy sản, công nghiệp khai 
thác dầu khí biển Tây Nam 
và chế biến khí, điện khí, 
công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng xuất khẩu tập trung 
ở ven biển Nam Kiên Giang - 
Bắc Cà Mau...

Chiến lược quốc gia về biến 
đổi khí hậu giai đoạn đến 
năm 2050 (được phê duyệt 
tại Quyết định số 896/QĐ- 
TTg, ngày 26/7/2022 cũa 
Thủ tướng Chính phủ) đã 
để ra một số nhiệm vụ, giải 
pháp cơ bản sau:

- Nâng cao khả năng 
chống chịu và năng lực thích 
ứng của hệ thống tự nhiên, 
kinh tế và xã hội, đảm bảo 
sinh kế bền vững. Ngăn 
chặn tình trạng suy giảm, suy 
thoái, phục hổi các nguồn tài

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BIẾN Đổl KHÍ HẬU 
GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2050
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nguyên. Tập trung bảo vệ, 
phục hồi tài nguyên nước. 
Khai thác hợp lý, hiệu quả 
diện tích đất chưa sử dụng, 
đất bãi bổi ven sông, ven 
biển cho phát triển rừng, 
phát triển cây xanh ỗ dô thị 
và khu công nghiệp. Xây 
dựng một nền nông nghiệp 
thông minh, hiện đại, thích 
ứng hiệu quả với biến đổi khí 
hậu và có giá trị gia tăng cao; 
bảo đảm vững chắc an ninh 
lương thực và cân bằng dinh 
dưỡng quốc gia. Từ nay đến 
năm 2030, tập trung chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
theo hướng thích ứng thông 
minh với biến đổi khí hậu, 
phát triển chuỗi giá trị nông, 
lâm, thủy sản bền vững; bảo 
đảm an ninh lương thực và 
cân bằng dinh dưỡng quốc 
gia; quy hoạch vùng sản 
xuất, phát triển nông nghiệp 
hàng hóa tập trung quy mô 
lớn theo hướng hiện đại, ứng 
dụng công nghệ cao và các 
tiến bộ khoa học;...

Quản lý, bảo vệ nghiêm 
ngặt rừng tự nhiên hiện có; 
tăng cường khả năng phòng 
hộ của rừng đẩu nguồn, rừng

ven biển; phát triển rừng 
trồng gỗ lớn và phục hổi 
cảnh quan rừng; quản lý bền 
vững tài nguyên rừng gắn 
với bảo vệ đa dạng sinh học 
và nâng cao dịch vụ hệ sinh 
thái; tăng cường sự tham gia 
của cộng đổng trong bảo vệ, 
quản lý và phát triển rừng 
nhằm cải thiện sinh kế, tăng 
thu nhập và cơ hội việc làm 
trong lâm nghiệp. Từ nay đến 
năm 2030, tập trung bảo vệ 
và hạn chế tối đa chuyển 
đổi rừng, đặc biệt là rừng tự 
nhiên; đẩy mạnh phục hổi 
và nâng cao chất lượng và 
khả năng phòng hộ của rừng 
ven biển, rừng phòng hộ đầu 
nguồn; củng cố và kiện toàn 
hệ thống giám sát, đánh giá 
và ứng phó khẩn cấp với cháy 
rừng; tăng tỷ lệ cây xanh tại 
các đô thị.

- Xây dựng, nâng cấp, 
cải tạo cơ sỡ hạ tầng đô thị, 
các điểm dân cư tập trung, 
khu công nghiệp, khu tái định 
cư ven biển và hải đảo; phát 
triển các khu đô thị, đô thị 
ven biển, trung tâm du lịch 
biển, du lịch sinh thái, di tích 
lịch sử văn hóa; chống ngập
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lụt cho dô thị trong điều kiện 
biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng. Từ nay đến năm 
2030, ưu tiên xây dựng các 
công trình xanh và phát triển 
cây xanh đô thị; nâng cấp hệ 
thống tiêu thoát nước, phòng 
chống ngập lụt do mưa lớn, 
lũ, triều cường, nước dâng do 
bão cho các đô thị lớn, đô thị 
ven biển; nâng cấp, cải tạo 
các công trình giao thông tại 
các khu vực có rủi ro thiên tai 
cao và dễ bị tổn thương do 
biến dổi khí hậu; phát triển, 
hoàn thiện mạng lưới đường 
bộ cao tốc, hệ thống giao 
thông kết nối liên vùng.

- Phát triển các mô 
hình sinh kế bền vững; chú 
trọng đào tạo, chuyển đổi 
nghề và hỗ trợ công nghệ, 
tiếp cận các nguồn vốn cho 
người dân ở những vùng 
chịu nhiều rủi ro, dễ bị tổn 
thương trước tác động của 
biến đổi khí hậu. Nâng cao 
nhận thức, kiến thức, năng 
lực quản lý rủi ro thiên tai 
và thích ứng với biến đổi khí 
hậu cho cán bộ, hội viên 
phụ nữ, thanh thiếu niên, 
người dân, đặc biệt ở vùng

có nguy cơ cao về thiên tai.
- Từ nay đến năm 2030, 

tập trung phát triển tiềm lực 
khoa học và công nghệ phục 
vụ dự báo, cảnh báo khí tượng 
thủy văn và thiên tai ngang 
tầm các nước phát triển khu 
vực châu Á. Xã hội hóa một 
số hoạt động quan trắc, theo 
dõi, giám sát khí hậu cực 
đoan, ưu tiên đối với hệ thống 
đo mưa tự động. Hoàn thành 
đánh giá, phân vùng rủi ro 
khí hậu, thiên tai và lập bản 
đổ cảnh báo thiên tai; xây 
dựng và hoàn thiện cơ sở dữ 
liệu quốc gia về biến đổi khí 
hậu... Tăng cường năng lực 
phòng chống lũ quét, sạt lỏ 
đất, phòng chống bão, phòng 
chống lũ lớn và lũ cực đoan; 
phòng chống tác hại của 
hạn hán, triều cường và xâm 
nhập mặn.

- Quy hoạch, đầu tư, bố 
trí di dời, sắp xếp lại các khu 
dân cư ỏ những vùng thường 
xuyên chịu tác động của khí 
hậu cực đoan. Tăng cường 
các biện pháp bảo đảm an 
toàn cho người dân. Nâng 
cao năng lực cho các lực 
lượng tìm kiếm, cứu hộ - cứu
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nạn, bảo đảm an ninh, trật 
tự an toàn xã hội. Thực hiện 
bảo hiểm cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, tài sản của 
doanh nghiệp và xã hội.

- Xây dựng và thực hiện 
kế hoạch hành động giảm 
phát thải khí Metan... Đẩy 
mạnh thực hiện các giải pháp 
phát triển năng lượng sạch, 
sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả và các giải pháp 
công nghệ đột phá trong 
tương lai, đồng thời bảo đảm 
an ninh năng lượng quốc gia. 
Tăng cường thực hiện các giải 
pháp sử dụng năng lượng tiết 
kiệm, hiệu quả và thúc đẩy 
chuyển sang sử dụng năng 
lượng sạch trong lĩnh vực 
công nghiệp, nông nghiệp, 
giao thông vận tải, dịch vụ, 
thương mại và dân dụng...

- Bảo vệ diện tích rừng 
tự nhiên hiện có ồ vùng đồi 
núi và ven biển nhằm kiểm 
soát nghiêm ngặt chuyển đổi 
rừng, mất rừng và suy thoái 
rừng để giảm phát thải khí 
nhà kính. Trồng mới rừng 
phòng hộ, rừng đặc dụng 
bằng các loài cây bản địa để 
tăng cường hấp thụ Carbon.

Quản lý rừng bền vững và 
chứng chĩ rừng để giảm phát 
thải từ kiểm soát mất rừng và 
suy thoái rừng, cháy rừng và 
đốt sinh khối; tăng hấp thụ 
khí nhà kính thông qua tăng 
chất lượng rừng, bảo tồn đã 
dạng sinh học và nâng cao 
dịch vụ hệ sinh thái. Phát 
triển các mô hình quản lý 
tổng hợp chất thải rắn. cả i 
tiến, phát triển và ứng dụng 
công nghệ trong sản xuất vật 
liệu xây dựng; phát triển và 
sử dụng vật liệu xây dựng 
tiết kiệm năng lượng, vật liệu 
xanh trong lĩnh vực nhà ỗ và 
thương mại. Xây dựng, hoàn 
thiện cơ chế phối hợp liên 
vùng, liên ngành trong ứng 
phó với biến đổi khí hậu; cơ 
chế thực hiện trách nhiệm 
trong ứng phó với biến đổi 
khí hậu đối với các cơ quan 
nhà nước, tổ chức chính trị - 
xã hội, doanh nghiệp.

- Đa dạng hóa phương 
thức thông tin, khai thác các 
lợi thế của công nghệ số, 
nâng cao chất lượng truyền 
thông trên các phương tiện 
thông tin dại chúng nhằm 
cung cấp đầy đủ, chính xác,
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kịp thời các thông tin về dự 
báo khí tượng thủy văn, dự 
báo, cảnh báo thiên tai cho 
cơ quan chính quyền các 
cấp, tổ chức, hộ gia đình. 
Bảo tổn, phát huy văn hóa 
truyền thống, tri thức địa 
phương, đặc biệt chú trọng 
vai trò của nghệ nhân trong 
ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Rà soát, sửa đổi, bổ sung các 
cơ chế, chính sách tạo thuận 
lợi để thu hút các dòng vốn 
đầu tư cho ứng phó với biến 
đổi khí hậu, khuyến khích sự

Với mục tiêu: “Góp
phẩn hỗ trợ 22 huyện nghèo 
thuộc 17 tỉnh trong phạm vi 
Quyết định này phấn đấu 
thoát khỏi tình trạng nghèo, 
đặc biệt khó khăn đến năm 
2025 theo quy định tại Quyết 
định số 36/2021/QĐ-TTg 
ngày 13/12/2021 của Thu 
tướng Chính phủ về tiêu chí 
xác định huyện nghèo, xã 
đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang, ven biển và hải đảo

tham gia của doanh nghiệp, 
người dân thực hiện các hoạt 
động thích ứng với biến đổi 
khí hậu, giảm phát thải khí 
nhà kính, xây dựng cộng 
đổng phát thải thấp, quản lý, 
sử dụng hợp lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường gắn với 
phát triển sinh kế bền vững. 
Thúc đẩy hoạt động ngoại 
giao khí hậu; thúc đẩy hợp 
tác quốc tế trong nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng các 
công nghệ giảm phát thải khí 
nhà kính...

giai đoạn 2021 - 2025. Tại 
các huyện nghèo thuộc phạm 
vi Quyết định này phấn đấu, 
tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ 
lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo 
đa chiều) giảm 6% - 7%/năm, 
quy mô hộ nghèo và hộ cận 
nghèo đa chiều cuối kỳ giảm 
ít nhất 60% so với đầu kỳ 
theo chuẩn nghèo đa chiều 
giai đoạn 2022 - 2025. Đến 
năm 2025, thu nhập của hộ 
nghèo, hộ cận nghèo trên địa

MỘT SỐ NỘI DUNG Hỗ TRỢ 22 HUYỆN NGHÈO 
THUỘC 17 TỈNH THOÁT KHỎI TÌNH TRẠNG NGHÈO, 

ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
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bàn các huyện nghèo thuộc 
phạm vi Quyết định phấn 
đấu tăng 1,8 lần so với năm 
2020”, Quyết định số 880/ 
QĐ-TTg, ngày 22/7/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: 

Phạm vi thực hiện là hỗ 
trợ đối với 22 huyện nghèo 
thuộc 17 tỉnh quy định tại 
Quyết định số 353/QĐ-TTg, 
ngay 15/3/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
danh sách huyện nghèo, xã 
đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang, ven biển và hải đảo 
giai đoạn 2021 - 2025. Đó là 
các huyện: Bắc Mê, Quản 
Bạ (tỉnh Hà Giang); Văn 
Quan (tỉnh Lạng Sơn); Sơn 
Động (tỉnh Bắc Giang); Hà 
Quảng, Trùng Khánh (tĩnh 
Cao Bằng); Bắc Hà (tỉnh Lào 
Cai); Mường Ảng, Tuần Giáo 
(tỉnh Điện Biên); Phong Thổ 
(tỉnh Lai Châu); Thuận Châu 
(tỉnh Sơn La); Đà Bắc (tỉnh 
Hòa Bình); Thường Xuân, Bá 
Thước (tỉnh Thanh Hóa); A 
Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế); 
Phước Sơn, Bắc Trà My (tỉnh 
Quảng Nam); An Lão (tỉnh 
Bình Định); Khánh Sơn (tĩnh 
Khánh Hòa); M’Đrắk (tỉnh

Đắk Lắk); Đắk Giong (tỉnh 
Đắk Nông); Tri Tôn (tỉnh An 
Giang).

