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ưâo ĩxyrva'
'ột mùa xuân mói đang tràn vê trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong 
tâm thế của những người con đất Việt, chứng ta không khỏi tự hào 
trước những giá trị văn hóa đặc sđc của ngày T ầ  cổ truyền dân tộc,

của niềm lạc quan tin tưởng và ước vọng vươn tới tương lai bình an, hạnh phúc.

M ừng X uân Quý Mão 2023, cả dân tộc Việt j(a m  thêm một lần nữa chứng 
kiến sự phát triển lớn mạnh của đất nước. Vững vàng đi qua một năm đầy khó 
khăn, thử thách nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của í)ảng và j(h à  nước; sự 
đồng hành và gỉám  sát hiệu quả của Quốc hộỉ; sự chỉ đạo, đỉêu hành quyầ liệt, 
bài bản của Chính phủ trên tinh thẩn "ĩ)oàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, 
an toàn hiệu quả, phục hôi phát triển“; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, 
các ngành; sự nỗ lực phấn đâu của toàn Ttảng, toàn dân, toàn quần, Việt Jíam  
đã thực hiện thắng lợỉ, khá toàn diện mực tiêu, nhiệm vụ phát triển, aKinh tế Việt 
j(a m  phục hồi mạnh mẽ, cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch 
C0VlT)-19 rà  dang lấy lại đà tăng trưởng vốn có, dự kiến đạt mức tăng trưởng 
cao hơn 8%. Xạm phát được kiềm chế theo mục tiêu đ ề ra. Các lĩnh vực văn hóa, 
xã hội được chú trọng đầu tư phát triển, ̂ n  sinh xã  hội được bảo đảm, đòi sống 
nhân dân được cải thiện. (Xã hội trật tự và kỷ cương, chủ quyền quốc gia được giữ  
vững, chính trị được ổn định.

í)ón mừng X uân mói, Sóc Trăng tự hào vì đã đóng góp một phần trách 
nhiệm cho sự phát triển của đất nước. JŨ m  2022, với tinh thần quyầ tâm cao, Sóc 
Trăng đã thực hiện đạt rà vượt chỉ tiêu 20/23 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,71%. Văn hóa - xã  hột có nhiều tiến bộ. Các chính 
sách an sinh xã  hội được thực hiện đầy đủ, kịp thỏi. í)ời sống vật chát và tinh thẩn 
của người dãn được nâng cao.¿/In ninh chính trị được gtữ vững, trật tự an toàn xã  
hội cơ bản được đảm bảo.

X uân mới 2023 đã đến. Chúng ta hãy tự tin bước vào năm mới vă tđ  cả sự 
lạc quan hướng đến tương lai tốt đẹp, bình an, hạnh phúc. í)ẫu khó khăn, thách 
thức vẫn ở phía trước, song trước trí tuệ và bản lĩnh của T)ảng, vói tinh thần dám 
nghĩ, dám làm của một thế hệ người Việt JÍam , chúng ta hoàn toàn có đủ sức 
mạnh, bản lĩnh đ ể  chinh phục những mục tiêu phát triển mới, đưa đ đ  nưóc tiến 
xa lên tầm cao mới.

TBNB
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Kỷ niệm  93 năm  Ngày thành lập  
Đ ảng Cộng sản V iệ t Nam (3/2/1930 - 3/2 /2023)

L Ý  T Ư Ở N G , N IÊ M  T IN
V À  K H Á T  V Ọ N G

Trải qua 93 năm thành lập, rèn luyện và trưởng thành, 
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tỏ rõ bản ừnh, trí tuệ của 

mình và gánh vác rất nhiều trọng trách nặng nề mà đất 
nước và nhân dân giao phó. T ự  hào, vững tin vă  lý tưởng, 
sự lãnh đạo của Đảng, mỗi chúng ta càng thêm kiên định,

phấn đấu bước tiếp

T ừ ngày 3 - 7/2/1930, tại cửu 
Long, Hương Cảng (Trung 
Quốc), dưới sự chủ trì của 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra 
Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng 
sản gồm Đông Dương Cộng sản 
Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông 
Dương Cộng sản Liên đoàn thành 
một đảng duy nhất là Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, sự 
phát triển của phong trào công nhân 
và phong trào yêu nước Việt Nam 
kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin; là 
kết quả quá trình chuẩn bị dầy đủ về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh.

con đường mà Bác H ồ đã lựa chọn.

Trải qua 93 năm thành lập, rèn 
luyện và trưởng thành, Đảng Cộng 
sản Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí 
tuệ của mình và gánh vác rất nhiều 
trọng trách nặng nề mà đất nước và 
nhân dân giao phó. Có Đảng, dân 
tộc Việt Nam ta đã vượt qua hai cuộc 
chiến tranh xâm lược một cách thần 
kỳ. Có Đảng, chúng ta đã có nhiều 
mùa xuân trọn vẹn, kể từ đại thắng 
mùa Xuân 1975 - Bắc Nam sum họp 
một nhà. Có Đảng, đất nước ta đã 
tiến hành thành công công cuộc đổi 
mới, vững bước trên con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội để đất nước Việt 
Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế 
và uy tín quốc tế như hôm nay.
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Năm 2022 trôi qua với rất nhiều 
thách thức, là một “phép thử” với vai 
trò lãnh đạo đất nước của Đảng ta. 
Bởi trước những khó khăn chưa từng 
có tiền lệ do dịch bệnh, thiên tai, do 
xung đột chính trị, bất ổn về thương 
mại trên thế giới... cùng với những 
khó khăn nội tại bên trong, đòi hỏi hơn 
lúc nào hết, Đảng ta phải thực sự bản 
lĩnh và trí tuệ. Và những kết quả của 
công tác xây dựng đảng năm 2022 
đã khẳng định được niềm tin đó. Nổi 
bật là Đảng lãnh đạo đất nước vực 
dậy từ những mất mát, đau thương, 
thảm khốc của dịch COVID-19, đưa 
kinh tế Việt Nam phục hổi ngoạn 
mục, dự kiến đạt mức tăng trưởng cao 
trên 8%; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị 
quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm 
kỳ 2020-2025 gắn với việc thực hiện 
Kết luận số 21-KL/TVV Hội nghị lần 
thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy 
mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các 
cấp, nhất là cấp chiến lược; nâng cao 
bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo 
của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, nhất là người đứng đầu các cấp... 
Bên cạnh đó, Đảng tiếp tục khẳng 
định vai trò, vị thế của Việt Nam trên 
trường quốc tế thông qua sự kiện Việt 
Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại 
Hội đồng Liên Hợp quốc khóa 77;

trúng cử thành viên ủy ban liên chính 
phủ Công ước 2003 nhiệm kỳ 2022- 
2026; trúng cử Hội đồng nhân quyền 
Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025...

Riêng với tỉnh Sóc Trăng, công 
tác xây dựng tổ chức đảng và nâng 
cao chất lượng đảng viên được quan 
tâm đúng mức. Tập trung triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đảng và không ngừng nâng cao chất 
lượng đội ngũ đảng viên, góp phần 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị ở cơ sở trong sạch, 
vững mạnh, tăng cường niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng; chú trọng xây 
dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí 
thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, 
uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức 
cơ sở đảng; nâng cao chất lượng 
phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Năm 
2022, toàn tỉnh kết nạp được 1.974 
đảng viên mới, đạt 100,2% so với 
chỉ tiêu được giao; lãnh đạo tổ chức 
thành công đại hội chi bộ trực thuộc 
đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận 
nhiệm kỳ 2022-2025. Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; 
ban hành nhiều văn bản về công tác 
quy hoạch, luân chuyển cán bộ; lãnh 
đạo thực hiện hiệu quả công tác đào 
tạo, bổi dưỡng cán bộ.
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả sâu sắc, toàn diện, cần thẳng 
thắn nhìn nhận rằng công tác xây 
dựng Đảng còn đối mặt với nhiều thử 
thách, khó khăn. Bên cạnh việc các 
thế lực thù địch tăng cường thực hiện 
âm mưu phá hoại sự nghiệp cách 
mạng của Đảng ta thì Đảng còn phải 
đối mặt với sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ; tệ tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu, xa dân... đòi hỏi chúng 
ta phải “đặc biệt chú trọng công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là 
nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống 
còn đối với Đảng và chế độ” như Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra.

Tự hào, vững tin với lý tưởng, 
sự lãnh đạo của Đảng, mỗi đảng 
viên cần nhận thức sâu sắc hơn 
nữa trách nhiệm của mình khi đứng 
trong tổ chức Đảng, tu dưỡng và 
rèn luyện không ngừng, học tập và 
làm theo Bác từ những việc làm nhỏ 
nhất, để góp phần cùng Đảng làm 
tròn sứ mệnh của mình. Đồng thời, 
tích cực tham gia đợt sinh hoạt chính 
trị tự soi, tự sửa, như lời Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng: "... phải tiếp tục 
phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ 
vững và tăng cường bản chất cách 
mạng và tính tiên phong của Đảng, 
xây dựng Đảng thực sự trong sạch, 
vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, tổ  chức, cán bộ...” .

Trong những ngày xuân của hiện 
tại, tự hào về Đảng quang vinh và 
Bác Hồ vĩ đại; trân trọng những giá trị 
vĩnh hằng mà đất nước có được hôm 
nay; vững tin vươn tới khát vọng thịnh 
vượng, hùng cường ngày mai, càng 
thấy trân trọng hơn những đóng góp, 
hy sinh của biết bao con người, cả 
những người đã vĩnh viễn nằm lại nơi 
chiến trường cho những mùa xuân kết 
trái, nở hoa độc lập lẫn những người 
đang ngày đêm canh giữ biên cương 
hôm nay, cùng muôn triệu con người 
đang ra sức dựng xây cuộc sống mới 
tốt đẹp hơn...

Thực tiễn 93 mùa Xuân có Đảng 
cho phép chúng ta luôn vững tin vào 
chân lý mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đã khẳng định: “Ở Việt Nam, 
không có một lực lượng chính trị nào 
khấc, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam 
có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy 
tín và khả năng lãnh đạo đất nưóc vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự 
nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi kháơ’. Với 
những thành quả rất đáng tự hào dưới 
ánh sáng soi đường của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, dân tộc, non sông, đất 
nước ta và mỗi chúng ta càng thêm 
kiên định, vững niềm tin và phấn đấu 
bước tiếp con đường mà Bác Hồ đã 
lựa chọn - độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc.G

BBT
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Công tác tuyên giáo góp phần 
giữ vữhg “mặt trận tưtúỗhg - văn hóa”, 

vì sự phát triển bền vững của tỉnh Sóc Trăng

LÃM TẨN HÒA
ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tĩnh

Năm 2022, tỉnh Sóc Trăng diễn 
ra nhiều sự kiện quan trọng 
như: Kỷ niệm 30 năm tái lập 

tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí 
Minh; Hội nghị Xúc tiến đầu tư; Thành 
phố Sóc Trăng được công nhận đô thị 
loại II; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; 
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch 
đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và 
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc 
Trăng lần thứ V, khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long - năm 2022... Bên cạnh 
đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, 
doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh 
nỗ lực ra sức phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19; 
tập trung triển khai thực hiện các công 
trình trọng điểm của tỉnh đạt nhiều kết 
quả quan trọng, tích cực. Trong thành 
công chung đó, ngành tuyên giáo vinh 
dự có nhiều đóng góp cho việc hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng 
bộ tỉnh, đưa tỉnh nhà ngày càng phát 
triển vững chắc.

Thực hiện chức năng tham mưu, 
giúp việc ban thường vụ cấp ủy, trực 
tiếp là thường trực cấp ủy trong công

tác xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo, 
toàn ngành đã tập trung nguồn lực, 
khắc phục khó khăn và triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, 
đạt được những kết quả nổi bật. Công 
tác tham mưu cấp ủy trên từng lĩnh vực 
có sự chủ động đi vào chiều sâu và đạt 
chất lượng hơn. Việc nắm bắt dư luận, 
định hướng nội dung tuyên truyền, 
cung cấp thông tin cho báo chí và ở 
các địa phương kịp thời, sát tình hình 
thực tiễn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị 
của Đảng bộ và giải quyết những vấn 
đề nổi cộm phát sinh liên quan đến địa 
phương kịp thời. Tổ chức tốt các hoạt 
động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 
nước và của tỉnh. Công tác biểu dương, 
khen thưởng gương điển hình tiên tiến 
được quan tâm tăng cường. Công tác 
điều tra dư luận xã hội có sự đổi mới 
vể hình thức tổ chức. Công tác đào tạo, 
tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được 
tăng cường. Công tác sơ kết, tổng kết 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm 
bảo đúng tiến độ hoàn thành và đạt 
chất lượng tốt. Công tác giáo dục lý
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luận chính trị đạt và vượt kế hoạch. Các 
đề tài lịch sử được quan tâm thực hiện 
và hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo 
chất lượng.

Trong các hoạt động trên, nổi bật 
là tổ chức thành công Hội thi Giảng 
viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 
2022 và tham gia hội thi cấp khu vực, 
chung khảo toàn quốc đạt kết quả cao; 
tổ chức thành công 6 kỳ thao giảng 
- tọa đàm tại các trung tâm chính trị; 
tham mưu Tỉnh ủy ban hành Quy chế 
hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền 
viên của Đảng theo Quyết định số 973- 
QĐ/BTGTVV, ngày 15/12/2021 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương; tổ chức 2 hội 
nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên 
đề; tổ chức thành công Cuộc thi Sáng 
tác tác phẩm văn học, báo chí về “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; 
chủ động phối hợp tổ chức họp báo định 
kỳ và đột xuất, góp phần ổn định tình 
hình tư tưởng, dư luận xã hội trong tỉnh, 
nhất là trên không gian mạng. Ngoài 
ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp 
với các cơ quan liên quan ký kết thực 
hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định 
số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Quy 
chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các 
cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp 
trong việc thực thi pháp luật, triển khai 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải 
quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân 
quan tâm”; tham mưu Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy triển khai Chuyên đề năm 2022 
và sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 
số 01-KL/TVV của Bộ Chính trị cũng 
như công tác biểu dương, khen thưởng 
điển hình tiêu biểu trong học tập, làm 
theo Bác và nêu gương được các cấp

ủy đảng quan tâm đẩy mạnh thực 
hiện, góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng 
những mô hình hay, cách làm hiệu quả, 
những tấm gương người tốt, việc tốt 
của tập thể, cá nhân đến cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trong tỉnh. Công tác 
biên soạn lịch sử Đảng đạt nhiều kết 
quả, xuất bản sách “Những tập thể 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
tỉnh Sóc Trăng”; tổ chức Hội thảo khoa 
học “Chiến thắng Chi khu Ngã Năm - 
Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử”; có 45 xã, 
phường, thị trấn hoàn thành biên soạn, 
in ấn và xuất bản lịch sử đảng bộ cấp 
xã (giai đoạn 1975 - 2015)...

Những kết quả đạt được của ngành 
tuyên giáo trong năm qua phần nào 
khẳng định sự đóng góp của ngành 
đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, góp phần đáng kể 
ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, giữ vững “mặt trận tư tưởng - 
văn hóa” của Đảng cũng như đóng góp 
thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh nhà.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ 
tỉnh trong bối cảnh tình hình thế giới, 
khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 
lường. Đặc biệt là các thế lực thù địch 
đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến 
hòa bình” ngày càng tinh vi, phức tạp; 
lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, khiếu 
kiện liên quan đến đất đai để kích động, 
chống phá, gây mất ổn định chính trị, 
xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc. Đứng trước yêu cầu phải bám 
sát thực tiễn, đóng góp toàn diện hơn 
trên mọi lĩnh vực và phục vụ đắc lực sự 
nghiệp cách mạng trong tình hình mới,
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công tác tuyên giáo năm 2023 cần tập 
trung vào những nhiệm vụ sau:

Một là, đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới. Tăng cường dự báo tình hình, 
phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức 
thiết trong cuộc sống để định hướng tư 
tưởng chính trị, dư luận xã hội. Tiếp tục 
đổi mới nội dung, phương thức tuyên 
truyền toàn diện đời sống xã hội; khai 
thác sức mạnh của các lực lượng, tạo 
sự kết nối và phát huy sức mạnh tổng 
hợp, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị 
của Đảng bộ. Chủ động dự báo và định 
hướng thông tin, linh hoạt hơn nữa việc 
ứng dụng công nghệ thông tin, truyền 
thông vào các hoạt động tuyên giáo.

Hai là, bám sát Nghị quyết năm 
2023 của Tỉnh ủy gắn với phương châm 
chỉ đạo xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020
- 2025 là “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương
- đổi mới” cùng với nghị quyết cấp ủy 
các cấp, ngành tuyên giáo tập trung 
tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công 
tác chính trị, tư tưởng. Trong đó, triển 
khai tốt Chuyên đề năm 2023; củng cố, 
nâng cao chất lượng hoạt động của đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; 
đấu tranh phản bác các quan điểm 
sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn học, 
nghệ thuật; nâng cao chất lượng, hiệu 
quả giảng dạy lý luận chính trị tại trung 
tâm chính trị các huyện, thị xã, thành 
phố; triển khai, quán triệt hiệu quả 
Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8 
khóa XIII; tiếp tục nâng cao chất lượng 
công tác nghiên cứu, biên soạn, giáo 
dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống 
ở các ngành, các địa phương và tăng 
cường công tác tham mưu trên lĩnh

vực khoa giáo... Công tác tuyên giáo 
phải hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt 
kịp thời dư luận và nguyện vọng của 
nhân dân, tư tưởng của cán bộ, đảng 
viên; chủ động đấu tranh, phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng và sơ kết 
5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/ 
TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính 
trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của lảng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch trong 
tình hình mới”. Đặc biệt, tiếp tục triển 
khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư 
tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng “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”.

Ba là, đội ngũ cán bộ tuyên giáo 
các cấp tiếp tục phát huy truyền thống 
đoàn kết, cùng nhau ra sức nỗ lực thực 
hiện nhiệm vụ. Thường xuyên tự học, tự 
rèn, quan tâm trau dồi về chuyên môn, 
nghiệp vụ; nâng cao bản lĩnh chính trị, 
tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách 
mạng; say mê công việc và tinh thông 
nghề nghiệp; có bản lĩnh chính trị kiên 
định, vững vàng, đạo đức trong sáng, 
sâu sát cơ sở... đáp ứng tốt yêu cầu 
nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Với những kết quả đạt được trong 
năm 2022, với niềm tin vào công cuộc 
đổi mới, vững bước đi lên của ngành 
tuyên giáo, tin tưởng rằng sang năm 
mới 2023, toàn ngành sẽ tiếp tục đoàn 
kết, phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị được giao; xứng đáng 
với niềm tin yêu của nhân dân; đóng 
góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa vì sự 
phát triển bền vững của tỉnh nhà.n
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ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP THựC HIỆN 
TOÀN DIỆN CÁC NHIỆM vụ THEO QUY ĐỊNH
NGUYỄN VĂN THỐNG
ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Nãm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTƯ ) đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, 
chỉ đạo các cấp ủy đảng và chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả 

các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, tình hình 
kinh t ế - x ã  hội tỉnh Sóc Trăng đạt được nhiều kết quả tích cực; quốc 

phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, nâng 
cao chất lượng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và cán bộ. Trong sự nỗ 
lực chung đó, công tác kiểm tra, giầm sát và kỷ luật trong Đảng của

cấp ủy và ủy ban kiểm

T rong năm qua, cấp ủy, ban 
thường vụ cấp ủy quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban 
kiểm tra các cấp. Theo đó, trên cơ sở 
chương trình kiểm tra, giám sát năm 
2022, cấp ủy các cấp đã kiểm tra tổng 
số 852 tổ chức và 577 đảng viên (tăng 
197 tổ chức và 155 đảng viên so với 
năm 2021); trong đó, Ban TVTU kiểm 
tra 31 tổ chức, Ban Thường vụ huyện 
ủy và tương đương kiểm tra 207 tổ chức 
và 7 đảng viên, đảng ủy cơ sở kiểm tra 
614 tổ chức và 50 đảng viên, chi bộ 
kiểm tra 520 đảng viên. Qua kiểm tra, 
kết luận 6 tổ chức thực hiện chưa tốt;
5 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, 
phải thi hành kỷ luật 4 và đã thi hành kỷ 
luật 4 đảng viên.

tra các cấp đã góp một phần quan trọng.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám 
sát và kỷ luật đảng năm 2022, cấp ủy 
các cấp giám sát chuyên đề 546 tổ chức 
và 719 đảng viên (tăng 82 tổ chức, 61 
đảng viên), trong đó Ban TVTU giám 
sát 35 tổ chức; kết quả giám sát các tổ 
chức đảng thực hiện tốt, chỉ có 1 đảng 
viên có dấu hiệu vi phạm phải chuyển 
sang kiểm tra theo quy định, ủy ban 
kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề 
320 tổ chức, 204 đảng viên (tăng 55 
tổ chức, 166 đảng viên), trong đó, ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát 8 lượt tổ 
chức và 4 đảng viên; qua giám sát phát 
hiện 2 tổ chức đảng (1 đảng ủy cơ sở, 
1 chi bộ) có dấu hiệu vi phạm, chuyển 
sang kiểm tra theo quy định.

Cùng với giám sát chuyên đề, ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra chuyên 
đề 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên là cán
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bộ thuộc diện Ban TVTU quản lý. Nội 
dung kiểm tra gồm việc thực hiện Quy 
chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19; mua sắm trang 
thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét 
nghiệm phòng chống dịch; thực hiện 
công tác cán bộ và xem xét đề nghị xử 
lý đảng viên của chi bộ. Qua kiểm tra, 
kết luận 1 tổ chức và 1 đảng viên có 
khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện 
công tác cán bộ và xem xét đề nghị xử 
lý đảng viên của chi bộ, phải xem xét, 
thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 
(hình thức khiển trách).

Trong năm qua, công tác kiểm tra 
tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm được tăng cường, ủy ban 
kiểm tra các cấp kiểm tra 76 đảng viên 
và 21 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi 
phạm (tăng 26 đảng viên, 8 tổ chức). 
Qua kiểm tra đã kết luận 9 tổ chức có vi 
phạm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ 
luật và đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm; 
69 đảng viên có vi phạm, phải thi hành 
kỷ luật 49 đảng viên, đã thi hành kỷ 
luật 42 đảng viên. Bên cạnh đó, ủy ban 
kiểm tra các cấp kiểm tra việc thi hành 
kỷ luật trong Đảng 36 tổ chức với 81 
đảng viên bị thi hành kỷ luật trong mốc 
thời gian kiểm tra; qua kiểm tra kết luận 
10 tổ chức (3 ban thường vụ huyện ủy, 
3 ủy ban kiểm tra huyện ủy, 3 đảng ủy 
cơ sở, 1 chi bộ) thực hiện chưa tốt công 
tác thi hành kỷ luật đảng, trong đó thi 
hành kỷ luật 1 đảng viên không đúng 
thẩm quyền và 21 đảng viên chưa đúng 
nguyên tắc, thủ tục. ủy ban kiểm tra 
các cấp giải quyết theo thẩm quyền 19 
đơn tố cáo 19 đảng viên; qua đó đã kết 
luận chưa có cơ sở kết luận 5 đảng viên, 
tố sai 4 đảng viên, tố đúng và đúng một 
phần 10 đảng viên.

ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát đối với 258 tổ chức, qua 
đó kết luận 34 tổ chức chưa làm tốt 
việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra, giám sát. Kiểm tra thu, chi 
ngân sách tại 39 tổ chức và đã kết luận 
6 tổ chức có vi phạm với tổng số tiền 
vi phạm gần 544 triệu đồng. Kiểm tra 
thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 
tại 323 tổ chức, đã kết luận có 4 tổ chức 
đảng vi phạm việc thu, nộp, quản lý và 
sử dụng đảng phí với số tiền gần 3,6 
triệu đồng.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám 
sát và kỷ luật đảng, trên cơ sở các kết 
luận, các cấp ủy và chi bộ đã thi hành 
kỷ luật 99 đảng viên vi phạm (giảm 12 
đảng viên so với năm 2021, chiếm 0,2% 
so với tổng số đảng viên trong Đảng 
bộ) bằng các hình thức (gồm khiển 
trách 68, cảnh cáo 27, cách chức 2, 
khai trừ ra khỏi đảng 2; có 1 đảng viên 
bị xử lý pháp luật, 4 đảng viên bị xử 
lý hành chính), trong số đó có 32 cấp 
ủy viên các cấp. Ngoài ra, ủy ban kiểm 
tra các cấp thi hành kỷ luật 1 tổ chức 
đảng và 59 đảng viên (tăng 1 tổ chức 
đảng và 32 đảng viên) bằng các hình 
thức (gồm khiển trách 26, cảnh cáo 12, 
cách chức 2, khai trừ 19; có 7 đảng viên 
bị xử lý pháp luật, 2 đảng viên bị xử lý 
hành chính).

Để làm tốt công tác kiểm tra Đảng, 
công tác xây dựng ngành Kiểm tra tiếp 
tục được quan tâm thực hiện, cấp ủy và 
ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên 
quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy 
ủy ban kiểm tra bảo đảm đủ số lượng, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm, 
Ban TVTU quyết định chuẩn y bổ sung
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7 ủy viên ủy ban Kiểm tra Thành ủy và 
huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy điều Chĩnh phân công 
nhiệm vụ các đồng chí Thành viên ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 
2025; đồng thời thực hiện quy hoạch 
chức danh ủy viên, Phó Chủ nhiệm, 
Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
nhiệm kỳ 2025-2030 và quy hoạch lãnh 
đạo quản lý cấp phòng đến năm 2030.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đạt được, công tác kiểm tra, giám 
sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban 
kiểm tra các cấp vẫn còn một số hạn 
chế đáng quan tâm. Một số nơi triển 
khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám 
sát tiến độ còn chậm so với chương 
trình, kế hoạch; công tác nắm tình hình, 
phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức 
đảng, đảng viên có nơi chưa kịp thời; 
vai trò tham mưu cho cấp ủy thực hiện 
quy trình công tác kiểm tra, giám sát 
của một số ủy ban kiểm tra chưa được 
phát huy đúng mức; có vụ việc chưa 
đảm bảo trình tự, thủ tục quy định, thi 
hành kỷ luật chưa đúng thẩm quyền. 
Nguyên nhân của những hạn chế là do 
một vài cán bộ, nhất là ở cơ sở thường 
xuyên phải thay đổi nên ít kinh nghiệm, 
chưa nắm vững chuyên môn, nghiệp 
vụ cũng như quy trình thực hiện, nên 
việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát có mặt còn hạn chế.

Để phát huy những kết quả đạt 
được, khắc phục những tồn tại, hạn 
chế, trong năm 2023 cấp ủy và ủy ban 
kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung chỉ 
đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm 
vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với 
các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp 
ủy tham mưu cấp ủy tổ chức triển

khai, quán triệt và thực hiện nghiêm 
các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy 
định, hướng dẫn của Trung ương về 
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành 
kỷ luật trong Đảng, nhất là Quy định 
so 22-QĐ/Tw, ngày 28/7/2021 của 
Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) 
khóa XIII quy định về công tác kiểm 
tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy 
định 69-QĐ/Tw, ngày 6/7/2022 cua Bọ 
Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng 
viên vi phạm. Tham mưu ban thường vụ 
cấp ủy thực hiện hiệu quả, chất lượng 
Kết luạn số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 
của Bộ Chính trị về “Chiến lược công 
tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến 
năm 2030” và Kế hoạch số 44-KH/TU, 
ngày 13/9/2022 của Ban TVTU về thực 
hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ 
Chính trị. Hoàn thành tốt Chương trình 
kiểm tra, giám sát năm 2023; nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát theo quy định Điều 
30 Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ 
cấp ủy giao.

Thứ hai, tiếp tục phối hợp thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 
25/10/2021 của BCHTW Đảng về đẩy 
mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị; Kết luận số 01-KƯTW, 
ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa 
XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- 
CT/TVV, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”; Quy định số 08-QĐi/TVV, 
ngày 25/10/2018 của BCHTW về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, 
ủy viên Ban Bí thư, ủy viên BCHTW. 
Tích cực, chủ động làm tốt công tác
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nắm tình hình, tham mưu cấp ủy gợi ý, 
chuẩn bị nội dung kiểm điểm giữa nhiệm 
kỳ đối với tập thể, cá nhân.

Thứ ba, triển khai thực hiện toàn 
diện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều 
lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, 
giám sát năm 2023 của ủy ban kiểm 
tra, nhất là tăng cường công tác giám 
sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 
đối với tổ chức đảng cấp dưới, đảng 
viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, cán 
bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản 
lý; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng 
với trách nhiệm người đứng đầu. Chú 
trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực 
dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề dư 
luận quan tâm, nhất là công tác quản 
lý, sử dụng đất đai, các dự án và công 
trình đầu tư công, các sai phạm sau 
kết luận thanh tra. Xem xét, giải quyết 
kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo cán 
bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, 
cán bộ do cấp ủy quản lý. Tăng cường 
chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên 
đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong 
công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 
của Đảng.

Thứ tư, thực hiện tốt Quy định 
số 01 -QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của 
Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm 
quyền của ủy ban kiểm tra trong công 
tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực; Quyết định số 56-QĐ/TVV, ngày 
8/2/2022 của Bộ Chính trị về việc ban 
hành Quy chế phối hợp giữa các cơ 
quan kiểm soát tài sản, thu nhập và 
Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTVV, ngày 
3/11/2022 của ủy ban Kiểm tra Trung 
ương về thực hiện một số điều của 
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan 
kiểm soát tài sản, thu nhập; Quy định

số 08-QĐ/TU, ngày 19/01/2018 của 
Ban TVTU về kiểm tra, giám sát việc 
kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện 
Ban TVTU quản lý. xử lý và tham mưu 
xử lý tổ chức đảng, đảng viên, nhất là 
người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn 
vị do mình trực tiếp quản lý để xảy ra 
tham nhũng, tiêu cực; chuyển cơ quan 
điều tra hồ sơ vụ việc cán bộ, đảng 
viên có dấu hiệu phạm tội tham nhũng, 
tiêu cực để tiến hành điều tra, xử lý 
theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thứ năm, phối hợp tổ chức thực 
hiện ngày càng hiệu quả Quy chế 
phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy 
với các tổ chức, đơn vị có liên quan 
trong công tác kiểm tra, giám sát và 
kỷ luật Đảng.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền kết quả công tác kiểm 
tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; 
công khai kết quả các kỳ họp ủy ban 
kiểm tra nhằm tuyên truyền và đấu 
tranh ngăn chặn, giáo dục, răn đe các 
hành vi vi phạm và nâng cao nhận 
thức, củng cố niềm tin của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân đối với công 
tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thực 
hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo 
đúng thời gian quy định.

Thứ bảy, quan tâm sắp xếp, kiện 
toàn tổ chức bộ máy, công tác quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ 
làm công tác kiểm tra các cấp nhằm 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, kỹ năng công tác kiểm tra, giám 
sát và kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ tám, thực hiện tốt, đầy đủ 
nhiệm vụ thường xuyên khác và nhiệm 
vụ cấp trên giao.n
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Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường 
trong phát triển kinh tế, chăm lo

4 _______< A ___ J  A __đời sông nhân dân
NGUYỄN VĂN ĐINH
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy Sóc Trăng

T ư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về đẩy mạnh 
phát triển kinh tế, chăm lo 

đời sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân đang từng bước được toàn 
Đảng, toàn dân ta hiện thực hóa 
trong công cuộc xây dựng đất nước 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. Sự 
nghiệp đổi mới hiện nay là quá trình 
tiếp tục hiện thực hóa khát vọng phát 
triển Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, của Đảng và Nhân dân Việt 
Nam trong bối cảnh mới. Đại hội 
XIII của Đảng khẳng định: “Với định 
hướng đúng đắn, khát vọng phát 
triển mạnh mẽ và quyết tâm chính 
trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta nhất định sẽ lập nên thành 
tựu phát triển mới vì một nước Việt 
Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng 
tiến bước, sánh vai với các cường 
quốc năm châu, thực hiện thành 
công tâm nguyện của Hồ Chí Minh 
vĩ đại và ước vọng của toàn dân”. 
Từ thực tế lịch sử và công cuộc đổi 
mới toàn diện đất nước, Đại hội XIII

của Đảng cũng đã khẳng định: “Với 
tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có 
thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao 
giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và 
uy tín quốc tế như ngày nay” .

Điều đó cho thấy, những thành 
tựu to lớn của Đảng và Nhân dân ta 
cả trên phương diện dựng nước, giữ 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, là quá 
trình hiện thực hóa tư tưởng, đạo 
đức, phong cách và khát vọng của 
Hồ Chí Minh trong quá trình phát 
triển; là hiện thực sinh động bác bỏ 
mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, 
phủ nhận cuộc đời và sự nghiệp, tư 
tưởng và đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh.

Kết luận số 01-KL/TW, ngày 
18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp 
tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh đã khái quát: 5 
năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng
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đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng đã đạt được nhiều kết quả rất 
quan trọng, khá toàn diện, với nhiều 
cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, 
tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, 
có sức lan tỏa trong Đảng và toàn 
xã hội...; góp phần kiềm chế, ngăn 
chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ, tích cực bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch, củng cố niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước 
và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đối với Sóc Trăng, cụ thể hóa 
Kết luận 01 KL/TW của Bộ Chính 
trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban 
hành Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 
8/8/2021 về thực hiện Chuyên đề 
toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII 
của Đảng “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh về ý chí tự lực, tự cường và 
khát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc” và tổ chức Chuyên 
đề năm 2022 “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về phát huy truyền thống 
đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý chí tự 
lực, tự cường, khát vọng phồn vinh, 
hạnh phúc của các dân tộc tỉnh Sóc 
Trăng”. Đây là chủ đề toàn khóa

của tỉnh. Qua một năm thực hiện 
Chuyên đề năm 2022, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân trong tỉnh 
đã đạt được những kết quả tích cực 
trên các lĩnh vực đời sống xã hội; 
qua đó, góp phần giữ gìn và phát 
huy truyền thống quê hương, giá trị 
văn hóa, củng cố tình đoàn kết gắn 
bó của các dân tộc; đồng thời khơi 
dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng 
vươn lên của các dân tộc trong tỉnh.

