
1Sinh hoạt tư tưởng

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 
TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY 

TRONG THÁNG 3 NĂM 2022
1. Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội sau

dịp Tết Nguyên đán của cả nước và tỉnh Nghệ An.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống
Bộ đội Biên phòng, ngày Biên phòng toàn dân;
ngày Quốc tế Phụ nữ; ngày thành lập Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hoàn thành
nhiệm vụ, kế hoạch của quý I/2022.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

CHỦ ĐỀ SINH HOẠT TƯ TƯỞNG 
THÁNG 3/2022

Chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên
và giáo dục lý tưởng cách mạng, phát triển

đảng viên trẻ trên địa bàn.
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Đồng chí Lê Văn Lương tên thật
là Nguyễn Công Miều, sinh

ngày 28/3/1912 trong gia đình nho
học, tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn
Giang, tỉnh Hưng Yên. Tiếp thu
truyền thống yêu nước của quê
hương, dân tộc, ngay từ khi còn trẻ
tuổi, đồng chí Lê Văn Lương đã
giác ngộ cách mạng và tham gia
các hoạt động yêu nước. Đồng chí
được Đảng và Bác Hồ giao nhiều
trọng trách: Ủy viên dự khuyết Xứ
ủy Nam Bộ năm 1945, Bí thư Văn
phòng Thường vụ Trung ương
Đảng năm 1947, Trưởng Ban Tổ
chức Trung ương từ năm 1948 -
1954 và từ năm 1973 - 1976, Giám
đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc
Trung ương từ năm 1949 - 1956,
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung
ương từ năm 1957 - 1959, Bí thư
Thành ủy Hà Nội từ năm 1976 -
1986. Đồng chí Lê Văn Lương là
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng các khóa II, III, IV, V; Ủy viên
Bộ Chính trị khóa II, khóa IV; Bí thư
Trung ương Đảng khóa III; là đại
biểu Quốc hội khóa VI và khóa VII.
Dù ở bất cứ cương vị công tác nào,
đồng chí đều hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao.

Cả cuộc đời hoạt động cách
mạng, đồng chí hiên ngang, bất
khuất trước quân thù; tận tụy, trung
thành, liêm chính, đặt lợi ích cách

mạng lên trên hết và trước hết với
công việc; chăm lo thiết thực cụ thể
với đời sống của dân; là gương
sáng về tự phê bình, một nếp sống
trong sáng, giản dị, khoan dung,
khiêm nhường, chu đáo, gần gũi
thân tình. Khi được phân công phụ
trách công tác tổ chức của Trung
ương Đảng, đồng chí đã có nhiều
cống hiến quan trọng trong công
tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu
cầu lãnh đạo cách mạng trong hai
cuộc kháng chiến vĩ đại của dân
tộc ta. Với cương vị Bí thư Thành
ủy Hà Nội trong suốt 10 năm từ khi
đất nước thống nhất đến năm
1986, đồng chí đã cống hiến hết
sức mình cho sự nghiệp xây dựng
Thủ đô, chăm lo cuộc sống của
nhân dân... Đồng chí Lê Văn Lương
đã để lại cho chúng ta nhiều bài
học kinh nghiệm quý báu trên các
lĩnh vực công tác.

Trong gần 70 năm hoạt động
cách mạng, với gần 15 năm bị thực
dân giam cầm, bị tra tấn dã man, tàn
bạo, bị đày đọa khắc nghiệt, đồng chí
Lê Văn Lương luôn giữ vững khí tiết
người cộng sản; thể hiện tấm gương
mẫu mực, người học trò xuất sắc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn trung
thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc,
hết lòng hết sức phục vụ cách mạng,
phục vụ Nhân dân. Đồng chí là một
cán bộ có ý thức tổ chức kỷ luật cao,

KỶ niỆM 110 nĂM ngÀY Sinh ĐỒng ChÍ LÊ VĂn LưƠng (28/3/1912 - 28/3/2022)