Nội dung hỗ trợ dựa 
trên quy định tại Tiểu dự án 
2 thuộc Dự án 1 Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 
2021 - 2025 ban hành kèm 
theo Quyết định số 90/QĐ- 
TTg, ngày 18/01/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ, 22 
huyện nghèo thuộc 17 tỉnh 
trong phạm vi Quyết định này 
được hỗ trợ bổ sũng trực tiếp 
nội dung sau: Hỗ trợ đầu tư 
trọng tâm, trọng điểm và duy 
tu, bảo dưỡng một số công 
trình giao thông liên xã trên 
địa bàn huyện nghèo phục 
vụ phát triển sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, lưu thông 
hàng hóa nhằm tạo sự đột 
phá, tạo động lực phát triển, 
tăng trưởng kinh tế, nâng cao 
thu nhập cho người dân.

Vốn và cơ cấu nguồn 
vốn thực hiện Quyết định này 
thực hiện theo quy định tại 
Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 1 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021 - 2025 ban hành
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kèm theo Quyết định số 90/ 
QĐ-TTg, ngay 18/01/2022 
của Thủ tướng Chính phủ.

Việc phân bổ vốn hỗ trợ 
bổ sung trực tiếp ngân sách 
Trung ương thực hiện theo 
quy định tại khoản 1, Điều 
5 và Điều 12, Quyết định 
số 02/2022/QĐ-TTg, ngày 
18/01/2022 của Thu tướng 
Chính phủ quy định nguyên 
tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn ngân sách Trung ương 
và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân 
sách địa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bển vững giai 
đoạn 2021 - 2025. Mức chi, 
việc lập dự toán, chấp hành 
và thanh toán, quyết toán kinh 
phí duy tu bảo dưỡng Tiểu dự 
án 2 thuộc Dự án 1 thực hiện 
như đối với công trình duy tu 
bảo dưỡng được quy định tại 
Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 1, 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021 - 2025 ban hành 
kèm theo Quyết định số 90/ 
QĐ-TTg, ngay 18/01/2022 
cũa Thủ tướng Chính phủ. 
Đối với tỉnh có từ 2 huyện 
nghèo trở lên, vốn ngân sách

Trung ương hỗ trợ bổ sung 
trực tiếp tối đa 50% tổng số 
huyện nghèo của tĩnh, thứ 
tự ưu tiên theo tiêu chí thu 
nhập bình quân đầu người 
cao hơn, tỷ lệ nghèo đa chiểu 
thấp hơn của địa bàn huyện 
nghèo. Căn cứ nguồn vốn 
ngân sách Trung ương được 
giao, ủy ban nhân dân cấp 
tĩnh đề xuất vốn ngân sách 
địa phương bảo đảm thực 
hiện đầy đủ các mục tiêu, 
nhiệm vụ của Quyết định này 
để trình cấp có thẩm quyền 
theo quy định.

Để thực hiện mục tiêu 
trên, cần triển khai thực 
hiện một số giải pháp quan 
trọng như: Đẩy mạnh công 
tác truyền thông, nâng cao 
nhận thức của các cấp, các 
ngành về ưu tiên tập trung, 
lồng ghép các nguồn lực hỗ 
trợ huyện nghèo phấn dấu 
hoàn thành mục tiêu thoát 
khỏi tình trạng nghèo, đặc 
biệt khó khăn. Tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn thực hiện hiệu 
quả Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025
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trên địa bàn huyện nghèo, 
ưu tiên lồng ghép triển khai 
các dự án giảm nghèo nhằm 
tạo sinh kế, việc làm, nâng 
cao thu nhập cho người dân. 
Triển khai các dự án giảm 
nghèo cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo 
và người dân sinh sống trên 
địa bàn huyện nghèo theo 
các mô hình tổ chức sản 
xuất (doanh nghiệp, hợp 
tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ 
gia đình, cộng đổng dân cư) 
phù hợp với đặc điểm tình 
hình địa phương. Hỗ trợ kết

Đề án “Ngày Tôn vinh 
tiếng Việt trong cộng đồng 
người Việt Nam ô nước ngoài 
giai đoạn 2023 - 2030” (được 
Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 930/ 
QĐ-TTg, ngày 3/8/2022) 
đã đề xuất chọn ngày 8/9 
là Ngày Tôn vinh tiếng Việt 
trong cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài và kế 
hoạch triển khai như sau:

Đề án được triển khai

nối việc làm thành công cho 
người lao động có nhu cầu. 
Huy động nguồn lực từ các 
doanh nghiệp, người dân và 
cộng đồng tham gia đóng 
góp bằng tiền, tài sản, hiện 
vật hoặc ngày công lao động 
theo nguyên tắc tự nguyện; 
khuyến khích các địa phương 
áp dụng hình thức việc làm 
công dể tạo điều kiện cho 
người dân có thêm thu nhập 
khi tham gia thi công công 
trình trên địa bàn huyện 
nghèo; vốn huy động hợp 
pháp khác...

trong giai đoạn 2023 - 2030, 
đồng thời với “Chiến lược 
Ngoại giao văn hóa đến năm 
2030” được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 2013/QĐ-TTg, ngày 
30/11/2021. Các hoạt động 
hướng tới Ngày Tôn vinh tiếng 
Việt sẽ được triển khai trong 
cả năm và có thể tổ chức 
lổng ghép vào các dịp lễ hội, 
kỷ niệm các ngày lễ trọng đại 
của đất nước. Đối tượng là

NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG 
NGƯỜI VIỆT NAM ở NƯỚC NGOÀI
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cộng đổng người Việt Nam ở 
nước ngoài trên toàn thế giới, 
nhất là thế hệ trẻ; chú trọng 
triển khai Đề án tại các địa 
bàn có đông người Việt Nam 
sinh sống và các địa bàn mà 
tiếng Việt và văn hóa Việt 
có nguy cơ bị mai một; các 
chuyên gia giáo dục, giáo 
viên dạy tiếng Việt, sinh viên, 
thế hệ trẻ trong nước quan 
tâm đến hoạt động văn hóa, 
xã hội, giảng dạy, giao lưu 
ngôn ngữ, các thân nhân của 
kiều bào; người nước ngoài 
trong và ngoài lãnh thổ Việt 
Nam có thiện cảm, đang sử 
dụng và có nhu cầu sử dụng 
tiếng Việt.

Hình thức triển khai: 
thông qua các Cơ quan đại 
diện Việt Nam ỏ nước ngoài, 
kết hợp với các hoạt động tổ 
chức trong nước, lồng ghép 
vào các hoạt động của ủy 
ban Nhà nước về người Việt 
Nam ở nước ngoài; lồng 
ghép với các hoạt động của 
các hội đoàn người Việt Nam 
ở nước ngoài; đảm bảo tiết 
kiệm, tổ chức theo hình thức 
trực tiếp kết hợp trực tuyến, 
đổng thời phát triển các nền

tảng số, mạng xã hội tạo 
điều kiện cho người Việt Nam 
ở nước ngoài dễ tìm kiếm và 
theo dõi; kết hợp với các cơ 
sỗ giáo dục giảng dạy và đào 
tạo tiếng Việt, văn hóa Việt 
trong nước, các hoạt động 
của thanh niên trong việc 
hỗ trợ, kết nghĩa các bạn trẻ 
trong giao lưu văn hóa, giao 
lưu ngôn ngữ, các hoạt động 
của các hội đoàn liên quan 
đến thân nhân kiều bào, 
khuyến học (Hội Liên lạc 
với người Việt Nam ở nước 
ngoài, Hội Khuyến học, Hội 
đồng hương, Hội Ngôn ngữ 
học Việt Nam...); huy động sự 
tham gia của các địa phương, 
tổ chức các hoạt động tôn 
vinh tiếng Việt luân phiên 
tại các địa phương; tạo điều 
kiện dể các địa phương đưa 
các tác phẩm văn hóa, nghệ 
thuật truyền thống đặc sắc 
của địa phương gắn với sử 
dụng và làm phong phú tiếng 
Việt nhằm giới thiệu, quảng 
bá đến cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài. Lồng 
ghép các nội dung về tôn 
vinh tiếng Việt, khuyến khích 
sử dụng tiếng Việt trong việc
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ban hành, triển khai các hoạt 
động của các địa phương 
nhằm xúc tiến đầu tư, thương 
mại, du lịch; các hoạt động 
ngoại giao văn hóa, thể thao; 
các hoạt động hợp tác, thu 
hút về khoa học, công nghệ... 
trong nước và tại các nước 
trên thế giới.

Các nhiệm vụ, giải pháp 
thực hiện: Hằng năm tổ chức 
Ngày Tôn vinh tiếng Việt 8/9 
nhằm nâng cao nhận thức của 
cộng đổng người Việt Nam ỗ 
nước ngoài về tiếng Việt, tôn 
vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng 
Việt trong cộng đồng, tổng 
hợp, đánh giá về tình hình, 
nhu cầu sử dụng tiếng Việt, 
khuyến khích kiều bào tìm 
hiểu về ngôn ngữ, văn hóa 
Việt Nam (Tổ chức Hội nghị 
kỷ niệm Ngày Tôn vinh tiếng 
Việt hằng năm, hình thức 
trực tiếp kết hợp trực tuyến, 
ket nối với các điểm cầu Cơ 
quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài với sự tham gia 
của cộng đồng, các tổ chức 
giáo dục trong nước, Hội 
Liên lạc với người Việt Nam 
ở nước ngoài, Hội khuyến 
học, Hội Ngôn ngữ học Việt

Nam...). Định kỳ tổ chức cuộc 
thi tìm kiếm và phong tặng 
danh hiệu “Đại sứ tiếng Việt 
ở nước ngoài” thông qua các 
hoạt động vì cộng đổng, được 
cộng đồng thừa nhận, có 
sức ảnh hưởng như: tồ chức 
hệ thống giáo trình dạy tiếng 
Việt có uy tín, được nhiều kiều 
bào tin dùng; có sáng kiến 
xây dựng tủ sách/hệ thống 
tư liệu học tiếng Việt cho các 
em thiếu nhi người Việt Nam 
ở nước ngoài; có dự án - mô 
hình lớp học tiếng Việt hỗ 
trợ miễn phí cho thanh thiếu 
niên kiều bào; từng đạt giải 
thưởng về tiếng Việt ở cấp 
độ quốc gia thông qua các 
kỳ thi liên quan đến tài năng 
tiếng Việt, các cuộc thi liên 
quan dến tiếng Việt (sáng 
tác thơ, bài hát, hùng biện, 
kể chuyện...). Đại sứ tiếng 
Việt ở nước ngoài có nhiệm 
vụ lên kế hoạch bài bản, hệ 
thống thực hiện quảng bá 
tiếng Việt thông qua các hoạt 
động công chúng, truyền 
thông, báo chí, nghệ thuật... 
hướng đến cộng đồng. Tổ 
chức chương trình biểu diễn 
nghệ thuật “Tiếng Việt thân
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thương” tại Việt Nam hoặc ở 
nước ngoài, có sự tham gia 
của cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài, biểu diễn 
nghệ thuật ở trong nước và 
tại các nước có đông cộng 
đồng người Việt Nam; kết 
hợp cùng các nghệ sĩ Việt 
Nam ở nước ngoài thực hiện 
những sản phẩm nghệ thuật 
quảng bá tiếng Việt trong 
cộng đổng. Các cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài 
phối hợp với chính quyền và 
các đại sứ quán ở nước sở tại 
tổ chức các hoạt động quảng 
bá ngôn ngữ các nước, lồng 
ghép Chương trình Ngày Tôn 
vinh tiếng Việt với các hoạt 
động đối ngoại tại địa bàn. 
Tổ chức các buổi tọa đàm 
tìm kiếm các mô hình dạy và 
học tiếng Việt cho cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài 
(đặc biệt là các mô hình 
giảng dạy, giao lưu trực tuyến 
với sự tham gia của các giáo 
viên, sinh viên, thanh niên 
và thân nhân kiều bào trong 
nước cũng như các hoạt động 
ngoại khóa tiếng Việt, trại hè 
cho con em kiểu bào). Nhân 
dịp Ngày Tôn vinh tiếng Việt

hằng năm, Bộ Ngoại giao 
phối hợp với các bộ, ngành, 
cơ quan (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; Hội Liên lạc 
với người Việt Nam ở nước 
ngoài; Hội Ngôn ngữ học 
Việt Nam...), các địa phương 
tổ chức chương trình “Tri ân” 
ghi nhận, động viên các cá 
nhân, gia đình, tổ chức, hội 
đoàn có đóng góp tích cực 
trong phong trào giữ gìn và 
lan tỏa tiếng Việt trong cộng 
đồng. Đồng thời, tri ân và ghi 
nhận những dóng góp của 
các tổ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp, giáo viên, thanh niên 
và thân nhân kiều bào trong 
nước có sáng kiến, đóng góp 
cho hoạt động phát triển, 
duy trì tiếng Việt trong cộng 
đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài. Chính thức ra mắt 
Cổng thông tin phục vụ Kênh 
đào tạo trực tuyến tiếng Việt 
cho người Việt Nam ỗ nước 
ngoài do Đại học Quốc gia 
Hà Nội chủ trì và điều phối. 
Đẩy mạnh công tác thông 
tin, quảng bá trong và ngoài 
nước hưởng ứng Ngày Tôn 
vinh tiếng Việt...ũ
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 
TÌNH HÌNH THẾ G iớ i

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN 
LẦN THỨ 55 (AMM-55)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao ÃSEAN lần thứ 55 (AMM- 
55) và các hội nghị liên quan, 
trong các khuôn khổ ASEAN, 
ASEAN+1, ASEAN+3, Hội 
nghị Cấp cao Đông Á (EAS) 
và Diễn đàn Khu vực ASEAN 
(ARF) đã diễn ra tạ i Thủ đô 
Phnom Penh, Campuchia. 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi 
Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn 
Việt Nam tham dự Hội nghị.