Tiếp nối thành quả học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong những năm 
qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục 
chỉ đạo biên soạn nội dung Chuyên 
đề năm 2023 “Sóc Trăng phát huy ý  
chí tự lực, tự cường đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, chăm lo đời sống vật 
chất và tinh thần cho nhân dân theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. Đây là chuyên đề có ý nghĩa 
rất thiết thực đối với quá trình vận 
dụng, học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong sự phát triển của tỉnh để thực 
hiện trong toàn Đảng bộ. Chuyên đề 
cung cấp một số nội dung cơ bản và 
nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, chăm lo đời sống vật 
chất và tinh thần cho nhân dân trên 
địa bàn tỉnh. Thông qua đó, cấp ủy, 
tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, 
đơn vị quán triệt, vận dụng, cụ thể 
hóa nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
kinh tế, chăm lo đời sống vật chất 
và tinh thần cho nhân dân trong thực

BAN TUYÊ N GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 15



tiễn hoạt động; góp phần khai thác, 
sử dụng và phát huy hiệu quả các 
nguồn lực, tăng cường công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị trong toàn Đảng bộ, thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
Đảng bộ tỉnh trong năm 2023.

Để góp phần triển khai thực 
hiện hiệu quả Chuyên để năm 2023, 
các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa 
phương, cơ quan, đơn vị cần quan 
tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ 
giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận 
thức của cả hệ thống chính trị và 
cán bộ, đảng viên về giá trị tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh 
về phát triển kinh tế  đi đôi với chăm 
lo đời sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân.

Hệ thống chính trị, toàn thể 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, hội viên, đoàn viên và nhân 
dân tiếp tục nhận thức đầy đủ, quán 
triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo 
mang lại hiệu quả tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về phát 
triển kinh tế đi đôi với chăm lo đời 
sống vật chất và tinh thần cho nhân 
dân trên địa bàn tĩnh. Qua đó mỗi 
tổ chức, cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức thẩm thấu và thấy 
rõ nghĩa vụ, nâng cao trách nhiệm 
của mình trước nhiệm vụ phát triển 
kinh tế gắn với chăm lo đời sống cho 
nhân dân; phải luôn đặt lợi ích của

nhân dân lên hàng đầu trong quá 
trình thực thi nhiệm vụ, nêu cao tinh 
thần “hết lòng hết sức phụng sự Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân” , thực sự 
phấn đấu và làm việc “vì hạnh phúc 
của nhân dân” .

Tiếp tục quán triệt và nhận thức 
đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
thấm nhuần và hành động theo quan 
điểm: “Khơi dậy khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý 
chí tự cường và phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc để 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát 
huy tối đa nhân tố con người, coi con 
người là trung tâm, chủ thể, nguồn 
lực quan trọng nhất và mục tiêu của 
sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, 
con người Việt Nam là nền tảng, sức 
mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm 
sự phát triển bền vững. Phải có cơ 
chế, chính sách phát huy tinh thần 
cống hiến vì đất nước; mọi chính 
sách của Đảng, Nhà nước đều phải 
hướng vào nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần và hạnh phúc của 
nhân dân”.

Hai là, cụ thể hóa việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chỉ Minh về đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, chăm lo đời sống vật 
chất và tinh thần cho nhân dân gắn 
với nhiệm vụ chính trị của địa phưdng, 
cd quan, đdn vị và cá nhân trên địa 
bàn tỉnh Sóc Trăng
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Các tổ chức trong hệ thống chính 
trị, cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, hội viên, đoàn viên tiếp 
tục nâng cao nhận thức, cụ thể hóa 
việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
nói chung và về chăm lo đời sống 
nhân dân nói riêng gắn với nhiệm 
vụ chính trị của cơ quan, địa phương, 
đơn vị, cá nhân. Đưa nội dung này 
vào chương trình, kế hoạch cụ thể 
của cơ quan, địa phương, đơn vị 
và cá nhân hằng năm, hằng quý, 
nhất là thành chuyên đề sinh hoạt 
tại chi bộ, đảng bộ, chính quyền, 
đoàn thể để bảo đảm sự thống nhất 
trong nhận thức và hành động của 
mỗi cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng 
viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Mỗi tổ 
chức, cá nhân học và làm theo Bác 
là tập trung phát huy ý chí tự lực, tự 
cường, nêu cao khát vọng cống hiến 
trong từng việc làm, từng công việc, 
trong đời sống hàng ngày, tất cả vì 
cuộc sống của chính mình, của cộng 
đồng và xã hội.

Ba là, triển khai đồng bộ, thực 
hiện hiệu quả các chủ trương, đường 
lối của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, chăm lo đời sống vật 
chất và tinh thần cho nhân dân.

Với phương châm “Việc gì có lợi 
cho dân phải hết sức làm, việc gì 
có hại cho dân phải hết sức tránh”, 
Đảng và Nhà nước ta đã ban hành 
và tổ chức thực hiện nhiều chủ

trương, chính sách về phát triển kinh 
tế, nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân, nhất là trong 
35 năm đổi mới toàn diện đất nước 
và những năm đầu nhiệm kỳ Đại hội 
XIII của Đảng.

Để các quan điểm, chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước từ 
Trung ương, từ tỉnh tiếp tục đi vào 
thực tiễn cuộc sống một cách sinh 
động, thúc đẩy kinh tế tại tỉnh phát 
triển nhanh và bền vững gắn với giải 
quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân, Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Sóc Trăng lần thứ XIV xác định: tập 
trung phát triển kinh tế, thực hiện tốt 
các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho nhân dân. Để 
thực hiện chủ trương của Đại hội, đòi 
hỏi cấp ủy, chính quyền và các đoàn 
thể chính trị - xã hội trong tỉnh phải 
đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai 
thực hiện đồng bộ, nhất quán, linh 
hoạt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm 
vụ, giải pháp, các khâu đột phá 
chiến lược mà Đại hội đã đề ra. Mỗi 
tổ chức trong hệ thống chính trị, mỗi 
cán bộ, đảng viên lấy chất lượng, 
hiệu quả trong thực hiện chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước làm 
thước đo cho việc thực hiện nhiệm 
vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương 
mình và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bốn là, thực hiện học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế,
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chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần cho nhân dân gắn với tập trung 
giải quyết những vấn đề trọng tâm, 
cấp bách tại mỗi địa phương, cơ 
quan, đơn vị.

Chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần cho nhân dân là sứ mệnh 
của Đảng, là mục tiêu và bản chất 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân, vì dân. Để hoàn thành 
sứ mệnh cao cả ấy, cấp ủy và chính 
quyền các cấp cần luôn ghi nhớ lời 
Bác dạy để nhận thức rõ hơn trách 
nhiệm của mình: “Nếu dân đói, 
Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân 
rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu 
dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; 
nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ 
có lỗi” . Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần cho nhân dân 
phải gắn với giải quyết những vấn 
đề trọng tâm, cấp bách tại mỗi địa 
phương, cơ quan, đơn vị.

Năm là, chú trọng việc xây dựng, 
biểu dương, khen thưởng và nhân 
rộng những cá nhân tiêu biểu, tập 
thể điển hình, những cách làm hay, 
việc làm ý  nghĩa trong học tập, làm 
theo Bác để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ 
trong cộng đồng.

Để tiếp tục tạo động lực và phát 
triển phong trào học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về phát triển kinh tế đi đôi 
với chăm lo đời sống vật chất và tinh

thần cho nhân dân, các cấp ủy đảng 
quan tâm hơn nữa chỉ đạo cơ quan, 
đơn vị, địa phương quan tâm phát 
hiện, xây dựng, biểu dương, khen 
thưởng, nhân rộng các điển hình tiêu 
biểu, những cách làm mới, sáng tạo, 
có sức ảnh hưởng trong cộng đồng 
về học tập và làm theo gương Bác. 
Đồng thời, tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát để kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn những việc làm chưa tốt, 
hành vi tiêu cực, không phù hợp ảnh 
hưởng đến quá trình phát triển kinh 
tế, đời sống của nhân dân.

Các cơ quan truyền thông, báo, 
đài tích cực củng cố, nâng chất 
chuyên mục thông tin, tuyên truyền 
về các điển hình tiêu biểu, tấm 
gương người tốt - việc tốt, mô hình 
hay, cách làm hiệu quả trong việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trên 
các lĩnh vực của đời sống, nhất là 
các mô hình hiệu quả về phát triển 
kinh tế, những việc làm ý nghĩa về 
chăm lo đời sống cho nhân dân, tạo 
sự lan tỏa những giá trị tích cực trong 
cộng đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 
các cấp ủy đảng chú trọng phát huy 
vai trò tiên phong, gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên, nhất là người 
đứng đầu các địa phương, cơ quan, 
đơn vị trong nêu cao tinh thần tự lực, 
tự cường trong phát triển kinh tế, 
chăm lo đời sống nhân dân ở mỗi 
địa phương, cơ quan, đơn v ị.n
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Thêm sức mạnh để lãnh đạo thành công

Sd nghiệp đtiỉ mtfi
ĐÔNG HÀ

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ỉà một trong 
những nội dung lớn luôn được Đ ảng ta đặc biệt quan 

tâm. Bước vào thời kỳ đổi mới Đ ảng ta khẳng định, phất 
triển kinh tế  là nhiệm  vụ trọng tâm, xây dựng Đ ảng  

là then chốt, trong đó đổi mới và chỉnh đốn tổ chức cơ  
sở đảng là khâu đột phá. Đó là bước cơ bản đ ể  Đ ảng  

không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến 
đấu, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

T ổ  quốc Việt N am  xã hội chủ nghĩa.

*N ă n g  đ ộ n g  và  chủ  đ ộn g
Tại Sóc Trăng, trong những 

năm qua, Tỉnh ủy luôn xác định việc 
tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng là nhiệm vụ then chốt, 
là yếu tố quyết định đến sự thành 
công trong quá trình lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
của Đảng bộ tỉnh. Ngay sau Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 
Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 
số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2016 về 
“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 
và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên” theo tinh thần Nghị quyết Đại

hội XII của Đảng. Để thực hiện đạt 
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của 
Nghị quyết, Tỉnh ủy yêu cầu các 
cấp ủy đảng tập trung triển khai 
đồng bộ 3 nhóm giải pháp chủ yếu, 
đó là củng cố, kiện toàn, nâng cao 
chất lượng sinh hoạt Đảng; xây 
dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 
thực hiện tốt công tác kết nạp đảng 
viên mới và xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh.

Theo nhận định củaTỉnh ủy Sóc 
Trăng, để nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng và chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị 
quyết số 08-NQ/TU, các huyện ủy,
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thị ủy, Thành ủy và đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy đã năng động, chủ 
động ban hành các chương trình, 
kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị 
quyết sát hợp với tình hình thực tế 
của địa phương, đơn vị. Theo đó, 
các cấp ủy thường xuyên quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng 
cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ 
chức cơ sở đảng gắn với thực hiện 
các nghị quyết, kết luận, quy định 
của Trung ương về đổi mới, sắp 
xếp bộ máy của hệ thống chính trị, 
tổ chức biên chế, bảo đảm sự lãnh 
đạo toàn diện của Đảng về thực 
hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh 
đó, tăng cường công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng theo hướng thiết 
thực, hiệu quả, phù hợp và phát 
huy vai trò nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu; 
trong đó chú trọng triển khai thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 
05-CT/TVV, ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” .

Để thực hiện thành công mục 
tiêu, yêu cầu, các nhiệm vụ và giải 
pháp đề ra, các cấp ủy cũng đã 
tập trung xây dựng và quản lý đội 
ngũ cán bộ các cấp; xây dựng đội 
ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có 
đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp

ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng 
công tác kiện toàn, quy hoạch, tăng 
cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 
vụ, kỹ năng công tác đảng cho đội 
ngũ cấp ủy viên; thực hiện nghiêm 
túc nguyên tắc tập trung dân chủ, 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách 
và phát huy trách nhiệm của người 
đứng đầu trong hệ thống chính trị. 
Đồng thời, các cấp ủy quan tâm đổi 
mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt 
đảng và công tác kết nạp đảng 
viên; thực hiện công tác kiểm điểm 
tự phê bình và phê bình, đánh giá, 
xếp loại đảng viên đúng thực chất; 
tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát, quản lý đảng viên, sàng lọc 
đưa những người không đủ tư cách 
đảng viên ra khỏi Đảng; phát huy 
sức mạnh tổng hợp của hệ thống 
chính trị tham gia xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh.
*C h u y ể n  b iến  tích  cực

Thực hiện Nghị quyết số 08- 
NQ/TU của Tỉnh ủy, trong giai đoạn 
2016-2021, các cấp ủy đã tập trung 
kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, thành 
lập mới 66 tổ chức cơ sở đảng, giải 
thể 38 tổ chức cơ sở đảng đảm bảo 
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tính 
đến cuối tháng 11/2022, toàn tỉnh 
Sóc Trăng có 15 đảng bộ cấp trên 
cơ sở, 648 tổ chức cơ sở đảng, với 
48.011 đảng viên,

Theo nhận định của Tỉnh ủy, 
qua 5 năm thực hiện Nghị quyết
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số 08-NQ/TU, đã tạo sự chuyển 
biến tích cực về năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên. Chất lượng tổ 
chức cơ sở đảng và đội ngũ cán 
bộ, đảng viên từng bước được 
nâng lên. Hầu hết cấp ủy viên 
các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng 
viên có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, quyết tâm thực hiện đường 
lối đổi mới của Đảng; có đạo đức, 
lối sống lành mạnh, nêu cao tinh 
thần trách nhiệm trong thực hiện 
nhiệm vụ; có năng lực, trình độ 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 
giao. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, 
chi bộ, sinh hoạt chuyên đề từng 
bước được nâng lên, khắc phục 
tình trạng đơn điệu, hình thức. 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh 
và việc thực hiện trách nhiệm nêu 
gương của đảng viên từng bước 
đi vào nền nếp, trở thành nhiệm 
vụ quan trọng, thường xuyên của 
mỗi đảng viên. Bên cạnh đó, công 
tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, 
bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ 
được quan tâm hơn và ngày càng 
đi vào thực chất, góp phần nâng 
cao năng lực của đội ngũ cấp 
ủy viên cơ sở; công tác quản lý 
đảng viên ngày càng chặt chẽ, 
đúng quy định; công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật đảng được tăng 
cường. Ngoài ra, các cấp ủy, tổ

chức đảng chú trọng công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực, xử lý nghiêm những tổ 
chức đảng, đảng viên vi phạm; 
từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ, góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng 
của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh 
đạo mọi mặt hoạt động của tổ chức 
đảng. Sự vững mạnh của các tổ 
chức cơ sỏ đảng là điều kiện bảo 
đảm cho sự vững mạnh của toàn hệ 
thống chính trị. Vì vậy, nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng là cơ sở vững chắc 
đảm bảo cho việc thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị thật 
sự trong sạch, vững mạnh toàn diện 
từ gốc, từ cơ sở. Tại Sóc Trăng, với 
kết quả đạt được sau 5 năm thực 
hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh 
ủy đã góp phần bồi đắp thêm sức 
mạnh để Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thành 
công sự nghiệp đổi mới; qua đó tạo 
nền tảng vững chắc để Tỉnh ủy tiếp 
tục chinh phục những mục tiêu mới, 
đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới.n
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HỌC TẬP IIÀ LÀM HEO T< H im , BẠO PI0H6 CACI lổ  Clí

Số® hoạch định kế hoạch0 ■ ■ ■

Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, ngày 05/01/1960, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nói: "... Vói tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn 
có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đạil”. Sự vĩ đại ấy thể hiện ở chỗ “Đảng vừa 
lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành 
một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những 
việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân 
dân’’ và “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, 
Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Nhân dịp đầu năm mới, Thông báơ nội bộ trân 
trọng giới thiệu Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Con đường phía trước” ký bút 
danh C.K, đăng báơ Nhân dân, số2134.

Con đường phía trưức
Đi đường mà biết rõ đường, thì đi 

thoải mái và thấy như đường ngắn lại. 
Đi đường mà không biết trước những 
chặng phải đi qua, thì mò mẫm, không 
rõ xa gần, chỉ thấy đường dài thăm 
thẳm, đi chưa được mấy đã thấy mệt.

Chúng ta xây dựng cuộc sống 
mới, cũng ví như người đi đường, phải 
biết rõ mình ra đi từ đâu, sẽ đến đâu 
và phải qua những chặng đường nào. 
Như vậy cuộc đi của chúng ta sẽ luôn 
luôn hào hứng.

Trong cuộc vận động cải tiến quản 
lý xí nghiệp, một số công nhân đã nêu 
lên câu hỏi: “Miền Bắc nước ta đang 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công nhân 
đã cố gắng nhiều. Vì sao mức sống của 
chúng ta vẫn còn thấp?”. Câu trả lời 
khá lý thú: “Chúng ta đang tiến nhanh, 
nhanh chưa từng có. Đời sống của 
chúng ta ngày một khá lên và so với lúc

đầu thì đã khá hơn nhiều. Nhưng chúng 
ta bắt đầu đi từ một chỗ quá thấp, nên 
còn phải cố gắng nhiều mới lên tới chỗ 
cao được”.

Nước ta vốn là một nước nông 
nghiệp lạc hậu. Đó là chỗ bắt đầu đi của 
chúng ta. Ngay đến năm ngoái, trong 
sản xuất của miền Bắc, công nghiệp 
chỉ mới chiếm không đầy hai phần, còn 
nông nghiệp và thủ công nghiệp chiếm 
đến già tám phần. Mấy triệu nông dân 
và ngót một nửa triệu thợ thủ công là 
những người đang cung cấp phần lớn 
thức ăn, vật dùng cho nhân dân, hiện 
vẫn dùng những đồ rất thô sơ để sản 
xuất. Như vậy thì làm sao cho đời sống 
nhân dân thật dồi dào được?

Đời sống nhân dân chỉ có thể thật 
dồi dào, khi chúng ta dùng máy móc để 
sản xuất một cách thật rộng rãi: dùng 
máy móc cả trong công nghiệp và 
trong nông nghiệp. Máy sẽ chắp thêm
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tay cho người, làm cho sức người tăng 
lên gấp trăm, nghìn lần và giúp người 
làm những việc phi thường.

Muốn có nhiều máy, thì phải mở 
mang các ngành công nghiệp làm ra 
máy, ra gang, thép, than, dầu... Đó là 
con đường phải đi của chúng ta: Con 
đường công nghiệp hóa nước nhà.

Hiện nay, chúng ta lấy sản xuất 
nông nghiệp làm chính. Vì muốn mở 
mang công nghiệp thì phải có đủ lương 
thực, nguyên liệu... Nhưng công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa vẫn là mục tiêu 
phấn đấu chung, là con đường no ấm 
thật sự của nhân dân ta.

(Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc 
gia, Hà NỘI, 2011,1.12 tr. 444-445)

Học và làm theo gương Bác

Bài viết “Con đường phía trước” 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là 
vạch ra, chỉ rõ việc cần làm của Đảng 
ta trong những năm 1960, mà với tất 
cả chúng ta, trong mọi hành động của 
cá nhân, của tập thể, của cơ quan, địa 
phương, đơn vị, bài viết này vẫn còn 
nguyên giá trị và cho chúng ta nhiều 
bài học ý nghĩa sâu sắc.

Một là, việc hoạch định kế hoạch rõ 
ràng, cụ thể, sát với tình hình hình thực 
tiễn, chọn đúng điểm đột phá, xác định 
đúng nhiệm vụ trọng tâm cần phát triển 
là một vấn đề rất quan trọng của cấp ủy 
các cấp, của lãnh đạo các ban, ngành, 
đoàn thể. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nói: “Đi đường mà biết rõ đường, thì đi 
thoải mái và thấy như đường ngắn lại”. 
Nhận thức đúng tầm quan trọng của 
xây dựng kế hoạch và phương hướng 
cùng các giải pháp thiết thực, hiệu quả 
sẽ góp phần đưa đơn vị tiến nhanh hơn

về đích, đạt được mục tiêu đề ra.
Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên 

phải nâng cao nhận thức về việc xây 
dựng cho bản thân mục tiêu phấn đấu 
cụ thể và có kế hoạch cho từng mục 
tiêu ấy. Phải thấm nhuần lời dạy của 
Bác: “Chúng ta xây dựng cuộc sống 
mới, cũng ví như người đi đường, phải 
biết rõ mình ra đi từ đâu, sẽ đến đâu 
và phải qua những chặng đường nào. 
Như vậy cuộc đi của chúng ta sẽ luôn 
luôn hào hứng”. Và hãy bắt đầu bằng 
kế hoạch rèn luyện bản thân với những 
chuẩn mực của người cách mạng theo 
tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ 
Chí Minh.

Ba là, các tổ chức hội, đoàn thể 
càng phải thấm nhuần bài học “Con 
đường phía trước” của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh để tuyên truyền, vận động, rèn 
luyện cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ 
chức mình. Đổi mới hình thức, phương 
thức làm việc, mạnh dạn triển khai, ứng 
dụng sáng kiến, khuyến khích ý tưởng 
sáng tạo trong đoàn viên, hội viên và 
tăng cường ứng dụng để cải tiến phương 
thức lao động, học tập và sản xuất.

Tóm lại, kế thừa thành quả về học 
và làm theo gương Bác trong những 
năm qua, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, hội viên cần phát huy hơn nữa 
tinh thần tiên phong, gương mẫu trong 
học và làm theo Bác, nhất là xây dựng 
cho cơ quan, đơn vị, địa phương và 
bản thân chương trình hành động theo 
Chuyên đề năm 2023 của tỉnh: “Sóc 
Trăng quyết tâm phát huy ý chí tự lực, 
tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”.n
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T H Ô N G  T IN B H M H  I C M

MỘT SỐ THÔNG TIN Nổl BẬT 
CỦA TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022
Triển khai nhiều nghị quyết chuyên để quan trọng 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong năm 2022, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị triển khai, 
quán triệt các nghị quyết chuyên đề 
có ý nghĩa quan trọng của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tĩnh Sóc Trăng, nhiệm 
kỳ 2020-2025. Trong đó, có 6 chuyên 
để mang tính cụ thể hóa các nhiệm vụ 
trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, 
góp phần tạo động lực thúc đẩy mạnh 
mẽ sự phát triển chung của tỉnh Sóc 
Trăng trong thời gian tới, gồm: Phát 
triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng giai 
đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030; 
Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 
2025, định hướng đến 2030; Xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng, giai

Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 
(4/1992 - 4/2022) và đón nhận Huân 
chương Hồ Chí Minh được tổ chức long 
trọng với sự tham dự của nhiều đồng chí 
là đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ, các bộ, ban ngành Trung 
ương và các tỉnh. Buổi lễ đã ghi nhận 
những nỗ lực và thành tựu mà tỉnh Sóc 
Trăng đạt được trong 30 năm qua, trên

đoạn 2021-2025; Đẩy mạnh cải cách 
hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030; Định 
hướng phát triển khu, cụm công nghiệp 
và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng giai đoạn 2021-2030; Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số giai đoạn 2021-2025 và định hướng 
đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng. Bên cạnh đó, còn có Chuyên 
đề về xây dựng Đảng trong năm 2022 
là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát 
huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi 
dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng 
phồn vinh, hạnh phúc của các dân tộc 
tỉnh Sóc Trăng”.

tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị. Khẳng 
định thành quả đạt được chính là nền 
tảng, động lực quan trọng để Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân các dân tộc 
tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết 
tâm, đoàn kết, chung sức, phát huy tinh 
thần tự lực, tự cường, khai thác hiệu

Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng 
và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
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quả tiềm năng, lợi thế, cơ hội để thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển 
nhanh và bền vững, đưa Sóc Trăng bứt 
phá đi lên trên con đường hội nhập và

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Sóc 
Trăng được thành lập theo Quyết định 
số 702-QĐ/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, gồm 15 thành viên. Đồng chí 
Lâm Văn Man - ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội tĩnh làm Trưởng 
Ban Chỉ đạo. Đây là lần đầu tiên 
tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC 
nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc 
Trăng năm 2022 với chủ đề: “Đồng 
hành - Hợp tác - Phát triển”. Trên cơ sở 
những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội của 
tỉnh và của vùng, Hội nghị tập trung kêu 
gọi đầu tư vào các lĩnh vực, như: Nông 
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và 
năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ, 
du lịch, logistics, kinh tế biển... Đồng 
thời, tỉnh cam kết luôn sát cánh, đồng 
hành và chia sẻ cùng nhà đầu tư trong 
suốt quá trình triển khai dự án, tạo mọi

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 
(4/1992 - 4/2022), thành phố Sóc Trăng 
vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ

phát triển. Đặc biệt tại buổi lễ, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc 
Trăng vinh dự đón nhận Huân chương 
Hồ Chí Minh.

hơn nữa công tác PCTNTC theo tinh 
thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng. Ban Chỉ đạo hoạt động 
trên tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo quyết 
liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với 
quyết tâm chính trị rất cao nhằm tạo 
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 
thức và hành động của cả hệ thống 
chính trị và nhân dân về PCTNTC, 
góp phần Đảng bộ và hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh.

điểu kiện thuận lợi để các nhà đầu tư 
sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao 
nhất tại tỉnh. Tại Hội nghị, tỉnh đã trao 
Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự 
án với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 
12.000 tỷ đồng; ký kết 18 biên bản ghi 
nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư với 
các doanh nghiệp, nhà đầu tư với tổng 
số vốn đầu tư đăng ký trên 200.000 tỷ 
đồng trên các lĩnh vực công nghiệp, 
thương mại, năng lượng...

tướng Chính phủ công nhận Thành phố 
Sóc Trăng là đô thị loại II trực thuộc 
tỉnh Sóc Trăng. Đây cũng chính là sự

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng

Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến dầu tư 
tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Thành phố Sóc Trăng dạt chuẩn đô thị loại II
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ghi nhận về những thành tựu của Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân TP.SÓC 
Trăng đạt đuợc trên tất cả các lĩnh vực; 
đồng thời, là yếu tố quan trọng góp 
phần tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để 
thành phố tiếp tục nỗ lực, phát huy vai 
trò là đô thị trọng điểm mang tính đầu

Qua hơn 10 năm thục hiện, với 
việc tập trung huy động mọi nguồn lực 
cho công cuộc xây dựng nông thôn mới 
(NTM), đến tháng 4-2022, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân TX.Vĩnh Châu 
vinh dự đuợc đón nhận Quyết định của 
Thủ tuớng Chính phủ công nhận thị xã 
Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây

Qua 2 đợt triển khai xây dựng, đến 
tháng 11 -2022, Chuơng trình hỗ trợ xây 
dụng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về 
nhà ở tình Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 
2022 đã kết thúc, với tổng số 3.496 căn 
nhà hoàn thành xây dụng, vuợt gần 
10% so với kế hoạch đề ra, với tổng 
kinh phí huy động xã hội hóa gần 175 
tỷ đồng. Việc hoàn thành và bàn giao 
nhà ở đã giúp cho nhiều hộ nghèo có

Năm 2022, Sóc Trăng đuợc nhận 
định là một trong 3 đơn vị tỉnh, thành 
phố trong cả nuớc thực hiện tốt công 
tác tiêm vaccine phòng COVID-19. 
Kết quả này có đuợc từ việc tỉnh triển 
khai quyết liệt, đổng bộ nhiều giải 
pháp, trong đó có Chiến dịch tiêm 
chủng mùa xuân năm 2022. Tính đến

tàu của hệ thống đô thị trong tỉnh và là 
trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - 
xã hội của tỉnh. Đây cũng là nền tảng 
cơ bản để TP.SÓC Trăng tiếp tục phấn 
đấu trở thành 1 trong 6 đô thị loại I của 
khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long 
trong tuơng lai.

dụng nông thôn mới. Từ nguồn vốn huy 
động đuợc gần 2.000 tỷ đồng, thị xã đã 
đầu tu xây dựng các công trình cơ sở 
hạ tầng. Đến nay, diện mạo nông thôn 
thị xã, đặc biệt là kết cấu hạ tầng nông 
thôn cơ bản đã hoàn thiện, góp phần 
làm đổi thay tích cục diện mạo nông 
thôn ngày càng văn minh, an toàn.

đuợc nhà ở khang trang, an tâm chăm 
lo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 
Qua đó, thể hiện sụ quan tâm của cộng 
đồng xã hội, đặc biệt là sự hỗ trợ tích 
cực của nguyên Chủ tịch nuớc Truơng 
Tấn Sang đã cùng chung tay với Đảng 
và Nhà nuớc chăm lo cho những hộ gia 
đình nghèo và đóng góp chung vào kết 
quả thục hiện nhiệm vụ chính trị của 
Đảng bộ tĩnh trong năm 2022.

tháng 11, tỷ lệ mũi tiêm cơ bản cho 
đối tuợng từ 5 đến duới 12 tuổi đạt 
99,8% (xếp hạng 2/63 tỉnh, thành 
phố), nguời từ 12 đến duới 18 tuổi 
đạt 98,8% (đứng đầu cả nuớc); tỷ lệ 
tiêm mũi 3 cho nguời từ 18 tuổi trở lên 
đạt 99,9% (xếp hạng 3/63 tỉnh, thành 
phố) và tiêm mũi 4 đạt tỷ lệ 85,5%

Thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Hoàn thành xây dựng và bàn giao 3.496 căn nhà ỏ cho hộ nghèo

Hoàn thành tốt công tác tiêm vaccine phòng COVID-19
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(xếp hạng 26/63 tỉnh, thành phố). Có 
1.018 trường hợp phản ứng nhẹ sau

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du 
lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 
VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe 
Ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long lần thứ V năm 2022 
được diễn ra trong 7 ngày tại TP.SÓC 
Trăng được nhận định đã thành công 
tốt đẹp. Theo đó, đã thu hút sự tham 
gia của 12 tỉnh, thành phố và diễn 
ra nhiều hoạt động nổi bật, trong 
đó nhiều hoạt động mang đậm nét

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn 
hóa, thể thao và du lịch đổng bào 
Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội 
Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
lần thứ V năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã trao Quyết định công

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 
diễn tập Quân khu 9, cuộc Diễn tập 
khu vực phòng thủ năm 2022 tại tỉnh 
Sóc Trăng đã thành công tốt đẹp với 
các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ 
trang vào các trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu; chuyển địa phương vào 
các trạng thái quốc phòng; tổ chức 
chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực

tiêm và không có trường hợp phản 
ứng nặng hoặc tử vong.

văn hóa truyền thống của đồng bào 
Khmer Nam bộ; riêng Giải đua ghe 
Ngo khu vực ĐBSCL lần thứ V với 54 
đội tham gia tranh tài. Đặc biệt, trong 
Ngày hội còn diễn ra Lễ công bố 
Quyết định xác lập kỷ lục Guinness 
Việt Nam “Đua ghe Ngo môn thể thao 
của đồng bào Khmer tĩnh Sóc Trăng 
có số lượng ghe và vận động viên 
tham dự nhiều nhất” và công bố logo 
du lịch tỉnh Sóc Trăng.

nhận “Lễ hội Đua ghe Ngo của đồng 
bào Khmer” là Di sản văn hóa phi vật 
thể Quốc gia. Đây là lễ hội của người 
Khmer Nam bộ, được lưu truyền từ 
nhiều thế kỷ và đã trở thành phong tục 
truyền thống, mang đậm giá trị văn hóa 
tiêu biểu của đồng bào Khmer.

hành tác chiến phòng thủ. Đây được 
xem là hoạt động quan trọng nhằm 
thường xuyên để cao cảnh giác và 
củng cố, nâng cao nhận thức của đội 
ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống 
chính trị các cấp và nhân dân về chủ 
trương của Đảng, Nhà nước đối với 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới.n

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ 
lần thứ VIII và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực 
Đồng bằng sông cửu Long lần thứ V năm 2022 thành công tốt đẹp

Lễ hội Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer Nam bộ 
trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022
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Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế  - xã hội, bảo đảm  

quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống 
chinh tụ tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Năm 2023 là năm thứ ba các cấp ủy, tổ chức đảng trong tĩnh Sóc Trăng tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm 
trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh. Dự báo, bên cạnh những thuận lợi 
cơ bản và kết quả đạt được trong năm 2022, tĩnh tiếp tục đối mặt với những khó 
khăn, thách thức. Quán triệt phương châm chỉ đạo xuyên suốt trong nhiệm kỳ 
2020-2025 là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Ban Chấp hành Đảng 
bộ tĩnh khóa XIV đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế 
- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chỉnh trị năm 2023. 
Với tinh thần chủ động, quyết tâm, phát huy trí tuệ tập thể, Ban Chấp hành Đảng 
bộ tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tập trung thực hiện, phấn đấu đạt kết 
quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023, tạo điều kiện cho sự phát 
triển tĩnh trong những năm tiếp theo. Sau đây là nội dung một số nhiệm vụ và 
giải pháp chủ yếu.

*Các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm
Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị 

quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 
của Chính phủ vể Chương trình phục 
hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2023. 
Tập trung khắc phục các khó khăn, 
hạn chế trong năm 2022; triển khai 
hiệu quả các nghị quyết chuyên đề 
của Tỉnh ủy, thúc đẩy phát triển các 
ngành, lĩnh vực, đóng góp vào phát 
triển chung của tỉnh.

Ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư 
phát triển. Triển khai thực hiện tốt kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Tập 
trung thực hiện các quy trình, thủ tục; 
bổi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ 
trợ tái định CƯ; khởi công, xây dựng 
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao 
tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng 
giai đoạn 1 bảo đảm tiến độ theo Nghị 
quyết số 91/NQ-CP, ngày 25/7/2022 
của Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với 
các bộ, ngành Trung ương khởi công 
xây dựng cầu Đại Ngãi nối tỉnh Trà 
Vinh và Sóc Trăng.
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Hoàn thành, triển khai Quy 
hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021- 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng 
bộ với quy hoạch phát triển các khu 
công nghiệp, khu kinh tế, quy hoạch 
giao thông, quy hoạch đô thị...; khẩn 
trương hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết 
phát triển vùng đất, vùng nước cảng 
biển Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở 
xã hội hóa, kêu gọi đầu tư Cảng biển 
Trần Đề.

Tập trung triển khai thực hiện tốt 3 
chương trình mục tiêu quốc gia (giảm 
nghèo, xây dựng nông thôn mới và 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số). Tăng cường 
công tác phối hợp, triển khai thực 
hiện tốt quy chế lồng ghép các nguồn 
vốn; khẩn trương xây dựng, triển khai 
các dự án, đề án thành phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao 
đời sống nhân dân.