ĐỒng ChÍ LÊ VĂn LưƠng VỚi SỰ nghiỆP CÁCh Mạng 
VÀ CÔng tÁC XÂY DỰng ĐẢng
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sống trung thực, giản dị, hòa nhã với
mọi người, luôn tôn trọng và lắng
nghe ý kiến của đồng chí, của Nhân
dân. Với những hoạt động và cống
hiến đối với Đảng, cách mạng và
dân tộc, đồng chí Lê Văn Lương đã
được Đảng, Nhà nước tặng thưởng
Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu
50 năm tuổi Đảng và nhiều huân,
huy chương cao quý khác. Cuộc đời
và sự nghiệp của đồng chí Lê Văn
Lương đã để lại những tình cảm tốt
đẹp đối với đồng chí, đồng nghiệp
và quần chúng nhân dân. Đồng chí
là một người cộng sản kiên cường,
dũng cảm, trung thực, một người
lãnh đạo, người đồng chí mẫu mực,
đạo đức cách mạng trong sáng, chí
công vô tư, một người con ưu tú của
dân tộc Việt Nam.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh
đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912
- 28/3/2022) là dịp để chúng ta tìm
hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự
nghiệp hoạt động cách mạng vẻ
vang và những cống hiến to lớn của
đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa. Trong bối cảnh các cấp ủy
đảng đang tích cực tổ chức học tập,
quán triệt, triển khai, quyết tâm đưa
Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng 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 chính trị, đạo đức, lối sống, biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
vào cuộc sống; góp phần động viên

cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả
nước, hăng hái thi đua học tập,
nghiên cứu, lao động sản xuất, thực
hành sáng tạo, làm nhiều việc tốt.
Đồng thời, đây cũng là dịp để tuyên
truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân
tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh và những học trò xuất
sắc của Người, trong đó có đồng chí
Lê Văn Lương.

Để tôn vinh, tri ân công lao, đóng
góp to lớn của đồng chí Lê Văn
Lương đối với sự nghiệp cách mạng
của dân tộc ta, công tác tuyên truyền
cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền
về cuộc đời, sự nghiệp, công lao,
đóng góp to lớn của đồng chí Lê
Văn Lương đối với sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc và sự
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, công tác tuyên truyền về
đồng chí Lê Văn Lương phải bảo
đảm đúng định hướng, hiệu quả.
Bằng nhiều hình thức đa dạng,
phong phú gắn với các hoạt động
thiết thực, cụ thể, các nội dung
tuyên truyền cần cổ vũ, động viên
thế hệ hôm nay tiếp tục học tập,
rèn luyện, noi theo.

Ba là, tích cực đấu tranh, phản
bác thông tin, quan điểm sai trái,
xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp và
những cống hiến to lớn của đồng
chí Lê Văn Lương đối với sự
nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà
nước và Nhân dân ta.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY



Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ
động làm tốt công tác nắm tình

hình, triển khai đồng bộ các biện
pháp biên phòng, thực hiện có hiệu
quả “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý
bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh
thổ an ninh biên giới, vùng biển;
kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu,
đường mòn, lối mở; duy trì thực
hiện nghiêm các hiệp định, hiệp
nghị, quy chế biên giới, vừa thực
hiện tốt nhiệm vụ phòng chống
dịch COVID-19. 

Trong năm qua đã triển khai
886 đợt với 5.204 lượt cán bộ,
chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm
soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền,
lãnh thổ và an ninh biên giới, vùng
biển, đảm bảo an ninh chính trị, trật

tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực
hiện tốt chức năng quản lý nhà
nước tại các cửa khẩu, cảng biển,
tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát người, phương tiện xuất nhập
cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu
đảm bảo chặt chẽ, nhanh gọn,
thông thoáng. Duy trì nghiêm chế
độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ
địa bàn, đơn vị an toàn, nhất là các
ngày lễ, các sự kiện trọng đại của
đất nước, của dân tộc; bảo vệ an
toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu
Quốc hội khóa XV và Hội đồng
nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-
2026. Thực hiện tốt công tác tìm
kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục
hậu quả thiên tai...
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG NGHỆ AN:
bảo vệ vững chắc chủ quyền

an ninh biên giới

KỶ niỆM 63 nĂM ngÀY tRUYỀn thỐng BỘ ĐỘi BiÊn PhÒng (03/3/1959 - 03/3/2022)
VÀ 33 nĂM ngÀY BiÊn PhÒng toÀn DÂn (03/3/1989 - 03/3/2022)