Các hội nghị lần này 
mang nhiều ỷ nghĩa quan 
trọng. Đây là lần đầu tiên Hội 
nghị AMM được tổ chức trực 
tiếp sau hơn 2 năm gián đoạn 
do dịch bệnh COVID-19 Hội 
nghị AMM là một trong những 
hoạt động quan trọng nhất 
của ASEAN trong năm, hội 
tụ đông đủ nhất Bộ trưởng 
Ngoại giao các nước ASEAN

và các đối tác cả trong và 
ngoài khu vực. Điều này 
phản ánh mong muốn của 
các nước sớm nối lại trao đổi, 
hợp tác với khu vực, cho thấy 
vai trò của ASEAN tiếp tục 
được các nước ủng hộ và coi 
trọng.

Trải qua 19 phiên họp 
liên tục trong hơn 3 ngày, với 
sự tham gia của ngoại trưởng 
và đại diện đến từ 38 quốc 
gia, các hội nghị lần này là 
dịp dể các nước đánh giá lại 
toàn bộ tiến trình hợp tác của 
ASEAN và giữa ASEAN với 
các đối tác trong năm qua, 
để từ đó đề ra định hướng 
trong thời gian tới. Nội dung 
được trao đổi tại các hội nghị 
tập trung vào các vấn đề: 
Hợp tác ứng phó dịch bệnh, 
nâng cao năng lực y tế; thúc
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đẩy phục hồi, thương mại, 
đầu tư, ổn định chuỗi cung 
ứng, hợp tác tiểu vùng, kết 
nối; phối hợp ứng phó với 
biến đổi khí hậu, khoảng 
cách phát triển, môi trường, 
an ninh năng lượng và lương 
thực... Cùng với đó, trên tinh 
thần đối thoại thẳng thắn và 
thực chất, ASEAN và các 
đối tác đã trao đổi sâu rộng 
về nhiều vấn đề cùng quan 
tâm ỏ khu vực và thế giới 
như: Biển Đông, Myanmar, 
Triều Tiên, Ukraine và Eo 
biển Đài Loan... Qua đó, 
khẳng định vai trò và giá trị 
chiến lược của các cơ chế do 
ASEAN dẫn dắt trong thúc 
đẩy đối thoại và hợp tác, tạo 
diễn đàn để các nước trao 
đổi quan điểm của nhau, góp 
phần nâng cao hiểu biết, thu 
hẹp khác biệt và thúc đẩy 
lòng tin.

Kết thúc Hội nghị, Bộ 
trưởng Ngoại giao các nước 
ASEAN dã thông qua “Thông 
cáo chung AMM-55” phản 
ánh các nội dung thảo luận, 
thể hiện sự đoàn kết, thống 
nhất và trách nhiệm của

ASEAN, đúng như tinh thần 
chủ đề của năm Chủ tịch 
2022 “ASEAN Hành động - 
Cùng ứng phó các thách thức 
chung”. Đồng thời, ASEAN 
và các đối tác cũng đã thông 
qua nhiều văn kiện hợp tác 
quan trọng, làm cơ sỗ tiếp 
tục thúc đẩy và làm sâu sắc 
quan hệ trong thời gian tới.

Tại tất cả các hội nghị, 
Đoàn Việt Nam tiếp tục có 
nhiều đóng góp quan trọng 
vào thành công chung của 
các hội nghị. Trao đổi các 
vấn đề quốc tế, khu vực thời 
gian gần đây, Bộ trưỏng Bộ 
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 
nhấn mạnh tầm quan trọng 
của xây dựng lòng tin, kêu 
gọi kiềm chế, giải quyết 
tranh chấp, bất đồng bằng 
các biện pháp hòa bình, tuân 
thủ luật pháp quốc tế, Hiến 
chương Liên hợp quốc, Hiệp 
ước Thân thiện và Hợp tác 
ở Đông Nam Á (TAC); đồng 
thời tái khẳng định lập trường 
nguyên tắc của ASEAN về 
Biển Đông; kêu gọi xây dựng 
Biển Đông thành vùng biển 
của hòa bình và ổn định,
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tiếp tục thực hiện nghiêm 
túc Tuyên bố về ứng xử của 
các bên ở Biển Đông (DOC) 
và xây dựng Bộ Quy tắc 
ứng xử ở Biển Đông (COC) 
hiệu lực, hiệu quả, phù hợp 
với luật pháp quốc tế, trong 
đó có Công ước Liên hợp 
quốc về Luật Biển năm 1982 
(UNCLOS 1982). Trao đổi về 
hợp tác trong ASEAN và với 
các đối tác, Đoàn Việt Nam 
đã có nhiều đóng góp cụ 
thể, để xuất các sáng kiến 
liên quan đến tiến trình xây 
dựng Cộng đồng ASEAN, 
định hướng phát triển cho 
ASEAN sau năm 2025, thúc 
đẩy phục hồi, phát triển tiểu

*TỔ chức Y tế  Thế giới 
(WHO) ban bố  tình trạng y  tế  
khẩn cấp toàn cầu:

Ngày 23/7/2022, WHO 
quyết định ban bố tình trạng 
y tế khẩn cấp toàn cầu vì làn 
sóng bùng phát các ca mắc 
bệnh đậu mùa khỉ tại nhiều 
ndi trên thế giới. Đây là mức 
cảnh báo cao nhất của WHO

vùng, cũng như ứng phó với 
các thách thức an ninh truyền 
thống và phi truyền thống.

Trước và trong các Hội 
nghị, Đoàn Việt Nam đã 
tham gia tích cực, đóng góp 
cân bằng, hài hòa vào nội 
dung các văn kiện, dung hòa 
khác biệt giữa các nước, bảo 
đảm đoàn kết, thống nhất 
của ASEAN. Điều này thể 
hiện sự tiếp nối các cam kết 
và trách nhiệm của Việt Nam 
đối với khu vực và với công 
việc chung của ASEAN. Các 
ý kiến của Việt Nam nhận 
được sự ủng hộ của các nước 
và được phản ánh trong văn 
kiện của các hội nghị.

liên quan tới sự bùng phát của 
bệnh đậu mùa khỉ. Tổng giám 
đốc WHO, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus nhận định, mối 
đe dọa của bệnh đậu mùa 
khỉ hiện ở mức độ vừa phải 
trên toàn cầu, ngoại trừ ở 
châu Âu là mức cao. WHO 
cho biết, gần một nửa trong 
số những nước phát hiện
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bệnh đậu mùa khỉ vào thời 
điểm hiện nay đã đảm bảo 
khả năng tiếp cận vaccine 
ngừa căn bệnh này.

*Một số  dự báo về tăng 
trưởng kinh tế  toàn cầu năm 
2022,2023:

Ngày 26/7/2022, trong 
báo cáo cập nhật “Triển 
vọng kinh tế thế giới” , Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ 
dự báo tăng trưởng tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) toàn 
cầu năm 2022 xuống 3,2%, 
so với mức dự báo 3,6% vào 
hồi tháng 4-2022. IMF cho 
biết, GDP toàn cầu giảm 
trong quý 11-2022 do suy 
giảm kinh tế ở Trung Quốc 
và Nga. về  tăng trưởng của 
năm 2023, IMF cũng hạ dự 
báo GDP toàn cầu năm 2023 
từ mức 3,6% đưa ra hồi tháng 
4-2022 xuống còn 2,9% do 
tác động của chính sách tiền 
tệ bị thắt chặt.

Trong đó, mức tăng 
trưởng kinh tế của một số 
nền kinh tế lớn cũng được 
IMF dự báo giảm: Kinh tế Mỹ 
sẽ ghi nhận mức tăng trưởng 
2,3% trong năm 2022 và

1% năm 2023. Kể từ tháng 
4-2022, IMF đã 2 lẩn hạ dự 
báo tăng trưởng kinh tế Mỹ 
do nhu cầu giảm ở nền kinh 
tế lớn nhất thế giới. Kinh tế 
Trung Quốc năm 2022 giảm 
còn 3,3% từ mức 4,4% đưa 
ra hổi tháng 4-2022, do dịch 
COVID-19 bùng phát dẫn tới 
nhiều thành phố lớn ở Trung 
Quốc áp đặt phong tỏa, 
khiến hoạt động sản xuất 
và làm tình trạng gián đoạn 
chuỗi cung ứng thế giới trở 
nên trầm trọng hơn.

Với Khu vực dồng tiền 
chung châu Âu (Eurozone), 
IMF giảm dự báo tăng trưởng 
năm 2022 từ 2,8% đưa ra hồi 
tháng 4-2022 xuống 2,6% do 
lạm phát gia tăng bắt nguồn 
từ cuộc xung đột ở Ukraine. 
Trong khi đó, kinh tế Nga dự 
báo sẽ giảm khoảng 6% trong 
năm 2022 do các biện pháp 
trừng phạt của phương Tây 
và kinh tế nước này sẽ giảm 
thêm 3,5% vào năm 2023.

Về lạm phát, IMF dự 
báo, tỷ lệ lạm phát trong năm 
2022 ở các nền kinh tế phát 
triển sẽ lên tới 6,6%, tăng so
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với mức dự đoán 5,7% đưa ra 
hồi tháng 4-2022. Trong khi 
đó, tỷ lệ lạm phát ở các nền 
kinh tế phát triển sẽ tiếp tục 
tăng trong một thời gian dài 
hơn so với dự đoán trước đây. 
Còn tỷ lệ lạm phát ở các thị 
trường mới nổi và các nước 
đang phát triển hiện dự báo 
sẽ lên tới 9,5% năm 2022, 
tăng so với mức dự báo 8,7% 
IMF đưa ra hồi tháng 4-2022. 
IMF cũng cảnh báo những rủi 
ro do lạm phát leo thang và 
cuộc xung đột ở Ukraine đang 
trở thành hiện thực, điều này 
có thể đẩy nền kinh tế thế 
giới tới bờ vực suy thoái.

*Chuyến thăm tran của 
Tổng thống Nga Vladimir 
Putin:

Ngày 19/7/2022, Tổng 
thống Nga V .Putin đã đến 
Thủ đô Tehran của Iran. Đây 
là chuyến công du đầu tiên 
của Tổng thống Putin kể từ 
khi Nga phát động chiến dịch 
quân sự đặc biệt ở Ukraine 
vào ngày 24/2/2022 và cũng 
là chuyến thăm Iran lần thứ 
5 của Tổng thống Putin kể 
từ năm 2000. Trong chuyến

thăm, lãnh đạo cấp cao hai 
nước đã trao đổi về vấn đề 
hợp tác song phương và các 
vấn đề quốc tế. Nga và Iran 
đang có tiềm năng hợp tác to 
lớn, từ thương mại đến hành 
lang vận tải Bắc - Nam nối 
Biển Baltic đến các cảng của 
Iran ở Biển Arab. Đáng chú 
ý, trong khuôn khổ chuyến 
thăm, Công ty Dầu khí Quốc 
gia Iran (NIOC) và Tập đoàn 
năng lượng Gazprom của 
Nga đã kỷ thỏa thuận lịch sử 
40 tỷ USD đầu tư vào các dự 
án dầu và khí đốt. Theo một 
số nhà bình luận quốc tế, 
chuyến thăm Iran của Tổng 
thống Putin lần này nhằm tạo 
đối trọng với chuyến thăm 
của Tổng thống Mỹ Joe Biden 
tới Israel và Saudi Arabia. Cả 
hai quốc gia đều đang chịu 
các lệnh trừng phạt của EU 
và Mỹ, vì vậy sự hợp tác giữa 
hai nước trong lĩnh vực năng 
lượng sẽ giúp giảm các hạn 
chế và gia tăng việc bán tài 
nguyên, không loại trừ việc 
châu Âu sẽ buộc phải sử 
dụng phương án “vùng xám” 
để mua nguyên liệu thô của
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Nga và Iran. Bên cạnh đó, 
Iran hiện là thị trường mỗ duy 
nhất cho vũ khí của Nga và 
nước này cũng có kế hoạch 
giảm đôla hóa nền kinh tế và 
từng bước chuyển sang sử 
dụng hệ thống tài chính của 
Nga - SPFS.