Tiếp tục cải cách hành chính, 
trọng tâm là cải cách thủ tục hành 
chính; cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh, sắp xếp bộ máy, tinh giản 
biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý, điều hành. Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của các cơ quan, đơn vị. Duy trì 
cung cấp và tích hợp các dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch 
vụ công của tỉnh lên cổng dịch vụ 
công quốc gia.

Đẩy mạnh phát triển toàn diện 
nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương. Đẩy

mạnh phát triển, ứng dụng khoa học, 
công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo. Thúc đẩy chuyển đổi số, phát 
triển kinh tế số, xã hội số.

*K inh  tế

Đẩy mạnh thực hiện các chính 
sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, các đề án, dự án chuyển 
đổi sản xuất, cơ cấu lại mùa vụ, cây 
trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, 
đáp ứng nhu cầu thị trường; giảm 
canh tác lúa vụ 3 ở những vùng có 
điều kiện khó khăn; chuyển đổi diện 
tích đất vườn, cây hằng năm kém 
hiệu quả sang các loại cây, con có 
giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ, sản 
xuất theo quy trình GAP, VietGAP, 
GlobalGAP,... Phát triển vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung, gắn với liên 
kết tiêu thụ. Phát triển chăn nuôi theo 
hướng chuyển đổi chăn nuôi nhỏ lẻ 
sang chăn nuôi theo quy mô gia trại, 
trang trại gắn với chuỗi sản xuất.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch 
về phát triển công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 
2020, định hướng đến năm 2025; 
Chương trình phát triển công nghiệp 
hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng từ năm 2023 
đến năm 2025. Đẩy nhanh tiến độ 
triển khai, đưa vào hoạt động Khu 
Công nghiệp Trần Đề; trình phê duyệt 
chủ trương đầu tư Khu công nghiệp 
Đại Ngãi, Khu công nghiệp Mỹ Thanh. 
Phấn đấu hoàn thành 3 dự án đầu 
tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 
(Xây Đá B, An Lạc Thôn 1, An Lạc
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Thôn 2) và sớm thu hút, triển khai các 
dự án thứ cấp; kêu gọi đầu tư cụm 
công nghiệp Ngã Năm, Long Đức 1, 
Long Đức 2, Xây Đá B mới.

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị 
quyết số 50-NQ/TVV ngày 20/8/2019 
của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 58/ 
NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính 
phủ về “định hướng hoàn thiện thể 
chế, chính sách, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài 
đến năm 2030”. Chú trọng xây dựng 
Chương trình xúc tiến đẩu tư theo 
trọng tâm, trọng điểm và tập trung 
vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm 
năng của tỉnh;...

Phát triển doanh nghiệp nhanh về 
số lượng gắn với chất lượng, nhất là 
tăng số lượng doanh nghiệp có quy mô 
vừa và lớn; trong đó, trọng tâm phát 
triển doanh nghiệp thuộc các ngành, 
lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của 
tỉnh; doanh nghiệp đầu tư sản xuất, 
kinh doanh theo theo hướng liên kết, 
nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông 
nghiệp; phát triển doanh nghiệp công 
nghệ số và thúc đẩy chuyển đổi số 
trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh triển 
khai Đề án Hỗ trợ, phát triển doanh 
nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025; 
Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Phấn đấu trong năm 2023 có 
khoảng 550 doanh nghiệp được thành 
lập mới.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các 
giải pháp điều hành ngân sách nhà 
nước; khai thác nguồn thu, chống 
thất thu. Quản lý chặt chẽ chi ngân

sách nhà nước, thực hiện nghiêm về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
kiên quyết cắt giảm tối đa các khoản 
chi không cần thiết. Chú trọng thực 
hiện tốt công tác bổi thường, giải 
phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư 
phục vụ triển khai các công trình, dự 
án, đặc biệt là các công trình trọng 
điểm của tỉnh.

*V ăn  hóa - xã hội

Thực hiện tốt công tác thông tin, 
tuyên truyền về chủ trương, đường lối 
của Đảng chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao 
trong nhân dân. Tăng cường quản lý, 
nâng cao chất lượng thông tin, báo 
chí, xuất bản, hoạt động phát thanh 
và truyền hình. Tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 
thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ 
lớn, sự kiện chính trị của đất nước, 
của tỉnh; đầu tư, nâng cấp các di tích 
lịch sử văn hóa. Tiếp tục thực hiện 
tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư”.

Tập trung nâng cao chất lượng 
giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ 
nhà giáo và quan tâm đẩu tư cơ sở vật 
chất ngành giáo dục để đáp ứng yêu 
cầu thực hiện Chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 đối với các cấp học. 
Đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới, trường 
lớp; xây dựng trường đạt chuẩn quốc 
gia; xã hội hóa giáo dục các cấp học.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc 
sức khỏe nhân dân; tiếp tục tiêm 
ngừa vaccine phòng COVID-19, bảo
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đảm đầy đủ và hiệu quả cho các đối 
tượng. Theo dõi, tổ chức thực hiện tốt 
các biện pháp phòng, chống các dịch 
bệnh khác ở người. Duy trì và nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh, các 
chương trình y tế và bộ tiêu chí quốc 
gia về y tế xã gắn với nông thôn mới. 
Quan tâm công tác đào tạo và phát 
triển nguồn cán bộ y tế trên địa bàn 
tỉnh. Tăng cường trách nhiệm và nâng 
cao hiệu quả quản lỷ Nhà nước về an 
toàn vệ sinh thực phẩm.

Quan tâm chăm lo, tạo điểu kiện 
cho người dân vui Xuân, đón Tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023; triển khai 
thực hiện tốt các chính sách an sinh 
xã hội, nhất là các chính sách đối với 
người có công, người nghèo, đồng bào 
dân tộc thiểu số; tiếp tục giảm tỷ lệ hộ 
nghèo và cận nghèo. Chú trọng công 
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình 
đẳng giới; đào tạo nghề, giải quyết 
việc làm cho lao động; xây dựng, triển 
khai Đề án Nâng cao chất lượng công 
tác đào tạo nghề gắn với giải quyết 
việc làm giai đoạn 2021-2025. Nâng 
cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
đối với người lao động và học sinh.

*Q uốc phòng - an ninh

Lãnh đạo các lực lượng chức 
năng triển khai các giải pháp bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội, không để hình thành “điểm 
nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự 
trên địa bàn tỉnh. Tăng cường lãnh 
đạo công tác nắm tình hình, quản 
lý địa bàn, thực hiện cao điểm tấn

công, trấn áp các loại tội phạm, bảo 
vệ an ninh, an toàn các dịp lễ, tết, 
sự kiện của đất nước và của tỉnh; 
củng cố, nâng cao hiệu quả các mô 
hình “phòng, chống tội phạm” để góp 
phần xây dựng thế trận an ninh nhân 
dân vững chắc, bảo đảm an ninh, trật 
tự, tạo điều kiện cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục 
quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 
túc, hiệu quả Nghị định số 03/2019/ 
NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ 
về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ 
Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 
tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, 
chống tội phạm và nhiệm vụ quốc 
phòng; giải quyết kịp thời, hiệu quả 
các vấn đề phát sinh. Đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động người dân 
chấp hành tốt các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, chú trọng gắn kết nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững 
quốc phòng - an ninh.

*X ây  dựng hệ thống  chính trị

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh 
đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ 
thống chính trị trong giai đoạn mới theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 
khóa XIII. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác triển khai, quán triệt, tuyên 
truyền, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ 
thị, quy định, kết luận của Trung ương, 
của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
trên các lĩnh vực. Tăng cường công 
tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ,
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đảng viên và nhân dân; tiếp tục triển 
khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 
các thông tin, quan điểm sai trái, thù 
địch trên các lĩnh vực, nhất là trong 
lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; kịp thời xử 
lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn 
tỉnh. Tổ chức triển khai, quán triệt, 
hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 
2023 của tỉnh về “Sóc Trăng phát huy 
ý chí tự lực, tự cường đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, chăm lo đời sống vật 
chất và tinh thần cho nhân dân theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. Tăng cường củng cố, xây dựng 
tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ đảng viên.

Xây dựng, ban hành và triển khai 
thực hiện hoàn thành Chương trình 
kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy năm 2023 và ủy ban kiểm tra 
các cấp, nhất là tăng cường công tác 
giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi 
phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới, 
đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng 
cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng 
cấp quản lý.

Xây dựng, triển khai thực hiện 
hiệu quả Chương trình làm việc năm 
2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đồng thời, 
đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét 
xử các vụ án, vụ việc liên quan đến 
tham nhũng, tiêu cực. Phát huy hơn 
nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 
và các cơ quan thông tin đại chúng 
trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
lượng các kỳ họp và nội dung trả lời 
chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh; xây dựng và triển khai thực 
hiện kế hoạch giám sát năm 2023 của 
Thường trực HĐND tỉnh và các ban 
của HĐND tỉnh.

ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn, các địa phương 
thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ 
tiêu về kinh tế - xã hội năm 2023; chú 
trọng triển khai các giải pháp nâng 
cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR 
INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh 
(PCI), Chỉ số sự hài lòng của tổ chức 
và cá nhân về sự phục vụ của cơ 
quan hành chính Nhà nước (SIPAS) 
và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI); thực hiện 
đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ, 
đồng hành cùng doanh nghiệp trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh sau 
đại dịch.

Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 
trị - xã hội các cấp tăng cường theo 
dõi, nắm tình hình trong nhân dân, 
dân tộc, tôn giáo để kịp thời tham 
mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải 
quyết, không để phát sinh điểm nóng; 
quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức 
bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt 
động của tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở; 
thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ 
sở, phát huy vai trò, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác giám sát, 
phản biện xã hội trong xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh.
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(1) - TỐC độ tăng tổng sản phẩm trên địa 
bàn (GRDP) đạt từ 7,5% - 8%.

(2) - GRDP bình quân đầu người (theo giá 
hiện hành) đạt 60,44 triệu đồng/người/năm.

(3) - Cơ cấu GRDP (theo giá hiện hành) 
khu vực I là 41,42%, khu vực II là 16,84%, 
khu vực III là 38,56%, thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm là 3,18%.

(4) - Tỷ lệ sản lượng lúa đặc sản, chất 
lượng cao chiếm 92,03% tổng sản lượng 
lúa toàn tỉnh; trong đó, tỷ lệ lúa đặc sản, 
lúa thơm chiếm trên 54,1% tổng sản lượng 
lúa toàn tỉnh.

(5) - Sản lượng thủy, hải sản đạt
362.000 tấn.

(6) - Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha 
đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 
trên 233 triệu đồng.

(7) - Lũy kế đến cuối năm có 66 xã được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

(8) - Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 
18%.

(9) - Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1,5 
tỷ USD.

(10) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt
80.000 tỷ đồng; trong đó, tổng mức bán lẻ 
hàng hóa đạt 56.000 tỷ đồng.

(11) - Thu nội địa ngân sách nhà nước 
đạt 4.420 tỷ đồng.

(12) - Diện tích nhà ở bình quân đầu 
người đạt 21,5m2 sàn/người. Trong đó, diện 
tích nhà ở bình quân đầu người khu vực đô 
thị đạt 23,4m2 sàn/người; diện tích nhà ỏ 
bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 
20,6m2 sàn/người. Khỏi công 2 dự án nhà ở 
xã hội (tổng số khoảng 2.000 căn).

(13) - Tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh 
trong độ tuổi đến lớp: Nhà trẻ đạt 19%, 
mẫu giáo đạt 93%; tiểu học đạt 99,50%; 
THCS đạt 98,1%; THPT và tường đương 
đạt 71%.

(14) - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 
đạt 83%.

(15) - Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt 
bộ tiêu chí quốc gia về y tế 100%; đạt 
32,56 giường bệnh/10.000 dân, 9,08 bác 
sỹ/10.000 dân.

(16) - Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y 
tế đạt 95,15% dân số; tỷ lệ tham gia bảo 
hiểm xã hội của lực lượng lao động trong 
độ tuổi là 33,37%.

(17) - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
63%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn 
bằng, chứng chỉ là 29%. Tỷ lệ lao động 
đang làm việc so với tổng số lao động 
trong độ tuổi chiếm khoảng 84%.

(18) - Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 
2%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer 
nghèo 3%/năm.

(19) - Tỷ lệ dân số đô thị được cung 
cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước 
tập trung là 90,5%; tỷ lệ dân số nông thôn 
được cung cấp nước sạch qua hệ thống 
cấp nước tập trung là 61%.

(20) - Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị, 
công nghiệp, dịch vụ được thu gom và xử 
lý đạt tiêu chuẩn môi trường là 93,35%; tỷ 
lệ chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông 
thôn, làng nghề được thu gom và xử lý đạt 
tiêu chuẩn môi trường là 62,8%.

(21) - Phấn đấu đến cuối năm 2023, 
toàn Đảng bộ tỉnh có tổng số 49.900 đảng 
viên.

(22) - Có trên 90% tổ chức cơ sở đảng 
được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ” và dưới 1,5% tổ chức cơ sở 
đảng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

(23) - Có trên 90% đảng viên được xếp 
loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và dưới 1,5% 
đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

(24) - Phấn đấu có trên 85% các 
đoàn thể chính trị-xã hội hoàn thành tốt 
nhiệm vụ.G
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ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYEN 
THÁNG 2-2023

Ban tuyên giáo, tuyên huấn, M ặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền m ột số  
nội dung trọng tâm sau.

1. Tiếp tục tuyên truyền việc 
triển khai thực hiện các nghị 
quyết, kết luận của Hội nghị 
lần thứ 6 Ban Chấp hành (BCH) 
Trung ương Đảng (khóa XIII) và 
các chương trình hành động của 
Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết; 
kết quả thực hiện Kết luận số 
01-KL/TVV, ngày 18/5/2021 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TVV của Bộ Chính 
trị khóa XII về “đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
gắn với Chuyên đề năm 2022 
của tỉnh “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về phát huy truyền thống 
đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý chí 
tự lực, tự cường, khát vọng phồn 
vinh, hạnh phúc của các dân tộc

tỉnh Sóc Trăng”.
2. Tiếp tục tuyên truyền 

việc thực hiện Kết luận 21-KL/ 
TW, ngày 25/10/2021 của BCH 
Trung ương (khóa XIII) về “đẩy 
mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị; kiên quyết 
ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm 
cán bộ, đảng viên suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” gắn với thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TVV của Bọ Chính 
trị và Chuyên đề năm 2023 của 
tỉnh “Sóc Trăng phát huy ý chí tự 
lực, tự cường đẩy mạnh phát triển 
kinh tế, chăm lo đời sống vật chất 
và tinh thần cho nhân dân theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”] giới thiệu các gương 
điển hình tiêu biểu của tập thể,
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cá nhân, mô hình hay trong học 
tập và làm theo Bác.

3. Thông tin, tuyên truyền về 
kết quả phát triển kinh tế - xã hội 
của cả nước và của địa phương 
năm 2022; Nghị quyết 15-NQ/TU, 
ngày 12/12/2022 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về 
“mục tiêu, phương hướng, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
xây dựng hệ thống chính trị năm 
2023”; triển khai thực hiện các 
chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt 
là Dự án cao tốc Châu Đốc - cần 
Thơ - Sóc Trăng, dự án xây dựng 
cầu Đại Ngãi nối tĩnh Trà Vinh 
và Sóc Trăng. Tăng cường tuyên 
truyền 3 chương trình mục tiêu 
quốc gia (giảm nghèo bền vững, 
xây dựng nông thôn mới và phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số); về việc 
đẩy mạnh phát triển nguồn nhân 
lực phục vụ nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương; công 
tác cải cách hành chính, chuyển 
đổi số, phát triển kinh tế số, xã 
hội số; công tác xây dựng Đảng 
và phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí; công tác tuyển 
chọn và gọi công nhân nhập ngũ 
năm 2023 ở các địa phương, đơn 
vị trong tỉnh.

4. Tiếp tục tuyên truyền quan 
điểm, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về công tác thông tin đối 
ngoại, tuyên truyền biển - đảo, 
đảm bảo an ninh - quốc phòng, 
phát triển kinh tế biển.

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

6. Tuyên truyền các sự 
kiện nổi bật, các ngày lễ, kỷ 
niệm như: 93 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(3/2/1930 - 3/2/2023), 113 năm 
Ngày sinh Tổng Bí thư Trường 
Chinh (9/2/1930 - 9/2/2023); 68 
năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 
(27/2/1955 - 27/2/2023)...

7. Theo dõi, nắm bắt thông 
tin trên các trang mạng xã hội; 
tích cực đấu tranh phản bác các 
quan điểm lệch lạc, sai trái, thù 
địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng; đồng thời, thông tin 
tuyên truyền để 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...).G
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THÔNG TIN TRONG NƯỚC

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHẤT QUÁN MỤC TIÊU  
GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH KINH TẾ

Nghị quyết số 156/NQ-CP phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 11- 
2022 nêu rõ, thời gian tới, dự báo 
tình hình thế giới tiếp tục diễn biến 
phức tạp, khó lường, đối mặt nhiều 
rủi ro, thách thức lớn, cả về chính trị, 
an ninh, kinh tế, xã hội; xung đột Nga 
- Ukraine kéo dài; tăng trưởng kinh 
tế thế giới suy giảm mạnh và có dấu 
hiệu suy thoái kinh tế ở nhiều quốc 
gia. ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục 
phục hồi nhưng khó khăn, thách thức 
nhiều hơn cơ hội, thuận lợi; nền kinh 
tế có quy mô còn khiêm tốn, độ mở 
lớn, sức chống chịu có hạn; một số 
thị trường xuất khẩu lớn bị thu hẹp; 
hoạt động sản xuất, kinh doanh có 
khả năng bị thu hẹp; dịch bệnh, biến 
đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ tiếp tục 
diễn biến bất thường, ảnh hưởng lớn 
đến đời sống nhân dân và hoạt động 
sản xuất, kinh doanh.

Từ bối cảnh trên, Chính phủ 
yêu cầu:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh tiếp tục thực hiện 
nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định

kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, 
thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các 
cân đối lớn của nền kinh tế; theo 
dõi sát, nắm chắc tình hình quốc tế, 
trong nước, phản ứng chính sách kịp 
thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước, kỷ luật, 
kỷ cương hành chính; chủ động, tích 
cực giải quyết các công việc thuộc 
thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành 
cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã để 
ra của năm 2022.

- ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương khẩn 
trương ban hành đầy đủ các văn bản 
quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia 
trên địa bàn; quyết liệt triển khai các 
giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân 
vốn thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành 
cao nhất tiến độ được giao trong năm 
2022 bảo đảm hiệu quả và đúng quy 
định của pháp luật.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan, địa phương tiếp 
tục phát triển mạnh thị trường nội địa 
và mở rộng, đa dạng hóa thị trường, 
sản phẩm xuất khẩu và chuỗi cung
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ứng, đẩy mạnh các hoạt động xúc 
tiến thương mại, nhất là đối với các 
mặt hàng xuất khẩu có lợi thế; khai 
thác hiệu quả các hiệp định thương 
mại tự do (FTA) đã ký kết; chủ động, 
tích cực có các giải pháp ứng phó với 
các biện pháp, hàng rào kỹ thuật, các 
vụ kiện phòng vệ thương mại đối với 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, địa phương tiếp tục tập trung chỉ 
đạo, triển khai các biện pháp phòng, 
chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại; 
bảo đảm đầy đủ nguồn cung lương 
thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu, nhất là vào dịp 
Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

- Bộ Xây dựng hướng dẫn tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển 
khai thực hiện dự án bất động sản 
cho các địa phương, doanh nghiệp; 
chủ trì, phối hợp với Bộ KH-ĐT, Bộ 
Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam và các cơ quan, địa phương 
liên quan đánh giá tổng thể, rõ ràng 
cung, cầu thị trường bất động sản 
theo các phân khúc; rà soát kỹ các 
doanh nghiệp, dự án bất động sản, 
nhà ở, người có nhu cầu mua nhà 
ỏ để đánh giá tổng thể tình trạng 
thiếu vốn và đề xuất các giải pháp 
xử lý hiệu quả, phù hợp, khả thi; cắt 
giảm các thủ tục hành chính để đẩy 
nhanh tiến độ triển khai thực hiện 
các dự án bất động sản, nhất là nhà 
ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở 
thương mại giá rẻ, tăng nguồn cung 
cho thị trường.

- Bộ GT-VT chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, địa phương đẩy nhanh 
tiến độ triển khai các công trình giao 
thông trọng điểm; chỉ đạo, hướng 
dẫn công tác vận chuyển hành 
khách, hàng hóa dịp cuối năm 2022 
và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 
2023, bảo đảm thuận lợi, an toàn 
cho người dân.

- Bộ LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, địa phương chỉ đạo, 
hướng dẫn các địa phương chuẩn bị 
các điều kiện hỗ trợ người có công, 
đối tượng bảo trợ xã hội, người 
nghèo... đón Tết Nguyên đán Quý 
Mão năm 2023 bảo đảm an toàn, tiết 
kiệm, vui tươi, lành mạnh.

- Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, địa phương thúc đẩy 
các hoạt động xúc tiến du lịch; phát 
triển các sản phẩm du lịch mới; chủ 
động phối hợp với các bộ, cơ quan 
nghiên cứu, sửa đổi các quy định để 
tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu 
hút khách du lịch quốc tế; tập trung 
tổ chức thành công Đại hội Thể thao 
toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, địa phương tiếp tục bám sát 
diễn biến tình hình dịch COVID-19, sự 
xuất hiện của các biến chủng mới, có 
phương án ứng phó hiệu quả với dịch 
COVID-19 trong mọi tình huống; chủ 
động các biện pháp ngăn ngừa và xử 
lý kịp thời dịch sốt xuất huyết và các 
dịch bệnh khác; xử lý dứt điểm tình 
trạng thiếu thuốc, vật tư và trang thiết 
bị y tế...
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THÚC ĐẨY CHUYỂN Đ ổl s ố  TRONG CHI TRẢ  
AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Để tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 
hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức 
thực hiện các chính sách xã hội, tạo 
điều kiện để người dân tiếp cận các 
dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, 
đặc biệt là chi trả không dùng tiền 
mặt, tại Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 
25/11/2022, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu các bộ, ngành, địa phương tích 
cực, khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi 
số trong thực hiện chính sách an sinh 
xã hội, chi trả không dùng tiền mặt đối 
với người lao động, các đối tượng được 
hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước, 
như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội xây dựng và hoàn thiện cơ sở 
dữ liệu về các đối tượng được hưởng 
chính sách an sinh xã hội, kết nối, chia 
sẻ dữ liệu an sinh xã hội với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư theo tiến độ 
của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 
dân cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 
2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg 
ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 06); chủ 
trì, phối hợp với Bộ Công an và các 
bộ, ngành, đoàn thể chỉ đạo Tổ công 
tác triển khai Đề án 06 ở cấp xã, cấp 
huyện rà soát, lập danh sách theo 
nhóm các đối tượng; đối soát, xác 
thực danh sách đối tượng với Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu

hoàn thành trong quý I năm 2023; chủ 
trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan 
liên quan thúc đẩy việc triển khai chi 
trả qua tài khoản (bao gổm tài khoản 
ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile 
money và các hình thức hợp pháp 
khác) cho các đối tượng hưởng chính 
sách an sinh xã hội...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
chỉ đạo các ngân hàng thương mại, 
tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán nghiên cứu có chính sách 
hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán 
cho các đối tượng hưởng chính sách an 
sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản 
ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ 
từ ngân sách nhà nước; chủ trì, phối 
hợp với Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Công an 
và các cơ quan liên quan trong hướng 
dẫn triển khai chi trả qua tài khoản cho 
đối tượng hưởng chính sách an sinh xã 
hội từ ngân sách nhà nước.

Bộ Công an, Bộ LĐ-TB-XH khẩn 
trương thực hiện việc kết nối, đồng 
bộ dữ liệu về an sinh xã hội đảm bảo 
theo lộ trình của Để án 06; chỉ đạo 
lực lượng Công an các địa phương 
phối hợp với cơ quan lao động ở địa 
phương rà soát, đối chiếu, xác thực 
thông tin về các đối tượng hưởng 
chính sách an sinh xã hội trên địa 
bàn phục vụ công tác chi trả trợ cấp 
an sinh xã hội không dùng tiền mặt, 
hoàn thành trong năm 2022.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với
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các bộ, ngành rà soát sửa đổi, bổ sung 
những quy định về quản lý, sử dụng 
và thanh quyết toán các chế độ chính 
sách an sinh xã hội cho phù hợp với 
chuyển đổi số và chi trả không dùng 
tiền mặt; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước 
nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến và 
hướng dẫn các đơn vị Kho bạc Nhà 
nước địa phương phối hợp với cơ quan 
chi trả an sinh xã hội để triển khai thực 
hiện quy trình chi trả chính sách, chế 
độ an sinh xã hội qua tài khoản cho 
các đối tượng hưởng chính sách an 
sinh xã hội, hoàn thành trong quý I 
năm 2023.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ 
đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông có chính sách Ưu đãi đối với các 
đối tượng hưởng chính sách an sinh xã 
hội khi đăng ký và sử dụng tài khoản 
mobile money; đảm bảo an toàn, an 
ninh thông tin cũng như đảm bảo việc 
trao đổi, liên thông, chia sẻ dữ liệu 
giữa các đơn vị thực hiện chính sách 
chi trả trợ cấp an sinh xã hội không 
dùng tiền mặt; phối hợp với Bộ LĐ-TB- 
XH chỉ đạo các cơ quan truyền thông 
tuyên truyền về chủ trương chuyển đổi 
số, chi trả trợ cấp an sinh xã hội không 
dùng tiền mặt.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối 
hợp với Bộ Công an, Bộ LĐ-TB-XH 
xác nhận các đối tượng được hưởng 
các chính sách an sinh xã hội đối với 
những đối tượng thuộc phạm vi chi trả 
của BHXH Việt Nam; phối hợp với các 
ngân hàng thương mại, đơn vị tổ chức 
dịch vụ chi trả thực hiện chi trả không 
dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng 
chính sách an sinh xã hội thuộc phạm

vi chi trả của BHXH Việt Nam, trợ cấp 
thất nghiệp trên địa bàn đô thị được 
chi trả thông qua các phương thức 
thanh toán không dùng tiền mặt.

ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các 
sở, ban, ngành, UBND các cấp trên 
địa bàn thực hiện chi trả trợ cấp an 
sinh xã hội không dùng tiền mặt; chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn phối 
hợp với Bộ LĐ-TB-XH xây dựng và 
ứng dụng phần mềm trong thu thập, 
quản lý cơ sở dữ liệu về các đối tượng 
thuộc ngành LĐ-TB-XH, thường xuyên 
cập nhật danh sách đối tượng hưởng 
chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; 
triển khai các giải pháp để kịp thời lập 
danh sách đối tượng hưởng chính sách 
an sinh xã hội đột xuất (ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh, thiên tai...); chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn và UBND các cấp 
phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công 
an trong việc xác minh thông tin về các 
đối tượng hưởng chính sách an sinh xã 
hội trên địa bàn; hỗ trợ các cá nhân, 
tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội thực 
hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền 
mặt cho đối tượng hưởng chính sách 
an sinh xã hội trên địa bàn.

Các tổ chức dịch vụ chi trả tổ chức 
dịch vụ chi trả chủ động ứng dụng 
công nghệ thông tin, chuyển đổi số, 
kết nối hệ thống với Bộ LĐ-TB-XH và 
các ngân hàng thương mại, tổ chức 
trung gian thanh toán đảm bảo công 
tác chi trả từ tài khoản thuận tiện, dễ 
dàng, an toàn, minh bạch và bao phủ 
đến cấp xã; hướng dẫn, hỗ trợ người 
dân sử dụng các phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt; phối hợp
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với ngành LĐ-TB-XH tuyên truyền, 
vận động, thuyết phục người dân thực 
hiện chủ trương chi trả không dùng 
tiền mặt; phối hợp với các ngân hàng,

Theo Luật 10/2022/QH15, ngày 
10/11/2022 của Quốc hội, 9 nội dung 
Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ 
quan có thẩm quyền quyết định gồm: 
(1) Dự thảo kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của cấp xã; phương án 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản 
xuất; đề án định canh, định cư, vùng 
kinh tế mới và phương án phát triển 
ngành nghề của cấp xã. (2) Dự thảo 
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và 
phương án điều chỉnh; việc quản lý, 
sử dụng quỹ đất được giao cho UBND 
cấp xã quản lý. (3) Chủ trương, chính 
sách đẩu tư, xây dựng, đất đai, xử lý 
chất thải và bảo vệ môi trường, đền 
bù, giải phóng mặt bằng và phương 
án di dân tái định canh, định cư đối 
với việc quyết định đầu tư công dự 
án quan trọng quốc gia, dự án nhóm 
A, dự án có quy mô di dân, tái định 
canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ 
tác động xấu đến môi trường, dự án 
có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 
kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư 
nơi thực hiện dự án. (4) Dự thảo đề 
án thành lập, giải thể, nhập, chia, diều 
chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt 
tên, đổi tên đơn vị hành chính; dự thảo 
đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, 
đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, ghép 
cụm dân cư. (5) Dự thảo quyết định

tổ chức trung gian thanh toán đảm bảo 
quyển và lợi ích cho người dân; thực 
hiện công khai, minh bạch trong quản 
lý và chi trả chính sách an sinh xã hội.

hành chính của UBND cấp xã có liên 
quan đến lợi ích cộng đồng, bao gồm 
quyết định ban hành hoặc phê duyệt 
chương trình, kế hoạch, dự án, đề án 
có nội dung tác động đến môi trường, 
sức khỏe của cộng đồng, trật tự, an 
toàn xã hội và những vấn đề khác 
có ảnh hưởng đến cộng đồng. (6) Dự 
thảo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 
chung xây dựng, dự thảo nhiệm vụ và 
đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiết xây dựng và quy hoạch chung 
xây dựng xã, quy hoạch xây dựng 
điểm dân cư nông thôn. (7) Dự thảo 
quy chế về thực hiện dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn; dự thảo quy chế thực 
hiện dân chủ trong từng lĩnh vực, nội 
dung hoạt động cụ thể ở xã, phường, 
thị trấn (nếu có). (8) Dự thảo quyết 
định hành chính có nội dung xác lập 
nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế 
quyền, lợi ích của đối tượng thi hành 
là công dân trên địa bàn cấp xã. (9) 
Các nội dung khác theo quy định của 
pháp luật, quy chế thực hiện dân chủ 
ở xã, phường, thị trấn, theo yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc chính quyền cấp xã thấy cần lấy 
ý kiến.

Hình thức lấy ý kiến Nhân dân bao 
gồm: a) Hội nghị trao đổi, đối thoại 
giữa UBND cấp xã với Nhân dân; b)

QUY ĐỊNH NHỮNG NỘI DUNG NHÂN DÂN THAM GIA Ý KIẾN 
TRƯỚC KHI Cơ QUAN CÓ THAM q u y ề n  q u y ế t  đ ịn h
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Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân 
cư; c) Phát phiếu lấy ý kiến của hộ 
gia đình; d) Thông qua hòm thư góp 
ý, đường dây nóng (nếu có); đ) Thông 
qua Ban công tác Mặt trận thôn, tổ 
dân phố và các tổ chức chính trị - xã 
hội ở cơ sở; e) Thông qua cổng thông 
tin điện tử, trang thông tin điện tử của 
chính quyền địa phương cấp xã; g) 
Thông qua mạng viễn thông, mạng xã 
hội được hoạt động hợp pháp theo quy 
định của pháp luật, bảo đảm phù hợp 
với mức độ ứng dụng công nghệ thông 
tin tại cấp xã, tại thôn, tổ dân phố; h) 
Tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân 
là đối tượng thi hành đối với nội dung 
quy định tại điểm 8 nêu trên.

Tùy theo nội dung, tính chất, yêu 
cầu của việc lấy ý kiến Nhân dân, khả 
năng, điều kiện đáp ứng thực tế của 
địa phương và phù hợp với quy chế 
thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn, UBND cấp xã quyết định lựa chọn 
một hoặc một số hình thức quy định 
nêu trên để tổ chức lấy ý kiến Nhân 
dân. Trường hợp pháp luật có quy định 
về việc áp dụng hình thức, cách thức 
tổ chức cụ thể để lấy ý kiến của Nhân 
dân về nội dung nhất định thì việc tổ 
chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng hợp, 
giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của 
Nhân dân thực hiện theo quy định đó. 
Việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công 
dân là đối tượng thi hành trong trường 
hợp UBND cấp xã ban hành quyết 
định hành chính có nội dung xác lập 
nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế 
quyền, lợi ích của đối tượng thi hành: 
Trước khi ban hành quyết định hành 
chính có nội dung xác lập nghĩa vụ

hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, 
lợi ích của công dân là đối tượng thi 
hành, trừ quyết định hành chính có nội 
dung thuộc bí mật nhà nước và quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính theo 
quy định của pháp luật, UBND cấp xã 
có trách nhiệm thông tin và tạo điều 
kiện để công dân là đối tượng thi hành 
quyết định hành chính được biết và 
trình bày ý kiến nếu người đó có yêu 
cầu. Công dân là đối tượng thi hành 
quyết định hành chính có thể tự mình 
hoặc ủy quyền cho người đại diện trình 
bày ý kiến. Trường hợp quyết định 
hành chính áp dụng đối với nhiều đối 
tượng hoặc khi xét thấy cần thiết, thì 
UBND cấp xã có thể tổ chức cuộc họp 
đối thoại, lấy ý kiến trực tiếp của các 
công dân là đối tượng thi hành quyết 
định. Thành phần tham dự cuộc họp 
bao gồm đại diện lãnh đạo ủy ban 
nhân dân cấp xã, ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp xã, đại diện Ban 
Thanh tra nhân dân cấp xã và các 
công dân là đối tượng thi hành quyết 
định hành chính.