Năm 2021 với những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới,
khu vực, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với
nước ta, hoạt động của các loại tội phạm, tình hình an ninh nông
thôn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã
ảnh hưởng nặng nề và tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội,
trong đó có nhiệm vụ công tác biên phòng. Song với sự đoàn kết
thống nhất và quyết tâm cao, cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng
(BĐBP) tỉnh Nghệ An đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, thực
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 
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Tích cực chủ
động trong đấu
tranh phòng chống
tội phạm, BĐBP tỉnh
đã chủ trì và phối
hợp xác lập, đấu
tranh thành công 14
chuyên án; bắt giữ,
xử lý 510 vụ, 754 đối
tượng, 205 phương
tiện; thu giữ 71
bánh, hơn 13kg hêr-
ôin, 168.729 viên và
179.630 gam ma túy
tổng hợp, 304 kg ma
túy tổng hợp dạng
đá và nhiều tang vật
khác, góp phần giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội địa
bàn khu vực biên giới.

Tiếp tục bố trí 27 cán bộ BĐBP
tăng cường cho các xã biên giới,
579 đảng viên phụ trách 2.671 hộ
gia đình ở khu vực biên giới. Tham
gia phối hợp cùng các cấp, ngành,
địa phương tổ chức thành công
bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ
2021 - 2026. Tham mưu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện chỉ
định 04 đồng chí cán bộ chủ trì đồn
biên phòng tham gia cấp ủy cấp
huyện; đến nay 27/27 xã biên giới
có cán bộ BĐBP tăng cường, trong
đó 25 đồng chí giữ chức danh phó
bí thư đảng ủy xã; 25 cán bộ tham
gia Hội đồng nhân dân huyện, xã
(trong đó có 2 đồng chí tham gia
Hội đồng nhân dân cấp huyện), 37
cán bộ tham gia Ủy ban MTTQ các

huyện, xã biên giới; 69 đảng viên
đồn biên phòng tham gia sinh hoạt
Đảng tạm thời tại các chi bộ khối,
xóm, bản địa bàn xung yếu, phức
tạp và vùng giáo... Đồng thời, làm
tốt công tác tham mưu và giúp địa
phương xây dựng hệ thống chính
trị cơ sở, tham gia giúp dân phát
triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm
nghèo. Tiếp tục duy trì phát huy
hiệu quả các mô hình, phong trào
phát triển kinh tế, như phong trào
“BĐBP Nghệ An tham gia xây
dựng nông thôn mới”, chương
trình “Nâng bước em đến trường -
con nuôi đồn biên phòng”; vận
động kêu gọi, phối hợp với các cơ
quan, ban, ngành và các tổ chức
thiện nguyện tổ chức nhiều hoạt
động, nhiều chương trình hướng
về biên giới.

Trong công tác phòng chống
dịch COVID-19, BĐBP tỉnh chủ
động phối hợp với các địa phương

Lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới và
phòng chống dịch COVID-19 Đồn Biên phòng

cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: PV
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triển khai có hiệu quả phong trào
“Toàn dân tham gia phòng chống
dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh
trái phép”. Thường xuyên duy trì
34 chốt cố định, 18 tổ kiểm soát
lưu động, 23 tổ đón lõng, 46 tổ công
tác, trạm kiểm soát Biên phòng,
Trạm Quân dân y kết hợp... với
hơn 800 cán bộ chiến sỹ thực hiện
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên
giới, vùng biển, kết hợp công tác
phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến hết sức tạp của
dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí
Minh và các tỉnh phía Nam, 30
đồng chí quân y BĐBP tỉnh tình
nguyện xung phong vào tâm dịch
thực hiện nhiệm vụ. 

BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu
UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng
cao hiệu quả hợp tác, giúp đỡ các
Đại đội Biên phòng (Lào) phía ngoại
biên tiếp giáp biên giới tỉnh Nghệ An
giai đoạn 2018-2022; duy trì thực
hiện tốt phong trào kết nghĩa cụm
dân cư (bản - bản), kết nghĩa giữa
các đồn biên phòng với lực lượng
bảo vệ biên giới 3 tỉnh của bạn Lào.
Thực hiện tốt công tác đối ngoại
biên phòng, đối ngoại nhân dân, làm
tốt công tác phối hợp trao đổi tình
hình công tác quản lý bảo vệ biên
giới và công tác phòng chống dịch,
hỗ trợ các lực lượng chức năng và
nhân dân khu vực biên giới của bạn
(Lào) vật chất, trang thiết bị trị giá
157 triệu đồng. Công tác giáo dục
chính trị, định hướng tư tưởng, xây
dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh
chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm

cao được BĐBP tỉnh quan tâm thực
hiện thường xuyên. Nội bộ cấp ủy,
chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong
BĐBP tỉnh đoàn kết thống nhất, có
tinh thần khắc phục khó khăn để
hoàn thành nhiệm vụ. Quan tâm
chăm lo, xây dựng các tổ chức
Đảng, tổ chức quần chúng vững
mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh
toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ chính trị được giao...

Với những thành tích xuất sắc,
toàn diện các mặt công tác, năm
2021, tập thể BĐBP Nghệ An được
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng
khen trong công tác phòng chống
dịch COVID-19; được Bộ Quốc
phòng tặng Cờ thi đua; 58 tập thể,
251 cá nhân được các cấp khen
thưởng; 1 cá nhân được Trung ương
gặp mặt tuyên dương về gương học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
và phong cách Hồ Chí Minh; 1 cá
nhân tham gia hội thi báo cáo viên,
tuyên truyền viên giỏi về nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ
2020 - 2025 đạt giải Nhất vòng sơ
khảo toàn quốc khu vực III (phía
Nam), 1 đồng chí đạt giải Ba Hội thi
do cấp tỉnh tổ chức...

Năm 2022, để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An
tiếp tục tập trung xây dựng lực
lượng theo hướng vững mạnh,
chính quy, từng bước hiện đại, có
sức chiến đấu cao, nghiệp vụ giỏi,
thực hiện tốt vai trò là lực lượng

(Xem tiếp trang 10)
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Lựa chọn các nội dung trọng
tâm để triển khai

Một trong những nhiệm vụ
trọng tâm được Hội phụ nữ các
cấp trong tỉnh tập trung là tăng
cường công tác tuyên truyền, giáo
dục chính trị, tư tưởng và nâng
cao kiến thức mọi mặt cho hội
viên, phụ nữ. Ngoài tổ chức các
hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hội thi,
sinh hoạt câu lạc bộ; qua báo chí,
Cổng thông tin điện tử và Bản tin
của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội có
nhiều sáng tạo trong công tác
tuyên truyền, tạo hiệu ứng rất tích
cực thông qua mạng xã hội. Nhiều
hoạt động tuyên truyền mang lại
tỏa trong phong trào và hoạt động
Hội như: tuyên truyền triển khai
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của

Bộ Chính trị bằng các mô hình
“Thực hành tiết kiệm”, “Tương thân
tương ái”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ
gạo tiết kiệm”, “Mái ấm tình
thương”; “15+1” (15 hội viên giúp
đỡ 01 hội viên nghèo), “90+1” (90
hội viên giúp 01 hội viên nghèo);
“Quyên góp xe đạp cũ”; “Tủ áo tình
thương”, “Cửa hàng không đồng”;
“Nhận con nuôi”; “Rửa xe gây
quỹ”... Các mô hình thiết thực này
nhằm hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ
em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn,
yếu thế trong xã hội ổn định cuộc
sống và vươn lên thoát nghèo.
Bên cạnh đó còn có các mô hình
về đổi mới tác phong, lề lối làm
việc của tổ chức Hội như: “Nhật
ký thăm hộ”; “Nhật ký đi cơ sở”...
Hội phụ nữ các cấp đã tập trung

Phụ nữ Nghệ An
CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

KỶ niỆM 112 nĂM ngÀY QUỐC tẾ PhỤ nỮ (08/3/1910 - 08/3/2022)

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ
nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các
cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đặt ra quyết tâm đổi mới, sáng
tạo, đa dạng hoá nội dung, phương thức hoạt động và
triệt để thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó
có hoạt động Hội”.
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tuyên truyền về bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XV và HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên
truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các
cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên
truyền hưởng ứng chương trình
“Áo dài di sản văn hóa Việt Nam”;
tuyên truyền công tác phòng,
chống COVID-19... 