*Thỏa thuận xuất khẩu 
ngũ cốc giữa Nga - Ukraine 
và phản ứng của cộng đồng 
quốc tế:

Ngày 22/7/2022, Nga 
và Ukraine đã ký thỏa thuận 
về việc nối lại hoạt động 
xuất khẩu ngũ cốc cho các 
thị trường quốc tế qua Biển 
Đen nhằm giúp xoa dịu cuộc 
khủng hoảng lương thực toàn 
cầu. Theo thỏa thuận, các 
tàu chở ngũ cốc của Ukraine 
có thể ra vào 3 cảng ở thành 
phố Odessa trên Biển Đen.

Phát biểu sau khi chứng 
kiến lễ ký kết, Tổng thư 
ký Liên Hợp quốc Antonio 
Guterres cho biết, thỏa thuận 
trên là động thái tích cực 
chưa từng có giữa Nga và 
Ukraine từ khi Nga tiến hành 
chiến dịch quân sự đặc biệt 
tại Ukraine. Đại diện cấp cao

phụ trách an ninh và đối ngoại 
của Liên minh châu Âu (EU) 
hoan nghênh thỏa thuận, 
cho rằng đây là một bước đi 
đúng hướng, đồng thời kêu 
gọi các bên lập tức thực thi 
thỏa thuận. Nhiều nước hy 
vọng việc thực thi thỏa thuận 
không chĩ giúp bình ổn thị 
trường lương thực thế giới mà 
còn giúp mỡ ra triển vọng 
hòa bình cho cuộc xung đột 
tại Ukraine hiện nay.

Nga và Ukraine là hai 
trong số những nước sản 
xuất ngũ cốc hàng đầu thế 
giới. Cùng với những tác 
động tiêu cực do đại dịch 
COVID-19, cuộc xung đột 
tại Ukraine và các lệnh trừng 
phạt của Mỹ và phương Tây 
nhằm vào Nga đang làm 
gián đoạn nghiêm trọng 
nguồn cung ngũ cốc, đẩy giá 
lương thực toàn cầu lên cao 
và khiến hàng triệu người ở 
những quốc gia nghèo nhất 
rơi vào cảnh đói ăn. Việc giải 
phóng các kho dự trữ ngũ 
cốc sẽ giúp khắc phục tình 
trạng mất an ninh lương thực 
toàn cầu.
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NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG SÁCH TRẮNG 
QUỐC PHÒNG CỦA NHẬT BẢN

Ngày 22/7/2022, Nhật 
Bản đã công bố  Sách Trắng 
Quốc phòng năm 2022. Đây 
là Sách Trắng Quốc phòng 
đầu tiên dưới thời chỉnh phủ 
của Thủ tướng Kishida Fumio. 
Sách Trắng được đưa ra trong 
bối cảnh thế giới có nhiều diễn 
biến phức tạp về an ninh.

Trong bối cảnh cán cân 
quyền lực toàn cầu đang thay 
đổi, cạnh tranh chiến lược 
giữa các nước gia tăng trên 
các lĩnh vực từ chính trị, kinh 
tế, quân sự đến nhiều lĩnh vực 
khác. Trong đó, nổi bật là việc 
Hoa Kỳ và các nước đồng 
minh (trong đó có Nhật Bản) 
gia tăng các biện pháp trừng 
phạt nhằm vào Nga và cuộc 
xung đột tại Ukraine chưa có 
dấu hiệu hạ nhiệt. Cạnh tranh 
chiến lược giữa Mỹ và Trung 
Quốc cũng đang trở nên gay 
gắt hơn. Trung Quốc đang 
tăng cường sức mạnh quân 
sự một cách toàn diện. Trong 
Sách Trắng, Nhật Bản nhận

định, sự cạnh tranh chiến lược 
kể trên đang diễn ra ngày 
càng phức tạp trong bối cảnh 
quốc tế có nhiều biến động, 
được tiến hành thông qua 
nhiều phương thức và công 
cụ. Trong đó, có mạng xã hội 
và “chiến tranh” kết hợp giữa 
các biện pháp quân sự và phi 
quân sự.

Trong nước, các cuộc 
thăm dò dư luận cho thấy 
người dân Nhật Bản có chung 
mối quan ngại với chính phủ 
về môi trường an ninh của 
nước này đang xấu đi cũng 
như ủng hộ việc tăng chi 
tiêu quốc phòng. Chính phủ 
Nhật Bản đưa ra các cam 
kết về đảm bảo mức “tăng 
bền vững” ngân sách quốc 
phòng. Vừa qua, các quan 
chức Nhật Bản đã khuyến 
nghị chính phủ nước này tăng 
gần gấp đôi ngân sách quốc 
phòng thường niên lên mức 
10.000 tỷ Yên (74 tỷ USD), 
đồng thời kêu gọi tăng chi tiêu
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trong lĩnh vực không gian vũ 
trụ và an ninh mạng. Mức đề 
xuất là 2% GDP trở lên (ngân 
sách quốc phòng hàng năm 
cùa nước này vào khoảng 1 % 
GDP, tương đương khoảng 
5.000 tỷ Yên).

Sách Trắng Quốc phòng 
năm 2022 của Nhật Bản bao 
gồm 4 phần. Trong đó, phần 
1 đề cập tới môi trường an 
ninh xung quanh Nhật Bản; 
phần 2 nói về chính sách an 
ninh và quốc phòng của nước 
này; phần 3 mô tả về ba trụ 
cột quốc phòng và phần cuối 
để cập tới các thành phần cốt 
lõi hình thành nên năng lực 
quốc phòng của Nhật Bản. 
Bên cạnh đó, Sách Trắng 
còn có 4 chuyên để đặc biệt, 
tập trung vào các chủ đề “các 
vấn đề an ninh hiện nay”, 
“khả năng răn đe thúc đẩy 
hòa bình”, “các nỗ lực trong 
các chiến trường và lĩnh vực 
mới” và “kiến tạo môi trường 
an ninh mong muốn”. Đáng 
chú ỷ, Nhật Bản dã bổ sung 
thêm 1 chương đề cập riêng 
tới xung đột quân sự Nga - 
Ukraine, 1 chương về việc

tăng cường các hoạt động 
y tế và các đoạn riêng biệt 
liên quan tới cơ sô trí tuệ và 
an ninh kinh tế. Đây là những 
điểm khác biệt với Sách 
Trắng trước đây và cho thấy 
sự bám sát với diễn biến tình 
hình thế giới.

Trong Sách Trắng Quốc 
phòng năm 2022, Nhật Bản 
đưa ra cảnh báo về các mối 
đe dọa leo thang đối với an 
ninh quốc gia, bao gồm hậu 
quả từ cuộc xung đột Nga - 
Ukraine và chuỗi cung ứng 
công nghệ dễ chịu tổn hại. 
Sách Trắng xác định Trung 
Quốc, Nga và Triều Tiên là 
những mối đe dọa chính với 
an ninh của Nhật Bản. Đáng 
chú ý, Nhật Bản nhấn mạnh 
đến yếu tố công nghệ trong 
lĩnh vực quốc phòng. Theo 
Sách Trắng, những tiến bộ 
công nghệ đã làm thay đổi về 
cơ bản bản chất của an ninh. 
Các nước tập trung vào việc 
phát triển và sử dụng cái gọi 
là “các công nghệ thay đổi 
cuộc chơi” , đó là các công 
nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân 
tạo (AI) và công nghệ siêu
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âm, đồng thời đã nhận ra tẩm 
quan trọng của an ninh kinh 
tế cũng như ngăn chặn sự 
thất thoát của các công nghệ 
tiên tiến đó.

Bên cạnh dó, Sách 
Trắng cho rằng, khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương, 
trong dó có Nhật Bản, đang bị 
tác động mạnh bởi các thay 
đổi về cán cân quyền lực toàn 
cẩu và đang đối mặt với nhiều 
thách thức an ninh. Trong bối 
cảnh đó, Sách Trắng khẳng 
định “Nhật Bản sẽ bảo đảm 
hòa bình và an ninh bằng cách 
tăng cường liên minh Nhật - 
Mỹ cũng như năng lực phòng 
thủ riêng của mình và bằng 
cách phát triển thế trận phòng 
thủ liền mạch”. Bên cạnh đó, 
“trên cơ sở Hiến pháp, Nhật 
Bản đang xây dựng một cách 
có hiệu quả lực lượng phòng 
vệ thống nhất, hiệu quả cao 
theo các nguyên tắc cơ bản là 
duy trì chính sách định hướng 
phòng thủ và không trở thành 
một cường quốc có thể tạo 
ra mối đe dọa cho các nước 
khác, trong lúc vẫn duy trì một 
cách chắc chắn Thỏa thuận

an ninh Nhật - Mỹ, tuân thủ 
nguyên tắc dân sự kiểm soát 
lực lượng vũ trang và tuân thủ 
3 nguyên tắc phi hạt nhân”.

Theo truyền thông quốc 
tế, Sách Trắng Quốc phòng 
năm 2022 của Nhật Bản sẽ 
tạo tiền đề quan trọng để 
Chính phủ Nhật Bản gia tăng 
tiềm lực quân sự quốc phòng 
với việc dự kiến kêu gọi mua 
các tên lửa tấn công tầm xa 
hơn, tăng cường năng lực 
không gian và không gian 
mạng, cũng như kiểm soát 
chặt chẽ hơn vấn đề tiếp cận 
công nghệ.

Ngay sau khi Sách Trắng 
của Nhật Bản được công bố, 
Trung Quốc đã lên tiếng phản 
đối, cho rằng “Sách Trắng 
Quốc phòng mới của Nhật 
Bản đã ảnh hưởng dến chính 
sách quốc phòng, sự phát 
triển kinh tế thị trường và các 
hoạt động trên biển hợp pháp 
của Trung Quốc”. Trung Quốc 
cho rằng, Nhật Bản đã “phóng 
đại cái gọi là mối de dọa Trung 
Quốc” và can thiệp vào vấn 
đề nội bộ của Trung Quốc liên 
quan dến Đài Loan...G
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VĂN BẢN MỚI

Nghị quyết s ố  87/NQ-CP, ngày 18/7/2022 về việc tháo gỡ  
khó khăn, vưởng mắc liên quan đến xếp loạ i đố i với các 
doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công 
tác phòng, chống dịch Covid-19

Các doanh nghiệp nhà 
nước tham gia đóng góp vào 
Quỹ vaccine phòng Covid-19 
và ủng hộ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 được 
loại trừ các khoản dã đóng 
góp, ủng hộ công tác phòng, 
chống dịch khi tính toán các 
chĩ tiêu đánh giá hiệu quả 
hoạt dộng, xếp loại doanh 
nghiệp theo quy định tại 
Nghị định số 87/2015/NĐ- 
CP, ngày 6/10/2015 về giám 
sát đầu tư vốn nhà nước vào 
doanh nghiệp, giám sát tài 
chính, đánh giá hiệu quả hoạt 
động và công khai thông tin 
tài chính của doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp 
có vốn nhà nước.

Đối tượng áp dụng là 
các doanh nghiệp nhà nước

thuộc đối tượng thực hiện 
theo quy dịnh tại khoản 3, 
Điều 2, Nghị định số 87/2015/ 
NĐ-CP, ngáy 6/10/2015 của 
Chính phủ về giám sát đầu 
tư vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp, giám sát tài chính, 
đánh giá hiệu quả hoạt động 
và công khai thông tin tài 
chính của doanh nghiệp nhà 
nước và doanh nghiệp có 
vốn nhà nước.

Phạm vi được xem xét 
loại trừ gồm các khoản chi, 
đóng góp cho công tác phòng, 
chống dịch có đầy đủ hổ sơ 
theo quy định tại Nghị định 
số 44/2021/NĐ-CP~ ngày 
31/3/2021 của Chính phủ về 
chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế, thu nhập 
doanh nghiệp đối với khoản
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chi ủng hộ, tài trợ của doanh 
nghiệp, tổ chức cho các hoạt 
động phòng, chống dịch 
Covid-19; các khoản giảm 
doanh thu do miễn/giảm giá, 
phí dịch vụ nhằm hỗ trợ cho 
người dân và doanh nghiệp 
trong thời gian dịch bệnh

theo chủ trương chung của 
Chính phủ hoặc chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ. Nghị 
quyết này có hiệu lực từ ngày 
ký ban hành, áp dụng đối với 
việc đánh giá hiệu quả hoạt 
động, xếp loại doanh nghiệp 
năm 2021 và năm 2022.

Nghị định số50/2022/NĐ-CP ngày2/8/2022 quy định về nghĩ 
hưu ở tuổ i cao hơn đố i với viên chức trong đơn v ị sự  nghiệp 
công lập

Nghị định này quy định 
việc nghỉ hưu ỏ tuổi cao hơn 
đối với viên chức có trình độ 
chuyên môn, kỹ thuật cao 
trong đơn vị sự nghiệp công 
lập và viên chức làm việc 
trong một số lĩnh vực sự 
nghiệp đặc thù.