Trách nhiệm của Nhân dân trong 
việc tham gia ý kiến về các nội dung 
ở xã, phường, thị trấn: đảng viên, 
cán bộ, công chức, viên chức và 
mọi công dân cư trú trên địa bàn có 
trách nhiệm tích cực tham gia ý kiến 
về những nội dung liên quan trực tiếp 
đến đời sống của cộng đổng dân cư 
để làm cơ sở cho các cơ quan có 
thẩm quyền xem xét, quyết định các 
vấn đề quan trọng của địa phương, 
của đất nước. Cá nhân, hộ gia đình 
có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại 
diện hộ gia đình tham dự họp bàn,
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thảo luận, thể hiện ý kiến đối với 
các nội dung theo yêu cầu của cấp 
có thẩm quyển. Công dân theo dõi, 
đánh giá, giám sát việc tổng hợp, 
giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính 
trị và Nghị quyết 30/2021/QH15 
của Quốc hội về phòng, chống dịch 
COVID-19 và phát triển kinh tế đất 
nước, Chính phủ đã ban hành nhiều 
văn bản quan trọng, trong đó có Nghị 
quyết 128-NQ/CP~ ngày 11/10/2021 
ban hành Quy định tạm thời “Thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19”, chuyển trạng 
thái từ “zero Covid”, phòng, chống 
dịch bằng các biện pháp hành chính 
sang phòng, chống dịch bằng các biện 
pháp chuyên môn, nhất là vaccine; 
Nghị quyết 38-NQ/CP, ngày 17/3/2022 
ban hành Chương trình phòng, chống 
COVID-19 với 3 nội dung chính: Thành 
lập Quỹ Vaccine; triển khai ngoại giao 
vaccine với việc thành lập tổ ngoại giao 
vaccine do Bộ trưởng Ngoại giao làm 
tổ trưởng, Bộ Ngoại giao là nòng cốt; 
tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine 
miễn phí cho người dân với quy mô lớn 
nhất từ trước tới nay.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 
diễn biến hết sức phức tạp, việc triển 
khai công tác ngoại giao vaccine đứng 
trước rất nhiều khó khăn, thách thức. 
Nhưng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 
Chính trị và Ban Bí thư, Chính phủ và

dân trên địa bàn đối với những nội 
dung đã được đưa ra lấy ý kiến và 
quá trình tổ chức thực hiện các quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền đối 
với các nội dung này.

Thủ tướng Chính phủ, sự tham gia trực 
tiếp của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, sự 
vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của 
các bộ, ngành, Cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài, sự ủng hộ, đồng 
lòng của doanh nghiệp và Nhân dân, 
chiến dịch ngoại giao vaccine đã được 
triển khai quyết liệt, thần tốc, thành 
công vượt kỳ vọng, được cộng đồng 
quốc tế và nhân dân ghi nhận và đánh 
giá cao. Đến ngày 29/11/2022, tổng số 
mũi tiêm tại Việt Nam là hơn 264 triệu 
mũi; tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người 
từ 12 tuổi trở lên đã đạt xấp xỉ 100%; 
tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 
tuổi trở lên đã đạt tương ứng 79,7% và 
86,9%. Việt Nam là một trong các nước 
có tỷ lệ tiêm vaccine cao trên thế giới 
với quy mô rộng rãi, nhiều đối tượng, 
nhiều mũi tiêm, sử dụng đa dạng các 
loại vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới ghi 
nhận, đánh giá Việt Nam có chiến lược 
sử dụng vaccine phù hợp, hiệu quả 
với cam kết thực hiện của toàn bộ hệ 
thống chính trị và người dân, là quốc 
gia đi sau về trước trong tiêm chủng 
vaccine phòng COVID-19.

Các nguyên nhân để thực hiện 
thành công hoạt động ngoại giao 
vaccine, đó là: (1) Thực hiện đường lối
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đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương 
hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, đối tác 
tin cậy, thành viên có trách nhiệm 
của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, 
ổn định, hợp tác và phát triển trong 
khu vực và trên thế giới. (2) Sự lãnh 
đạo sáng suốt của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cùng các 
quyết sách quan trọng của Nhà nước.
(3) Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách 
quyết liệt, quyết đoán, trách nhiệm.
(4) Sự tâm huyết, trách nhiệm của 
các đại sứ, trưởng đại diện, nhân viên 
các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt 
Nam tại nước ngoài..., thu thập mọi 
thông tin, kinh nghiệm... để chuyển 
về nước. (5) Sự chung tay, giúp đỡ 
chân thành, tận tình, tình cảm của bạn 
bè quốc tế và sự trách nhiệm, chân 
thành với cộng đồng quốc tế trong 
phòng chống dịch của Việt Nam. (6) 
Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của 
các bộ, ngành, địa phương trong thực 
hiện ngoại giao vaccine.

Ngoại giao vaccine thực sự là một 
“chiến dịch” ngoại giao đặc biệt, chưa 
có tiền lệ, để lại nhiều bài học giá trị cả 
về lý luận và thực tiễn, đó là: (1) Kiên 
định và nhất quán triển khai đường lối 
đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương 
hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn, 
là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của 
cộng đồng quốc tế. Trong quá trình 
triển khai, cần linh hoạt, sáng tạo, chủ 
động tiến công, kịp thời đưa ra các 
quyết định, biện pháp phù hợp trong 
từng hoàn cảnh, từng thời điểm, được

bạn bè quốc tế ủng hộ. (2) Công tác 
vận động chính trị - ngoại giao cấp cao 
có ý nghĩa quyết định. Các hoạt động 
điện đàm, trao đổi, gửi thư của các 
đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Quốc hội và Chính phủ có ý nghĩa 
quyết định để các nước, tổ chức quốc 
tế, tập đoàn sản xuất vaccine cam kết 
hỗ trợ ta. (3) Tận dụng hiệu quả và 
phát huy tối đa vị thế, uy tín đất nước, 
mạng lưới các đối tác chiến lược, đối 
tác toàn diện, đối tác FTA và sự đan 
xen lợi ích của Việt Nam với các đối 
tác. (4) Phát huy truyền thống ngoại 
giao tâm công, tình cảm, chân thành, 
trách nhiệm và đoàn kết quốc tế. (5) 
Công tác nghiên cứu, dự báo, tham 
mưu chính sách là then chốt. Các Bộ, 
ngành liên quan đã theo dõi sát diễn 
biến dịch bệnh, kịp thời đánh giá, cung 
cấp thông tin về tình hình phát triển và 
cách thức tiếp cận vaccine để tham 
mưu cho Đảng và Chính phủ. (6) Công 
tác tổ chức triển khai một cách đồng 
bộ, bài bản, quyết liệt là ưu tiên hàng 
đầu. Hình thành bộ máy phù hợp, có 
quy chế làm việc, phân công nhiệm 
vụ rõ ràng. Sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị, sự phối hợp giữa trong 
nước và ngoài nước, giữa Trung ương 
với các địa phương, trên cả kênh song 
phương và đa phương. Nêu cao tinh 
thần trách nhiệm trước Đảng, trước 
Nhân dân, tinh thần “vì nước quên 
thân, vì dân phục vụ”, không ngừng 
rèn luyện bản lĩnh, năng lực, phẩm 
chất để đóng góp hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao.

WHO dự báo đại dịch chưa kết 
thúc và tình hình dịch bệnh còn diễn
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biến phức tạp, virus có thể tiếp tục 
biến đổi và hiệu lực miễn dịch của 
vaccine suy giảm theo thời gian, 
khoảng một nửa dân số thế giới chưa 
được tiêm vaccine. Trong bối cảnh 
đó, thời gian tới, chúng ta không thể 
lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tiếp 
tục nỗ lực chống dịch, Ưu tiên kiểm 
soát dịch bệnh COVID-19 và các dịch 
bệnh khác; tiếp tục thúc đẩy ngoại 
giao vaccine, chuẩn bị kinh phí để tiếp 
tục mua vaccine. Cùng với đó, phải 
tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, nhất

Nguồn nhân lực luôn được xem 
là một yếu tố tạo nên sự thành công 
của mọi tổ chức, quốc gia. Đây là 
nguồn lực quan trọng nhất, quyết 
định năng suất, chất lượng, hiệu quả 
sử dụng các nguồn lực khác trong hệ 
thống các nguồn lực. Trong bối cảnh 
cạnh tranh kinh tế toàn cầu, tất cả 
các nước đều coi nguồn nhân lực là 
công cụ quan trọng nhất để nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia. Đặc 
biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0, việc trang bị những 
kỹ năng số cho người lao động là một 
trong những điều quan trọng, có vai 
trò quyết định đến chất lượng nguồn 
nhân lực.

Kỹ năng số bao gồm các kỹ năng, 
khả năng, kiến thức và thói quen làm 
việc cho phép con người tiếp cận và 
sử dụng công nghệ số. Đây là một 
trong những yếu tố quan trọng đối

là cho các đối tượng nguy cơ cao, các 
em học sinh và các đối tượng theo quy 
định của Bộ Y tế một cách an toàn, 
khoa học, hiệu quả. Đồng thời, đẩy 
mạnh nghiên cứu, chuyển giao để làm 
chủ công nghệ sản xuất vaccine. Bộ 
Ngoại giao tiếp tục phát huy kết quả 
đạt được, xây dựng chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 
15 của Ban Bí thư, nhất là trong bối 
cảnh hiện nay khi các thị trường xuất 
khẩu lớn của Việt Nam bị thu hẹp do 
các biến động kinh tế thế giới.

với người lao động trong bối cảnh các 
hình thái công việc và tính chất công 
việc không ngừng thay đổi.

Đối với Việt Nam, phát triển nguồn 
nhân lực được xác định là một trong 
những khâu đột phá chiến lược trong 
định hướng phát triển kinh tế - xã hội. 
Việt Nam đang có lợi thế với lực lượng 
lao động dồi dào (với khoảng trên 50 
triệu người) và cơ cấu lao động trẻ. 
Tuy nhiên, nhân lực còn yếu về chất 
lượng, thiếu hụt lao động có tay nghề 
cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của 
thị trường lao động và hội nhập. Trên 
thực tế, sự bùng nổ ứng dụng công 
nghệ số, thiết bị thông minh và xu 
hướng ứng dụng robot vào sản xuất 
kinh doanh trong những năm gần 
đây đang đặt ra thách thức đối với thị 
trường lao động với trình độ kỹ năng 
còn nhiều hạn chế như Việt Nam. 
Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ không
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còn là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh 
tranh và thu hút đầu tư nước ngoài 
như trước.

Theo thống kê tại Việt Nam, 68% 
công việc hiện đòi hỏi kiến thức với 
những kỹ năng số cơ bản; trong đó 
1/5 công việc cần các kỹ năng số đặc 
biệt chuyên sâu. Báo cáo “Thực trạng 
và nhu cầu kỹ năng của lao động 
trong các ngành công nghiệp chế 
biến chế tạo tại các doanh nghiệp 
FDI ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 
2023” (ILSSA & MPG, nam 2021), 
khảo sát 200 doanh nghiệp đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng cho 
thấy, mức độ đáp ứng các kỹ năng số 
của người lao động trong các doanh 
nghiệp FDI chủ yếu mới ở mức trung 
bình và thấp.

Đặc biệt, ở cấp độ cao hơn trong 
một số lĩnh vực đặc thù của ứng dụng 
công nghệ 4.0, mức độ đáp ứng về 
yêu cầu kỹ năng số của người lao 
động còn hạn chế. Theo kết quả khảo 
sát doanh nghiệp của Viện Khoa học 
lao động và Xã hội năm 2021 (ILSSA), 
hầu hết người sử dụng lao động cho 
rằng người lao động mới đáp ứng ở 
mức trung bình và thấp/rất thấp trong 
các lĩnh vực phân tích dữ liệu (83,25%); 
bảo mật dữ liệu/bảo mật truyền thông 
(86%); lĩnh vực ứng dụng các hệ 
thống hỗ trợ (83,3%); ứng dụng phần 
mềm cộng tác (84,5%); ứng dụng các 
kỹ năng phi kỹ thuật như tư duy hệ 
thống và hiểu quy trình (74,1%). Điểu 
này cho thấy còn tồn tại một khoảng 
cách lớn giữa năng lực số của người 
lao động so với kỳ vọng của người sử 
dụng lao động.

Hiện nay, dưới tác động kép của 
đại dịch và kỷ nguyên số, thế giới 
việc làm tại Việt Nam trong tương lai 
sẽ chứng kiến những thay đổi lớn liên 
quan đến người lao động, địa điểm và 
cách thức làm việc. Nhiều công việc 
truyền thống sẽ dần biến mất hoặc bị 
thay thế, trong khi một số vị trí mới sẽ 
ra đời. Với những xu hướng đó, Ngân 
hàng Thế giới ước tính, nếu tỷ lệ lao 
động kỹ năng cao tại Việt Nam vẫn 
quá thấp và không đủ để đáp ứng với 
tốc độ phát triển của chuyển đổi số, 
thì đến năm 2045 Việt Nam sẽ bị mất 
đi khoảng 2 triệu việc làm.

Giai đoạn 2021-2030 là giai đoạn 
phát triển mới mang tính bứt phá của 
Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 đang 
diễn ra với tốc độ nhanh, phát triển 
nền kinh tế số, hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng hơn. Bối cảnh này 
cũng đặt ra những yêu cầu đổi mới 
và nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực. Theo đó, con người cần phát triển 
đồng bộ về “tâm lực - trí lực - kỹ lực 
- thể lực - cuộc sống hạnh phúc”, làm 
chủ một số công nghệ mới, tạo nền 
tảng để khoa học - công nghệ thực sự 
trở thành động lực then chốt, tạo bứt 
phá về năng suất lao động, chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng sang phát 
triển theo chiều sâu, đảm bảo cho đất 
nước phát triển nhanh, bền vững trong 
giai đoạn mới.

Trước những tác động của chuyển 
đổi số, thị trường lao động trong nước 
sẽ cần những giải pháp toàn diện từ 
tất cả các bên liên quan để hướng tới 
nâng cao chất lượng tuyển dụng và
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đào tạo nguồn nhân lực trong tình hình 
mới. Do đó, người lao động phải thay 
đổi phương thức làm việc để có thể 
thích nghi và nắm bắt cơ hội; doanh 
nghiệp phải thay đổi cách vận hành 
truyền thống để phù hợp với một xã 
hội được chuyển đổi số; Chính phủ 
phải có những quyết sách linh hoạt,

kịp thời và số hóa hình thức quản lý. 
Bên cạnh đó cũng cần áp dụng công 
nghệ, số hóa trong việc kết nối cung 
cầu lao động; tăng cường hoạt động tư 
vấn, giới thiệu việc làm của các trung 
tâm dịch vụ việc làm trên cả nước; ưu 
tiên nâng cao kỹ năng nghề cho người 
lao động đáp ứng yêu cầu mới...

TĂNG CƯỜNG NĂNG Lực QUẢN LÝ, ĐIỂU PHỐI HOẠT ĐỘNG 
TÌNH NGUYỆN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN 
HỒ CHÍ MINH, HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM, HỘI SINH VIÊN  

VIỆT NAM CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2022 - 2030

Chương trình “Tăng cường năng 
lực quản lý, điều phối hoạt động tình 
nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các 
cấp giai đoạn 2022-2030” được Chính 
phủ phê duyệt có mục tiêu tổng quát 
là: Nâng cao năng lực quản lý, điều 
phối hoạt động tình nguyện cho đội 
ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt 
Nam, Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) 
nhằm triển khai phong trào thanh niên 
tình nguyện hiệu quả, bền vững, phát 
huy mạnh mẽ sức trẻ, tinh thần cống 
hiến, xung kích, tình nguyện, sáng tạo 
và nâng cao trách nhiệm của thanh 
niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình 
đến năm 2025, 60% cấp bộ Đoàn, Hội 
áp dụng công nghệ thông tin, chuyển 
đổi số trong công tác quản lý, điều 
phối hoạt động của thanh niên tình 
nguyện; phấn đấu đến năm 2030 đạt

tỷ lệ 80%.
Có ít nhất 60% các hoạt động 

thanh niên tình nguyện được ghi nhận, 
cập nhật trên cổng thông tin điện tử 
về quản lý, điều phối hoạt động thanh 
niên tình nguyện; phấn đấu đến năm 
2030 đạt 80% các hoạt động thanh 
niên tình nguyện được ghi nhận, cập 
nhật trên cổng thông tin điện tử về 
quản lý, điều phối hoạt động thanh 
niên tình nguyện.

Có 80% chiến dịch, hoạt động 
thanh niên tình nguyện do Đoàn, Hội 
khởi xướng và triển khai được áp dụng 
theo các mô hình quản lý, điều phối 
đã được đào tạo, tập huấn; đến năm 
2030 đạt 100% chiến dịch, hoạt động 
thanh niên tình nguyện do Đoàn, Hội 
khởi xướng và triển khai được áp dụng 
theo các mô hình quản lý, điều phối đã 
được đào tạo, tập huấn.

Xây dựng nội dung chương trình, 
tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng 
quản lý, điều phối hoạt động thanh 
niên tình nguyện dành cho cán bộ
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Đoàn, Hội phù hợp với từng nhóm đối 
tượng; xây dựng, phát triển các cẩm 
nang quản lý điều phối, hoạt động tình 
nguyện, và số hóa, cung cấp trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, các 
nền tảng truyền thông đa phương tiện, 
cổng thông tin, trang mạng xã hội của 
các cấp bộ Đoàn, Hội, tổ chức liên 
quan đến tình nguyện. Bên cạnh đó, 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tập huấn 
viên các cấp về quản lý, điều phối 
hoạt động thanh niên tình nguyện theo 
mô hình ToT (Training of Trainers). Tổ 
chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn nâng cao năng lực quản lý, điều 
phối hoạt động thanh niên tình nguyện 
cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội từ cấp 
trung ương đến cấp cơ sở, chú trọng 
kỹ năng ứng dụng công nghệ thông 
tin, chuyển đổi số, năng lực vận động 
thanh niên tham gia hoạt động tình 
nguyện. Phát huy vai trò nòng cốt của 
cán bộ phụ trách công tác thanh niên 
tình nguyện tại các nước trong việc 
đẩy mạnh các hoạt động thanh niên 
tình nguyện hướng về đất nước, đẩy 
mạnh các hình thức đào tạo trực tuyến 
dành cho cán bộ phụ trách công tác 
thanh niên tình nguyện trong và ngoài 
nước. Chú trọng công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán 
bộ phụ trách công tác thanh niên tình 
nguyện vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi, biên giới, hải đảo; 
hướng dẫn đánh giá về năng lực quản 
lý, điều phối hoạt động thanh niên tình 
nguyện cho các cấp bộ Đoàn TNCS 
Ho Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội 
SVVN phù hợp với từng cấp. Định kỳ 
kiểm tra, đánh giá thực trạng năng lực 
quản lý, điểu phối hoạt động thanh

niên tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, 
Hội và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các 
cấp. Nhân rộng mô hình hay, cách làm 
hiệu quả trong quản lý, điều phối hoạt 
động thanh niên tình nguyện.

Tạo môi trường thuận lợi để phát 
huy năng lực quản lý, điều phối hoạt 
động thanh niên tình nguyện cho cán 
bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 
LHTN Việt Nam và Hội SVVN các cấp. 
Các cấp bộ đoàn tạo điều kiện để cán 
bộ Đoàn, Hội áp dụng kiến thức, kỹ 
năng đã được đào tạo, tập huấn vào 
công tác quản lý, điều phối hoạt động 
thanh niên tình nguyện. Các ban, bộ, 
ngành trung ương, cấp ủy chính quyền 
địa phương tạo điểu kiện cho tổ chức 
Đoàn, Hội chủ trì hoặc tham gia thực 
hiện các chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương, thông qua 
đó nâng cao năng lực thực tiễn của 
cán bộ Đoàn, Hội trong quản lý, điều 
phối các hoạt động thanh niên tình 
nguyện vì lợi ích cộng đồng, xã hội.

Nhân rộng các mô hình hay, cách 
làm hiệu quả trong quản lý, điểu phối 
hoạt động thanh niên tình nguyện; chú 
trọng các hoạt động thanh niên tình 
nguyện gắn với chuyên môn và các 
lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước; đa dạng hóa phương thức 
triển khai các hoạt động thanh niên 
tình nguyện phù hợp với điều kiện thực 
tiễn của từng địa phương. Tổ chức các 
diễn đàn đối thoại chuyên sâu để cán 
bộ Đoàn, Hội phụ trách công tác quản 
lý, điều phối hoạt động thanh niên tình 
nguyện chủ động đề xuất giải pháp, 
sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng 
phong trào thanh niên tình nguyện.□
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 
TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

TRIỂN LÃM QUỐC PHÒNG QUỐC TẾ VIỆT NAM 2022

Sáng ngày 8/12/2022, Lễ khai mạc 
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt 
Nam 2022 chính thức diễn ra tại khu 
vực Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) với sự 
tham gia của 30 quốc gia trên thế giới. 
Đây là lân đầu tiên Việt Nam tổ chức 
sự kiện này.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế 
Việt Nam 2022 là nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm trong công tác đối ngoại 
quốc phòng năm 2022. Triển lãm 
có sự tham gia của hơn 170 đơn vị, 
doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên 
thế giới trong khu vực ASEAN, châu 
Á, châu Âu, châu Mỹ tham gia trưng 
bày các phương tiện chiến đấu, giải 
pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử 
dụng cho lực lượng hải quân, lục 
quân, phòng không - không quân, tác 
chiến không gian mạng và các trang 
thiết bị hậu cần, kỹ thuật. Triển lãm 
Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 
được đánh giá là cơ hội tốt để các 
nhà hoạch định chính sách về quốc 
phòng, các doanh nghiệp công nghiệp 
quốc phòng, an ninh gặp gỡ, trao đổi, 
phát triển hợp tác hướng tới một thế 
giới hòa bình, hợp tác và phát triển 
thịnh vượng. Lần đầu tiên, các đoàn

đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng các 
nước, các doanh nghiệp quốc phòng 
và khách tham quan biết đến hình ảnh 
về công nghiệp quốc phòng Việt Nam 
có đủ năng lực làm chủ công nghệ và 
sản xuất được các sản phẩm quân sự 
có tính năng ngang tầm thế giới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
nhấn mạnh, cùng với xu thế hội nhập 
đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng trên 
nhiều lĩnh vực, hợp tác quốc phòng 
giữa Việt Nam với các nước trên thế 
giới luôn được Đảng, Nhà nước Việt 
Nam quan tâm, duy trì, thúc đẩy và 
phát triển với mục đích đẩy mạnh hội 
nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại 
quốc phòng, tăng cường lòng tin giữa 
Việt Nam và các nước trên thế giới. 
Đổng thời, khẳng định đây là biểu 
tượng cho lòng tin, mối quan hệ hữu 
nghị, hợp tác và phát triển, là tình cảm 
đầy ý nghĩa của bạn bè quốc tế dành 
cho đất nước, con người và Quân đội 
Nhân dân Việt Nam anh hùng. Cùng 
với đó, Việt Nam luôn thể hiện sự 
chân thành, trách nhiệm với bạn bè 
quốc tế. Hợp tác công nghiệp quốc 
phòng và Triển lãm Quốc phòng quốc
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tế năm 2022 mở ra các cơ hội hợp tác, 
cùng tìm hiểu, nghiên cứu xu hướng 
phát triển trang bị, kỹ thuật công 
nghiệp quốc phòng, an ninh trên thế 
giới; đa dạng hóa các kênh mua sắm, 
tiếp nhận, chuyển giao công nghệ của 
nước ngoài vào sản xuất, trang bị khí 
tài, hậu cần đáp ứng cho lực lượng vũ 
trang các nước để phục vụ nhu cầu 
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân

Hội nghị lần thứ 27 các bên tham 
gia Công ước khung của Liên hợp 
quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP- 
27) diễn ra từ ngày 6 - 20/11/2022 tại 
Nam Sinai, Ai Cập đã thông qua Thỏa 
thuận khí hậu tổng quát.

Diễn ra trong lúc thế giới chứng 
kiến nhiều thay đổi lớn, tác động tới 
cuộc chiến chống biến đổi khí hậu 
toàn cầu, Hội nghị COP-27 được kỳ 
vọng sẽ giải quyết các vấn đề then 
chốt của thế giới nhằm chống biến 
đổi khí hậu. Khoảng 40.000 đại biểu, 
trong đó có gần 100 nguyên thủ quốc 
gia và người đứng đầu các chính phủ 
trên thế giới tham dự. Các chủ đề 
được thảo luận tại Hội nghị COP-27 
gồm: Phát triển Hydro xanh, vấn đề 
nước và an ninh lương thực, chuyển 
đổi năng lượng, các cộng đổng dễ bị 
tổn thương.

Kết thúc Hội nghị, các bên đã 
nhất trí thông qua Thỏa thuận khí hậu 
tổng quát. Trong đó, COP-27 đã có

trước những thách thức an ninh truyền 
thống và an ninh phi truyền thống.

Các hãng tin Reuters (Anh), 
nationalinterest.org (Mỹ) và Nikkei 
(Nhật Bản) dẫn lời giới chức và nhà 
phân tích cho rằng sự kiện lần này 
cho thấy Việt Nam đang hướng đến sự 
thay đổi lớn trong quốc phòng và đây 
là “bước chuyển hướng” cần thiết trong 
bối cảnh khu vực, quốc tế hiện nay.

bước tiến lịch sử khi đạt thỏa thuận 
về quỹ “tổn thất và thiệt hại”. Đây là 
điều đã nhiều lần được đề xuất, song 
chưa được thông qua kể từ khi kỳ COP 
đầu tiên vào năm 1995. Các đại biểu, 
truyền thông quốc tế ca ngợi bước 
đột phá trong việc thành lập quỹ với 
tư cách là “công lý khí hậu”, vì mục 
đích của quỹ là giúp các quốc gia dễ 
bị tổn thương đối phó với bão, lũ lụt và 
các thảm họa khác do lượng khí thải 
Carbon lớn từ các quốc gia phát triển 
gây ra. Tuy nhiên, các nước đóng góp 
ngân sách và đối tượng thụ hưởng cụ 
thể của quỹ sẽ chỉ được thảo luận chi 
tiết hơn trong kỳ COP-28 tại Dubai dự 
kiến tổ chức vào tháng 11-2023.

Thỏa thuận khí hậu tổng quát của 
COP-27 bao quát một loạt nỗ lực lớn 
của thế giới nhằm hạn chế mức tăng 
nhiệt độ của Trái đất ở mức 1,5°c so 
với thời kỳ tiền công nghiệp. Ngoài ra, 
thỏa thuận cũng lần đầu tiên đề cập 
tới năng lượng tái tạo; đồng thời nhắc

KẾT QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG TỪ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 27 CÁC BÊN THAM GIA 
CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP Quốc v ề  b iế n  Đ ổ l k h í  h ậ u

BAN TUYÊ N GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 49



lại những kêu gọi trước đây về tăng 
cường nỗ lực hướng tới giảm dần điện 
than và loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa 
thạch. Tuy nhiên, theo các nhà phân 
tích, thỏa thuận này không đi xa hơn 
so với thỏa thuận đã đạt được tại Hội 
nghị COP26 tại Glasgow (Anh) năm 
2021. Các nhà khoa học cho rằng, giới 
hạn mức tăng nhiệt của Trái Đất ở 1,5 
độ c là “hành lang an toàn” trước các 
tác động mang tính thảm họa do biến 
đổi khí hậu. Song, thế giới đang đi 
chệch hướng trong thực hiện mục tiêu 
này và đang tiến tới mức tăng nhiệt 
2,5 độ c, căn cứ vào những cam kết 
và kế hoạch khí hậu hiện nay.

Phát biểu về Thỏa thuận khí hậu 
tổng quát được thông qua tại COP-27, 
Tổng Thư ký LHQAntonio Guterres 
cho rằng, Hội nghị đã chưa thể thúc 
đẩy việc giảm mạnh khẩn cấp khí thải 
gây hiệu ứng nhà kính, vấn để cần 
thiết để ứng phó với tình trạng nóng 
lên trên toàn cầu.

Trong khuôn khổ COP-27, đoàn 
Việt Nam tái khẳng định cam kết đưa 
mức phát thải ròng về 0 vào năm 
2050, đổng thời nghiên cứu triển 
khai thị trường carbon và chuyển đổi 
năng lượng. Theo Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, 
tại COP-27, đoàn Việt Nam thực hiện 
3 nhiệm vụ: (1) Việt Nam cùng với 
các bên tham gia công ước khung 
của Liên hợp quốc về biến đổi khí 
hậu bàn thảo để đưa các cam kết 
và cơ chế đã được thỏa thuận đi vào 
thực hiện trên thực tế. (2) Tiếp nối 
COP-26, Việt Nam sẽ tiên phong đi 
đầu trong chuyển đổi năng lượng, 
cùng với chuyển đổi xanh và chuyển 
đổi số. (3) Việt Nam sẽ triển khai 
nhiều hoạt động song phương với 
các tổ chức quốc tế đa phương, các 
doanh nghiệp liên quan chuyển đổi 
năng lượng, tiếp xúc các thể chế tài 
chính lớn như Ngân hàng Thế giới và 
các tổ chức khác.

MỘT SỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ DIẼN đ à n  h ộ p  t á c  k in h  t ế  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ 29

Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế 
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương (APEC) lần thứ 29 với chủ 
đề “Mở - Kết nối - Cân bằng” đã diễn 
ra sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng 
của đại dịch COVID-19. Các nhà lãnh 
đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC 
đã trực tiếp thảo luận và thống nhất 
các giải pháp thúc đẩy thương mại và 
đầu tư, phục hồi tăng trưởng và tăng

trưởng bao trùm.
Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 

29 diễn ra trong bối cảnh thế giới và 
khu vực đối mặt với những thách thức 
chưa từng có: Kinh tế thế giới còn gặp 
khó khăn, xung đột và bất ổn chính 
trị gia tăng, cạnh tranh nước lớn phức 
tạp, các vấn đề an ninh phi truyền 
thống ngày càng gay gắt... Trong bối 
cảnh đó, Hội nghị Cấp cao APEC lần
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thứ 29 đã đạt được những kết quả nổi 
bật trên các phương diện: (1) Khẳng 
định APEC tiếp tục là Diễn đàn hợp 
tác kinh tế hàng đầu khu vực, các nhà 
Lãnh đạo Cấp cao của 21 nền kinh tế 
đã thông qua Tuyên bố chung, trong 
đó tái khẳng định cam kết lâu dài 
đối với thúc đẩy tăng trưởng mạnh, 
cân bằng, an toàn, bền vững và bao 
trùm. (2) Những vấn đề chiến lược, có 
ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển 
của châu Á - Thái Bình Dương trong 
giai đoạn mới gồm: bảo đảm dòng 
chảy tự do của thương mại và đầu tư 
khu vực; kết nối toàn diện giữa các 
nền kinh tế, cả về hạ tầng cứng, hạ 
tầng mềm, hạ tầng số và kết nối con 
người; chuyển đổi thành công sang 
mô hình tăng trưởng cân bằng, bển 
vững và bao trùm. Trong đó, đáng 
chú ý là sự đồng thuận về yêu cầu có 
cách tiếp cận mới, cân bằng toàn diện 
hơn. Hợp tác APEC phải vượt ra ngoài 
các vấn đề thương mại, đầu tư truyền 
thống, hướng đến sự cân bằng, bao 
trùm. (3) Mở rộng kết nối APEC với 
các đối tác và các diễn đàn khu vực 
khác. Đây là lần đầu tiên một lãnh 
đạo châu Âu và Trung Đông tham dự 
Hội nghị APEC. Thứ tư, sự tham gia 
đông đảo và tích cực của cộng đồng 
doanh nghiệp cho thấy có sự gắn 
kết. (4) Kết nối rất chặt chẽ trong 
chương trình nghị sự và nội dung thảo 
luận ở cả kênh chính phủ và kênh 
doanh nghiệp.

Là thành viên tích cực của APEC, 
Việt Nam đã chủ động chia sẻ quan 
điểm, kinh nghiệm và đề xuất hướng

đi để hợp tác APEC đóng góp hiệu 
quả hơn vào giải quyết các thách thức 
chung của khu vực, vì lợi ích chung 
của tất cả thành viên. Phát biểu tại 
Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc đề nghị APEC tập trung bảo 
đảm môi trường thương mại và đầu 
tư mở, minh bạch, không phân biệt 
đối xử; gắn kết thương mại, đầu tư 
với các Mục tiêu phát triển bền vững 
2030; thúc đẩy các dự án năng lượng 
sạch, cơ sở hạ tầng bền vững, thích 
ứng biến đổi khí hậu, nông nghiệp 
thông minh; huy động nguồn lực cho 
chuyển đổi số. Trong phiên thảo luận 
về “tăng trưởng bền vững, bao trùm 
và cân bằng”, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc nhận định, châu Á - Thái 
Bình Dương bước sang giai đoạn phát 
triển mới, APEC cần đi đầu thúc đẩy 
mô hình tăng trưởng cân bằng, bao 
trùm và bền vững, hỗ trợ các nền kinh 
tế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số 
thành công.

Những đề xuất của Việt Nam đã 
nhận được sự hưởng ứng, đánh giá 
cao của các nước và được thể hiện 
trong văn kiện bởi có tính đến lợi ích 
của tất cả các thành phẩn trong xã 
hội, các nền kinh tế, cũng như cân 
bằng giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn. 
Trong bối cảnh tình hình thế giới và 
khu vực diễn biến phức tạp, khác biệt 
quan điểm giữa các thành viên ngày 
càng sâu sắc, Việt Nam đã khẳng 
định cùng các thành viên chủ động 
tạo thêm kênh trao đổi để thu hẹp 
khác biệt, tìm kiếm tiếng nói chung, 
duy trì đồng thuận.□
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VĂN BẢN MỚI

Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 quy định về việc thực hiện 
chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo 
dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch 
COVID-19.

Quyết định này quy định việc thực 
hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên (QL,GV,NV) làm 
việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc 
loại hình tư thục, dân lập (bao gồm 
nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, 
lớp mầm non độc lập, nhà trẻ, trường 
mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại 
hình dân lập, tư thục); trường mẫu giáo, 
mầm non SOS; trường tiểu học tư thục, 
trường phổ thông có nhiều cấp học 
loại hình tư thục trong đó có cấp tiểu 
học, trường có cấp tiểu học Hermann 
Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em 
SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền 
cấp phép thành lập và hoạt động theo 
quy định phải tạm dừng hoạt động theo 
yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để phòng, chống dịch COVID-19 
(cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Đối tượng được hỗ trợ là cán bộ 
QL,GV,NV làm việc tại cơ sở giáo dục 
ngoài công lập.