Trong đợt phát động thi đua
đặc biệt chào mừng Đại hội đại
biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII,
các cấp Hội toàn tỉnh đã có 1.268
công trình, phần việc ý nghĩa: xây
dựng 270 mô hình sinh kế, xây
dựng, sửa chữa 188 mái ấm tình
thương, thực hiện 258 công trình
cây xanh, điện đường thắp sáng...
tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. 

Thời gian qua, các cấp Hội trong

tỉnh đã tích cực triển khai nhiều
hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo
khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo
vệ môi trường, xây dựng gia đình
no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn
minh. Hội LHPN các cấp chủ động
khai thác các chương trình, dự án
mới, duy trì hiệu quả hoạt động ủy
thác cho vay vốn từ các Ngân
hàng để hỗ trợ hội viên phát triển
kinh tế với tổng nguồn vốn hơn
3.417 tỷ đồng cho gần 200.000 hộ
vay. Tiếp tục duy trì, quản lý nguồn
tiết kiệm tại 100% chi hội với
371.995 thành viên tham gia, số
dư tiền tiết kiệm gần 240 tỷ đồng;
phối hợp với Tổ chức Tài chính vi
mô TNHH một thành viên Tình
Thương (TYM) để triển khai hiệu
quả hoạt động tại 14/21 huyện,
thành, thị với dư nợ gần 520 tỷ

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao công trình cây xanh tại xã Quỳnh Bảng,
huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: PV
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đồng và cho 52.983 hộ vay phát
triển kinh tế.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội tích
cực triển khai hoạt động hỗ trợ phụ
nữ khởi nghiệp, xây dựng mô hình
kinh tế tập thể. Tính luỹ kế đến cuối
năm 2021, các cấp Hội đã hỗ trợ
xây dựng 44 mô hình kinh tế tập
thể, trong đó có 04 hợp tác xã do
phụ nữ làm chủ.

Các cấp Hội tập trung triển khai
đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”.
Kết quả năm 2021 đã vận động, hỗ
trợ 680 hội viên có ý tưởng tham
gia các cuộc thi Phụ nữ khởi
nghiệp do Trung ương và tỉnh tổ
chức; trong đó có 22 ý tưởng tham
gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp
nâng tầm thương hiệu sản phẩm
OCOP” do Hội LHPN Việt Nam tổ
chức và có 02 ý tưởng đạt giải
cuộc thi. Có 20 ý tưởng tham gia
cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo năm 2021” do UBND tỉnh tổ
chức và có 02 ý tưởng đạt giải
khuyến khích. Cuộc thi “Phụ nữ
khởi nghiệp năm 2021” do Hội
LHPN tỉnh tổ chức đã nhận được
35 ý tưởng tham gia, và có 05 ý
tưởng đạt giải. Các cấp Hội hỗ trợ
cho 478 ý tưởng được hiện thực
hóa. Công tác đào tạo nghề, phối
hợp, giới thiệu đào tạo nghề và tư
vấn, giới thiệu việc làm được các
cấp Hội, các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp của Hội quan tâm làm tốt.
Từ những hoạt động hỗ trợ trên,
toàn tỉnh đã có 11.684 hộ nghèo do
phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ,
trong đó có 663 hộ thoát nghèo.

Hoạt động bảo vệ môi trường
được các cấp Hội quan tâm chỉ
đạo, thực hiện. Nhiều mô hình tiếp
tục chỉ đạo nhân rộng. Một số địa
phương chủ động phối hợp các
trường học phát động chương
trình “Đường đến trường không
rác”. Thực hiện chỉ tiêu “Mỗi phụ
nữ 01 cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội
01 công trình cây xanh”, đến nay
các cấp Hội đã có 1.561 công trình
cây xanh với 20.650 cây xanh các
loại và còn lan toả phong trào
trồng cây xanh đến tận hộ gia đình
cán bộ, hội viên.