Nghị định này áp dụng 
đối với viên chức có học hàm 
giáo sư, phó giáo sư; viên 
chức giữ chức danh nghề 
nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn 
trình độ đào tạo là Tiến sĩ 
hoặc chuyên khoa II; giám 
định viên pháp y, giám định 
viên pháp y tâm thần; viên 
chức có chuyên môn, kỹ thuật

cao trong một số lĩnh vực sự 
nghiệp đặc thù theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành.

Nguyên tắc thực hiện 
việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn 
là bảo đảm khách quan, công 
bằng, công khai và đúng quy 
định; việc nghĩ hưu ỏ tuổi cao 
hơn đối với viên chức không 
quá 5 năm (60 tháng), tính 
từ thời điểm viên chức đủ 
tuổi nghĩ hưu theo Nghị định 
số 135/2020/NĐ-CP, ngày 
18/11/2020 của Chính phu 
quy định về tuổi nghỉ hưu; 
trong thời gian thực hiện nghỉ 
hưu ở tuổi cao hơn, viên chức 
chĩ làm nhiệm vụ chuyên
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môn, không giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý và không được 
bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh 
đạo; trong thời gian thực hiện 
nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu 
viên chức có nguyện vọng 
nghĩ làm việc hoặc đơn vị sự 
nghiệp không còn nhu cầu thì 
được giải quyết chế độ hưu trí 
theo quy định của pháp luật.

Viên chức nghỉ hưu ở 
tuổi cao hơn nếu có đủ các 
điều kiện sau dây: Đơn vị sự 
nghiệp công lập có nhu cầu; 
có đủ sức khỏe; không đang 
trong thời gian bị xem xét xử 
lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, 
xét xử hoặc thi hành kỷ luật 
về đảng, chính quyền và có 
đơn đề nghị được kéo dài thời 
gian công tác.

Hàng năm, đơn vị sự 
nghiệp công lập căn cứ định 
hướng phát triển, tình hình 
nhân lực của tổ chức và yêu 
cầu của vị trí việc làm, thông 
báo chủ trương, nhu cầu kéo 
dài thời gian công tác; viên 
chức đáp ứng các điều kiện 
quy định, có đơn đề nghị được 
kéo dài thời gian công tác, gửi 
cấp có thẩm quyền theo phân

cấp quản lý quyết định kéo 
dài trước thời điểm nghĩ hưu 
ít nhất 6 tháng; cấp có thẩm 
quyền theo phân cấp quản lý 
xem xét, đánh giá các điều 
kiện của viên chức có nguyện 
vọng được kéo dài thời gian 
công tác và chủ trương, nhu 
cầu của đơn vị sự nghiệp 
công lập để xem xét, quyết 
định việc kéo dài thời gian 
công tác, thời gian được kéo 
dài đối với từng trường hợp 
viên chức; quyết định kéo dài 
thời gian công tác của viên 
chức được gửi cho tổ chức, cá 
nhân có liên quan trước thời 
điểm nghỉ hưu ít nhất 3 tháng.

Chế độ, chính sách đối 
với viên chức nghĩ hưu ồ 
tuổi cao hơn: Được xác định 
là viên chức nằm trong tổng 
số lượng người làm việc của 
đơn vị sự nghiệp được cấp có 
thẩm quyền giao. Được hường 
chế độ lương theo hạng chức 
danh nghề nghiệp hiện giữ và 
chế độ, chính sách khác theo 
quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 
15/8/2022. □
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Trao đổi kinh nghiệm Ihực liẽn

Những nhiệm vụ trọng tâm 
trong năm học mới

THAI HÒA Với sự chủ động cùng những giải pháp phù 
hợp, ngành giáo dục Sóc Trăng phấn đấu hoàn 

thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng 
tâm đề ra trong năm học 2022'2023, góp phần 

tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu 
quả giáo dục và đào tạo tính nhà.

Năm học 2022 - 2023, 
ngành Giáo dục - 
Đao tạo (G D-ĐT) Sóc 

Trăng thực hiện kế hoạch 
huy động 274.100 học sinh 
đầu năm học. Trong đó, bậc 
Mầm non 49.600 cháu (gồm 
nhà trẻ 3.900 cháu với tỷ lệ 
huy động trong độ tuổi ra 
lớp 16%); Mẫu giáo 45.700 
cháu, tỷ lệ huy động trẻ em 
trong độ tuổi đến trường đạt 
92%; bậc Tiểu học 119.400 
học sinh, tỷ lệ huy động đạt 
99,5%; THCS là 75.200 học
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sinh, tỷ lệ huy động 98% và 
THPT 29.900 học sinh, tỷ lệ 
huy động 69%.

Thực hiện chủ đề năm 
học 2022-2023 theo định 
hướng của Bộ GD-ĐT là 
“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó 
khăn, đổi mới sáng tạo, củng 
cố, nâng cao chất lượng các 
hoạt động giáo dục và đào 
tạo ’) bám sát chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành 
GD-ĐT Sóc Trăng triển khai 
thực hiện quyết liệt các 
nhiệm vụ, giải pháp trọng



tâm để bảo đảm chất lượng 
giáo dục được tốt hơn, bền 
vững hơn trong năm học mới. 
Theo đó, ngành giáo dục đã 
tăng cường phối hợp với các 
cấp chính quyền, đoàn thể 
huy động trẻ em và học sinh 
ra lớp đầu năm học, đặc biệt 
là giáo dục mầm non để đạt 
chĩ tiêu được giao; tiếp tục 
quan tâm công tác duy trì sĩ 
số học sinh ở cấp học phổ 
thông. Trong điều kiện tình 
hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, ngành GD-ĐT 
Sóc Trăng tiếp tục chỉ đạo 
thực hiện Kế hoạch tổng 
thể của ngành thích ứng với 
tình hình dịch COVID-19; 
đồng thời, triển khai nhiệm 
vụ năm học 2022-2023 chủ 
động, linh hoạt để thích ứng 
với tình hình thiên tai, dịch 
bệnh, vừa đảm bảo an toàn 
cho giáo viên, học sinh, vừa 
củng cố và nâng cao chất 
lượng giáo dục.

Bước vào năm học mới, 
ngành giáo dục sẽ tiếp tục 
chú trọng nâng cao chất 
lượng, chuẩn hóa đội ngũ

giáo viên và đội ngũ cán bộ 
quản lý giáo dục các cấp 
nhằm đáp ứng yêu cầu đổi 
mới để thực hiện Chương 
trình giáo dục phổ thông 
(GDPT) 2018 theo Nghị 
quyết số 88/2014/QH13, 
ngày 28/11/2014 của Quốc 
hội về “đổi mới chương trình 
sách giáo khoa giáo dục 
phổ thông” . Năm học mới 
này, toàn ngành có 17.469 
cán bộ quản lý, giáo viên và 
nhân viên; trong đó có 3 tiến 
sĩ, 314 thạc sĩ, 37 cán bộ 
quản lý và giáo viên đang 
học thạc sĩ và 3 nghiên cứu 
sinh. Số lượng cán bộ quản 
lý và giáo viên đạt chuẩn về 
chuyên môn (theo Luật Giáo 
dục 2019) chiếm 87%, trên 
chuẩn là 2,35%. Hiện nay, 
ngành giáo dục đẫ và đang 
tích cực phối hợp với các 
ngành liên quan tham mưu 
UBND tỉnh bổ sung biên 
chế giáo viên cho những 
địa phương còn thiếu trong 
năm học 2022 - 2023 và 
những năm tiếp theo, trong 
đó ưu tiên biên chế tuyển

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 6 9



dụng giáo viên cho các môn 
học mới trong Chương trình 
GDPT 2018; đồng thời, tiếp 
tục sắp xếp đội ngũ cán bộ 
quản lý và giáo viên phù 
hợp với quy mô từng lớp, 
tạo điều kiện dể các trường 
phát triển tốt nhất. Ngoài 
ra, ngành giáo dục của tĩnh 
còn chú trọng triển khai bồi 
dưỡng thường xuyên, bồi 
dưỡng nâng cao năng lực 
quản lý, giảng dạy đáp ứng 
yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, 
chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên các cấp học và thực 
hiện Chương trình GDPT 
2018; thực hiện đào tạo giáo 
viên gắn với nhu cầu để bảo 
đảm đủ về cơ cấu, số lượng, 
chất lượng đáp ứng yêu cầu 
đổi mới giáo dục, trong đó 
đặc biệt bố trí đủ giáo viên 
dạy học các môn Ngoại ngữ 
và Tin học.

Ngành giáo dục tập 
trung thực hiện hiệu quả 
chương trình giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông 
và giáo dục thường xuyên. 
Trong đó, chú trọng công

tác tổ chức nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em đáp ứng yêu cầu của 
chương trình giáo dục mầm 
non trong điều kiện mới và 
triển khai thí điểm Chương 
trình giáo dục mầm non 
mới; nâng cao chất lượng 
thực hiện Chuyên đề “Xây 
dựng trường mầm non 
lấy trẻ làm trung tâm giai 
đoạn 2021-2025” và Đề án 
“Tăng cường chuẩn bị tiếng 
Việt cho trẻ em mầm non 
và học sinh tiểu học vùng 
dân tộc thiểu số giai đoạn 
2016-2020, định hướng đen 
2025” ; quan tâm phát triển 
giáo dục mầm non vùng khó 
khăn và vùng có khu công 
nghiệp; củng cố, duy trì và 
nâng cao chất lượng phổ 
cập giáo dục mầm non cho 
trẻ em 5 tuổi, khuyến khích 
các địa phương có điều kiện 
thực hiện phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ em mẫu 
giáo. Tăng cường quản lý, 
hỗ trợ nâng cao chất lượng 
nhóm, lớp độc lập, tư thục.

Tiếp tục triển khai hiệu
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quả Chương trình GDPT 
2018 đối với lớp 3, lớp 7 và 
lớp 10; đổng thời, củng cố, 
nâng cao chất lượng phổ cập 
giáo dục tiểu học và THCS. 
Theo đó, chú trọng đổi mới 
công tác quản lý, quản trị 
trường học theo hướng phát 
huy tính chủ động, linh hoạt 
của nhà trường và năng 
lực tự chủ, sáng tạo của tổ 
chuyên môn, giáo viên trong 
việc thực hiện Chương trình 
GDPT 2018; tăng cường 
phối hợp giữa nhà trường, 
cha mẹ học sinh và các cơ 
quan, tổ chức có liên quan 
tại địa phương trong quá 
trình thực hiện kế hoạch 
giáo dục của nhà trường.

Một nhiệm vụ trọng 
tâm khác của ngành giáo 
dục tỉnh trong năm học 
2022-2023 là triển khai thực 
hiện chương trình giáo dục 
thường xuyên cấp THCS và 
cấp THPT chất lượng, hiệu 
quả. Theo đó, xây dựng kế 
hoạch về giáo dục hướng 
nghiệp và định hướng phân 
luồng học sinh trong giáo

dục phổ thông theo hướng 
mở; đổi mới nội dung, hình 
thức giáo dục hướng nghiệp 
gắn với thực tiễn phát triển 
kinh tế - xã hội và nhu cầu 
của thị trường lao động. 
Quan tâm bảo đảm công 
bằng trong tiếp cận giáo dục 
và đáp ứng nhu cầu học tập 
của người dân tộc thiểu số, 
người sống ở vùng có điều 
kiện kinh tế  - xã hội đặc biệt 
khó khăn và các đối tượng 
chính sách khác; đồng thời, 
phát triển các phương thức 
giáo dục hòa nhập, chuyên 
biệt và bán chuyên biệt dể 
đáp ứng quyển được học 
tập của người học là người 
khuyết tật, trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt.

Bên cạnh đó, ngành 
tiếp tục chú trọng đẩy 
mạnh chuyển đổi số, cải 
cách hành chính trong toàn 
ngành. Cụ thể là tăng cường 
các điều kiện đảm bảo và 
kỹ năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong dạy 
và học trực tuyến và trong 
công tác kiểm tra, đánh giá
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chất lượng giáo dục; đẩy 
mạnh cải cách hành chính, 
tăng cường thực hiện thủ 
tục hành chính qua dịch vụ 
công trực tuyến tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công của tỉnh. Tiếp tục củng 
cố kho học liệu số chia sẻ 
dùng chung toàn ngành; 
phát triển hệ thống ngân 
hàng câu hỏi trực tuyến cho 
các môn học; khai thác, sử 
dụng hiệu quả Cố s ở  dữ liệu 
toàn ngành và Thư viện số. 
Triển khai thực hiện hiệu 
quả Đề án “Tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin 
và chuyển đổi số trong giáo 
dục và đào tạo giai đoạn 
2022-2025, định hướng đến 
năm 2030” .