Điều kiện được hỗ trợ: Cán bộ 
QL,GV,NV được hữởng chính sách khi 
bảo đảm các điều kiện sau: Là người 
đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài 
công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng 
hoạt động theo yêu cầu của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để phòng, 
chống dịch COVID-19 tính từ ngày 
01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; 
nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng 
trở lên tính từ ngày 01/5/2021 đến hết

ngày 31/12/2021 người lao động tạm 
hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc 
không hưởng lương theo quy 12/2021; 
chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối 
với định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 
Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 
01/7/2021 của Chính phủ về một số 
chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 
126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/ 
NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị 
quyết số 68/NQ-CP) do không tham 
gia BHXH bắt buộc; có xác nhận làm 
việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập 
ít nhất hết năm học 2021-2022 theo ke 
hoạch năm học của địa phương.

Mức hỗ trợ một lần là từ 2.200.000 
- 3.700.000 đồng/người áp dụng với 
các đối tượng được quy định tại khoản 
12 Mục II Nghị quyết so 68/NQ-CP. 
Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/ 
người áp dụng với cán bộ QL,GV,NV 
đã được hưởng chính sách của địa 
phương theo quy định tại khoản 12 Mục 
II Nghị quyết số 68/NQ-CP. UBND cấp 
xã, Phòng GD-ĐTcấp huyện tiếp nhận 
hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cán bộ quản 
lý, giáo viên, nhân viên đến hết ngày 
31/12/2022.

52 THÔNG BÁO NỘI Bộ Xum Quệ Mm 2023



Nghị định 97/2022/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi 
dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định này quy định chính sách 
đối với người lao động dôi dư trong công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 
lệ khi thực hiện chuyển dổi sỏ hữu, sắp 
xếp lại theo phương án được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi 
chung là doanh nghiệp thực hiện sắp 
xếp lại).

Đối tượng áp dụng: Người lao 
động dôi dư trong doanh nghiệp (DN) 
thực hiện sắp xếp lại quy định tại Điều 
1 Nghị định này, bao gồm: Người lao 
động làm việc theo hợp đồng lao động, 
có tên trong danh sách lao động và 
được tuyển dụng lần cuối cùng vào DN 
thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại 
khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Nghị định 
này trước ngày 21/4/1998 (thời điểm 
thực hiện Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 
sắp xếp và đổi mới DN nhà nước), tại 
thời điểm sắp xếp lại, DN không bố trí 
được việc làm; làm việc ở DN thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp tại 
thời điểm sắp xếp lại, DN không bố 
trí được việc làm và không được giao 
khoán đất, giao khoán rừng; người 
lao động làm việc theo hợp đồng lao 
động, có tên trong danh sách lao động 
và được tuyển dụng lần cuối cùng vào 
DN thực hiện sắp xếp lại theo quy định 
tại khoản 5 Điểu 1 Nghị định này trước 
ngày 26/4/2002 (thời điểm Nghị định 
so 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 
của Chính phủ về chính sách đối với 
lao động dôi dư khi sắp xếp lại DN nhà

nước có hiệu lực thi hành); người lao 
động làm việc theo hợp đồng lao động, 
có tên trong danh sách lao động và 
được tuyển dụng lần cuối cùng vào DN 
thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại 
khoản 1,2, 3 và 4 Điều 1 Nghị định này 
từ ngày 21/4/1998 trở về sau, tại thời 
điểm sắp xếp lại, DN không bố trí được 
việc làm; người lao động làm việc theo 
hợp đồng lao động, có tên trong danh 
sách lao động và được tuyển dụng lần 
cuối cùng vào DN thực hiện sắp xếp 
lại theo quy định tại khoản 5 Điều 1 
Nghị định này từ ngày 26/4/2002 trở 
về sau; người lao động làm việc theo 
hợp đồng lao động, được DN thực 
hiện sắp xếp lại ủy quyền bằng văn 
bản để thực hiện quyền, trách nhiệm 
của DN đối với phần vốn của DN đầu 
tư tại DN khác và làm việc chuyên 
trách trong ban quản lý, điều hành tại 
DN đó, gồm: người đại diện phần vốn 
của DN thực hiện sắp xếp lại theo quy 
định tại khoản 1,2, 3 và 4 Điều 1 Nghị 
định này, tại thời điểm sắp xếp lại, hết 
thời hạn ủy quyền mà DN không bố 
trí được việc làm; người đại diện phần 
vốn của DN thực hiện sắp xếp lại theo 
quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 
này; DN thực hiện sắp xếp lại theo quy 
định tại Điều 1 Nghị định này; các cơ 
quan đại diện chủ sở hữu của DN thực 
hiện sắp xếp lại; các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân khác có liên quan đến việc 
thực hiện quy định tại Nghị định này. 
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 
15/01 /2023. □
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Công tác dân vận năm 2022:

Đi vào chiều sâu, „
hướng mạnh vế cơ sỡ

TRUNG DŨNG

Thực hiện Kết luận số 43'KL/TW , ngày 07/01/2019 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết 25'N Q /TW  ngày 3/6/20Ỉ3 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, năm 2022, 
công tác dân vận của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hướng 

mạnh về cơ sở vận động nhân dân hăng hái thi đua sản xuất, 
tích cực tham gm các chương trình, dự án phát triển kinh t ế ' xã 

hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các 
chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ cấc cấp đề ra.

Quán triệt tinh thần chĩ đạo 
của Trung ương Đảng, trong 
năm 2022, công tác dân vận 
h tiếp tục hướng mạnh về cơ 

sở, đổi mới nội dung và phương thức 
vận động để tập hợp quần chúng. Hệ 
thống Dân vận phối hợp cùng với Mặt 
trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn 
thể chính trị - xã hội đã làm tốt vai trò 
tham mưu và thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, vận động nhân dân thực 
hiện các chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ 
đó, các chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội, nhất là Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới, Chương trình giảm nghèo bền 
vững và các chính sách an sinh xã hội 
được tuyên truyền, vận động sâu rộng

trong nhân dân, được nhân dân tích 
cực hưởng ứng.

Trong thực hiện công tác dân vận, 
MTTQ và các đoàn thể tập trung đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt động 
theo hướng sâu sát cơ sở, chăm lo 
thiết thực đến quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của đoàn viên, hội 
viên và nhân dân; phát huy tốt vai trò 
giám sát và phản biện xã hội. Đặc 
biệt là hệ thống Dân vận, MTTQ các 
cấp đã vận động trong đoàn viên, hội 
viên và quần chúng nhân dân tích cực 
tham gia, hưởng ứng các chương trình, 
dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây 
dựng nông thôn mới, xây dựng những 
vùng nông thôn mới đáng sống và góp 
phần xây dựng mối đoàn kết trong 
từng xóm ấp. Như tại ấp Thiện Nhơn,
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xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, hưởng 
ứng phong trào xây dựng Ấp văn hóa, 
Khu dân cư kiểu mẫu do Ban Chỉ đạo 
xã phát động, Hội Phụ nữ xã chủ trì tổ 
chức thực hiện, nhiều gia đình trong 
ấp đã chỉnh trang hàng rào sân nhà, 
trồng hoa kiểng dọc tuyến đường liên 
ấp trước nhà tạo cảnh quan làm cho 
tuyến đường bê-tông đi qua ấp ngày 
thêm xanh, sạch, đẹp; các hộ gia đình 
vận động nhau cùng thực hiện 12 tiêu 
chí hộ văn hóa nông thôn mới.

Để nhận được sự ủng hộ, đồng 
thuận của người dân, công tác tuyên 
truyền, vận động được MTTQ và các 
đoàn thể thực hiện từ trong cán bộ, 
đảng viên và sâu rộng ra quần chúng 
nhân dân. Đặc biệt là các thành viên 
trong ban chỉ đạo từ huyện đến xã, 
ấp, các ngành, đoàn thể đã lồng ghép 
tuyền truyền để người dân hiểu rõ để 
xây dựng nông thôn mới thì phải thực 
hiện những tiêu chí gì và vai trò, trách 
nhiệm, sự đóng góp của người dân là 
những phần việc nào để các hộ dân chủ 
động tham gia. MTTQ và các đoàn thể 
ở cơ sở còn phối hợp chặt chẽ với các 
ngành trong triển khai, thực hiện các 
chương trình, dự án, các chính sách an 
sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Bên 
cạnh đó, các địa phương còn quan tâm 
đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận 
chính quyền. Trong đó, rõ nét nhất là 
các cơ quan nhà nước còn đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt 
phiền cho tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp khi đến liên hệ giải quyết công 
việc; chú trọng thực hiện tốt chế độ 
tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo và những bức xúc 
của nhân dân, góp phần giảm đáng kể 
đơn thư vượt cấp kéo dài.

Công tác dân vận của lực lượng 
vũ trang đã làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền 
về chủ quyền biển đảo và biên giới đất 
liền giữa Việt Nam và các nước trong 
khu vực; vận động nhân dân tích cực 
thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc”, tham gia phát hiện, 
tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội; 
phối hợp thực hiện tốt các chính sách 
an sinh xã hội; thường xuyên có những 
hoạt động giúp dân lao động, sản xuất, 
phát triển kinh tế, tham gia xây dựng 
nông thôn mới, góp phần giúp các khu 
dân cư ngày càng an ninh, trật tự.

Công tác dân vận trong năm qua 
ghi nhận sự nổi bật của Phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô 
hình “Dân vận khéo”. Với việc phát triển 
rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội, phong trào và mô hình 
“Dân vận khéo” đã góp phần mang lại 
hiệu ứng xã hội tích cực, nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm, năng lực, phong 
cách dân vận của cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân. Thông qua 
phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều 
tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu 
trên các lĩnh vực; nhiều mô hình hay, 
cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần 
quan trọng vào việc phát triển kinh tế 
- xã hội, giữ vững ổn định chính trị tại 
địa phương. Như tại huyện Mỹ Xuyên 
có 60 mô hình thiết thực; huyện Trần 
Đề có nhiều mô hình tiêu biểu trong 
các tổ chức tôn giáo (như mô hình cơ 
sở thờ tự tham gia bảo vệ môi trường, 
ứng phó biến đổi khí hậu tại chùa Bưng 
Sa, Nhà thờ Ngan Rô, mô hình “Bếp ăn 
tình thương” tại chùa Hội Phước, “Địa
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chỉ vàng từ thiện”...; thị xã Ngã Năm 
có các mô hình an ninh hiệu quả (như 
“Họ đạo tự phòng, tự quản”, mô hình 
3 không, tuyến loa an ninh, camera an 
ninh...)... và rất nhiều mô hình mang 
lại hiệu thiết thực tại nhiều địa phương 
khác trong tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, 
đồng chí Dương Sà Kha - ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh cho biết, trong năm 2023, 
hệ thống Dân vận và MTTQ sẽ tiếp tục 
nỗ lực làm tốt công tác dân vận theo 
tinh thần chỉ đạo của Trung ương, trong 
đó tiếp tục chú trọng ngày càng đi vào 
chiều sâu và hướng mạnh về cơ sở. 
Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp 
tục tham mưu cấp ủy thực hiện tốt các 
chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung 
ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, 
công tác dân tộc, tôn giáo; phối hợp tốt 
với các ngành thường xuyên theo dõi, 
nắm tình hình đời sống, tâm trạng của 
nhân dân, nhất là trong đồng bào dân 
tộc, tôn giáo, trong công nhân, lao động 
ở các doanh nghiệp để tuyên truyền, 
vận động không để các thế lực thù địch, 
phản động lợi dụng, lôi kéo, kích động 
gây rối làm mất an ninh trật tự,...

Cũng theo đồng chí Dương Sà 
Kha, hệ thống Dân vận phối hợp với 
MTTQ và lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục 
vận động nhân dân tích cực tham gia 
các chương trình, dự án phát triển kinh 
tế - xã hội tại địa phương, phong trào 
thi đua yêu nước, các cuộc vận động, 
nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc”,... Tiếp tục nâng cao

hiệu quả công tác dân vận của cơ quan 
Nhà nước các cấp theo tinh thần Kết 
luận số 07 KL/TU, ngày 30/10/2021 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 
XIV về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 
09-NQ/TU, ngày 11/11/2016 cua Tỉnh 
ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở”; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 
26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới 
công tác dân vận của cơ quan hành 
chính nhà nước, chính quyển các cấp 
trong tình hình mới”; đặc biệt là thực 
hiện hiệu quả Chương trình phối hợp 
giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban 
Cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh về 
công tác dân vận chính quyền. Ngoài 
ra, công tác dân vận của tỉnh tiếp tục 
phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn 
thể chính trị - xã hội, tập trung củng cố, 
nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở 
theo chỉ đạo của Trung ương và Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; đổi mới, nâng cao 
hiệu quả công tác tuyên truyền; củng 
cố, nâng cao chất lượng hoạt động 
giám sát, phản biện xã hội, tham gia 
góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tin tưởng rằng, với những mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể 
trong đó có việc chú trọng đi vào chiều 
sâu và hướng mạnh về cơ sở, công 
tác dân vận của tỉnh trong năm 2023 
và những năm tiếp theo sẽ ngày càng 
hiệu quả, phát huy tốt vai trò là cầu nối 
quan trọng của đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân, góp phần quan trọng để 
các địa phương thực hiện thành công 
các mục tiêu phát triển.□
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Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng:
Nâng cao chất lượng,

hiệu quả lioạt động
v õ  KIM CHUYẾN
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tĩnh

Trong năm qua, Hội đồng nhẩn dân (HĐND) tỉnh Sóc Trăng 
tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền 
lực Nhà nước ở địa phương. Trong đó, thường xuyên giữ mối 

liên hệ chặt chẽ vă Uy ban nhân dân tỉnh trong việc xây 
dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết của H ĐN D  tỉnh; 

trong giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những vấn 
đề bức xúc đuỤc cử tri quan tẩm, góp phần quan trọng cho 

sự ổn định và phất triển về kinh t ế ' xã hội, quốc phòng ' an 
ninh của tỉnh, đặc biệt dấp ứng được những tầm tư, nguyện

vọng chính đáng của bà con cử tri.

Kết thúc năm đầu tiên của HĐND 
khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, 
HĐND tỉnh đã tổ chức thành 

công 7 kỳ họp HĐND, trong đó gồm 2 
kỳ họp thường lệ và 5 kỳ họp chuyên 
đề. Tại các kỳ họp đã thông qua 59 
báo cáo và ban hành 127 nghị quyết; 
trong đó, có 119 nghị quyết liên quan 
đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, 
quốc phòng, an ninh và 8 nghị quyết 
liên quan đến công tác tổ chức, cán 
bộ thuộc thẩm quyền. Cùng với đó, 
Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 
luật định; chủ động điều hòa, phối hợp 
các Ban của HĐND tỉnh trong các hoạt

động giám sát, khảo sát; quan tâm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả của công tác 
giám sát, khảo sát.

Với việc chủ động, linh hoạt trong 
hoạt động giám sát, HĐND, Thường 
trực và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 
11 cuộc giám sát chuyên đề và 8 cuộc 
khảo sát (tăng 6 cuộc giám sát và 3 
cuộc chuyên đề so với năm 2021). Qua 
công tác giám sát, khảo sát tại các địa 
phương, đơn vị, đại biểu HĐND tỉnh đã 
kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập 
và có những kiến nghị, đề xuất phù hợp.

Bên cạnh đó, trong năm qua, 
HĐND tỉnh còn phối hợp chặt chẽ
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với UBND, ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh và các sở, ngành chức 
năng chuẩn bị nội dung, chương trình 
kỳ họp của HĐND tỉnh bảo đảm chất 
lượng, đúng quy định và giải quyết kịp 
thời những vấn đề thuộc thẩm quyền. 
Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp 
HĐND tỉnh chặt chẽ, linh hoạt, đảm 
bảo về trình tự, thủ tục quy định, góp 
phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của HĐND. Hoạt động chất vấn 
và trả lời chất vấn tại các kỳ họp có 
nhiều tiến bộ, các câu hỏi chất vấn khá 
sát với thực tế và là những vấn đề được 
đông đảo cử tri quan tâm, phản ánh 
được nguyện vọng của nhân dân. Đại 
diện các cơ quan chức năng thể hiện 
rõ trách nhiệm trong việc giải trình, tiếp 
thu, giải quyết các vấn đề đại biểu và 
cử tri đặt ra. Nhiều ý kiến chất vấn đã 
được giải đáp thẳng thắn trên tinh thần 
cầu thị; lời hứa trên diễn đàn kỳ họp 
được tổ chức thực hiện đã tạo thêm 
niềm tin cho cử tri, góp phần nâng 
cao vị thế của HĐND và các đại biểu 
dân cử thể hiện được trách nhiệm của 
các đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh. Để 
có được những kết quả trên, thì sự chủ 
động đổi mới, sáng tạo trong việc xây 
dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng, 
nhiệm vụ và đặc biệt là tinh thần trách 
nhiệm cao của từng đại biểu HĐND đã 
được thể hiện tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt 
được vẫn còn những hạn chế. Việc 
chuẩn bị đối với một số nội dung, báo 
cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết còn 
chậm so với thời gian quy định, phải 
điều chỉnh, bổ sung, thay thế; một vài

nội dung trong tờ trình chưa đảm bảo 
trình tự, thủ tục đã ảnh hưởng đến tiến 
độ, công tác thẩm tra và chất lượng 
thẩm tra của các Ban HĐND cũng như 
việc xây dựng các văn bản điều hành 
phục vụ kỳ họp. Hoạt động chất vấn 
và trả lời chất vấn vẫn còn biểu hiện 
nể nang, ngại va chạm; các nội dung 
chất vấn chưa có nhiều đại biểu HĐND 
tham gia mà chủ yếu vẫn do các đại 
biểu chuyên trách đặt ra, nên chưa tạo 
được không khí thảo luận sôi nổi trong 
kỳ họp; một số thủ trưởng cơ quan có 
liên quan trả lời còn chung chung, vẫn 
còn tình trạng chậm hoặc chậm thực 
hiện các cam kết, lời hứa.

Trong thời gian tới, để tiếp tục 
nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của HĐND, khẳng định vai 
trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa 
phương và đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng của nhân dân, cần thực hiện một 
số giải pháp sau:

Thứ nhất, công tác nhân sự lãnh 
đạo chủ chốt của HĐND là nhân tố 
quyết định chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của HĐND và Thường 
trực HĐNDÌ Trưởng, Phó Ban HĐND 
tỉnh được bố trí hoạt động chuyên trách 
và các đại biểu HĐND tỉnh kiêm nhiệm 
tham gia thành viên các Ban. Đây là 
điều kiện tốt để các Ban của HĐND 
nâng cao chất lượng hoạt động, nhất 
là hoạt động thẩm định các nghị quyết 
sẽ trình ỏ các kỳ họp. Mỗi thành viên 
các Ban của HĐND phải đi sâu, đi sát 
diễn biến, tình hình ở các ngành, các 
địa phương để ngoài kiến thức chuyên 
môn, còn có thêm kiến thức thực tiễn
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khi thẩm định các nghị quyết. Các Ban 
cần chú trọng hơn nữa về chất lượng 
công tác thẩm tra, tăng tính phản biện 
để giúp cho đại biểu có cơ sỏ quan 
trọng trong việc xem xét, thảo luận và 
quyết định các nội dung của kỳ họp. 
Sau khi nghị quyết được ban hành, 
Thường trực và các Ban của HĐND 
phải tiếp tục thường xuyên theo dõi, 
giám sát chặt chẽ việc triển khai thực 
hiện để kịp thời phát hiện và kiến nghị 
biện pháp xử lý các bất cập, hạn chế.

Thứ hai, cần đổi mới hoạt động 
của đại biểu HĐND; quan tâm bổi 
dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng 
hoạt động cho đại biểu HĐND; làm 
tốt công tác thông tin, tuyên truyền 
để nhân dân và cử tri thấu hiểu, đổng 
hành với các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước 
trong việc thực hiện chủ trương, chính 
sách, quy định pháp luật. Mỗi đại biểu 
HĐND tỉnh, nhất là các đại biểu không 
chuyên trách phải xác định hai trách 
nhiệm đổng thời, đó là trách nhiệm 
với công việc chuyên môn đang đảm 
nhiệm và trách nhiệm với công việc 
của một đại biểu dân cử. Các đại biểu 
HĐND cần phải tăng cường đi thực tế 
cơ sở, giữ mối quan hệ thường xuyên 
với cử tri ở bất cứ đâu và bất cứ lúc 
nào. Đại biểu HĐND qua công việc 
chuyên môn hàng ngày để tiếp xúc 
với cử tri “vừa nghe cử tri nói, vừa 
nói cho cử tri nghe”; theo dõi, giám 
sát hoạt động của các cơ quan chức 
năng trong việc thực hiện các quy định 
của pháp luật, nghị quyết của HĐND, 
xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến

nghị của cử tri và dành thời gian thỏa 
đáng cho việc nghiên cứu các tài liệu 
để chuẩn bị ý kiến phát biểu có chất 
lượng tại các kỳ họp.

Thứ ba, tổ chức hoạt động giám 
sát thật chặt chẽ để hoạt động giám 
sát đi vào thực chất và hiệu quả. Trong 
hoạt động giám sát chuyên đề HĐND 
cần phải tập trung vào những lĩnh vực 
bức xúc đang được cử tri quan tâm và 
phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc 
việc thực hiện kiến nghị sau giám sát 
của các cơ quan, đơn vị, tránh để xảy 
ra tình trạng các kiến nghị giám sát 
không được thực hiện.

Thứ tư, cần thực hiện hiệu quả quy 
chế phối hợp giữa HĐND với UBND, 
ủy ban MTTQ trong công tác chuẩn 
bị các kỳ họp đảm bảo chất lượng. 
Thường trực HĐND cần làm tốt công 
tác điều hòa, phối hợp giữa các Ban 
HĐND trong việc xây dựng kế hoạch, 
chương trình đã để ra; tăng cường hoạt 
động chất vấn, giải trình tại kỳ họp và 
giữa 2 kỳ họp; thực hiện tái giám sát 
các nội dung đã được chất vấn, giám 
sát... Thực hiện tốt công tác phối hợp 
với cơ quan kiểm tra cấp ủy, ủy ban 
MTTQ và các tổ chức thành viên trong 
các hoạt động. Tiếp tục đổi mới phương 
thức hoạt động của HĐND theo hướng 
thực chất, toàn diện, đồng bộ, bảo đảm 
sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ 
chức và hoạt động của HĐND; tiếp tục 
đổi mới việc tổ chức các kỳ họp HĐND 
ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn để 
khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực 
nhà nước ở địa phương và đại diện cho 
ý chí, nguyện vọng của nhân dân.n
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Sóc Trăng sau một năm thực hiện Kết luận của Tổng B í th ư  
Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021:

VỈẰêm nẴìêu/ Âết OUÁtícÂ
trền  uvẮ  vực vcứn Ẵổcb

MINH KHANG

Sau Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  
tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, một năm 

qua, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung triển khai toàn 
diện nhiều hoạt động về văn hóa và đạt được những 
kết quả cụ thể, nhất là việc giữ gìn, phất huy những 

giá trị van hóa truyền thông và di sản, di tích lịch sử
văn hóa truyền thống của dân tộc.

*T riể n  khai nh iều  h oạt động
Sau Hội nghị Văn hóa toàn 

quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng (tháng 11/2021), Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy 
đảng trong tỉnh đã nỗ lực tổ chức 
triển khai, quán triệt Kết luận của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
đến toàn thể cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên và nhân dân; 
đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh thực 
hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 
4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết số 33- 
NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XI về “Xây dựng và phát triển văn

hóa, con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước” gắn với thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với 
đó, ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 
chương trình, kế hoạch,... triển khai 
thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư 
gắn với việc chỉ đạo, điều hành các 
nhiệm vụ chủ yếu.

Quán triệt Kết luận của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các 
văn bản chỉ đạo của Trung ương, 
của tỉnh về lĩnh vực văn hóa, văn 
nghệ, các cấp ủy, chính quyền từ 
tỉnh đến cơ sở tập trung đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục 
chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng
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viên và nhân dân; tuyên truyền, 
giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí 
tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết 
dân tộc và khát vọng phát triển đất 
nước. Đổng thời, chăm lo xây dựng 
con người Việt Nam phát triển toàn 
diện, trọng tâm là giữ gìn và phát 
huy các giá trị truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc, địa phương; khơi dậy 
truyền thống yêu nước, nâng cao 
ý thức, trách nhiệm công dân đối 
với xã hội; xây dựng lối sống lành 
mạnh, văn minh, đoàn kết, tương 
thân, tương ái; tôn trọng kỷ cương 
phép nước, quy ước cộng đồng, ý 
thức tôn trọng pháp luật; bảo vệ môi 
trường sinh thái; hình thành lối sống 
có ý thức tự trọng, tự chủ, trung 
thực; đề cao trách nhiệm của bản 
thân với gia đình và xã hội,...

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, 
chính quyền, các ngành, địa phương, 
đơn vị quan tâm thực hiện các nhiệm 
vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản 
văn hóa vật thể và phi vật thể trên 
địa bàn tỉnh; phát huy hiệu quả công 
tác bảo tàng; tăng cường đầu tư xây 
dựng hoàn thiện hệ thống thiết chế 
văn hóa, thể thao cơ sở; tiếp tục mở 
rộng xã hội hóa hoạt động văn hóa; 
thực hiện nhiều giải pháp nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
về văn hóa; chỉ đạo các đơn vị liên 
quan tập trung xây dựng môi trường 
văn hóa số phù hợp với nền kinh tế 
số, xã hội số và công dân số, làm 
cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự

phát triển bền vững đất nước trong 
bối cảnh cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4; định hướng thực hiện 
chuyển đổi số trong xây dựng nông 
thôn mới, hướng tới nông thôn mới 
thông minh. Bên cạnh đó, các cấp 
ủy, chính quyền còn quan tâm chỉ 
đạo xây dựng văn hóa trong Đảng 
và hệ thống chính trị; trong đó, đặc 
biệt chú trọng xây dựng đội ngũ 
công chức, viên chức gương mẫu 
với tư cách là người công dân biết 
ứng xử một cách văn minh trên các 
lĩnh vực.
*N h iểu  kế t quả tích  cực

Qua một năm thực hiện Kết luận 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, với 
việc tập trung triển khai toàn diện 
nhiều hoạt động về văn hóa và đạt 
được những kết quả tích cực.

Từ việc triển khai, quán triệt 
sâu rộng Kết luận của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng cùng các văn 
bản chỉ đạo của Trung ương, của 
tỉnh về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ 
đã tạo sự thống nhất tư tưởng trong 
Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. 
Đời sống văn hóa của nhân dân 
trong tỉnh ngày càng được quan 
tâm phát triển phong phú; nhiều giá 
trị văn hóa truyền thống của dân 
tộc được bảo tồn, phát huy, nhiều 
chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới 
được hình thành; sản phẩm văn hóa, 
văn học nghệ thuật ngày càng đa 
dạng; công tác quản lý nhà nước về
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văn hóa được tăng cường, thể chế 
văn hóa từng bước được hoàn thiện. 
Trong quá trình tổ chức tốt các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao, các lễ hội... các cấp, các 
ngành luôn tôn trọng và bảo vệ sự 
đa dạng về văn hóa của các dân 
tộc, bảo đảm sự bình đẳng trong 
sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của 
mọi người dân, tôn trọng quyền tự 
do sáng tạo của văn nghệ sỹ.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 
8 di sản văn hóa phi vật thể quốc 
gia và 51 di tích đã được xếp hạng, 
trong đó có 8 di tích lịch sử - văn 
hóa cấp quốc gia và 43 di tích lịch 
sử - văn hóa cấp tỉnh. Tiếp tục triển 
khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát 
huy giá trị văn hóa truyền thống tốt 
đẹp của các dân tộc thiểu số gắn 
với phát triển du lịch” thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030, trong năm 2022, tỉnh 
đã bố trí trên 7 tỷ đồng từ nguồn 
ngân sách trung ương phân bổ để 
thực hiện các nhiệm vụ của dự án. 
Từ sự quan tâm đầu tư của Nhà 
nước và việc xã hội hóa, nhiều di 
sản văn hóa vật thể và phi vật thể 
được phát huy, bảo tồn, tôn tạo; các 
phong tục, tập quán của đồng bào 
dân tộc thiểu số được nghiên cứu, 
SƯU tầm và phục dựng như dờn ca 
tài tử, sân khấu Dù Kê, múa Khmer, 
Thư pháp... Công tác quản lý và tổ

chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đã có 
sự chuyển biến tích cực, dần đi vào 
nền nếp. Các hoạt động lễ hội diễn 
ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm; 
nhiều hoạt động văn hóa, thể thao 
và các trò chơi dân gian sôi nổi, thu 
hút đông đảo người dân và du khách 
tham gia. Bên cạnh đó, việc tôn 
vinh các văn nghệ sỹ, nghệ nhân 
được thực hiện tốt. Hiện nay toàn 
tỉnh có 8 cá nhân được Nhà nước 
tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” , 6 
cá nhân được phong tặng danh hiệu 
“Nghệ nhân nhân dân” , 12 cá nhân 
là “Nghệ nhân ưu tú” .

Từ việc quan tâm đầu tư các 
nguồn lực cho văn hóa đã giúp cho 
hệ thống tổ chức bộ máy quản lý 
ngành văn hóa từ tỉnh đến cơ sở 
ngày càng được kiện toàn và củng 
cố, từng bước nâng cao năng lực 
quản lý, đổi mới phương thức quản 
lý, thúc đẩy sự phát triển và hạn 
chế những tiêu cực trong đời sống 
văn hóa, văn nghệ. Đội ngũ làm 
công tác văn hóa, văn nghệ có bước 
trưởng thành, toàn tỉnh hiện có 397 
cán bộ, công chức, viên chức làm 
công tác văn hóa, tăng 124 cán bộ, 
công chức so với 2019. Cùng với 
đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể 
thao cơ sở được đầu tư xây dựng 
hoàn thiện đã tạo điều kiện, môi 
trường thuận lợi cho nhân dân tham 
gia sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa. 
Trong năm, ngành văn hóa đã xây 
dựng mới trên 100 chương trình văn
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nghệ phục vụ nhân dân; tổ chức và 
tham gia nhiều cuộc liên hoan, hội 
thi, hội diễn như Liên hoan Tuyên 
truyền Lưu động tỉnh Sóc Trăng lần 
thứ 29 năm 2022, Liên hoan Đờn ca 
tài tử Quốc gia lần thứ III - cần Thơ 
năm 2022, Hội diễn Tiếng hát hẹn 
hò 9 dòng sông lần thứ XVII tại tỉnh 
Bến Tre... Bên cạnh đó, trên địa bàn 
tỉnh còn diễn ra nhiều hoạt động 
văn hóa, văn nghệ của gần 700 câu 
lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao. 
Các câu lạc bộ vừa là sân chơi lành 
mạnh giúp người dân được tham gia 
sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, đồng 
thời góp phần thúc đẩy và phát huy 
các phong trào văn hóa ở cơ sở, bảo 
tổn và phát triển các loại hình văn 
hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện mục tiêu “Xây dựng 
và phát triển văn hóa, con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững đất nước” gắn với 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, các địa phương, cơ quan, 
đơn vị, cả hệ thống chính trị và toàn 
dân tiếp tục hưởng ứng, thực hiện 
tốt các phong trào thi đua yêu nước. 
Trong đó, cùng với việc xây dựng 
môi trường văn hóa ở khu dân cư, 
môi trường văn hóa trong gia đình 
được quan tâm, góp phần phát 
huy các giá trị tốt đẹp của gia đình 
truyền thống, đồng thời tiếp thu, bổ 
sung những giá trị mới, tiến bộ của 
gia đình thời hiện đại. Đối với văn 
hóa trong Đảng và hệ thống chính

trị, các cấp ủy và lãnh đạo các đơn 
vị coi trọng và nâng cao văn hóa 
lãnh đạo và quản lý; thể hiện tốt 
trách nhiệm nêu gương của người 
đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và 
mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức; xây dựng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
tận tụy, đoàn kết, có ý thức kỷ luật, 
nói đi đôi với làm; thực hiện tốt công 
tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tệ quan liêu, hách dịch; kịp 
thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng 
suy thoái về chính trị, đạo đức, lối 
sống trong cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức đã góp phần tạo sự 
chuyển biến về văn hóa chính trị.

Sau một năm thực hiện Kết luận 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 
2021, với việc tập trung triển khai 
toàn diện nhiều hoạt động, lĩnh vực 
văn hóa của tỉnh Sóc Trăng tiếp tục 
đạt được những kết quả đáng mừng. 
Tuy vẫn còn đó những hạn chế, tồn 
tại cần khắc phục, song với sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị, sự 
đổng thuận của nhân dân và những 
kết quả đạt được chính là tiền để 
thuận lợi, điều kiện quan trọng để 
sự nghiệp văn hóa của tỉnh tiếp tục 
phát triển trong những năm tới, góp 
phần thực hiện thành công Nghị 
quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh 
và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng.n
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Công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo:

sa OM®
các phương thức truyền thông

ANH KHOA V ô i v iệc đa dạng hóa các phiứĩng thức tuyên truyền, công
tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền hiển, đảo đã đóng 

góp tích cực cho sự phất triển kinh tế  - xã hội của tỉnh. 
Qua đó, củng góp phần nâng cao uy tín, quảng há hình 

ảnh của tỉnh rộng rãi; nâng cao nhận thức về vai trò, 
trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là nhân dân khu vực 

biên gỉă biển trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ,
an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

lãnh thổ; quảng bá hình ảnh của Sóc 
Trăng đến các tỉnh, các nước trong khu 
vực khác và bạn bè thế giới, thu hút 
đẩu tư, phát triển du lịch, nâng cao vị 
thế, hình ảnh tỉnh nhà...
*Chủ động trong tham mưu

Các cơ quan, đơn vị là thành viên 
của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối 
ngoại của tỉnh quan tâm tổ chức và tham 
mưu các cấp ủy đảng, chính quyền tiến 
hành các biện pháp tuyên truyền biển, 
đảo, thông tin đối ngoại đáp ứng yêu 
cầu trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng 
hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, 
đề cương, tài liệu, định hướng thông tin 
tuyên truyền về các vấn đề thời sự, sự 
kiện nổi bật trong tỉnh, trong nước, quốc 
tế gửi đến các ngành, các cơ quan làm 
công tác đối ngoại, biển đảo. Tham

V ượt qua những khó khăn của 
năm 2022, ngoại giao Việt Nam 
vẫn đạt nhiều dấu ấn nổi bật, 

khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt 
Nam trên trường quốc tế. Đối với tỉnh 
Sóc Trăng, kinh tế - xã hội có sự phục 
hồi và phát triển khá sau đại dịch, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 
10 năm qua, chính sách an sinh xã hội 
được bảo đảm, tình hình tư tưởng cán bộ, 
đảng viên và nhân dân ổn định, an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững... Qua đó, tạo được sinh khí phấn 
khởi và tin tưởng của nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, công 
tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm 
vụ về thông tin đối ngoại, tuyên truyền 
biển, đảo trong năm tiếp tục được xem 
là nhiệm vụ chủ yếu, sử dụng kết hợp 
nhiều phương thức truyền thông nhằm 
góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền
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mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 
2 hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông 
tin thời sự chuyên đề về “Cuộc chiến 
Nga - Ukraine, nguyên nhân, tác động 
và một số dự báo” và “Tình hình căng 
thẳng chính trị và xung đột thương 
mại giữa các nước tác động đến Việt 
Nam”. Mỗi kỳ hội nghị thông tin thời 
sự chuyên đề được kết nối đến 125 
điểm cầu trong tỉnh với hơn 9.000 đại 
biểu là cán bộ chủ chốt các cấp tham 
gia. Ngoài ra, còn phối hợp cùng các 
đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tuyên 
truyền biển, đảo bằng nhiều hình thức 
phong phú.