Các hoạt động xây dựng tổ
chức Hội vững mạnh; nâng cao vai
trò tổ chức Hội trong xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền; nâng
cao chất lượng công tác cán bộ nữ
và thực hiện mục tiêu bình đẳng
giới; tham gia giải quyết các vấn đề
xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ
em, được các cấp Hội từ tỉnh đến
cơ sở quan tâm. Năm 2021, các
cấp Hội đã bồi dưỡng, giới thiệu
1.048 hội viên ưu tú cho Đảng bồi
dưỡng và đã kết nạp 475 đảng
viên; số còn lại dự kiến kết nạp
trong quý I/2022. Cũng trong năm
2021, các cấp Hội đã giám sát,
phản biện 95 chính sách và 569
văn bản dự thảo do cấp uỷ, chính
quyền các cấp ban hành.

Quyết tâm mới
Phụ nữ Nghệ An xác định 03

khâu đột phá và 03 nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm. Cụ thể 03 khâu đột
phá: Triển khai các hoạt động hỗ
trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi
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sự kinh doanh, khởi nghiệp thành
công; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động hội;
tổ chức các hoạt động, đồng hành
xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững
mạnh. Phụ nữ Nghệ An tập trung
thực hiện 03 nhóm nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, hỗ trợ phụ nữ phát
triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt
đẹp của gia đình Việt Nam. Theo
đó, yêu cầu đặt ra đối với các tổ
chức Hội là đẩy mạnh các hoạt
động xây dựng người phụ nữ Nghệ
An đáp ứng yêu cầu thời đại mới;
các hoạt động vun đắp giá trị tốt
đẹp của gia đình Việt Nam, xây
dựng môi trường an toàn cho phụ
nữ, trẻ em; các hoạt động nâng cao
quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Thứ hai, các cấp Hội tham gia
xây dựng Đảng, chính quyền, vận

động xã hội thực hiện bình đẳng
giới. Bao gồm thực hiện tốt công
tác tuyên truyền, vận động hội viên,
phụ nữ thực hiện chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước. Cùng với đó, các cấp
Hội tiếp tục trăn trở, nâng cao chất
lượng, hiệu quả giám sát, phản
biện xã hội, đề xuất chính sách liên
quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em
và bình đẳng giới; thực hành dân
chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức
năng đại diện của tổ chức Hội;
tuyên truyền, vận động xã hội thực
hiện bình đẳng giới. 

Thứ ba, các cấp Hội tiếp tục tập
trung xây dựng tổ chức Hội vững
mạnh, hoạt động chuyên nghiệp,
hiệu quả; nâng cao vị thế, mở rộng
ảnh hưởng của tổ chức Hội trong
quan hệ đối ngoại.

HỘI LHPN TỈNH

nòng cốt, chuyên trách trong quản
lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an
ninh biên giới quốc gia. Thực hiện
có hiệu quả các giải pháp xây
dựng BĐBP tỉnh vững mạnh về
chính trị; tăng cường giáo dục,
quản lý kỷ luật, tạo chuyển biến
vững chắc về xây dựng chính quy,
chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm
bảo an toàn; bảo đảm tốt các mặt
công tác hậu cần, kỹ thuật, tài
chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tập trung ưu tiên cho công tác xây
dựng trạm, tổ chốt phòng chống
dịch đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ
bám trụ thường xuyên, lâu dài trên
biên giới. Xây dựng các cấp ủy, tổ
chức đảng trong BĐBP tỉnh vững
mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo
đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng
các tổ chức quần chúng vững
mạnh xuất sắc đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG NGHỆ AN

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG NGHỆ AN...
(Tiếp theo trang 6)
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Năm 2022, kỷ niệm 91 năm
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh, năm tổ chức Đại hội Đoàn
các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An
lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn
quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -
2027. Tự hào về truyền thống lịch
sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh, tuổi trẻ Nghệ An đã và

đang quyết tâm thi đua học tập,
lao động sáng tạo, xung kích tình
nguyện hướng tới sự kiện chính trị
quan trọng của tuổi trẻ, góp phần
cùng Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát
triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê
hương giàu đẹp. 