Phát biểu chỉ đạo tại 
Hội nghị Tổng kết năm học
2021- 2022, triển khai thực 
hiện nhiệm vụ năm học
2022- 2023 của ngành GD- 
ĐT Sóc Trăng, đồng chí 
HỒ Thị Cẩm Đào, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ũy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn 
mạnh: Năm học 2022-2023,

ngành GD-ĐT tỉnh phải tiếp 
tục bám sát Nghị quyết 29- 
NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung Ưdng Đảng khóa XI về 
“Đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện dại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế ” một cách 
thực chất hơn, việc dạy học 
phải theo hướng phát triển 
toàn diện “đức, trí, thể, mỹ” 
cho học sinh và sinh viên.

Tin tưởng rằng, với 
sự chủ động trong triển 
khai thực hiện, với những 
giả i pháp phủ hợp và tinh 
thần quyết tâm , phấn đấu, 
ngành GD-ĐT Sóc Trăng 
sẽ hoàn thành thắng lợi 
các chĩ tiêu, nhiệm vụ 
trọng tâm đề ra trong năm 
học mới, góp phần tạo 
chuyển biến căn bản về 
chất lượng, hiệu quả GD- 
ĐT tỉnh nhà theo tinh thần 
chỉ đạo của Trung ương và 
của Tỉnh ủy, UBND tỉn h .a
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Dự án cao tốc Châu Đốc ■ cần Thơ - Sóc Trăng:

Quyết tâm triển khai thành công
TRUNG DŨNG

“D ự ấn đầu tư xây dựng đuờng bộ cao tốc 
Châu Đốc - C ần Thơ  - Sóc Trăng là dự ấn  

rất quan trọng của quốc gia. Với trách nhiệm  
được Chính phủ giao, Sóc Trăng phải nỗ lực đ ể  

triển khai dự án thành công. Đơn vị chủ đầu  
tư, thành viên cấc T ổ  giúp việc, lãnh đạo cấc 

sở, ngành chức năng cùng các địa phương phải 
phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm trong quá 

trình tiến hành công việc được phân công, đảm  
bảo tiến độ quy định tại Nghị quyết 91/NQ*CP

của Chính phủ”.

Đó là ỷ kiến chỉ đạo của 
đồng chí Lâm Văn 
Man, ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng 
Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 
cao tốc Châu Đốc - cần Thơ - 
Sóc Trăng tại cuộc họp nghe 
báo cáo công tác chuẩn bị, 
triển khai và hướng tuyến Dự 
án thành phần 4 đoạn qua 
tỉnh Sóc Trăng.

Dự án đầu tư xây dựng 
đường bộ cao tốc Châu Đốc 
- Cần Thơ - Sóc Trăng (sau 
đây gọi là Dự án cao tốc), 
giai đoạn 1 đã được Quốc hội 
thông qua chủ trương đầu tư 
tại Nghị quyết số 60/2022/ 
QH15, ngày 16/6/2022 và 
đã được Chính phủ ban 
hành Nghị quyết 91/NQ-CP, 
ngày 25/7/2022 triển khai 
Nghị quyết của Quốc hội. 
Dự án cao tốc có tổng chiều

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 7 3



dài 188,2km qua địa bàn 
tỉnh An Giang, TP.Cần Thơ, 
tỉnh Hậu Giang và tĩnh Sóc 
Trăng. Sơ bộ tổng mức đầu 
tư là 44.691 tỷ đồng; quy 
mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 
làn xe ô tô cao tốc, trong đó 
giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe 
hạn chế, bề rộng nển đường 
17m, được chia thành 4 dự 
án thành phần.

Dự án thành phần 1 do 
UBND tĩnh An Giang là cơ 
quan chủ quản với chiều dài 
57,2km thuộc địa phận tỉnh 
An Giang và TP.Cần Thơ, 
tổng mức đầu tư 13.799 tỷ 
đổng; Dự án thành phần 2 
do UBND thành phố cần 
Thơ là cơ quan chủ quản 
với chiều dài 37,2 km thuộc 
địa phận TP.Cần Thơ tổng 
mức đẩu tư 9.845 tỷ đồng; 
Dự án thành phần 3 do 
UBND tĩnh Hậu Giang là cơ 
quan chủ quản với chiều dài 
36,9km thuộc địa phận tình 
Hậu Giang, tổng mức đầu tư 
9.927 tỷ đồng; Dự án thành 
phần 4 do UBND tĩnh Sóc 
Trăng là cơ quan chủ quản 
với chiều dài 56,9km thuộc

địa phận tỉnh Hậu Giang và 
tỉnh Sóc Trăng, tổng mức 
đầu tư 11.120 tỷ đổng. Dự 
án cao tốc được chuẩn bị 
trong năm 2022, khởi công 
vào tháng 6-2023; dự kiến 
sẽ cơ bản hoàn thành một số 
đoạn tuyến có lưu lượng giao 
thông lớn vào năm 2025, cơ 
bản hoàn thành toàn tuyến 
năm 2026 và đến năm 2027 
đưa vào khai thác dồng bộ 
dự án.

Dự án cao tốc được 
đẩu tư nhằm hình thành 
trục ngang trung tâm vùng 
Đổng bằng Sông Cửu Long, 
kết nối các trục dọc, phát 
huy hiệu quả các dự án đã 
và đang đầu tư, kết nối các 
trung tâm kinh tế, cửa khẩu 
quốc tế  và cảng biển. Theo 
dó, Dự án khi đưa vào sử 
dụng sẽ dáp ứng nhu cầu 
vận tải trên hành lang kinh 
tế  Tây Bắc - Đông Nam; tạo 
dư địa, động lực, không gian 
phát triển vùng Đồng bằng 
Sông Cửu Long với hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 
hội đổng bộ, hiện đại; góp 
phần bảo đảm quốc phòng,
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an ninh; nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế, 
từng bước thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của đất 
nước theo Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng.

Xác định tầm quan trọng 
của Dự án, ngay sau khi 
Chính phủ ban hành Nghị 
quyết số 91/NQ-CP, ngày 
25/7/2022 triển khai Nghị 
quyết số 60/2022/QH15, 
ngày 16/6/2022 của Quốc 
hội, Tỉnh ủy và ủy ban nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng đã chủ 
động triển khai công việc 
đối với Dự án thành phẩn 
4 (đoạn đi qua địa bàn tĩnh) 
theo chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, đảm 
bảo đạt các mốc thời gian đề 
ra tại Nghị quyết của Chính 
phủ. Theo đó, tỉnh đã thành 
lập Ban Chĩ đạo Điều hành 
các dự án trọng điểm (trong 
đó có Dự án đầu tư xây dựng 
đường bộ cao tốc Chau Đốc 
- Cần Thơ - Sóc Trăng giai 
đoạn 1) và 3 Tổ giúp việc 
(gồm TỔ giúp việc, Tổ giải

phóng mặt bằng, Tổ tuyên 
truyền) cho phù hợp và đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện. Để 
đảm bảo thực hiện tốt yêu 
cẩu của Chính phủ, UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 2058/QĐ-UBND, ngày 
9/8/2022 giao Ban Quản lý 
Dự án 2 tỉnh Sóc Trăng làm 
chủ đầu tư. Đồng chí Thạch 
Minh Hoài, Giám đốc Ban 
Quản lý Dự án 2 cho biết: 
“Sau khi được UBND tĩnh 
giao nhiệm vụ làm chủ đầu 
tư, Ban Quản lý Dự án 2 đã 
chủ động rà soát những cán 
bộ đủ năng lực, phù hợp để 
cơ cấu vào các tổ diều hành 
dự án cao tốc này. Bên cạnh 
đó, Ban cũng đã bám sát 
theo các mốc thời gian quan 
trọng nêu tại Nghị quyết 91 
của Chính phủ xây dựng 
hoàn thiện kế hoạch chi tiết 
lộ trình triển khai Dự án thành 
phần 4, trình UBND tỉnh xem 
xét ban hành, làm cơ sở thực 
hiện chung toàn tỉnh”.

Về hướng tuyến, ngay 
sau khi tiếp nhận hồ sơ Dự 
án cao tốc từ Ban Quản lý 
dự án Mỹ Thuận, tỉnh đã
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chủ động rà soát hổ sơ, tiến 
hành khảo sát thực địa nhằm 
xác định chính xác hướng 
tuyến, làm cơ sở triển khai 
đổng bộ các công tác có liên 
quan. Chỉ đạo tại buổi khảo 
sát, đồng chí Trần Văn Lâu, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư 
vấn nghiên cứu thật kỹ các 
vị trí giao cắt và kết nối qua 
các địa phương trong tỉnh, 
để vừa đảm bảo phục vụ 
nhu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, đổng 
thời vừa tránh khu dân cư, 
nhà cao tầng, các cây cầu 
lớn hiện hữu... nhằm hạn chế 
thấp nhất ảnh hưởng đến 
người dân, thuận tiện trong 
công tác giải phóng mặt 
bằng, tránh tăng tổng dự 
toán đã được phê duyệt.

Theo đánh giá của Ban 
Chỉ đạo Điều hành các dự án 
trọng điểm, đến đầu tháng 
9 năm nay, các phần việc 
chuẩn bị cho dự án được 
đơn vị chủ đầu tư, các sở, 
ngành chức năng tỉnh và các 
địa phương thực hiện đảm 
bảo tiến độ theo yêu cầu.

Việc xác định chi tiết hướng 
tuyến đang được hoàn tất 
để trình UBND tỉnh đề xuất 
Bộ GT-VT thống nhất, làm 
cơ sở triển khai thực hiện. 
Sở Xây dựng phối hợp với 
UBND các huyện có dự án 
di qua xác định nhu cầu, vị 
trí, quy mô diện tích đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
tái định cư trên địa bàn các 
huyện. Chủ đầu tư đã phê 
duyệt dự toán chuẩn bị dự 
án và kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu các gói thầu tư vấn. 
Công tác khảo sát dịa hình, 
địa chất, thủy văn làm cơ sỡ 
dể lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi được triển khai. Bên 
cạnh đó, từ ngày 20-8, đơn 
vị Tư vấn đã chủ động khảo 
sát hiện trường phục vụ việc 
xây dựng khung chính sách 
bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư và lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường.

Tại buổi làm việc với 
các TỔ giúp việc Ban Chỉ 
dạo Điểu hành các dự án 
dầu tư xây dựng công trình 
trọng điểm trên địa bàn tĩnh 
vào ngày 6/9, đồng chí Lâm
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Hoàng Nghiệp - ủy viên Ban 
Thường vụ Tĩnh ủy, Phó chủ 
tịch UBND tĩnh nhấn mạnh: 
Đến trước ngày 30/6/2023 
tỉnh phải bàn giao 70% mặt 
bằng cho Dự án cao tốc. Đây 
là khối lượng công việc rất 
lớn, vì vậy yêu cầu các dơn 
vị, sở, ngành chức năng, các 
địa phương, Tổ giúp việc phải 
nỗ lực làm việc gấp đôi. Đơn 
vị tư vấn phải nhanh chóng 
hoàn thành xong việc xác 
định hướng tuyến để cắm 
mốc, làm cơ sở để triển khai 
các công việc tiếp theo. Kế 
hoạch đến ngày 15/10 việc 
cắm mốc đạt 35%, tương 
đương 20km, đề nghị đơn vị 
tư vấn đến 30/11/2022 phải 
hoàn thành việc cắm mốc. 
Song song đó, khung chính 
sách đến 15/10/2022 cũng 
phải hoàn thành để lên 
phương án giải phóng mặt 
bằng và trong tháng 9/2022 
thì Sở Xây dựng phải phê 
duyệt xong các khu tái định 
cư’ . Lãnh đạo UBND tinh 
cũng yêu cầu các Tổ giúp 
việc, đơn vị chủ đầu tư phải 
có kế hoạch hàng tuần, hàng

tháng, phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên một cách 
rõ việc, cụ thể, dứt điểm 
từng việc và báo cáo tiến dộ 
công việc hàng tuần. Những 
khó khăn, vướng mắc phải 
báo cáo ngay để Ban Chỉ 
đạo kịp thời tháo gỡ, đảm 
bảo đúng tiến độ thời gian 
triển khai dự án.

Sóc Trăng hiện đã có 5 
tuyến Quốc lộ đi ngang qua 
địa bàn với tổng chiều dài 
khoảng 250km. Cùng với 
mạng lưới đường Quốc lộ 
hiện tại, Dự án Cao tốc Châu 
Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng 
được đầu tư xây dựng trong 
thời gian tới và khi hoàn 
thành đưa vào sử dụng có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ 
mở ra trục đường chiến lược 
thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội Sóc Trăng nói riêng 
và các tỉnh trong vùng nói 
chung. Với tinh thần quyết 
tâm cao của tĩnh trong chỉ 
đạo, điều hành và thực hiện, 
tin chắc rằng Dự án cao tốc 
sẽ thành công tốt đẹp như 
kế hoạch đã đề ra.G
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XUÂN MAI
Gắn với các phong trào xây dựng nông 

thôn mới, Hội thi “Tuyến đường nông thôn 
kiểu mẫu” đã trở thành một giải phấp trọng 

tâm, cách làm cụ thể, thống nhất và hiệu 
quả trong việc tuyên truyền, phất động xây 

dựng nông thôn mới bền vững.