Phòng Ngoại vụ thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh 
quản lý đoàn ra - đoàn vào; quản lý 
hội nghị, hội thảo quốc tế; ngoại giao 
kinh tế; công tác thông tin đối ngoại; 
quản lý hoạt động thông tin, báo chí 
của phóng viên nước ngoài tại địa 
phương; công tác lãnh sự và bảo hộ 
công dân; công tác đối với người Việt 
Nam ở nước ngoài...

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo 
Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền 
hình Sóc Trăng duy trì các chuyên 
trang, chuyên mục tuyên truyền theo 
nội dung cụ thể; thông tin kịp thời, chính 
xác, đầy đủ tới các đối tượng cần tuyên 
truyền, nhất là về những vấn đề phức 
tạp, nhạy cảm và các tình huống đột 
xuất nhằm đảm bảo thông tin đến được 
các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với 
đồng bào ở khu vực vùng sâu, vùng xa, 
vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu 
số sinh sống. Ngoài ra, các cơ quan 
báo chí trong tỉnh thường xuyên đăng 
tải thông tin tuyên truyền về các chủ 
trương, chính sách phát triển kinh tế -

xã hội, chính sách đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước; đưa tin các hoạt động đối 
ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước 
và các vấn đề, sự kiện quốc tế nổi bật.

Nhờ sự chủ động trong công tác 
tham mưu mà Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân 
tỉnh kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, 
phương hướng, nhiệm vụ về thông tin 
đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo phù 
hợp với tình hình của địa phương; đẩy 
mạnh cải cách hành chính nhằm tháo 
gỡ vướng mắc, tạo điểu kiện thuận lợi 
cho người Việt Nam ở nước ngoài được 
ổn định và an tâm khi về địa phương 
sinh sống hoặc thăm quê hương, tham 
quan, du lịch, nghiên cứu; thu hút đầu 
tư; ngoại giao văn hóa, ngoại giao 
kinh tế, công tác đối ngoại nhân dân... 
Đồng thời, giữ vững chủ quyền biển, 
đảo; khắc sâu tình yêu quê hương, đất 
nước trong các tầng lớp nhân dân, nhất 
là thế hệ trẻ về ý thức giữ gìn biển, đảo 
quê hương.
*Đa dạng hóa các hình thức 
tuyên truyền

Trong bối cảnh dịch COVID-19 
diễn biến phức tạp, tất cả các hoạt 
động đều được điều chỉnh cho phù hợp 
với tình hình. Và công tác thông tin đối 
ngoại, tuyên truyền biển, đảo vì thế 
cũng được đa dạng hóa phương thức 
truyền thông nhằm đảm bảo hiệu quả, 
phát huy tối đa công cụ hỗ trợ và nhân 
lực thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với 
đặc điểm đối tượng cần tuyên truyền.

Tỉnh mở chuyên trang trên Báo ảnh 
Dân tộc và Miền núi bằng tiếng Việt và 
13 ngôn ngữ khác; đăng phóng sự trên 
Truyền hình Vnevvs; đăng hình ảnh đặc 
sắc của tỉnh trên Báo ảnh Việt Nam
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bằng 4 thứ tiếng, cổng thông tin điện tử 
tỉnh đã mở trang tiếng Anh đăng tải về 
văn hóa, ẩm thực, du lịch của tỉnh. Phối 
hợp với các báo trung ương đăng 50 tin, 
bài; Báo Sóc Trăng và Đài PT-TH mở 
25 chuyên mục nhằm thông tin về hoạt 
động của Tĩnh ủy, UBND tỉnh và quảng 
bá tiềm năng, thế mạnh về thu hút đầu 
tư, văn hóa, du lịch của tỉnh.

Bên cạnh đó, Đài PT-TH Sóc Trăng 
sử dụng trên 1.000 tin, bài về thông tin 
đối ngoại; thực hiện chuyên mục truyền 
hình “Thông tin đối ngoại” và phối hợp 
với Bộ đội Biên phòng thực hiện chuyên 
mục “Biển đảo quê tôi” phát sóng định 
kỳ 1 kỳ/tháng; Báo Sóc Trăng tuyên 
truyền 226 tin, bài trên các ấn phẩm. 
Nội dung thông tin của Báo và Đài tập 
trung vào các hoạt động ngoại giao của 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác 
ngoại giao vaccine, hộ chiếu vaccine; 
các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam 
với các nước; chương trình ASEAN; 
bien dào Việt Nam. . Trang tin cNẹn tử 
Đảng bộ tỉnh duy trì chuyên mục “Biển 
đảo”, hàng tháng đăng tải trung bình 3 
tin, bài về biển đảo Việt Nam. Tĩnh cũng 
đã lồng ghép tuyên truyền trực tiếp cho 
3.200 chủ tàu cá và thuyền trưởng về 
chống khai thác hải sản bất hợp pháp 
IUU; thực hiện 4 phóng sự và cấp phát 
600 tài liệu bướm về điều kiện đảm bảo 
cho người và tàu cá hoạt động, chống 
khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. 
Trong năm, không xảy ra tình trạng tàu 
cá của tỉnh vi phạm IUU.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ 
chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ 
trang trên địa bàn các huyện, thị xã 
giáp biển luôn nỗ lực, đoàn kết, phối 
hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ

quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 
giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội tại khu vực biên giới biển. Trong 
đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cử 
3.216 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa 
bàn tăng cường tuyền truyền, vận động 
nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền 
biên giới quốc gia kết hợp tuyên truyền 
phòng, chống dịch dịch COVID-19. 
Ngoài ra, phối hợp với Sở NN-PTNT tổ 
chức tuyên truyền Luật Thủy sản, các 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật Biên 
phòng và trao cờ Tổ quốc cho 60 ngư 
dân trên địa bàn xã biển Vĩnh Hải; sử 
dụng mạng xã hội Facebook để lập 
trang Fanpage “Vì chủ quyển an ninh 
biên giới tỉnh Sóc Trăng” và nhóm Zalo 
“Tuyên huấn BĐBP Sóc Trăng” để 
đăng tải các thông tin đối ngoại, tuyên 
truyền biển đảo năm 2022 được gần 
100 tin bài.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp 
cùng Lữ đoàn 167 - Bộ Tư lệnh Vùng 
2 Hải quân và Sở Thông tin và Truyền 
thông tổ chức 2 cuộc tuyên truyền 
biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực 
trên địa bàn tỉnh năm 2022 cho cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 
học sinh... trong tỉnh. Đồng thời, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã phối hợp 
cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 
4 tuyên truyền biển, đảo, chống khai 
thác hải sản bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định tại thị xã 
Vĩnh Châu và huyện Trần Đề; cấp phát 
400 lá cờ Tổ quốc và trao tặng 40 phần 
quà cho gia đình ngư dân khó khăn, gia 
đình chính sách tại hai địa phương; vận 
động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trong tỉnh tham gia Cuộc 
thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt
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Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022...
Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 

còn phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy 
và Thành ủy, UBND TP.SÓC Trăng tổ 
chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê 
hương” với 17.598 lượt học sinh trung 
học cơ sở trên địa bàn thành phố tham 
gia. Qua cuộc thi đã góp phần tuyên 
truyền sâu rộng những kiến thức về lịch 
sử dựng nước, giữ nước của dân tộc 
Việt Nam; truyền thống của quân đội, 
Cảnh sát biển Việt Nam trong xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc; các quy định của 
pháp luật về biển, đảo của Việt Nam 
và quốc tế.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng 
tuyên truyền thông tin đối ngoại, biển, 
đảo trên báo chí và các phương tiện 
thông tin đại chúng thông qua hội nghị 
giao ban báo chí hàng tháng, giao ban 
trực tuyến với ban tuyên giáo, tuyên 
huấn các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy và 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Lực lượng 
báo cáo viên, tuyên truyền viên các 
cấp đã tiến hành hơn 9.000 cuộc tuyên 
truyền với khoảng 780.000 lượt cán bộ, 
đảng viên và quần chúng dự nghe. Kịp 
thời cung cấp tài liệu, chuyên đề cho 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên các cấp trong tỉnh, nhất là về công 
tác thông tin đối ngoại. Duy trì xuất 
bản Bản tin Thông báo nội bộ do Ban 
Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn trong đó 
có thông tin có tính chất định hướng về 
các vấn để thời sự quốc tế, trong nước, 
trong tỉnh... Qua đó, góp phần phục vụ 
kịp thời công tác tuyên truyền ở các địa 
phương và cơ sở.

Ngoài việc sử dụng các phương 
tiện thông tin đại chúng truyền thống 
và hoạt động của mạng lưới báo cáo

viên, tuyên truyền viên các cấp còn 
tận dụng sự nhanh chóng, thuận tiện 
của mạng xã hội để huy động lực 
lượng cộng tác viên đăng và chia sẻ 
những thông tin tích cực về hoạt động 
đối nội, đối ngoại của đất nước, của 
tỉnh; về tình hình biển, đảo và các hoạt 
động của ngành chức năng bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo... góp phần lan 
tỏa thông tin đối ngoại, biển, đảo đến 
đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trong tỉnh hơn.

Với việc đa dạng hóa các phương 
thức tuyên truyền, công tác thông tin 
đối ngoại, biển, đảo đã đóng góp tích 
cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh; góp phần nâng cao uy tín, 
quảng bá hình ảnh của tỉnh rộng rãi 
trong phạm vi cả nước và quốc tế; thu 
hút được nhiều sự quan tâm, đóng góp 
của kiều bào đối với các hoạt động 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kêu 
gọi được nhiều nguồn đầu tư và hỗ trợ 
từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài. 
Bên cạnh đó, nhận thức về vai trò, trách 
nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn 
tỉnh, nhất là nhân dân khu vực biên giới 
biển trong tham gia bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển của 
tỉnh được nâng cao. Đồng thời, bảo đảm 
thông tin chính xác, kịp thời, sinh động, 
phù hợp với từng đối tượng về các cơ 
chế, chính sách đầu tư của Nhà nước 
trong hoạt động kinh tế biển, vùng ven 
biển; công tác phòng chống bão lụt và 
tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; 
công tác kiểm soát biên phòng, kiểm 
tra an toàn, cứu hộ, cứu nạn trên biển; 
công tác bảo vệ an ninh trên biển, bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản...n

BAN TUYÊ N GIÁO TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 67



Triển khai thực hiện Chỉ th ị s ấ  20-CT/TVV của Ban Bí thư:

5 NĂM NHÌN LẠI
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/T W  của 
Ban Bí thư (1/20184/2023), công tấc nghiên cứu, biên soạn, 

tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống 
cách mạng ở tỉnh Sóc Trăng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Qua đó, góp phần to lớn vào việc tuyên truyền, giáo dục 
truyền thống cách mạng ở địa phương, đơn vị, khđ dậy lòng 

tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhẩn 
dân, đặc biệt là thế hệ trẻ phất huy truyền thống cách mạng 

kiên cường, quyết tâm thi đua lao động, học tập, công tấc, 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển

kinh tế, xã hội đã đề ra.

Nhận thức sâu sắc Lịch sử của 
Đằng là “một pho lịch sử bằng 
vàng”, là một tài sản vô cùng 

quý báu của Đảng và của dân tộc, để 
nâng cao chất lượng và hiệu quả công 
tác lịch sử Đảng, ngày 18-01-2018, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành 
Chỉ thị số 20-CT/TW về “Tiếp tục tăng 
cường, nâng cao chất lượng nghiên 
cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo 
dục lịch sử Đảng”. Căn cứ Kế hoạch 
so 331/KH-HVCTQG, ngày 30-7-2018 
của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 
số 20-CT/TVV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 
74-KH/TU, ngày 6-8-2018 về thực hiện 
Chỉ thị số 20-CT/TVV của Ban Bí thư.

So với Chỉ thị số 15-CT/TVV, ngày 
28-8-2002 của Ban Bí thư về “Tăng

cường, nâng cao chất lượng nghiên 
cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam”, Chỉ thị số 20-CT/TW có sự 
phát triển về nhận thức và điểm mới, 
đó là không chỉ nâng cao chất lượng 
nghiên cứu, biên soạn mà còn phải đẩy 
mạnh việc tuyên truyền, giáo dục lịch 
sử Đảng. Muốn làm tốt nội dung trên, 
đòi hỏi các ngành, các cấp phải chú 
trọng đổi mới phương pháp nghiên cứu, 
biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch 
sử Đảng.

Qua 5 năm triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 20-CT/TVV của Ban Bí thư, 
công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên 
truyền và giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch 
sử truyền thống của tỉnh Sóc Trăng đạt 
được nhiều kết quả. Đảng bộ, chính 
quyền các cấp, đặc biệt là người đứng 
đầu cấp ủy nhận thức sâu sắc hơn về
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vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng 
của công tác nghiên cứu, biên soạn, 
tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, 
lịch sử truyền thống cách mạng; quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn việc 
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch 
sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương 
đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, 
nhất là đối với thế hệ trẻ với nhiều hình 
thức phong phú. Đồng thời, tăng cường 
cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện 
làm việc cần thiết cho công tác này.

Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh 
Sóc Trăng đã nghiên cứu, biên soạn 
và xuất bản được 52 ấn phẩm lịch sử, 
trong đó, chỉnh lý, bổ sung và xuất bản 
lần thứ hai 2 quyển (Lịch sử Đảng bộ 
tĩnh Sóc Trăng, tập II (1954 - 1975) và 
Lịch sử Đảng bộ thị xã Sóc Trăng, tập 
I (1930-1975)). Các ban, ngành, lực 
lượng vũ trang cấp tỉnh đã biên soạn 8 
cuốn sách lịch sử truyền thống, kỷ yếu 
hội thảo khoa học; các huyện, thành 
phố biên soạn, bổ sung, tái bản được 
5 cuốn lịch sử đảng bộ; 4 cuốn lịch sử 
lịch sử truyền thống các ngành, lực 
lượng vũ trang cấp huyện; 35 cuốn lịch 
sử đảng bộ xã, phường, thị trấn và biên 
niên lịch sử đảng bộ xã và một số công 
trình đang triển khai nghiên cứu, biên 
soạn. Công tác thẩm định các cuốn 
sách lịch sử trước khi phát hành được 
thực hiện theo đúng quy trình hướng 
dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh.

Chất lượng các công trình lịch sử 
bảo đảm nguyên tắctính Đảng, tính khoa 
học và tính thống nhất chung với lịch sử 
toàn Đảng nhưng cũng thể hiện được 
những nét đặc thù riêng của từng địa 
phương, đơn vị. Việc chỉ đạo biên soạn,

tọa đàm, hội thảo, thẩm định, nghiệm 
thu các công trình lịch sử theo quy trình 
thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở, hạn 
chế được những thiếu sót, những bản 
thảo chưa đạt yêu cầu được nghiêm 
túc tiếp thu, chỉnh sửa trước khi xuất 
bản, phát hành. Các đầu sách xuất bản 
đã cung cấp một nguồn tư liệu phong 
phú, quý giá về truyền thống đấu tranh 
cách mạng hào hùng của quê hương 
Sóc Trăng. Có những đóng góp quan 
trọng vào công tác tuyên truyền, giáo 
dục, phát huy truyền thống cách mạng 
cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ; nâng 
cao lòng tin yêu của nhân dân đối với 
Đảng, đập tan âm mưu xuyên tạc của 
các thế lực thù địch, đóng góp công 
sức và trí tuệ để xây dựng quê hương 
Sóc Trăng ngày thêm phát triển, góp 
phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền, giáo dục 
truyền thống cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân được quan tâm 
chỉ đạo với nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú. Cùng với công tác tuyên 
truyền, các cấp, các ngành cũng đã 
chủ động đấu tranh, phê phán, phản 
bác lại các thông tin sai lệch về lịch sử, 
các quan điểm sai trái, thù địch xuyên 
tạc lịch sử đảng, lịch sử truyền thống 
cách mạng.

Công tác giáo dục lịch sử trong các 
nhà trường được quan tâm chú trọng. 
Tại Trường Chính trị tỉnh đã đưa môn học 
“Tình hình và nhiệm vụ của địa phương” 
vào chương trình bồi dưỡng trung cấp lý 
luận chính trị cho đảng viên, ở một số 
trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành 
phố còn nghiên cứu, biên soạn tài liệu 
tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện
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dành cho đoàn viên, hội viên các đoàn 
thể chính trị - xã hội và truyên truyền 
rộng rãi trong nhân dân. Đồng thời, 
biên soạn đề cương giảng dạy lịch sử 
đảng bộ địa phương để lồng ghép giảng 
dạy trong các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng lý luận chính trị dành cho các đối 
tượng nhận thức về Đảng và các lớp 
đảng viên mới... tiêu biểu là huyện Châu 
Thành, thị xã Ngã Năm. Tại các trường 
trung học chuyên nghiệp, trường cao 
đẳng trên địa bàn tỉnh cũng triển khai 
dạy và học lịch sử đảng bộ địa phương. 
Bên cạnh đó, các trường chú trọng đổi 
mới phương pháp dạy học lịch sử như 
giáo dục trực quan bằng hình ảnh, phim 
tài liệu hoặc đưa tham quan thực tế vào 
chương trình học... Hệ thống trường học 
phổ thông trên địa bàn tỉnh từ bậc tiểu 
học đến trung học phổ thông từng bước 
triển khai dạy và học lịch sử địa phương 
qua bộ môn “Giáo dục địa phương” (theo 
Chương trình giáo dục phổ thông 2018), 
sách giáo khoa do sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh chủ trì biên soạn, Nhà Xuất bản 
Giáo dục in ấn, phát hành. Qua đó, góp 
phần nâng cao chất lượng và hiệu quả 
công tác giáo dục truyền thống lịch sử 
cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn 
dân tộc và truyền thống yêu quê hương, 
đất nước cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh những mặt đạt được, 
công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên 
truyền và giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch 
sử truyền thống ở tỉnh Sóc Trăng vẫn 
còn một số hạn chế và khó khăn như: 
một số cấp ủy, người đứng đẩu cơ quan, 
đơn vị, địa phương, nhất là ở cấp xã chưa 
thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn 
đốc thực hiện công tác biên soạn lịch sử 
đảng, lịch sử truyền thống; một số địa

phương, cơ quan, đơn vị còn chậm so 
với kế hoạch đề ra. Việc đổi mới phương 
pháp nghiên cứu, biên soạn, nâng cao 
chất lượng các công trình lịch sử Đảng, 
lịch sử truyền thống ở địa phương, đơn 
vị được các cấp ủy quan tâm thực hiện, 
song kết quả đạt được chưa như mong 
muốn. Nguồn tư liệu lịch sử phục vụ 
công tác nghiên cứu, biên soạn ở một 
số xã, phường, thị trấn chưa đảm bảo; 
phần lớn tư liệu lịch sử bị thất lạc, hư 
hỏng hoặc gián đoạn, nhất là nguồn tư 
liệu và thu thập thông tin từ “nhân chứng 
sống” trong giai đoạn kháng chiến ngày 
càng khó khăn do nhiều đồng chí tuổi 
cao, sức khỏe không tốt, trí nhớ giảm sút 
làm ảnh hưởng đến công tác biên soạn, 
kéo dài thời gian thực hiện. Nguồn kinh 
phí cho công tác nghiên cứu, biên soạn 
lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống 
chưa đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới; một số chế độ chi 
phí và chi cho công tác nghiên cứu, biên 
soạn, biên tập chưa thật phù hợp trong 
tình hình hiện nay; một số địa phương 
gặp khó khăn trong việc thanh toán, 
quyết toán kinh phí trong quá trình thực 
hiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục 
lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống 
tuy được quan tâm, song chưa thường 
xuyên, thiếu liên tục, mới tập trung vào 
các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, 
đất nước.

Xác định công việc nghiên cứu, 
biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch 
sử Đảng bộ các cấp là một nhiệm vụ 
khó khăn. Vì vậy, trong thời gian tới cần 
tập trung:

Thứ nhất, phát huy những kết quả 
đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh toàn 
diện công tác nghiên cứu, biên soạn
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lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống tại 
địa phương.

Thứ hai, các cấp ủy quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo tạo nguồn cán bộ có trình 
độ, nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng; 
trang bị cơ sở vật chất, máy móc thiết 
bị phục vụ công tác lưu trữ tư liệu, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, 
biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương 
trên địa bàn huyện. Bố trí kinh phí đảm 
bảo phục vụ công tác nghiên cứu, biên 
soạn lịch sử Đảng; động viên, khen 
thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị và 
cá nhân thực hiện tốt công tác lịch sử 
Đảng trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
cộng tác viên có tâm huyết, có chuyên 
môn nghiên cứu lịch sử, am hiểu tình 
hình thực tế của địa phương để tham 
gia vào công tác biên soạn, biên tập 
để hoàn thành một sản phẩm đảm 
bảo chất lượng, tuyên truyền, giáo dục 
cho các thế hệ sau. Quan tâm bố trí 
cán bộ có năng lực, trình độ, được đào 
tạo đúng chuyên ngành lịch sử đảng 
tại ban tuyên giáo các cấp, tổ chức 
các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 
làm công tác lịch sử Đảng. Thứ tư, đẩy 
nhanh tiến dộ biên soạn lịch sử Đảng 
bộ, lịch sử truyền thống các ngành, 
cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là 
các đơn vị chưa hoàn thành theo tiến 
độ đăng ký thực hiện; đồng thời, phải 
đảm bảo chất lượng của tác phẩm, xác 
định rõ mốc thời gian cụ thể để hoàn 
thành việc biên soạn các tác phẩm; có 
sự phân công, hỗ trợ phù hợp để các 
xã thực hiện tốt công tác biên soạn 
lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống 
của địa phương.

Thứ tư, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương và đội ngũ cán bộ làm công 
tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử tăng 
cường đổi mới phương pháp nghiên 
cứu, biên soạn, tiếp tục nâng cao chất 
lượng các công trình lịch sử Đảng, lịch 
sử truyền thống. Trong quá trình tổ 
chức nghiên cứu, biên soạn, phải ghi 
nhận các ý kiến đóng góp của các đồng 
chí từng tham gia hoạt động, công tác 
và các đồng chí cán bộ chủ chốt của 
huyện và các xã, thị trấn đã về hưu... 
bằng hình thức viết hồi ký, kể chuyện 
hoặc gợi ý những vấn đề lịch sử còn có 
nhiều ý kiến chưa thống nhất để tổng 
hợp làm nguồn tư liệu bổ sung thành 
văn của các địa phương, đơn vị.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền 
thống, lịch sử Đảng trong toàn xã hội, 
lổng ghép giảng dạy trong các chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình 
thức phù hợp với từng đối tượng. Chú 
ý tăng cường công tác giáo dục truyền 
thống trong trường học, giáo dục cho 
thế hệ trẻ, cho học sinh, sinh viên.

Thứ sáu, bên cạnh đó, các địa 
phương, đơn vị tăng cường số hóa và 
đưa tác phẩm lên mạng Internet, nhất 
là các trang thông tin điện tử của địa 
phương, đơn vị để cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp 
cận, nghiên cứu, tham thảo, phát huy 
giá trị, hiệu quả của tác phẩm. Thường 
xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên 
truyền về các sự kiện lịch sử. Chủ động 
đấu tranh, phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử.G

PHÒNG LÝ LUÂN CHÍNH TRI 
VÀ LICH SỬ ĐẢNG
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ĐỘNG Lực PH Á T  T R IỂ N
từ những công trình giao thông trọng điểm

THÁI HÒA

D ự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc ' Cần 
Thơ  - Sóc Trăng sẽ hình thành một tuyến cao tốc trục ngang 
đi qua trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL);

Dự án cầu Đại Ngãi sẽ hoàn thành cầy cầu cuối cùng trên 
tuyến Quốc lộ 60, giúp kết nôi hành lang ven biển phía Đông 

các tỉnh miền Tây Nam bộ. Những công trình giao thông 
trọng điểm trên dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2023 

sẽ tạo động lực mới, mở ra không gian phất triển mới cho khu 
vực. Và khi đó, Sóc Trăng sẽ có điều kiện thuận lợi đ ể  kết 

nối các trung tâm kinh tế, các cửa khẩu quốc tế và cảng biển 
trong vùng, là điểm đến của các nhà đầu tư và là cửa ngõ ra 

biển Đông của các tỉnh trong vùng ĐBSCL.

Dự án đầu tư xây dựng đường 
bộ cao tốc Châu Đốc - cần 
Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 đã 

được Quốc hội thông qua chủ trương 
đầu tư tại Nghị quyết số 60/2022/ 
QH15, ngày 16/6/2022. Dự án có tổng 
chiều dài 188,2km qua địa bàn tỉnh An 
Giang, TP.Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và 
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 nền đường 17m, được chia 
thành 4 dự án thành phần. Dự án được 
chuẩn bị trong năm 2022, khởi công

tháng 6-2023, 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 đưa vào khai 
thác đồng bộ dự án năm 2027.

Dự án cao tốc Châu Đốc - cần 
Thơ - Sóc Trăng được đầu tư nhằm 
hình thành trục ngang trung tâm vùng 
ĐBSCL, kết nối các trục dọc, phát huy 
hiệu quả các dự án đã và dang đẩu tư, 
kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu 
quốc tế và cảng biển, đáp ứng nhu cầu 
vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc - 
Đông Nam; tạo dư địa, động lực, không
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gian phát triển ĐBSCL với hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, 
hiện đại. Qua đó, góp phần bảo đảm 
quốc phòng - 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 UBND tỉnh Sóc 
Trăng đã chủ động triển khai công 
việc đối với dự án thành phần 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 91. Đồng chí Lâm Văn 
Mẫn, ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các 
dự án, công trình trọng điểm tỉnh nhấn 
mạnh: “Dự án đầu tư xây dựng đường 
bộ cao tốc Châu Đốc - cần Thơ - Sóc 
Trăng là dự án rất quan trọng của quốc 
gia. Với trách nhiệm được Chính phủ 
giao, Sóc Trăng phải nỗ lực để triển 
khai dự án thành công. Đơn vị chủ đầu 
tư, thành viên các Tổ giúp việc, lãnh 
đạo các 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 của 
Chính phủ .

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 2058/QĐ-UBND, ngày

9/8/2022 giao Ban Quản lý (BQL) 
dự án 2 tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu 
tư. Ông Thạch Minh Hoài, Giám đốc 
BQL Dự án 2 cho biết: “Sau khi được 
UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu 
tư, BQL Dự án 2 đã chủ động rà soát 
những cán bộ đủ năng lực, phù hợp để 
cơ cấu vào các tổ điều hành dự án cao 
tốc này. Bên cạnh đó, BQL 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 tĩnh”.

Dự án thành phần 4 (đoạn đi qua 
địa bàn tỉnh) có chiều dài 58,4km, tổng 
mức đầu tư là 11.961 tỷ đồng. Hướng 
tuyến đi qua địa bàn cácc huyện Mỹ 
Tú, Mỹ Xuyên, Trần Đề và điểm cuối 
nối vào đường Nam Sông Hậu thuộc 
huyện Trần Đề. Đến cuối năm 2022, 
tiến độ thực hiện các hạng mục công 
việc của dự án đều đạt so với yêu cầu 
đề ra. BQL dự án 2 tỉnh Sóc Trăng, 
đơn vị chủ đầu tư phối hợp với các địa 
phương, đơn vị chức năng liên quan 
hoàn thành các phần việc chuẩn bị; 
như tổ chức lựa chọn nhà thầu, khảo 
sát địa hình, địa chất, thủy văn, mỏ vật 
liệu, điều tra bãi thải. Thủ tướng Chính 
phủ đã phê duyệt khung chính sách 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào ngày 
23/12/2022, làm cơ sở để triển khai 
các bước tiếp theo công tác giải phóng 
mặt bằng. Bộ TN-MT phê duyệt Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường vào 
ngày 21/12/2022. Mặt trận Tổ quốc 
tĩnh cũng đã phối hợp với MTTQ các 
huyện tổ chức lấy ý kiến cộng đồng
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dân cư nơi có dự án đi qua. Ngoài ra, 
trên cơ sở hướng tuyến đã được duyệt, 
BQL Dự án 2 đã phối hợp với đơn vị tư 
vấn tiến hành cắm mốc và bàn giao 
cọc giải phóng mặt bằng cho các địa 
phương để tiến hành thống kê, đo đạc, 
kiểm đếm và đến nay đã tiến hành 
xong đợt 1 cắm cọc các đoạn ít biến 
động đạt 53,1 km và cũng đã tổ chức 
bàn giao xong cọc ngoài thực địa đoạn 
các huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Trần Đề. 
Tại các địa phương, ngay sau khi đơn 
vị chủ đầu tư và tư vấn bàn giao mốc 
giải phóng mặt bằng đến đâu, các địa 
phương tiến hành ngay công tác đo 
đạc, kiểm đếm đến đó nhằm đảm bảo 
tiến độ công tác giải phóng mặt bằng; 
phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt 
bằng của các gói thầu xây lắp khởi 
công trước ngày 30/6/2023 và cơ bản 
bàn giao diện tích còn lại trước ngày 
31/12/2023. Hiện nay, BQL dự án 2, 
đơn vị chủ đầu tư đang khẩn trương tổ 
chức thực hiện một số công việc trọng 
tâm bảo đảm khởi công dự án trong 
tháng 6-2023, đúng theo tinh thần chỉ 
đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 
91 và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
và sự mong mỏi của bà con nhân dân 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; phấn đấu 
cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến 
có lưu lượng giao thông lớn vào năm 
2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến 
trong năm 2026 và hoàn thành đưa 
vào khai thác đồng bộ toàn Dự án vào 
năm 2027.

Dự án đầu tư đầu tư xây dựng 
đường bộ cao tốc Châu Đốc - cần 
Thơ - Sóc Trăng sẽ góp phần hoàn 
chỉnh mạng lưới giao thông, giúp

ĐBSCL không còn bị lệ thuộc nhiều 
vào TP.HỒ Chí Minh cho việc xuất 
khẩu hàng hóa đi các nơi. Vì tuyến 
đường bộ cao tốc này sẽ được nối 
liền với cảng Trần Đề được quy 
hoạch đến năm 2030 với năng lực 
thông quan khoảng 50 - 55 triệu tấn/ 
năm, giai đoạn đến 2050 dự kiến 
đạt 130 - 150 triệu tấn/năm, khi hình 
thành có vai trò là cảng cửa ngõ, là 
động lực cho vùng ĐBSCL nói chung 
và tỉnh Sóc Trăng phát triển, chuyển 
tiếp hàng hóa xuất nhập khẩu sang 
Campuchia và các nước tiểu vùng 
sông Mê-Kông. Do vậy, việc đầu tư 
tuyến đường bộ cao tốc kết nối đến 
cảng Trần Đề là yếu tố quan trọng để 
đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát 
triển cho các địa phương trong vùng.

Trên hành lang kinh tế phía Đông, 
cầu Đại Ngãi là công trình cầu lớn 
cuối cùng của tuyến Quốc lộ 60, kết 
nối đôi bờ Sóc Trăng - Trà Vinh để 
liền mạch giao thông toàn tuyến, xóa 
đi thế cách trở phà ngang. Do vậy, 
mục tiêu của dự án cầu Đại Ngãi là 
hoàn thành toàn tuyến Quốc lộ 60, 
nâng cao năng lực vận tải cho vùng 
ĐBSCL, tạo kết nối giao thông thuận 
tiện giữa các tỉnh duyên hải phía Nam 
với nhau và với TP.HỒ Chí Minh, rút 
ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận 
tải hàng hóa, mở rộng giao thương 
cho các tỉnh trong vùng.

Theo Quyết định số 878/QĐ-TTg, 
ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt (điều chỉnh) Dự án đầu 
tư xây dựng cầu Đại Ngãi, Dự án được 
đầu tư hoàn toàn bằng vốn ngân sách 
Nhà nước, với tổng mức đầu tư giai
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đoạn 1 là 8.014 tỷ đồng, do Bộ Giao 
thông - Vận tải làm chủ đầu tư. Dự án 
có điểm đầu giao nhau với Quốc lộ 54 
tại huyện Tiểu cần, tỉnh Trà Vinh; điểm 
cuối giao nhau với đường Nam Sông 
Hậu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. 
Dự án sẽ xây dựng cầu Đại Ngãi 1, 
cẩu Đại Ngãi 2 và đường dẫn (bao 
gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên 
tuyến). Tổng chiểu dài toàn tuyến là 
15,2km; trong đó phần cầu dài 3,42km 
(gồm cầu Đại Ngãi 1 dài 2,56km, cầu 
Đại Ngãi 2 dài 860m, 4 làn xe rộng 
17,5m) và phần đường dài 11,78km, 
thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III 
đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. 
Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ rút 
ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận 
tải lưu thông hàng hóa, mở rộng giao 
thương và phân luồng, giảm tải cho 
Quốc lộ 1, rút ngắn khoảng cách 80km 
so với sử dụng tuyến Quốc lộ 1 khi đi 
từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đến 
TP.HỒ Chí Minh, giảm thời gian đi lại 
khoảng 1,5 đến 2 giờ so với thời gian 
đi qua 2 phà hiện nay.