Để tiếp tục duy trì và 
phát huy kết quả đã 
đạt được, năm 2022, 

Ban Chỉ đạo các chương trình 
mục tiêu quốc gia tĩnh Sóc 
Trăng tiếp tục ban hành Kế 
hoạch tổ chức Hội thi “Tuyến 
đường nông thôn kiểu mẫu” 
tỉnh Sóc Trăng năm 2022 
(sau đây gọi là Hội thi).

Kế hoạch của Ban Chỉ 
đạo tĩnh nêu rõ, mục đích của 
Hội thi được tổ chức nhằm 
tiếp tục phát dộng phong 
trào thi đua xây dựng nông 
thôn mới sôi nổi giữa các dịa
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phương, nhất là phát động 
triển khai mạnh mẽ, đổng bộ 
việc thực hiện xây dựng hộ 
văn hóa nông thôn mới trên 
địa bàn tĩnh. Theo đó, trên 
cơ sở kế thừa, phát huy kết 
quả đã đạt được của Hội thi 
năm 2021, các địa phương 
tiếp tục huy động sự chung 
tay, góp sức của cả hệ thống 
chính trị; đặc biệt là phát huy 
sự phối hợp, chủ động, sáng 
tạo của người dân, ban nhân 
dân các ấp và các đoàn thể 
tham gia xây dựng nông thôn 
mới, nâng cao chất lượng



môi trường, xây dựng cảnh 
quan nông thôn sáng - xanh 
- sạch - đẹp - an toàn. Hội 
thi còn góp phần đẩy mạnh 
thực hiện Đề án “Trồng một 
tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 
2025” theo phát động của 
Thủ tướng Chính phủ. Bên 
cạnh đó, tổ chức Hội thi 
năm 2022 trở thành mô hình 
tuyên truyền thực tế và các 
tuyến đường nông thôn kiểu 
mẫu được hình thành qua hội 
thi sẽ trở thành điểm nhấn, 
điểm chỉ đạo để nhân rộng 
mô hình tuyến đường nông 
thôn kiểu mẫu trên địa bàn 
toàn tỉnh; trở thành một trong 
những giải pháp quan trọng 
tiến tới xây dựng, nâng cao 
chất lượng xã nông thôn mới 
nâng cao và xã nông thôn 
mới kiểu mẫu.

Từ thực tế của tỉnh, Hội 
thi năm 2022 được tiếp tục 
phát động thực hiện ở cả ba 
cấp là cấp tỉnh, huyện và cấp 
xã. Theo đó, Ban Chỉ đạo 
tỉnh yêu cầu các huyện, thị 
xã và các xã trên địa bàn tỉnh 
chủ động xây dựng kế hoạch

phát động tổ chức Hội thi tại 
địa phương, huy động toàn bộ 
các ấp và các xã trên địa bàn 
tham gia, đặc biệt chú trọng 
sự tham gia của đông đảo 
nhân dân và phát huy vai trò 
tiền phong, gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên. Tiếp tục 
kế thừa, bổ sung, nâng chất, 
hoàn thiện 530 tuyến đường 
đã được hình thành từ Hội 
thi năm 2021; đồng thời, xây 
dựng các tuyến đường nông 
thôn kiểu mẫu cần mang tính 
bền vững, phù hợp với dặc 
thù của địa phương, có khả 
năng duy trì và nhân rộng 
sau khi Hội thi kết thúc. Hội 
thi cũng cần được chuẩn bị 
chu đáo về nội dung và hình 
thức, triển khai hiệu quả và 
trở thành phong trào thi đua 
sâu rộng trong toàn tỉnh.

Theo nhận định của Ban 
Chỉ đạo các chương trình 
mục tiêu quốc gia tĩnh, trong 
những tháng đầu năm nay, 
ngay sau khi phát động, Hội 
thi đã nhận được sự quan tâm 
của cấp ủy, chính quyền, ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức đoàn thể. Để Hội thi
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đạt được kết quả tốt, đáp ứng 
mục đích, yêu cầu của tỉnh, 
UBND 10 huyện, thị xã trong 
tỉnh đã xây dựng kế hoạch 
tổ chức và phát động đến tất 
cả các xã trên địa bàn cùng 
tham gia, trong đó quy định 
cụ thể thời gian hoàn thành 
hội thi cấp xã và tổ chức hội 
thi cấp huyện, đảm bảo công 
bố kết quả hội thi cấp huyện 
để lựa chọn tuyến đường 
đăng ký tham gia hội thi cấp 
tỉnh. Ngoài ra, để Hội thi đạt 
được kết quả tốt, đáp ứng 
mục đích, yêu cầu của tỉnh, 
trên cơ sở Kế hoạch, Thể lệ 
và nguyên tắc tổ chức Hội 
thi chung của tỉnh, nhiều địa 
phương trong tỉnh còn xây 
dựng và ban hành thể lệ 
riêng phù hợp với tình hình 
địa phương.

Qua 6 tháng phát động 
đều khắp tại các địa phương 
trong tỉnh, với tinh thần quyết 
tâm, sáng tạo, linh hoạt và 
phù hợp với từng thời điểm, 
từng địa phương, Hội thi 
năm 2022 đã được dông 
đảo nhân dân tại từng xóm,

ấp, khu dân cư đổng tình và 
tích cực hưởng ứng. Tại 530 
tuyến đường nông thôn kiểu 
mẫu với tổng chiều dài gần 
520km đi qua địa bàn 529 
ấp trong tỉnh đã được hình 
thành từ năm 2021 được 
cấp ủy, chính quyền, các tổ 
chức đoàn thể và người dân 
tiếp tục tích cực bổ sung, 
nâng chất, hoàn thiện với 
nhiều loài hoa, nhiều cách 
trồng đẹp mắt, hấp dẫn, thu 
hút, tạo cho diện mạo các 
vùng nông thôn mới thêm 
phần tươi sáng, sạch dẹp, 
yên bình. Như tại huyện Mỹ 
Xuyên, trên địa bàn các xã, 
thị trấn của huyện, nhiều 
tuyến đường đã được khoác 
lên mình chiếc áo mới sau 
khi Hội thi tuyến đường nông 
thôn kiểu mẫu được phát 
động. Đồng chí Trịnh Thanh 
Phong, Chủ tịch UBND 
xã Ngọc Đông, huyện Mỹ 
Xuyên cho biết: “Ngọc Đông 
đã được công nhận xã nông 
thôn mới nâng cao và hiện 
nay tiếp tục phấn đấu nâng 
chất các tiêu chí bằng nhiều
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giải pháp, trong đó có việc 
hưởng ứng xây dựng tuyến 
đường nông thôn mới kiểu 
mẫu. Thời gian qua, xã giao 
trách nhiệm mỗi một ngành, 
đoàn thể, trường học, ấp đều 
trực tiếp tham gia quản lý 
một đoạn đường kiểu mẫu, 
để theo đó vận động người 
dân tích cực trồng hoa, cây 
cảnh, tạo cảnh quan môi 
trường sáng - xanh - sạch - 
đẹp - an toàn, góp phần đến 
năm 2025 Ngọc Đông hoàn 
thành đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu”.

Để Hội thi năm 2022 
đạt hiệu quả thiết thực như 
kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo 
các chương trình mục tiêu 
quốc gia tỉnh đã chỉ dạo, 
trong những tháng cuối năm, 
UBND các huyện, thị xã 
trong tỉnh cần đặc biệt quan 
tâm chỉ đạo tổ chức thành 
công Hội thi “Tuyến dường 
nông thôn kiểu mẫu” tỉnh 
Sóc Trăng năm 2022 theo Kế 
hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, 
gắn với phát động Phong 
trào thi đua “Cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới”

giai đoạn 2021-2025 đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt; tập trung đẩy mạnh 
phát động thi đua chỉnh trang 
cảnh quan môi trường nông 
thôn sáng - xanh - sạch - đẹp 
- an toàn trên địa bàn các xã 
trong kế hoạch công nhận 
đạt chuẩn năm 2022.

Có thể nói, cùng với việc 
nỗ lực thực hiện đạt 19 tiêu 
chí xây dựng nông thôn mới, 
trong đó có việc chú trọng 
xây dựng những tuyến đường 
kiểu mẫu, thì Hội thi “Tuyến 
đường nông thôn kiểu mẫu” 
của tỉnh trong các năm qua 
thực sự là giải pháp trọng 
tâm, cách làm cụ thể, thống 
nhất và hiệu quả, trở thành 
mô hình tuyên truyền thực tế 
có sức lan tỏa rộng khắp, là 
động lực cho việc phát động 
xây dựng nông thôn mới bền 
vững. Và các tuyến đường 
nông thôn kiểu mẫu được 
hình thành qua Hội thi thực 
sự đã trở thành điểm nhấn 
cho cảnh quan ở vùng quê, 
làm cho bộ mặt nông thôn 
thêm khởi sắc, văn m inh.o
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Chi cục Thuế khu vực Long Phú:

Nỗ lực thu ngân sách Nhà nưức 
vươt chỉ tiêu năm 2022
CHÍ CƯỜNG

Chi cục Thuế khu vực Long Phú quản lý 
thu ngân sách địa bàn 3 huyện, gồm Long phú, 

C ù Lao Dung và Trần Đề; được giao nhiệm 
vụ thu ngân sách năm 2022 là 132J tỷ đồng.

Đến tháng 7 năm nay, đơn vị đã thu ngân 
sách trong cân đối do ngành thuế quản lý là 

997 tỷ đồng, đạt 77% so với dự toán được giao. 
Đây là kết quả tốt đẹp sau thời gian người dân 

và doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất, kinh 
doanh và tình hình kinh tế  tăng trưởng trở lại.

T heo nhận định của 
Chi cục Thuế khu vực 
Long Phú, kết quả tliu 

ngân sách Nhà nước những 
tháng đầu năm nay đạt kết 
quả tốt là từ nhiều nguyên 
nhân. Trước hết là nhờ sự 
quan tâm của cấp ủy đảng 
và UBND các cấp tăng 
cường chỉ đạo các cơ quan, 
ban, ngành trên địa bàn phối 
hợp cùng Chi cục Thuế khu

vực trong công tác thu ngân 
sách Nhà nước. Đặc biệt, 
sau khi dịch COVID-19 được 
kiểm soát tốt, các doanh 
nghiệp hoạt động trỗ lại 
trong điều kiện được sự hỗ 
trợ từ các chính sách của 
Chính phủ và tỉnh, tình hình 
kinh tế  - xã hội của 3 huyện 
có đà tăng trưởng kinh tế 
ổn định từ những tháng cuối 
năm 2021. Hoạt động mua
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bán, giao dịch về đất đai từ 
đầu năm tăng đã góp phần 
tăng nguồn thu về lệ phí 
trước bạ, thuế thu nhập cá 
nhân từ bất động sản, tiền 
sử dụng đất.

Trong những tháng đầu 
năm nay, địa bàn huyện 
Trần Đề có sự phát triển 
vượt bậc hơn sau khi tỉnh 
hoàn thành và đưa vào sử 
dụng tuyến đường Mạc Đĩnh 
Chi - Trần Đề và các dự án 
sắp triển khai trên địa bàn. 
Trong đó, huyện Trần Để có 
chĩ tiêu thu ngân sách năm 
2022 là 60 tỷ đổng, đến cuối 
tháng 7 vừa qua đã thu được 
47 tỷ đồng, đạt 79% so với 
kế hoạch năm. Trong đó, 
nguồn thu từ thuế thu nhập 
cá nhân và thuế sử dụng 
đất chiếm tỷ lệ cao nhất, 
đều đạt trên 78% so với 
kế hoạch đã dề ra. Để đạt 
được kết quả tích cực này, 
chủ yếu là do ỷ thức chấp 
hành tốt việc nộp ngân sách 
Nhà nước của các hộ tiểu 
thương, doanh nghiệp ở địa 
phương. Bên cạnh đó, với 
sự đổi mới về chính sách

thuế, thủ tục hành chính như 
hiện nay đã mang lại nhiều 
tiện ích, thuận lợi cho người 
dân và doanh nghiệp, được 
người nộp thuế đánh giá 
rất cao. Một mặt, với những 
chính sách miễn giảm thuế 
của Chính phủ đối với người 
dân, doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19 
đã không những hỗ trợ tích 
cực mà còn mang lại niềm 
phấn khởi, tin tưởng để 
người dân, doanh nghiệp nỗ 
lực khôi phục sản xuất, kinh 
doanh. Nói về điều này, bà 
Triệu Lệ Quyên, chủ hộ kinh 
doanh tại Chợ thị trấn Lịch 
Hội Thượng, phấn khỡi chia 
sẻ: “Nhờ Nhà nước đổi mới 
về chính sách thuế và thủ 
tục hành chính nên hiện nay 
người nộp thuế rất dễ dàng 
khi kê khai và nộp thuế. Với 
hộ kinh doanh như tôi chỉ 
chịu thuế khoán hàng tháng, 
có giấy báo thì đến ngân 
hàng nộp tiền. Lâu nay, nhờ 
được cán bộ thuế hướng 
dẫn nhiệt tình về các thủ 
tục nộp thuế nên tôi thấy rất 
phấn khởi, luôn chấp hành
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tốt nghĩa vụ của mình đối với 
Nhà nước” .