Đối với huyện Cù Lao Dung, khi 
Dự án cầu Đại Ngãi đi ngang qua, Cù 
Lao Dung sẽ giữ vai trò là nhịp cẩu để 
kết nối những bờ vui, tạo thêm động 
lực để phát triển kinh tế. Vì vậy, ước 
mơ về cầu Đại Ngãi, một công trình 
thế kỷ là điều trông đợi cháy bỏng 
của người dân. Sau công trình đưa 
điện quốc gia vượt sông Hậu về Cù 
Lao Dung, công trình cầu Đại Ngãi 
sẽ nối tiếp những công trình thế kỷ đi 
qua vùng đất này, Cù Lao Dung sẽ có 
thêm cơ hội để vươn mình ra khỏi sự 
bao bọc của sông nước, tìm kiếm cơ

hội phát triển, mở rộng giao lưu với 
các địa phương lân cận.

Bên phía bờ Nam của cầu Đại 
Ngãi, dọc theo tuyến Nam Sông Hậu 
nơi Dự án cầu Đại Ngãi nối vào, tĩnh 
Sóc Trăng đang mời gọi các dự án đầu 
tư quan trọng như Cảng Đại Ngãi, các 
nhà máy điện trong Trung tâm Điện 
lực Long Phú, Khu Công nghiệp Trần 
Đề, các dự án điện gió ven biển, Cảng 
cá Trần Đề đang triển khai mở rộng 
giai đoạn 2, Cảng biển nước sâu Trần 
Đề được quy hoạch phát triển trong 
hệ thống cảng biển Việt Nam. Những 
dự án này sẽ góp phần khơi dậy tiềm 
năng kinh tế hành lang ven sông Hậu 
và ven biển của tỉnh. Do vậy, cầu Đại 
Ngãi được đầu tư xây dựng sẽ là một 
động lực quan trọng cho phát triển của 
Sóc Trăng.

Sau hơn 30 năm tái lập, mạng 
lưới giao thông đường bộ của tỉnh Sóc 
Trăng đã phát triển vượt bậc với 5 tuyến 
Quốc lộ đi qua địa bàn tổng chiều dài 
261 km, 17 tuyến đường Tỉnh lộ dài 450 
km và hệ thống đường Huyện lộ (liên 
xã) 1.154 km, đường đô thị 366km. 
Những công trình trọng điểm như Dự 
án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc 
Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự 
án cầu Đại Ngãi trên tuyến Quốc lộ 60 
sẽ giúp Sóc Trăng có điều kiện thuận 
lợi để kết nối các trung tâm kinh tế, các 
cửa khẩu quốc tế và cảng biển trong 
vùng, là điểm đến của các nhà đầu tư 
và là cửa ngõ ra biển Đông, mở ra cơ 
hội mới để Sóc Trăng thu hút đầu tư 
và động lực mới cho Sóc Trăng vươn 
mình đi lên cùng cả nước.n
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Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ năm 2022:

Tiếp tục đóng góp quan trọng 
cho sự phát triển của tỉnh
THÙYDƯỜNG

Trong năm 2022, hoạt động của các ngành trong khối khoa 
giáo, văn hóa ' văn nghệ đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm 

vụ đề ra, trong đó có việc làm tôi vai trò tham mứu cho 
các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn. Qua đó, tiếp tục đóng góp quan trọng cho việc 

hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phất triển của tỉnh.

Công tác khoa giáo, văn hóa - 
văn nghệ (KG-VH-VN) là một 
bộ phận trong công tác tư tưỏng 

của Đảng, gắn liền với công cuộc xây 
dựng và phát triển đất nước; là hoạt 
động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối 
với các ngành, cơ quan quản lý nhà 
nước trên nhiều lĩnh vực như khoa học 
và công nghệ; giáo dục và đào tạo; 
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; dân số, 
gia đình và trẻ em; thể dục, thể thao; 
văn học, nghệ thuật... nhằm hướng đến 
mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho nhân dân.

Trong năm 2022, hoạt động của 
các ngành trong khối KG-VH-VN đã 
cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, 
triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc 
biệt, các ngành trong khối đã làm tốt 
vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, 
chính quyền trong việc thực hiện nhiệm

vụ chuyên môn, triển khai tốt công 
tác tuyên truyền phòng, chống dịch 
COVID-19; tiếp tục tuyên truyền, triển 
khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIV và các ngày lễ, sự kiện 
chính trị quan trọng của đất nước, của 
tỉnh; nắm bắt kịp thời tư tưởng và dư 
luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, từ đó tham mưu cấp ủy, đề 
xuất các biện pháp giải quyết kịp thời. 
Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân về 
vai trò, tầm quan trọng của công tác 
KG-VH-VN đối với sự phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh.

Cùng với công tác tham mưu, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tốt 
với các sở, ngành trong khối KG-VH- 
VN thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần 
Quyết định số 238-QĐ/TVV của Ban 
Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban
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Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà 
nước cùng cấp trong việc thực thi pháp 
luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi 
cộm, nhân dân quan tâm”. Trong thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị, mối quan 
hệ công tác giữa ban tuyên giáo các 
cấp và các ngành trong khối KG-VH-VN 
được tăng cường; công tác KG-VH-VN 
ngày càng đạt được kết quả đáng khích 
lệ. Trong đó, chất lượng giáo dục, đào 
tạo từng bước được nâng lên, đặc biệt 
ngành giáo dục tỉnh nhà đã tăng cường 
ứng dụng khoa học - công nghệ vào 
công tác dạy, học và quản lý giáo dục. 
Đến nay, toàn tỉnh có 365 trường công 
lập đạt chuẩn Quốc gia - chiếm 80% 
so với tổng số trường, tỷ lệ học sinh tốt 
nghiệp THPT năm học 2021-2022 đạt 
99,24%. Công tác khuyến học, khuyến 
tài ngày càng đạt nhiều kết quả tích 
cực, đến nay toàn tỉnh có 491.612 hội 
viên, 151.840 gia đình đạt danh hiệu 
“Gia đình học tập”, 2.658 dòng họ đạt 
danh hiệu “Dòng họ học tập”, 675 cộng 
đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học 
tập”, 924 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị 
học tập”.

Cùng với giáo dục, công tác bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực, 
nhất là trong công tác phòng, chống 
dịch COVID-19. Hệ thống y tế của tỉnh 
từng bước được củng cố đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân được tiếp 
cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe. Chất lượng khám, chữa 
bệnh tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ người 
tham gia bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh 
đạt 92,4%, đảm bảo người dân được 
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Hoạt động khoa học - công nghệ (KH- 
CN) được triển khai đồng bộ, công tác 
quản lý, theo dõi các đề tài, dự án luôn 
được các cấp, các ngành quan tâm. 
Hiện nay, tĩnh đang quản lý và theo 
dõi 30 để tài, dự án nghiên cứu khoa 
học, trong đó có 4 dự án thuộc Chương 
trình KH-CN cấp quốc gia, hoạt động 
ứng dụng KH-CN vào thực tiễn mang 
lại hiệu quả thiết thực, nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế địa phương, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Hoạt động tư vấn về việc làm, học 
nghề, chính sách pháp luật cho người 
lao động tiếp tục được quan tâm, trong 
năm toàn tỉnh đã giải quyết việc làm 
cho 29.479 lao động, vượt hơn 7% so 
với kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao 
động 221 người, đạt 100,49%.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ 
trong năm tổ chức có trọng tâm, trọng 
điểm, sôi nổi, rộng khắp, đa dạng về 
thể loại, phong phú về hình thức và nội 
dung. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành 
công “Ngày hội văn hóa, thể thao và 
du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần 
thứ VIII và Lễ hội Oóc om bóc - Đua 
ghe Ngo tĩnh Sóc Trăng lần thứ V, khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 
2022”, thu hút sự quan tâm và để lại 
nhiều ấn tượng sâu sắc đối với nét văn 
hóa đặc sắc của vùng đất và con người 
Sóc Trăng. Bên cạnh đó, hoạt động 
thể dục - thể thao tiếp tục được quan 
tâm và duy trì, công tác tuyển chọn và 
huấn luyện vận động viên tham gia các 
giải thể thao khu vực và toàn quốc tiếp 
tục được chú trọng, hoạt động nổi bật 
nhất là tổ chức thành công Đại hội Thể
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dục, thể thao tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX 
năm 2022. Công tác gia đình tiếp tục 
triển khai nhiều hoạt động thiết thực, 
thông qua phong trào ‘Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” đã 
phát huy được các giá trị truyền thống 
tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.

Những kết quả đạt được từ công 
tác KG-VH-VN của tỉnh trong năm qua 
tuy chưa quá lớn lao song là sự đóng 
góp quan trọng cho việc hoàn thành 
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của 
tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đạt được, công tác KG-VH-VN 
của tỉnh vẫn còn một số khó khăn nhất 
định. Trên lĩnh vực giáo dục, chất lượng 
đạt được chưa đồng đều, giáo dục mũi 
nhọn chưa ổn định; tình trạng vừa thừa, 
vừa thiếu giáo viên chưa có giải pháp 
khắc phục; tỷ lệ huy động trẻ em đến 
trường năm học 2022-2023 đối với cấp 
học Mầm non còn thấp. Trên lĩnh vực 
y tế, tình trạng thiếu nguồn lực, thiếu 
thuốc, trang thiết bị y tế thể hiện rõ 
nhất từ sau đại dịch COVID-19; việc 
thanh quyết toán BHYT vượt trần của 
ngành y tế kéo dài nhiều năm qua chưa 
có giải pháp tháo gỡ; công tác quản lý, 
bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chất 
thải còn chậm.

Để tiếp tục phát huy những kết 
quả đã đạt được, đổng thời khắc phục 
những hạn chế, thời gian tới, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy đã chỉ ra một số nhiệm vụ 
chủ yếu đối với công tác KG-VH-VN 
của tỉnh để các ngành trong khối tập 
trung thực hiện tốt.

Một là, nâng cao nhận thức của 
cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân

trong thực hiện đường lối, chủ trương 
của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước trong lĩnh vực KG-VH-VN.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước và của tỉnh trong lĩnh vực KG-VH- 
VN; tuyên truyền kết quả hoạt động 
của các sở, ngành trong khối và kết 
quả công tác KG-VH-VN các cấp.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt Quy 
chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy với các đơn vị liên quan theo tinh 
thần Quyết định số 238-QĐ/TVV của 
Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa 
Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan 
nhà nước cùng cấp trong việc thực thi 
pháp luật, triển khai kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, giải quyết các 
vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. 
Ban tuyên giáo cơ sở phối hợp với các 
ngành trong khối KG-VH-VN cùng cấp 
xây dựng và triển khai hiệu quả chương 
trình phối hợp hằng năm.

Bốn là, duy trì tốt chế độ báo cáo, 
cung cấp thông tin hai chiều để hiểu 
sâu hơn tình hình thực tiễn của các 
ngành trong khối; thường xuyên cập 
nhập thông tin, nắm chắc tình hình thực 
tiễn để tham mưu đúng, trúng, kịp thời.

Năm là, tiếp tục nắm bắt tình hình 
tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trong lĩnh vực KG-VH-VN; 
chủ động tham mưu, đề xuất với cấp 
ủy giải quyết kịp thời, hiệu quả những 
vấn đề thực tiễn còn gây bức xúc trong 
nhân dân.

Sáu là, tăng cường công tác đào 
tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng hợp 
lý, hiệu quả đội ngũ cán bộ làm công 
tác KG-VH-VN các cấp.o
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Tiêm vaccine phòng COVID-19:
SÓC TRẢNC Đ I TRỄ V Ề  SỚM

THANH TUYẾN

*N â n g  c a o  n h ậ n  th ứ c  c h o  
h ọ c  s in h

Để đảm bảo cho học sinh đến 
trường được bảo vệ tốt nhất trước 
dịch bệnh COVID-19, cùng với cả 
nước, tỉnh Sóc Trăng triển khai 
tiêm vaccine phòng COVID-19 (sau 
đây gọi là tiêm vaccine) cho trẻ em 
từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi bắt đầu 
từ cuối tháng 4/2022, với mục tiêu 
tất cả trẻ em tiêm đủ 2 mũi vaccine. 
Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm trong 2 tháng 
đầu đối với mũi 2 còn thấp so với 
mục tiêu ban đầu. Trước thực trạng 
đó, các địa phương chỉ đạo xuyên 
suốt thực hiện công tác này như 
phối hợp với trường học tăng cường 
tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh 
đổng thuận tiêm vaccine cho trẻ trong 
độ tuổi.

Như tại Trường Tiểu học Phú 
Lợi, TP.Sóc Trăng, việc tiêm vaccine 
cho học sinh được chia ra nhiều 
đợt. Những đợt đầu tỷ lệ tiêm thấp 
do phụ huynh còn lo ngại về những 
tác dụng phụ của vaccine, trong khi

Tiêm vaccỉne phòng COVID-19 
là biện phấp tốt nhất để phòng 

và giảm nhẹ các triệu chứng 
của bệnh, đưa cuộc sống trở lại 

bình thường mđỉ. Cùng với cả 
nước, vượt qua nhiều khó khăn, 
thách thức, tỉnh Sóc Trăng đã 
đẩy mạnh thực hiện công tác 

tiêm vaccỉne trong nhiều đợt 
và đem lại hiệu quả cao trong 

công tác phòng bệnh, trở thành 1 
trong 3 tỉnh, thành phô' thực hiện 

tốt công tấc tiêm vaccine phòng
COVID49.

nhiều học sinh chưa đủ thời gian 
tiêm sau khi nhiễm COVID-19... Tuy 
nhiên, thông qua tuyên truyền và 
qua việc kiểm chứng thực tế thấy 
được những trẻ sau tiêm vẫn đảm 
bảo sức khỏe tốt nên các bậc phụ 
huynh ngày càng hiểu được lợi ích 
của tiêm vaccine. Cùng với đó là 
thấy được công tác tiêm vaccine tại
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trường được thực hiện chặt chẽ, tuân 
thủ các biện pháp nhằm đảm bảo an 
toàn sức khỏe cho trẻ sau khi tiêm 
như khám sàng lọc, bố trí các trang 
thiết bị cấp cứu chủ động... đã làm 
cho phụ huynh an tâm đưa trẻ đến 
tiêm vaccine nhiều hơn trong các đợt 
sau. Ông Trần Văn Ni, phụ huynh tại 
Trường Tiểu học Phú Lợi chia sẻ: 
“Lúc đầu cũng lo lắm, nhưng được 
nhà nước đặc biệt quan tâm thì mình 
thực hiện tốt cho cháu mạnh khỏe. 
Sau khi tiêm thấy cháu khỏe nên rất 
an tâm và đảm bảo phòng bệnh khi 
cháu đến trường”.

Còn đối với trẻ từ 12 đến dưới 
18 tuổi khi triển khai đã nhận được 
sự đổng thuận cao từ người dân 
nên tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 đều 
sớm hoàn thành đạt 100% và tiếp 
tục triển khai tiêm mũi 3 đảm bảo 
cho đối tượng này được tiêm đầy 
đủ, qua đó góp phần rất quan trọng 
trong phòng bệnh COVID-19 khi 
học sinh đến trường và sinh hoạt 
tại gia đình, cộng đồng. Tại trường 
Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, 
TP.SÓC Trăng là điểm tiêm mũi 3 
phòng COVID-19 cho trẻ trong độ 
tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi. Với lứa 
tuổi này, thuận lợi là các em nhận 
thức đầy đủ về lợi ích và tầm quan 
trọng của việc tiêm vaccine nên hầu 
hết các em tự đến hoặc được gia 
đình đưa đến tiêm đầy đủ. Còn đối 
với những trẻ trong độ nhưng không 
đến trường thì được tổ tiêm vaccine 
lưu động đến tận nhà tiêm. Bác sĩ

Trần Văn Phơ - Giám đốc Trung tâm 
Y tế thành phố Sóc Trăng, cho biết: 
“Ngành y tế phối hợp chặt với các 
trường học tổ chức tiêm chủng đúng 
quy định và phát động phong trào 
thi đua ở các phường để đảm bảo 
thực hiện đúng tiến độ để ra, hoàn 
thành tiêm vaccine mũi 3 và mũi 4 ở 
người lớn” .
*H oàn  th àn h  tế t  công  tác  tiêm  
vacc ine

Năm 2022, tỉnh Sóc Trăng triển 
khai chiến dịch tiêm vaccine mũi nhắc 
lại lần 1 (mũi 3) và nhắc lại lần 2 (mũi 
4) phòng, chống bệnh COVID-19 từ 
ngày 25/5 đến 30/6. Tiêm vaccine 
đem lại hiệu quả trong việc bảo 
vệ sức khỏe, giảm khả năng bệnh 
nặng, tránh nhập viện, thậm chí là 
ngăn ngừa tử vong do COVID-19. Vì 
vậy, việc tiêm vaccine đẩy đủ là để 
bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia 
đình và cộng đổng, hạn chế đến 
mức thấp nhất lây nhiễm COVID-19.

Để đảm bảo triển khai tiêm 
vaccine đạt tiến độ, tại các địa 
phương trong tỉnh đã triển khai quyết 
liệt nhiệm vụ tiêm vaccine mũi 
nhắc lại. Trong đó, ngành y tế chủ 
động phối hợp với các tổ chức đoàn 
thể chính trị - xã hội và các ấp đẩy 
mạnh tuyên truyền để mọi người dân 
hiểu rõ về lợi ích bảo vệ sức khỏe, 
phòng chống bệnh của vaccine; 
Trạm y tế gửi giấy mời thông tin rõ 
thời gian và địa điểm cụ thể để tránh 
tập trung đông người. Đặc biệt, công 
tác an toàn tiêm chủng luôn được đặt
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lên hàng đẩu nhằm đáp ứng tốt nhất 
quá trình tiêm chủng đảm bảo sức 
khỏe cho người dân. Một mặt, lực 
lượng tuyến đầu chống dịch luôn thực 
hiện trước việc tiêm vaccine là vừa 
để đảm bảo sức khỏe phòng, chống 
dịch, vừa là thể hiện tinh thần gương 
mẫu thực hiện việc tiêm vaccine để 
người dân tin tưởng cùng tham gia 
tiêm vaccine. Bên cạnh đó, với sự chỉ 
đạo quyết liệt, chặt chẽ của UBND 
tỉnh, các địa phương còn tiến hành 
củng cố lại hoạt động của ban chỉ 
đạo phòng, chống dịch cấp huyện, 
cấp xã, tổ COVID cộng đồng và phân 
công nhiệm vụ cụ thể trong việc chỉ 
đạo triển khai công tác tiêm vaccine; 
tích cực thực hiện phương châm “Đi 
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 
tượng” để tuyên truyền, vận động và 
tổ chức tiêm đầy đủ, kịp thời cho các 
đối tượng.

Tại Sóc Trăng, dù thời điểm 
triển khai thực hiện tiêm vaccine tỷ 
lệ đạt thấp, tiến độ chậm, song khi 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt quan 
tâm chỉ đạo và các sở, ban, ngành 
và các địa phương nỗ lực đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động 
bằng nhiều hình thức linh hoạt đã 
giúp cho công tác tiêm vaccine đạt 
kết quả cao. Theo báo cáo của Sở 
Y tế Sóc Trăng, đến tháng 11/2022, 
Sóc Trăng được phân bổ tổng số 
3.607.624 liều vaccine, trong đó đã 
sử dụng 3.607.444 liều, tồn 180 liều 
vaccine Vero Cell. Theo đó, việc 
triển khai tiêm ngừa đạt kết quả khả

quan, trong đó tỷ lệ mũi tiêm cơ bản 
cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi 
đạt 99,8% (xếp hạng 2/63 tỉnh, thành 
phố), người từ 12 đến dưới 18 tuổi 
có tỷ lệ tiêm đạt 98,8% (đứng đầu 
cả nước), người từ 18 tuổi trở lên có 
tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 99,9% (xếp hạng 
3/63 tỉnh, thành phố) và tỷ lệ tiêm 
mũi 4 đạt 85,5% (xếp hạng 26/63 
tỉnh, thành phố). Có 1.018 trường 
hợp phản ứng nhẹ sau tiêm và 
không có trường hợp phản ứng nặng 
hoặc tử vong. Với những kết quả đạt 
được, Sóc Trăng là một trong 3 đơn 
vị tỉnh, thành phố thực hiện tốt công 
tác tiêm vaccine phòng COVID-19.

Có thể khẳng định, với sự quan 
tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc 
đầy quyết tâm của các sở, ngành 
chức năng và tinh thần trách nhiệm 
của đội ngũ cán bộ y tế, của cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên các 
đoàn thể đã giúp cho công tác tuyên 
truyền, vận động tiêm vaccine phòng 
COVID-19 cho nhân dân đạt được 
kết quả khả quan. Trước những khó 
khăn, thách thức tưởng chừng khó 
vượt qua, thì việc đạt được kết quả 
tốt, để Sóc Trăng trở thành 1 trong 
3 tỉnh, thành phố thực hiện tốt công 
tác tiêm vaccine phòng COVID-19 
cũng chính là bài học quý giá, là 
động lực quan trọng để tỉnh tiếp tục 
nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trong thời 
gian tới.G
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Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng:

NỒNG ĐỘNG, SÁNG TỘO
ĐỂ PHáT TRIỂN

XUÂN HƯƠNG
Là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín 

của tỉnh, những năm qua, tập thể lãnh đạo Trường Cao 
đẳng N ghề Sóc Trăng luôn nỗ lực tìm tòi, không ngừng 

sáng tạo và có nhiều giải pháp thiết thực đ ể  đưa hoạt động 
dạy và học của nhà trường vươn lên tầm cao mới. Với mục 

tiêu, giải pháp đúng đắn, cụ thể, Trường Cao đẳng N ghề  
Sóc Trăng đã, đang và sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực có 

kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp, đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh t ế '  xã hội trong giai đoạn mới.

*Sáng tạo, vượt khó
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Nghề Sóc Trăng - Lâm Dủ Nhơn 
cho biết: “Năm học 2021-2022 vừa 
qua diễn ra trong điều kiện khó khăn 
chung khi dịch bệnh COVID-19 diễn 
biến phức tạp, nhưng với quyết tâm 
vượt qua khó khăn, tập thể viên chức, 
người lao động và học sinh, sinh viên 
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng 
đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị được giao; củng cố được 
niềm tin đối với địa phương và nâng 
cao uy tín, vị thế trong xã hội”. Đặc 
biệt, năm học này, tập thể nhà trường 
còn quyết tâm nỗ lực lập thành tích 
chào mừng kỷ niệm 20 năm thành 
lập Trường với chủ đề đã để ra “Cán

bộ, viên chức và học sinh, sinh viên 
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng 
đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt 
khó, chất lượng, thi đua lập thành tích 
chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập 
Trường”.

Trong thời gian dịch COVID-19 
diễn biến phức tạp, để thích ứng với 
tình hình và đảm bảo hoàn thành công 
tác tuyển sinh, nhà trường đề ra nhiều 
giải pháp cho công tác tư vấn tuyển 
sinh đào tạo. Ngoài hình thức tư vấn 
trực tiếp ở các trường phổ thông, nhà 
trường còn tổ chức tư vấn online qua 
đường dây nóng, Website của trường; 
phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền 
hình Sóc Trăng thực hiện phóng sự 
“Giới thiệu Trường Cao đẳng Nghề Sóc
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Trăng” và đăng tải trên zalo, tacebook, 
youtube để quảng bá rộng rãi về hình 
ảnh, chế độ, chính sách, ngành nghề 
đào tạo của trường đến phụ huynh, 
học sinh. Kết quả tuyển sinh được 612 
học sinh, sinh viên (trong đó Cao đẳng 
là 251 sinh viên, Trung cấp 361 học 
sinh), đạt 72% kế hoạch, nâng tổng 
số học sinh, sinh viên toàn trường là 
1.971 (đến cuối năm học còn 1.227 
học sinh, sinh viên). Bên cạnh đó, nhà 
trường còn tổ chức học trực tuyến cho 
học sinh, sinh viên toàn trường trong 
khoảng thời gian 3 tháng để đảm bảo 
nội dung, chương trình theo kế hoạch; 
đồng thời đảm bảo được an toàn sức 
khỏe cho giáo viên, học sinh, sinh viên 
trong thời kỳ dịch bệnh.

Với phương châm “Sáng tạo, vượt 
khó, chất lượng” và với việc triển khai 
đổng bộ nhiều giải pháp, kết quả 
tuyển sinh năm 2022 của trường đạt 
100% kế hoạch UBND tỉnh giao với 
tổng số trên 2.000 học sinh, 118 lớp. 
Kết quả xếp loại học tập cuối năm 
học vừa qua, nhà trường có 95 học 
sinh, sinh viên loại giỏi và xuất sắc, 
chiếm 7,8%; loại khá 443 học sinh, 
sinh viên (chiếm 36%); loại trung bình 
326 học sinh, sinh viên (chiếm gần 
26%); loại yếu 363 học sinh, sinh viên 
(chiếm 29,65%). Bên cạnh đó, Trường 
còn phối hợp với Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 
TP.SÓC Trăng và Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên tỉnh tổ chức giảng dạy 
chương trình giáo dục thường xuyên 
cấp trung học phổ thông, với 19 lớp có 
tổng số 1.164 học sinh; tiến hành xét 
công nhận và trao Bằng tốt nghiệp cho

330 học sinh, sinh viên. Cũng trong 
năm 2022, Trường tiếp tục thực hiện 
rà soát và điều chỉnh chương trình đào 
tạo, hoàn thành các tiêu chí đánh giá 
ngoài về chất lượng cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp, đáp ứng nguồn nhân lực 
chất lượng cao phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, 
đã có nhiều tập thể và cá nhân được 
nhà trường, UBND tỉnh, Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội khen thưởng 
vì đạt thành tích xuất sắc trong năm 
học 2021-2022, trong đó có 2 sinh viên 
được tặng Bằng khen của Bộ LDD- 
TB-XH. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 
năm thành lập Trường, tập thể Trường 
Cao đẳng Nghề Sóc Trăng vinh dự đón 
nhận danh hiệu cao quý của Đảng và 
Nhà nước: Huân chương Lao động hạng 
Ba vì có thành tích xuất sắc trong công 
tác giáo dục và đào tạo từ năm học 
2016-2017 đến năm học 2020-2021, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã 
hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Đây 
là động lực to lớn giúp thầy và trò nhà 
trường tiếp tục phấn đấu vươn lên trong 
những năm tiếp theo.

Năm học mới 2022-2023, Trường 
Cao đẳng Nghề Sóc Trăng đã tuyển 
sinh mới được 906 học sinh, sinh 
viên của 13 nghề đào tạo, đạt 107% 
so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (trong 
đó, có 314 cao đẳng, 592 trung cấp); 
nâng tổng số học sinh, sinh viên đầu 
năm học của toàn trường là 2.137 em, 
với 106 lớp. Có 1.206 học sinh trung 
cấp của trường theo học chương trình 
giáo dục thường xuyên cấp trung học 
phổ thông.
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*N âng cao chất lượng đào tạo
Bên cạnh việc đào tạo nghề, kết 

hợp dạy văn hóa, Ban Giám hiệu 
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng 
còn quan tâm giáo dục chính trị tư 
tưởng, nề nếp, tác phong cho học 
sinh, sinh viên của trường. Đầu mỗi 
năm học, nhà trường tổ chức các 
buổi sinh hoạt Nội quy, Quy chế của 
trường; tuyên truyền Quy tắc ứng xử; 
tuyên truyền nhắc nhở học sinh, sinh 
viên thực hiện đúng quy định pháp 
luật về an toàn giao thông; mạnh dạn 
tố giác các đối tượng sử dụng chất 
kích thích hoặc các đối tượng nghi ngờ 
để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp 
thời. Năm học qua, trường cũng phối 
hợp các đơn vị chức năng tổ chức 8 
buổi tuyên truyền cho hơn 1.500 lượt 
học sinh, sinh viên các kiến thức vể 
gia đình, giới, chăm sóc sức khỏe sinh 
sản vị thành niên và phòng, chống 
HIV/AIDS; công tác đảm bảo an ninh 
chính trị, phòng chống bạo lực học 
đường và phòng, chống ma túy trong 
trường học; Luật An ninh mạng và các 
quy định pháp luật về quản lý, khai 
thác, sử dụng thông tin trên internet... 
Thông qua các tổ chức Đoàn, Hội nhà 
trường, cũng đã có 15 em được Hội 
Khuyến học tỉnh xét trao học bổng 
“Lương Định Của” với tổng số tiền 30 
triệu đồng; 25 em được ngân hàng 
BIDV tài trợ mỗi suất 1 triệu đồng; nhà 
trường khen thưởng 42 em tốt nghiệp 
loại xuất sắc, giỏi...

Riêng việc thực hiện các chính 
sách cho học sinh, sinh viên học nghề 
được nhà trường thực hiện đảm bảo 
chặt chẽ. Tính trong 3 năm (2019-

2021), tổng số đối tượng được miễn học 
phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP 
của Chính phủ là 2.135 học sinh, sinh 
viên, tương đương gần 10,3 tỷ đồng; có 
tổng số 348 học sinh, sinh viên được 
giảm học phí theo Nghị định 86, tương 
đương 1,253 tỷ đồng; có 678 học sinh, 
sinh viên được hưởng chính sách nội 
trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ- 
TTg của Thủ tướng Chính phủ, tương 
đương trên 5,6 tỷ đồng.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 
Nghề Sóc Trăng - Lâm Dủ Nhơn cho 
biết: Với quyết tâm không ngừng xây 
dựng và phát triển, trong năm 2023 và 
những năm tiếp theo, Trường Cao đẳng 
Nghề Sóc Trăng sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
việc chuyển đổi số nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo; tiếp tục kiện toàn tổ chức 
bộ máy; mở thêm các hình thức đào tạo 
linh hoạt, phù hợp với nguyện vọng của 
người học và nhu cầu của nhà tuyển 
dụng. Theo đó, nhà trường sẽ gắn kết, 
hợp tác chặt chẽ hơn với doanh nghiệp 
trong việc xây dựng chương trình, giáo 
trình, giới thiệu học sinh, sinh viên thực 
tập, mở các lớp trình độ trung cấp dành 
cho học sinh tốt nghiệp THPT theo đặt 
hàng của doanh nghiệp. Qua đó, từng 
bước thực hiện các mục tiêu nâng cao 
chất lượng toàn diện, phấn đấu đến 
năm 2025 được công nhận là Trường 
Cao đẳng Nghề chất lượng cao.

Với mục tiêu, giải pháp đúng đắn, 
cụ thể, Trường Cao đẳng Nghề Sóc 
Trăng đã, đang và sẽ là nơi đào tạo 
nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng 
và năng lực nghề nghiệp, đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai 
đoạn mới.n
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Sinh thă, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng những giá trị 
văn hóa, đạo đức tốt đẹp trong các tôn giáo; khuyến khích chức 
sắc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo phát huy những giá 

trị tốt đẹp, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hiểu rõ tinh thần đó của Bấc, hơn 
5 năm qua, Thượng tọa Thích Định Hương và Đội thiện nguyện 

xây cầu chùa Vĩnh Phước tại xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị 
đã tích cực vận động và xây dựng trên 100 cây cầu giao thông 

nông thổn bằng bê tông, góp phần đem lại nhiều lợi ích cho 
người dân, qua đó kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần thiện

nguyện vì lợi ích chung của xã hội.

*L àm  v iệ c  th iệ n  vì dân
Trước đây, khi mới về trụ trì 

Chùa Vĩnh Phước, xã Thạnh Tân, 
huyện Thạnh Trị, nhận thấy nơi đây 
là vùng nông thôn sâu nhiều sông 
rạch, đi lại khó khăn, Thượng tọa 
Thích Định Hương đã đứng ra thành 
lập “Đội thiện nguyện xây cầu” , 
đồng thời tích cực vận động các 
nhà hảo tâm, Phật tử trong và ngoài 
tỉnh, chính quyền địa phương cùng 
ủng hộ kinh phí xây cầu. Thượng tọa 
Thích Định Hương chia sẻ: “Chúng 
tôi rất tâm đắc câu nói của Bác Hổ, 
là dù một việc gì dù nhỏ mà dân cần

thì chúng ta hãy cố gắng làm. Nó 
phù hợp với tư tưởng của đạo Phật 
là phải tích đức, làm thiện” .

Ban đầu, Thượng tọa vận động 
kinh phí xây cầu tại các địa phương 
trong huyện Thạnh Trị, sau đó lan 
tỏa dần ra các huyện trong tỉnh. 
Mỗi cây cầu bê-tông sau khi hoàn 
thành đều mang lại niềm vui mừng 
đặc biệt cho người dân địa phương, 
bởi không chỉ góp phần xóa cầu khỉ, 
giảm bớt khó khăn trong việc đi lại 
ở những vùng nông thôn sâu, kênh 
rạch chằng chịt, mà còn giúp các 
địa phương từng bước hoàn thiện kết
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cấu hạ tầng giao thông nông thôn 
trong xây dựng nông thôn mới. Ông 
Nguyễn Văn Xiếu, ngụ ở ấp Long 
An, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, 
cho biết: “Cũng nhờ thầy vận động 
các nhà tài trợ xây được cây cầu bê- 
tông mà việc đi lại, giao thông của 
bà con mình được thuận tiện, nhất 
là các cháu học sinh ở mấy ấp vùng 
sâu bên trong được đi học dễ hdn 
trước”. Điều này cũng được Chủ tịch 
UBND xã Tân Long, thị xã Ngã Năm 
- Trịnh Văn Đua, cho biết: “Thời gian 
qua, Thượng tọa Thích Định Hưdng 
đã đồng hành cùng chính quyền địa 
phương, tích cực vận động nhiều 
nguồn lực xây trên 20 cây cầu trên 
địa bàn xã. Qua đó góp phần hoàn 
chỉnh hệ thống giao thông nông thôn 
ở địa phương, giúp địa phương nâng 
chất các tiêu chí xã nông thôn mới”.