Để người nộp thuế đổng 
thuận với chính sách thuế 
hiện nay, đổng chí Dương 
Thế Hiền, Đội trưởng Đội 
thuế liên xã huyện Trần Đề 
cho biết: “Ngay từ đầu năm 
nay, đơn vị triển khai áp 
dụng việc miễn giảm thuế 
theo quy định của Nhà nước 
do ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19. Tùy vào mứcảnh 
hưởng của từng ngành nghề 
khác nhau trên cơ sở được 
khảo sát cụ thể nên người 
nộp thuế rất đồng tình. Từ 
đó, khi áp dụng hết thời gian 
giảm, giãn thuế, với mức thu 
phù hợp đã làm cho người 
nộp thuế đồng tình thực hiện 
rất tốt nghĩa vụ của mình đối 
với Nhà nước.”

Bên cạnh thực hiện tốt 
nghĩa vụ nộp ngân sách 
Nhà nước, thì hiện nay khi 
áp dụng các thủ tục thuế 
mới như hóa dơn điện tử đều 
được địa phương hướng dẫn 
cụ thể để các đơn vị doanh 
nghiệp áp dụng theo kế

hoạch đề ra. Qua hướng dẫn 
và hỗ trợ tốt về đường truyền, 
đến nay hầu hết các doanh 
nghiệp, đơn vị ở các huyện 
Long phú, Cù Lao Dung và 
Trần Đề đều áp dụng đầy 
đủ, tạo sự thuận tiện hơn 
so với trước. Thực tế  cho 
thấy, với việc giảm các thủ 
tục thuế đã tạo điều kiện tốt 
nhất cho doanh nghiệp hoạt 
động theo hướng số hóa 
trong giao dịch với khách 
hàng. Điều này được bà Võ 
Thị Cẩm Tú, Phó giám đốc 
Công ty TNHH Dịch vụ xây 
dựng Thanh Lâm ở huyện 
Trần Đề đánh giá rất cao: 
“Mặc dù trong thời gian tiếp 
cận có gặp khó khăn, nhưng 
sau khi được cán bộ thuế 
hướng dẫn nhiệt tình thì việc 
áp dụng trồ nên dễ dàng đã 
đem lại lợi ích rất lớn cho 
doanh nghiệp. So với trước 
là giảm được chi phí in ấn, 
nhất là việc chuyển cho 
khách hàng nhanh chóng, 
hóa đơn rõ ràng có thể lưu 
trữ được lâu trên hệ thống 
hóa đơn.”

Để hoàn thành nhiệm
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vụ đảm bảo đạt và vượt 
chỉ tiêu thu ngân sách Nhà 
nước năm 2022, đồng chí 
Trần Hoàng Dũng - Phó Chi 
cục trưởng, Chi cục Thuế 
khu vực Long Phú, xác định: 
“Để sớm hoàn thành nhiệm 
vụ thu ngân sách năm 2022, 
Chi cục đã thực hiện áp 
dụng các chính sách thuế 
mới đảm bảo đúng theo tiến 
độ quy định. Công tác quản 
lý thuế chặt chẽ đảm bảo 
minh bạch và phù hợp với 
từng đối tượng kinh doanh. 
Đồng thời, tích cực thực hiện 
các giải pháp chống thất thu, 
nợ đọng thuế, đảm bảo thực 
hiện đạt chỉ tiêu thu ngân 
sách năm 2022.”

Cũng theo đồng chíTrần 
Hoàng Dũng, để hoàn thành 
nhiệm vụ thu ngân sách 
Nhà nước, Chi cục Thuế 
khu vực Long Phú đã đưa 
ra 6 nhóm giải pháp thực 
hiện trong những tháng cuối 
năm. Đó là, tăng cường sự 
lãnh đạo của cấp ủy đảng, 
chính quyền các cấp trong 
thực hiện dự toán thu ngân 
sách; tiếp tục triển khai

thực hiện các chính sách 
thuế bổ sung, tuyên truyền 
và hỗ trợ người nộp thuế; 
tiếp tục thực hiện cải cách 
hành chính Thuế theo Đề 
án 30 của Chính phủ nhằm 
thực hiện tốt việc giải quyết 
các thủ tục hành chính thuế 
theo phương châm “Công 
khai, minh bạch, đúng Luật, 
đúng hẹn” ; phối hợp với các 
ngành chức năng và tăng 
cường biện pháp quản lý 
thuế; quản lý thu thuế đối 
với các khoản thu về đất; 
đẩy mạnh công tác thanh 
tra, kiểm tra thuế.

Với kết quả khả quan đã 
đạt được trong những tháng 
đầu năm, với tinh thần quyết 
tâm cao của cấp ủy đảng, 
chính quyền các địa phương 
và cơ quan Thuế, cùng tinh 
thần chấp hành tốt của 
người dân, doanh nghiệp, 
tin chắc rằng Chi cục Thuế 
khu vực Long Phú sẽ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ thu ngân 
sách Nhà nước, đóng góp 
vào kết quả chung của tỉnh 
trong năm 2022.□
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Nhiều kết quả tích cực sau 10 năm triển khai 
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Sau 10 năm thực hiện Luật Phổ hiến, giáo 
dục pháp luật của Quốc hội, Sóc Trăng  

đã đạt nhiều kết quả khả quan, công tác
PBGDPL được

Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) 
dược Quốc hội thông quá 

ngày 20/6/2012 là cơ sở pháp 
lý quan trọng dể các sở, ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn 
vị, địa phương triển khai thực 
hiện công tác PBGDPL được 
đồng bộ, thống nhất và mang 
lại nhiều hiệu quả tích cực. Để 
quán triệt và phổ biến kịp thời 
Luật PBGDPL của Quốc hội 
và các văn bản quy định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành đến 
các đối tượng liên quan, ngày 
22/11/2012, Sở Tư pháp Sóc 
Trăng đã tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch số 49/ 
KH-UBND về triển khai Luật 
PBGDPL trên địa bàn tỉnh 
Sóc Trăng. Đồng thời, theo sự 
phân cấp và thực tiễn tại địa

đồng bộ, thống nhất và mang 
ỉại nhiều hiệu quả tích cực.

phương, Hội đồng nhân dân 
và UBND tỉnh đã ban hành 3 
văn bản quy phạm pháp luật 
để chỉ đạo, hướng dẫn triển 
khai thực hiện Luật PBGDPL 
trên địa bàn tỉnh.

Qua 10 năm triển khai 
thi hành Luật PBGDPL, các 
nội dung pháp luật tập trung 
tuyên truyền đã bám sát theo 
Kế hoạch công tác PBGDPL 
hàng năm của UBND tỉnh với 
hình thức da dạng, phong phú, 
được thực hiện thường xuyên 
và mang lại nhiều hiệu ứng 
tích cực. Theo đó, trên địa bàn 
đã tổ chức gần 123.480 cuộc/ 
lượt hội nghị tập huấn, tuyên 
truyền, PBGDPL, với gần 5,1 
triệu lượt người nghe và xem; 
biên soạn, cấp phát trên 1,2 
triệu bộ tài liệu các loại, cùng
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gần 1 triệu tờ rơi, tờ bướm, tờ 
gấp về các chủ trương, đường 
lối của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước trên 
các lĩnh vực. Ngoài ra, hoạt 
động PBGDPL thông qua tọa 
đàm, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp 
pháp lý, Tủ sách pháp luật, 
các phương tiện thông tin đại 
chúng... cũng được tỉnh áp 
dụng và mang lại nhiều hiệu 
quả thiết thực.

Tỉnh Sóc Trăng còn đặc 
biệt chú trọng việc đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông 
tin trong PBGDPL trong 2 
năm qua, Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tĩnh tổ chức Cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu phẩp 
luật” với nội dung thi là kiến 
thức pháp luật liên quan đến 
các lĩnh vực đời sống xã hội. 
Cuộc thi đã tạo hiệu ứng tích 
cực trong công tác PBGDPL, 
thu hút đông đảo cán bộ, công 
chức, viên chức, học sinh, 
sinh viên, lực lượng vũ trang, 
nhân dân và người dân trên 
dịa bàn tỉnh tham gia, Trong 
năm 2021, Cuộc thi đã thu hút 
hơn 35.200 thí sinh với 61.286 
lượt thi. Năm 2022, tính đến 
thời điểm kết thúc dợt 2 đã thu 
hút 18 964 thí sinh với 55.933 
lượt thi.

Đặc biệt, Sở Tư pháp đã 
xây dựng Trang thông tin diện 
tử của Sở Tư pháp, kết quả đã 
đăng tải 1.406 tin, bài với hơn 
2,6 triệu lượt người tiếp cận. 
Đổng thời, phối hợp với các 
cơ quan xây dựng Trang thông 
tin điện tử PBGDPL của tỉnh 
và đã đăng tải 1.053 tin bài 
với hơn 55.500 lượt người tiếp 
cận; xây dựng và dưa 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, 
PBGDPL nhanh chóng, kịp 
thời, qua dó đã đăng tải 1.132 
nội dung.

Bên cạnh đó, việc triển 
khai thực hiện Ngày Pháp 
luật 9/11 luôn dược tỉnh quan 
tâm, chú trọng triển khai thực 
hiện nghiêm túc. Qua 10 năm, 
trên địa bàn tĩnh dã tổ chức 
13.171 cuộc với gần 830.900 
lượt người tham gia các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Pháp 
luật. Việc triển khai thực hiện 
PBGPPL cho các đối tượng 
đặc thù; công tác giáo dục 
pháp luật trong nhà trường 
cũng như việc triển khai 
các Chương trình, Đề án về

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 8 7



PBGDPL theo chỉ đạo của các 
bộ, ngành Trung ương luôn 
được tỉnh triển khai thực hiện 
nghiêm túc, đảm bảo tiến độ 
và chất lượng.

Hội đồng phối hợp 
PBGDPL các cấp luôn được 
kiện toàn tổ chức, xây dựng 
và có Quy chế hoạt động, 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
theo hướng bảo đảm tính thiết 
thực, chủ động của các cơ 
quan thành viên; cơ bản thực 
hiện tốt chức năng tư vấn 
cho UBND, Chủ tịch UBND 
cùng cấp trong việc thực hiện 
công tác PBGDPL trên địa 
bàn tỉnh. Hiện nay trên địa 
bàn tỉnh có 15 Hội đổng phối 
hợp PBGDPL (Hội động phối 
hợp PBGDPL tỉnh, 11 huyện, 
thị xã, thành phố và Hội đồng 
phối hợp PBGDPL Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội biên phòng, Công an tỉnh). 
Đồng thời, công tác xây dựng, 
bồi dưỡng và nâng cao năng 
lực chuyên môn cho đội ngũ 
cán bộ, công chức làm công 
tác PBGDPL được quan tâm. 
Bộ máy tổ chức, cán bộ làm 
công tác PBGDPL và đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền 
viên pháp luật ngày càng được 
củng cố, kiện toàn với 124 báo

cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 
290 báo cáo viên pháp luật 
cấp huyện, 1.391 tuyên truyền 
viên pháp luật hoạt động tích 
cực, hiệu quả.

Phát huy những kết quả 
đạt được, thời gian tới tỉnh Sóc 
Trăng sẽ tiếp tục quán triệt 
sâu sắc quan điểm “Phổ biến, 
giáo dục pháp luật là trách 
nhiệm của toàn bộ hệ thống 
chính trị, trong đó Nhà nước 
giữ vai trò nòng cốt”. Theo 
đó, tăng cường truyền thông, 
nâng cao nhận thức của các 
cấp, các ngành về trách nhiệm 
triển khai nhiệm vụ PBGDPL 
tại đơn vị, địa phương; tích 
cực, chủ động tổ chức thực 
hiện đúng chức trách, nhiệm 
vụ được giao. Đồng thời, tiếp 
tục đổi mới nội dung, hình 
thức PBGDPL, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác 
PBGDPL, trong đó chú trọng 
hơn nữa PBGDPL trong nhà 
trường và cho các đối tượng 
đặc thù; tiếp tục xây dựng đội 
ngũ cán bộ thực hiện công tác 
PBGDPL chuyên nghiệp, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp 
phần tích cực vào việc nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công 
tác PBGDPL tại địa phương.

Sỏ TƯ PHÁP
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