Song hành cùng Thượng tọa 
Thích Định Hương trong nhiều năm 
qua là Đội thiện nguyện xây cầu 
chùa Vĩnh Phước gồm 13 thành viên. 
Tất cả họ cũng đều rất đặc biệt khi 
đều là những nông dân chất phác 
sống tại địa phương, đa số đều đã 
ngoài 60 tuổi, tham gia đội từ những 
ngày đầu. Dù tuổi cao, công việc 
xây cầu lại nặng nhọc nhưng ai nấy 
đều luôn làm việc tận tâm với tấm 
lòng thiện nguyện, ông Nguyễn Văn 
Sáu, thành viên trong đội cho biết: 
“Đội của tụi tôi đi theo thầy, được 
thầy chỉ dạy đây là việc làm có lợi 
ích chung cho xã hội, chung cho bà

con nhân dân, chung cho cộng đồng 
thì tụi tôi hăng say làm việc, không 
ai nề hà khó khăn gì cả” .
*Lan tỏa tinh thẩn thiện nguyện

Hơn 100 cây cầu giao thông 
nông thôn bằng bê-tông với kinh 
phí xây dựng trên 16 tỷ đồng đã 
được Thượng tọa Thích Định Hương 
và Đội thiện nguyện xây cầu Chùa 
Vĩnh Phước vận động các nhà hảo 
tâm trong và ngoài tỉnh, nhân dân 
và chính quyền địa phương thực 
hiện trong hơn 5 năm qua đã góp 
phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh 
thần thiện nguyện vì lợi ích chung 
của xã hội.

Như công trình xây dựng cầu 
Bảo Quang tại ấp Long Hòa, xã Tân 
Long, thị xã Ngã Năm có kết cấu 
mặt cầu rộng 4m, dài trên 20m, tổng 
kinh phí 480 triệu đồng do Thượng 
tọa Thích Định Hương và Đội thiện 
nguyện xây cầu chùa Vĩnh Phước 
vận động kinh phí thực hiện, khởi 
công xây dựng vào tháng 8/2022. 
Ngày đổ bê-tông mặt cầu, không khí 
xóm ấp vui như ngày hội. Ngay từ 
sáng sớm, chính quyền địa phương 
cùng hơn 100 người dân và lực lượng 
Quân sự, Công an tiếp sức đã tập 
trung về công trình, hợp sức cùng 
Đội thiện nguyện xây cầu chùa Vĩnh 
Phước thi công đổ bê-tông mặt cầu. 
Anh Đặng Văn Toàn, người dân 
trong ấp có mặt giúp sức tại công 
trình phấn khởi cho biết: “Ấp Long 
Hòa lâu nay tình trạng giao thông
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còn khó khăn, nên khi biết thầy và 
đội thiện nguyện vận động được kinh 
phí và tiến hành xây dựng cầu thì tôi 
có mặt từ đầu, góp công góp sức thi 
công để cây cầu sớm hoàn thành, 
cho người dân đi lại dễ dàng”.

Ấp Long Hòa của xã Tân Long 
là vùng nông thôn sâu, nhiều kênh 
rạch nên việc đi lại, giao thưdng của 
người dân còn không ít khó khăn, 
cách trở. Chính vì vậy, công tác vận 
động xây cầu của Thượng tọa Thích 
Định Hương và Đội thiện nguyện 
xây cầu ngày càng nhận được sự 
ủng hộ của các cấp chính quyền, 
các nhà hảo tâm và người dân địa 
phương. Có mặt tại buổi đổ bê-tông 
mặt cầu Bảo Quang, Trung tá Phan 
Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban 
Chỉ huy quân sự thị xã Ngã Năm, 
cho biết: “Thực hiện công tác quân 
đội chung sức xây dựng nông thôn 
mới thì hôm nay, chúng tôi được 
Ban Chỉ huy cử bộ đội thường trực 
và dân quân tự vệ hành quân về 
ấp Long Hòa cùng Đảng ủy, UBND 
xã, Đội xây cầu và bà con thi công 
đổ bê-tông mặt cầu. Không chỉ cây 
cầu này mà chúng tôi đã tham gia 
nhiều công trình khác trước đây vì 
nó giúp ích cho nhân dân, góp phần 
cho các địa phương trong xây dựng 
nông thôn mới” .

Tại buổi đổ bê-tông mặt cầu 
Bảo Quang, trong khi các thanh 
niên, trai tráng ra công trường lo 
việc nặng nhọc thì gần đó, các cô,

các chị trong xóm ấp cũng rộn ràng 
bếp núc. Ai cũng tất bật, nhiệt tình 
để cùng lo chu đáo, tươm tất bữa 
ăn cho hơn 100 người ngoài công 
trường. Vì lợi ích chung, ai cũng 
muốn đóng góp chút công sức để 
cây cẩu sớm hoàn thành, mọi người 
cùng được đi lại thuận tiện hơn. Cô 
Trần Thị Mừng ở ấp Long Hòa vui 
vẻ cho biết: “Sáng sớm là chị em 
tụi tôi cùng nhau đi chợ lo nấu cháo 
cho mấy anh em làm cầu ăn sáng, 
xong rồi bắt tay nấu cơm trưa, chừng 
10 giờ rưỡi là xong, có cơm cho anh 
em ăn rồi. Chị em ở đây rất nhiệt 
tình, các nhà hảo tâm còn giúp cho 
mình mấy trăm triệu để xây cầu thì 
mình góp chút công sức cũng thấy 
vui lắm”.

Không chỉ xây cầu bê-tông xóa 
cầu khỉ, những năm qua, Thượng tọa 
Thích Định Hương còn vận động các 
nhà hảo tâm thi công hơn 3.000m 
đường giao thông nông thôn, tặng 
hơn 8.000 phần quà cho hộ nghèo, 
xây dựng 4 căn nhà tình thương và 
đóng hàng chục cây nước sạch tặng 
các hộ khó khăn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn trân trọng những giá trị văn 
hóa, đạo đức tốt đẹp trong các tôn 
giáo; khuyến khích chức sắc, nhà tu 
hành và đồng bào các tôn giáo phát 
huy những giá trị tốt đẹp, góp phần 
vào thực hiện thắng lợi mục tiêu độc 
lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. 
Việc làm của Thượng tọa Thích Định
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Hương chính là sự lan tỏa những giá 
trị tốt đẹp theo tư tưởng của Bác. 
Thượng tọa cho biết: “Trong quá 
trình vận động xây cầu thì mình 
cũng nhắc nhở anh em trong đội xây 
cầu luôn luôn thực hiện tinh thần từ 
bi của đạo Phật, cũng như noi theo 
tấm gương đạo đức của Bác Hổ, cố 
gắng làm nhiều nhịp cầu hơn nữa để 
mang lại lợi ích cho xã hội” .

Đồng chíTrần Kim Đính, ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy Thạnh Trị, nhận xét: 
“Từ việc thấm nhuần tư tưởng, đạo 
đức của Bác về công tác nhân đạo, 
từ thiện, Thượng tọa Thích Định 
Hương đã đứng ra thành lập đội tình 
nguyện xây cầu nông thôn từ nguồn 
vận động xã hội hóa. Điều này cho 
thấy, việc học tập và làm theo tư 
tưởng của Bác đã có sự lan tỏa rộng 
khắp trong các tầng lớp nhân dân 
trên địa bàn huyện, tạo điều kiện 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương” .

Với những việc làm thiện nguyện 
mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và 
đem lại lợi ích thiết thực cho nhân 
dân nhiều địa phương, Thượng tọa 
Thích Định Hương đã vinh dự được 
ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
tặng Bằng khen vì có thành tích xuất 
sắc trong các cuộc vận động, phong 
trào thi đua yêu nước năm 2020; 
được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 
tặng Bằng khen vì có thành tích 
xuất sắc trong học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ 
Chí Minh giai đoạn 2016-2020, cùng 
nhiều phần thưởng cao quí khác. 
Cùng với đó, những tình cảm kính 
trọng, yêu mến của người dân địa 
phương giành cho Thượng tọa cũng 
chính là sự ghi nhận những đóng 
góp to lớn, quý báu vì cộng đồng 
của Thượng tọa Thích Định Hương 
và Đội thiện nguyện xây cầu chùa 
Vĩnh Phước.

Hiện tại, Thượng tọa Thích Định 
Hương và Đội thiện nguyện xây cầu 
chùa Vĩnh Phước vẫn đang tiếp tục 
khởi công xây dựng nhiều công trình 
mới. Sẽ có thêm những cây cầu giao 
thông bằng bê-tông được xây dựng 
và khi hoàn thành sẽ nối liền huyết 
mạch giao thông nông thôn tại các 
địa phương trong tỉnh, tạo thuận tiện 
cho việc đi lại và giúp cho diện mạo 
nông thôn ngày thêm khởi sắc. Và 
điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt 
hơn khi tiếp tục có thêm sự kết nối, 
chung tay, góp sức của Thượng tọa 
Thích Định Hương, Đội thiện nguyện 
xây cầu chùa Vĩnh Phước với cộng 
đồng, chính quyền địa phương, lực 
lượng vũ trang và các nhà hảo tâm; 
tiếp tục lan tỏa rộng hơn trong xã 
hội tinh thần thiện nguyện vì cộng 
đồng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và 
thực hành “Đạo pháp, Dân tộc và 
Chủ nghĩa xã hội” , góp phần cùng 
dân tộc xây dựng đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc như Bác Hồ hằng 
mong muốn.G
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Hiệu quả từ Chương trình
Mỗi xã một sản phẩm

MAI KHÔI
Sau 3 năm triển khai, Chiứýng trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) tại Sóc Trăng đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp, 
phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất, kinh 
doanh của nông dân, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất 

lượng cao. Qua đó, góp phần tái cơ cấu kinh tế, nâng cao thu 
nhập và ổn định đời sống người dân nông thôn, xây dựng 

mối liên kết phát triển kinh tế  cộng đồng bền vững.

Chương trình OCOP là chương 
trình phát triển kinh tế khu vực 
nông thôn theo hướng phát triển 

nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp 
nhiệm vụ trong triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. Trọng tâm của 
Chương trình OCOP là phát triển sản 
phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, 
dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo 
chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế 
tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và 
kinh tế tập thể thực hiện.

Tại Sóc Trăng, ngay sau khi Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 về việc việc 
phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm giai đoạn 2018-2020, tỉnh tiến 
hành phối hợp xây dựng Đề án Chương 
trình “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Sóc 
Trăng giai đoạn 2018-2020, định hướng 
đến năm 2030”. Theo đó, Hội đồng và 
Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp 
hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng 
từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố

được thành lập. Sau khi Đề án được phê 
duyệt, tỉnh tổ chức nhiều chuyến công 
tác đi thực tế một số nơi có sản phẩm 
tiềm năng dự kiến phát triển sản phẩm 
Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh; 
qua đó động viên các cơ sở sản xuất cải 
tiến sản phẩm, mở rộng quy mô, nâng 
cấp trang thiết bị, dây chuyển sản xuất 
với mục tiêu tạo ra những sản phẩm với 
chất lượng cao hơn để tham gia Chương 
trình OCOP

Để Chương trình OCOP đi vào thực 
chất, tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động đào 
tạo, bồi dưỡng. Trong 3 năm đầu triển 
khai Chương trình, tỉnh đã cử cán bộ 
quản lý cấp tỉnh, cấp huyện tham dự 5 
lớp đào tạo tập trung do Trung ương tổ 
chức; kết nối cho các cán bộ quản lý 
Chương trình cấp huyện, xã và các chủ 
thể OCOP tham dự các lớp tập huấn 
nghiệp vụ chuyên môn Chương trình 
OCOP do Văn phòng điều phối nông 
thôn mới Trung ương tổ chức. Ngoài ra, 
tỉnh đã chủ động mời một số trường, 
đơn vị nghiên cứu, tư vấn tập huấn, đào
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tạo vể OCOP và đã tổ chức 2 lớp tập 
huấn TOT cho cán bộ thực hiện Chương 
trình; 22 hội nghị tập huấn triển khai 
Đề án Chương trình OCOP cho các đối 
tượng là lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp 
huyện, lãnh đạo các phòng, ban cấp 
huyện, lãnh đạo UBND các xã, phường, 
thị trấn. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức 4 lớp 
tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên 
truyền thuộc 3 đoàn thể tỉnh, 2 lớp 
tập huấn cho thành viên và tổ giúp việc 
Hội đồng đánh giá, xếp hạng Chương 
trình OCOP cấp tỉnh và cấp huyện; 
hằng năm tổ chức các lớp tập huấn về 
xây dựng hồ sơ đăng ký mới và nâng 
hạng sản phẩm OCOP cho các chủ thể 
tại các huyện, thị xã, thành phố.

Để các sản phẩm đạt sao OCOP, 
tỉnh đã hỗ trợ các chủ thể phát triển sản 
phẩm trong suốt quá trình triển khai đề 
án, với mục tiêu cụ thể là phát triển sản 
xuất hàng hóa đạt chất lượng cao đáp 
ứng yêu cầu tiêu thụ trong địa phương 
và có khả năng mỏ rộng đáp ứng nhu 
cầu xuất khẩu. Trong giai đoạn 2019- 
2022 triển khai chương trình Mỗi xã 
một sản phẩm, toàn tỉnh đã hỗ trợ công 
nghệ, trang thiết bị máy móc cho 18 sản 
phẩm; hỗ trợ công bố chất lượng, chứng 
nhận chất lượng cho 62 sản phẩm; hỗ 
trợ thiết kế, in ấn bao bì, nhãn mác cho 
63 sản phẩm; hỗ trợ xây dựng hệ thống 
truy suất nguồn gốc cho 24 sản phẩm; 
hỗ trợ đăng ký sở hữu trì tuệ cho 81 sản 
phẩm; hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu 
cho 52 sản phẩm; hỗ trợ xây dựng liên 
kết theo chuỗi giá trị cho 18 sản phẩm; 
hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu 
sản phẩm cho 100% sản phẩm tham 
gia; hỗ trợ xây dựng website, thương 
mại điện tử cho 53 sản phẩm; hỗ trợ xây 
dựng câu chuyện sản phẩm cho 14 sản

phẩm; hỗ trợ và tạo điểu kiện thuận lợi 
cho các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng 
hổ sơ tham gia đánh giá, xếp hạng sản 
phẩm OCOP;... Thông qua hoạt động 
hỗ trợ đã giúp cho các chủ thể có điểu 
kiện cải tiến quy trình sản xuất đóng gói, 
cải thiện nhãn mác bao bì sản phẩm, 
tăng khả năng cạnh tranh so với các 
sản phẩm cùng loại khác trên thị trường. 
Bên cạnh đó, các ngành chức năng 
của tỉnh còn tích cực hỗ trợ các chủ thể 
quảng bá và xúc tiến thương mại, nhất 
là xúc tiến thương mại điện tử. Những 
năm qua, tỉnh đã tổ chức trưng bày gian 
hàng sản phẩm OCOP tại Hội chợ triển 
lãm Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch 
trong khuôn khổ Lễ hội Ooc-om-bóc 
- Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng và bên 
lể các hội nghị xúc tiến cung cầu hàng 
năm; tổ chức nhiều hội nghị liên kết tiêu 
thụ sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng, với 
sự tham dự của đại diện các siêu thị, 
các hệ thống bán lẻ, trạm dừng chân, 
các chủ thể OCOP; hỗ trợ 7 địa phương 
ra mắt cửa hàng an toàn vệ sinh thực 
phẩm, giới thiệu và bán các sản phẩm 
OCOP. Cùng với đó, công tác tuyên 
truyền được triển khai thực hiện thường 
xuyên, liên tục đã góp phần động viên 
các cơ sỏ sản xuất cải tiến sản phẩm, 
mở rộng quy mô, nâng cấp trang thiết bị, 
dây chuyền sản xuất nhằm tạo ra những 
sản phẩm chất lượng cao hơn nữa để 
tham gia Chương trình OCOP.

Với nhiều giải pháp đổng bộ, trong 
đó đáng chú ý là sự quan tâm, chỉ đạo, 
hướng dẫn của Trung ương; sự quan 
tâm, lãnh đạo, chĩ đạo sâu sát, kịp thời 
của Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các sở, ngành, địa phương đã tạo 
điều kiện thuận lợi để Chương trình Mỗi 
xã một sản phẩm triển khai thực hiện
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trong những năm qua đạt hiệu quả. 
Chương trình OCOP tại Sóc Trăng đã 
tạo được sự lan tỏa rộng khắp, phát 
huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực 
sản xuất, kinh doanh của nông dân, tạo 
nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng 
cao. Đến nay, toàn tỉnh có 189 sản 
phẩm được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá 
đạt từ 3 sao trở lên; trong đó, có 1 sản 
phẩm đạt hạng 5 sao, 19 sản phẩm đạt 
hạng 4 sao và 169 sản phẩm hạng 3 
sao của 102 chủ thể (20 doanh nghiệp, 
20 hợp tác xã, 62 hộ kinh doanh), vượt 
chỉ tiêu 2,9 lần so với Kế hoạch đề án. 
Trong số các sản phẩm OCOP của 
tỉnh, có nhiều sản phẩm mang tính đặc 
trưng, đã tạo thương hiệu cho từng địa 
phương, đem lại giá trị kinh tế cao, được 
nhiều thị trường trong và ngoài nước ưa 
chuông như bánh pía, bánh phồng tôm, 
mắm khô, bưỏi Năm roi, bưởi Da xanh, 
vú sữa tím, sữa bò Evergrovvth, sữa tươi 
thanh trùng Ba Xuyên, trà mãng cầu 
Vĩnh Quới. Đặc biệt, sản phẩm OCOP 
đạt hạng 5 sao của tỉnh là Gạo ST24 
của Sóc Trăng đã được công nhận là 
“Gạo ngon nhất thế giới năm 2019” đã 
được tham gia vào các siêu thị, nhà 
hàng, các sàn tiến thương mại... trong 
nhiều năm qua.

Để sản phẩm OCOP của Sóc Trăng 
được phát triển mạnh mẽ hơn, tỉnh đã 
đề ra định hướng Chương trình Mỗi xã 
một sản phẩm giai đoạn 2023-2025. 
Theo đó, tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu 
đến năm 2025 có ít nhất 200 sản phẩm 
OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở 
lên, trong đó có 6 - 7 sản phẩm của tỉnh 
đạt 5 sao; củng cố và nâng hạng ít nhất 
50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá 
và xếp hạng, trong đó ưu tiên phát triển 
sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu

sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch 
nông thôn; uu tiên phát triển sản phẩm 
các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, phấn đấu có 40% chủ thể OCOP 
là hợp tác xã, 30% chủ thể là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; có ít nhất 30% chủ 
thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị 
theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP 
xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định, 
trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP 
đã được đánh giá và xếp hạng; có ít 
nhất 50% làng nghề truyền thống có 
sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và 
phát triển làng nghề truyền thống. Bên 
cạnh đo, đến năm 2025, tỷ lệ lao động 
được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 
phù hợp làm việc tại các chủ thể OCOP 
đạt tối thiểu 20%, (trong đó phấn đấu 
có ít nhất 40% chủ thể OCOP là nữ, ít 
nhất 20% chủ thể OCOP là người dân 
tộc thiểu số điều hành hoạt động sản 
xuất, kinh doanh); có ít nhất 50% chủ 
thể OCOP tham gia vào các kênh bán 
hàng hiện đại; phấn đấu mỗi huyện, thị 
xã, thành phố có 1 điểm giới thiệu và 
bán sản phẩm OCOP.

Với những thành công trong 3 năm 
đầu triển khai, với sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh 
đạo Tỉnh ủy, UBND; sự phối hợp và hỗ 
trợ tích cực của các sở, ngành tỉnh địa 
phương và những tiềm năng, lợi thế 
của các địa phương, hộ sản xuất, kinh 
doanh, Chương trình Mỗi xã một sản 
phẩm của tỉnh Sóc Trăng hứa hẹn sẽ 
gặt hái thêm nhiều thành quả mới, đạt 
mục tiêu đã đề ra. Qua đó, góp phần 
tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, 
ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông 
thôn, thúc đẩy kinh tế nông thôn tỉnh 
Sóc Trăng phát triển bền vững.n
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Ngành Thuế Sóc Trăng:

HOÀN THÀNH TốT NHIỆM vụ  
THU NGÂN SÁCH NẢM 2022

CHÍ CƯỜNG Năm 2022, dù phải đối mặt vă nhiều khó khăn, thách thức, song 
được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, H Đ N D  tỉnh và 

ƯBND tỉnh và sự nỗ lực của các ban, ngành, địa phương và cộng 
đồng doanh nghiệp, người dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 
Sóc Trăng tiếp tục đạt được một sô' kết quả nổi bật. Tốc độ tăng 

trưởng kinh tế năm 2022 đạt 7,71%, GRDP bình quân đầu người 
đạt 54,8 triệu dồng/người/nđm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng tích cực. Cùng với sự phát triển đó, ngành Thuế tỉnh đã có 
nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ 

thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu năm 2022.

K ết thúc năm 2022, tổng thu 
ngân sách nhà nước của tỉnh là 
gần 4.450,2 tỷ đồng, vượt 8% so 

dự toán, giảm 5,12% so cùng kỳ năm 
2021; trong đó, thu nội địa 4.425 tỷ 
đồng, vượt 7,5% chỉ tiêu Nghị quyết, 
vượt 10,16% so dự toán, tăng 1,8% so 
cùng kỳ. Có thể thấy, kết quả thu nội 
địa của tỉnh cân đối trong năm 2022 
đạt khá cao và đảm bảo tiến độ thu, 
các nguồn thu có tỷ trọng lớn đều tăng 
trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, đạt 
tỷ lệ cao nhất là lệ phí trước bạ thực 
hiện thu gần 204,2 tỷ đồng, đạt 123% 
so với dự toán Trung ương và tỉnh giao, 
bằng 154% so cùng kỳ năm trước. 
Bên cạnh đó, thuế thu nhập cá nhân 
thu hơn 455,7 tỷ đồng, đạt 114% so dự 
toán Trung ương và tỉnh giao và bằng 
123,5% so cùng kỳ năm trước. Tất cả

các đơn vị chi cục thuế trong tỉnh đều 
hoàn thành thu đạt trên 100% dự toán 
thu ngân sách nhà nước, riêng Chi cục 
Thuế khu vực Thành phố Sóc Trăng 
đạt 97% dự toán.

Nhận định về nguyên nhân đạt 
được đạt kết quả đó, Cục trưởng Cục 
Thuế tỉnh - Phạm Chí Đô, cho biết: 
Trong năm qua, ngành Thuế trong tỉnh 
đã triển khai tốt các văn bản chỉ đạo 
của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng 
cục Thuế và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh bằng các giải pháp thiết 
thực. Theo đó, Cục Thuế tỉnh triển khai 
tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ, tư 
vấn người nộp thuế về các chính sách 
thuế mới và chính sách thuế sửa đổi, 
bổ sung; đổng thời tăng cường quản lý 
thuế trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Cục
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Thuế luôn đẩy mạnh công tác kiểm tra 
tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 
công tác thuế năm 2022 tại các chi cục 
thuế các huyện và khu vực trong tỉnh; 
duy trì và nâng cao chất lượng công 
tác giám sát khai, nộp thuế điện tử; 
triển khai công tác thanh tra, kiểm tra 
thuế đối với tổ chức, cá nhân và người 
nộp thuế có rủi ro cao về thuế; tăng 
cường thu hồi nợ đọng...”.

Tong năm qua, Cục Thuế tỉnh 
cũng đã triển khai thành công hóa 
đơn điện tử từ ngày 1/7/2022 theo quy 
định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP 
và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Theo 
đó, việc nộp báo cáo hóa đơn định kỳ 
đã được cắt giảm, thủ tục xác nhận 
hoàn thành nghĩa vụ thuế được điện 
tử hóa, liên thông cấp mã số thuế cho 
hộ kinh doanh thực hiện theo quy trình 
phối hợp được quy định tại Quyết định 
số 400/QĐ-UBND ngày 15/02/2022. 
Đáng chú ý, các chi cục thuế trong tỉnh 
thường xuyên tổ chức đối thoại doanh 
nghiệp về các chính sách thuế mới 
nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn cho 
doanh nghiệp và người nộp thuế; đồng 
thời, thực hiện tốt quy trình “một cửa” 
đảm bảo thực hiện thống nhất việc tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại 
cơ quan thuế. Chia sẻ về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ trong năm qua, Phó Chi 
cục trưởng Phụ trách Chi cục Thuế khu 
vực huyện Thạnh Trị - Nguyễn Văn 
Tập, cho biết: “Đơn vị luôn bám sát tình 
hình phát triển kinh tế của địa phương, 
khai thác tốt các nguồn thu; đảm bảo 
thực hiện chính sách thuế công khai, 
minh bạch, công bằng các nguồn thu. 
Qua đó đã tạo sự đồng thuận của

người nộp thuế, giúp đơn vị hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao”. Còn đối với 
Chi cục Thuế huyện Kế Sách, Chi cục 
trưởng Trần Văn Thịnh, cho biết: “Đơn 
vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 
tốt các cơ chế, chính sách thuế; tập 
trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó 
khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường 
kinh doanh,... tạo điều kiện thuận lợi 
để doanh nghiệp phát triển ổn định và 
có phát sinh thuế nộp vào ngân sách 
nha nước”.

Tuy nhiên, công tác thuế trong năm 
qua cũng không tránh khỏi một số khó 
khăn, như công tác đăng ký thuế và 
quản lý người nộp thuế gặp nhiều khó 
khăn như trường hợp người nộp thuế 
chậm nộp tờ khai trên hệ thống ứng 
dụng nhưng chưa được quan tâm xử 
phạt kịp thời; tình trạng doanh nghiệp 
bỏ địa chỉ kinh doanh còn nhiều, ảnh 
hưởng đến tình hình theo dõi, quản lý 
nghĩa vụ kê khai cũng như công tác 
kiểm soát xử lý vi phạm hành chính 
trên địa bàn.

Bước sang năm mới 2023, Cục 
Thuế tỉnh Sóc Trăng đã sớm đề ra các 
nhiệm vụ, giải pháp của công tác thuế 
năm 2023, phấn đấu hoàn thành vượt 
mức dự toán thu ngân sách nhà nước 
được Trung ương và tỉnh giao. Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh - Phạm Chí Đô, 
cho biết: Năm 2023, Cục Thuế tỉnh sẽ 
tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quan 
trọng. Trong đó, sẽ chú trọng việc tiếp 
tục rà soát thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính thuế theo yêu cầu tại Nghị 
quyết của Chính phủ về tiếp tục thực 
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
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nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia; triển khai thực hiện 
tốt các chính sách thuế mới và 
các chính sách thuế sửa đổi, bổ 
sung. Đồng thời, tiếp tục bám 
sát sự chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng 
cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh 
và UBND tỉnh để tập trung triển 
khai các biện pháp quản lý thu 
thuế; chủ động phối hợp với các 
sở, ngành và địa phương trong 
điều hành quản lý tốt các nguồn 
thu ngân sách.

Để đảm bảo hoàn thành 
nhiệm vụ năm 2023, theo kế 
hoạch đã đề ra, ngành Thuế tỉnh 
cũng sẽ tiến hành rà soát lại 
toàn bộ nguồn thu trên địa bàn 
tỉnh để tổ chức giao nhiệm vụ 
thu hàng tháng, hàng quý cho 
từng đơn vị quản lý thu sát với 
thực tế phát sinh; theo dõi chặt 
chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh 
giá, phân tích cụ thể từng địa 
bàn thu, từng khu vực thu, từng 
sắc thuế và có phương án chỉ 
đạo, điều hành thu kịp thời, dự 
báo thu hàng tháng, hàng quý 
sát đúng với thực tế phát sinh. 
Qua đó, xác định các nguồn thu 
còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại 
thuế còn thất thu để kịp thời đề 
xuất các giải pháp quản lý hiệu 
quả, kiến nghị với UBND chĩ đạo 
các ngành, các cấp ở địa phương 
cùng phối hợp với cơ quan thuế 
để tăng cường quản lý thu, đẩy 
mạnh các biện pháp chống thất 
thu ngân sách.o

Việt Nam đất nước hôm nay 
Hòa bình, thống nhất sánh vai quốc cường 

Nhìn lại cho những chặng đường 
Đấu tranh gian khó chiến trường đã qua.

Nhớ Bác người đã đi xa 
Sinh thời vất vả, bôn ba phương trời 

Tìm ra chân lý rạng ngời 
Soi đường ánh sáng đổi dời non sông.

Đảng ta chung sức đồng lòng 
Lãnh đạo sáng suốt chiến công oai hùng 

Kháng Pháp sử sách vui cùng 
Đánh cho quân Nhật vẫy vùng bay xa.

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
Khai sinh Nhà nước dân ta tự hào 

Giặc đói, giặc dốt đồng bào 
Từng bước xóa bỏ đón chào ngày mai.

Thế nhưng Pháp lại trở tay 
Chín năm kháng chiến miệt mài quân ta 

Điện Biên nức tiếng vang xa 
Địa cầu chấn động quân ta oai cường.

Mỹ lại chia cắt chiến trường 
Hai miền Nam, Bắc đau thương tháng ngày 

Hậu phương miền Bắc chung tay 
Một vùng chiến đấu trải dài miền Nam.

Hiểm nguy, gian khó cùng cam 
Quân, dân đoàn kết Bắc, Nam một nhà 

Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào 
Hai miền thống nhất vươn cao ngọn cờ.

Những dòng lịch sử nên thơ 
Tương lai phía trước đón chờ chúng ta 

Một ngày rồi sẽ không xa 
Diện mạo đổi mới nước ta đẹp giàu.

NGUYỄN VĂN CẢNH
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NHIBU DAU AN NOI BẠT 
CỦA CÔNG TÁC Tư PHÁP

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình phục hồi và 

phất triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-I9. Trong đó, 
công tác tư pháp củng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu 
sát, kịp thời của lãnh đạo Tỉnh ủy, H Đ N D  tỉnh, ƯBND tỉnh 
và sự quan tâm phôi hợp của các cấp, các ngành; sự nỗ lực, 

đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt cấc nhiệm vụ được giao 
của tập thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành 
T ư  pháp, từ đó công tác tư phấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn 

thành các mục tiêu quan trọng đã đề ra.

X ác định công tác xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật 
là nhiệm vụ trọng tâm nhằm 

hoàn thiện thể chế nên Sở Tư pháp 
luôn kiểm soát chặt chẽ quy trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật 
theo đúng quy định pháp luật. Trong 
năm 2022, Sở Tư pháp cùng các 
sở, ngành tỉnh đã tham mưu UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 16 
Nghị quyết quy phạm pháp luật và 
UBND tỉnh ban hành 26 Quyết định 
quy phạm pháp luật. Công tác thẩm 
định, rà soát văn bản quy phạm pháp 
luật tiếp tục được chú trọng nâng cao 
chất lượng, bảo đảm tiến độ. Trong 
năm, Sở Tư pháp tiếp nhận và thẩm 
định 1 đề nghị xây dựng nghị quyết 
có nội dung chính sách, 63 dự thảo

văn bản quy phạm pháp luật; phối 
hợp sở, ngành rà soát và kịp thời 
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 
sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 37 
văn bản; tham mưu Chủ tịch UBND 
tỉnh ban hành Quyết định công bố 47 
văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 18 văn 
bản hết hiệu lực một phần, qua đó đã 
góp phần hoàn thiện hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật địa phương. 
Công tác tổ chức thi hành pháp luật 
được quan tâm triển khai thực hiện, 
gắn kết chặt chẽ với công tác xây 
dựng pháp luật và đảm bảo tính đồng 
bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn 
địa phương.

Công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật được triển khai thực hiện 
hiệu quả, đổng bộ đã góp phẩn tạo
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sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức 
cũng như hành động chấp hành pháp 
luật của cán bộ, nhân dân. Theo đó, 
Sở Tư pháp tổ chức 62 hội nghị tuyên 
truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
liên quan công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho 18.950 đại biểu tham 
dự; tham mưu UBND tỉnh tổ chức 
thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu pháp luật năm 2022” thu hút hơn 
77.705 thí sinh với gần 180.063 lượt 
thi. Hiện nay, toàn tỉnh có 135 báo 
cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 289 báo 
cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.468 
tuyên truyền viên pháp luật cấp xã 
đã tích cực tuyên truyền chủ trương, 
đường lối của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Công tác hòa 
giải ở cơ sở tiếp tục đạt kết quả cao, 
đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải tổng 
số 3.131 vụ, trong đó đưa ra hòa giải 
thành đạt tỷ lệ 85%.

Công tác hành chính tư pháp và 
bổ trợ tư pháp được quan tâm triển 
khai hiệu quả. Trong năm qua, có 
tổng số 81.867 trường hợp đăng ký 
khai sinh trên địa bàn tỉnh; thực hiện 
số hóa Sổ hộ tịch 400.000/1.400.000 
dữ liệu; có tổng số 7.122 hồ sơ yêu 
cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp với tổng 
số Phiếu Lý lịch tư pháp đã cấp là 
6.859 trường hợp, trong đó đúng hạn 
đạt gần 100%. Bên cạnh đó, các tổ 
chức hành nghề công chứng đã thực 
hiện 36.960 việc. Công tác trợ giúp 
pháp lý đạt nhiều kết quả, trong năm 
đã thực hiện 748 vụ việc, trong đó có 
388 vụ việc kết thúc trong kỳ báo cáo.

Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 196 
vụ việc và Luật sư thực hiện trợ giúp 
pháp lý là 192 vụ việc.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng tiếp tục 
được thực hiện tốt. Trong năm 2022, 
Sở Tư pháp thành lập 5 đoàn thanh 
tra, 1 cuộc kiểm tra; việc xử lý đơn, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện 
đúng quy định. Bên cạnh đó, đội ngũ 
công chức, viên chức của Sở Tư pháp 
được xây dựng đáp ứng điều kiện về 
tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm 
và khung năng lực. Hiện nay, Sở Tư 
pháp có 49 công chức, viên chức; 
trong đó, về trình độ chuyên môn có 5 
thạc sĩ, 44 đại học Luật và 5 đổng chí 
có thêm trình độ đại học khác.

Với những kết quả đã đạt được, 
năm 2022, Sở Tư pháp Sóc Trăng 
đã được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen 
cho 1 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh 
tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá 
nhân đạt thành tích trong các Phong 
trào thi đua. Đặc biệt, theo đánh giá 
xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2022 
do Bộ Tư pháp thực hiện, Sở Tư pháp 
Sóc Trăng được xếp hạng A (xuất 
sắc), xếp vị trí 1/12 các Sở Tư pháp 
Khu vực thi đua Miền Tây Nam bộ 
và vinh dự xếp vị trí 1/63 các sở Tư 
pháp trên cả nước. Đồng thời, Khu 
vực thi đua Miền Tây Nam bộ thống 
nhất suy tôn Sở Tư pháp tỉnh Sóc 
Trăng nhận Cờ Thi đua của Bộ Tư 
pháp năm 2022.n
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