Tự hào là quê hương của Bác

Tự hào Truyền Thống, Thi đua hướng Tới đại hội đại biểu
đoàn TnCS hồ Chí Minh Tỉnh nghệ an khóa XViii,

nhiệM kỳ 2022 - 2027

KỶ niỆM 91 nĂM ngÀY thÀnh LẬP ĐoÀn tnCS hỒ ChÍ Minh (26/3/1931 - 26/3/2022)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm Đại hội điểm cấp Trung ương tại Trường
THPT Chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: PV
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Hồ kính yêu, Nghệ An là nơi ươm
mầm những “hạt giống đỏ” đầu
tiên của cách mạng Việt Nam
trong tổ chức Thanh niên cộng sản
Đoàn. Từ những năm 1920, lớp
thanh niên đầu tiên đã tiên phong
trên con đường cách mạng do
Đảng lãnh đạo, chuẩn bị các điều
kiện cho sự ra đời của Chi bộ Hội
Việt Nam Cách mạng Thanh niên
thị xã Vinh, trong cao trào cách
mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là
Xô viết Nghệ - Tĩnh các đội “Thanh
niên Xích vệ” đã hăng hái đấu
tranh chống địch khủng bố, Đoàn
Thanh niên phát triển mạnh nhất
đúng vào giai đoạn đấu tranh đầy
thử thách, gay go, quyết liệt với sự
khủng bố điên cuồng của địch. Sự
quả cảm, hy sinh anh dũng của
các bậc tiền bối cách mạng đã đặt
nền móng vững chắc cho sự phát
triển phong trào thanh niên Nghệ
An hòa cùng dòng chảy của phong
trào thanh niên cả nước. 

Trải qua hai cuộc kháng chiến
của dân tộc, những thanh niên “3
sẵn sàng” “Chắc tay súng, vững
tay búa”... các chiến sỹ trên các
tuyến lửa Cầu Cấm, Hang Hỏa
Tiễn, Truông Bồn với quyết tâm
“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”,
“Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”,
“Xe chưa qua nhà không tiếc”... đã
làm rạng danh thanh niên xứ Nghệ.
Trong giai đoạn hoà bình thống
nhất đất nước, hai tỉnh Nghệ An

và Hà Tĩnh được hợp nhất, Đoàn
Thanh niên đã phát huy truyền
thống Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền
thống anh dũng kiên cường trong
thời chiến, dốc hết tài năng và sức
lực để hàn gắn vết thương chiến
tranh, đẩy mạnh sản xuất, phát
triển văn hoá và bảo vệ Tổ quốc.
Các công trình đại thuỷ nông Kẻ
Gỗ, Sông Nghèn, Vách Bắc... đã
thu hút hàng chục ngàn thanh niên
tham gia. 

Trong thời kỳ đổi mới, tuổi trẻ
Nghệ An lại hăng hái tham gia vào
công cuộc công nghiệp hóa - hiện
đại hóa quê hương, đất nước từ
các phong trào “Thanh niên lập
nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”; “Học
tập vì ngày mai lập nghiệp” đến
các phong trào “đồng hành” “xung
kích” luôn thể hiện rõ tinh thần
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của
tuổi trẻ trên quê hương Bác. Trong
đó, các Tổng đội Thanh niên xung
phong - xây dựng kinh tế - một
trong những phong trào chủ lực
của Đoàn thanh niên cả nước mà
Nghệ An tự hào là nơi khởi phát,
đã có hàng chục ngàn tri thức trẻ
tình nguyện về miền núi, thắp lửa
tình nguyện ở những miền quê xa
xôi; nhiều chương trình dự án lớn,
đậm chất đặc thù của thanh niên
được ra đời.

Thực hiện chủ đề công tác năm
2022 “Xây dựng Đoàn vững mạnh
về tổ chức”, hướng tới Đại hội đại
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biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội
Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm
kỳ 2022-2027, đến nay toàn tỉnh có
116 Đoàn cấp cơ sở đã tổ chức
Đại hội, trong đó có 89 Đoàn cơ
sở, 27 chi đoàn cơ sở; có 81 đơn
vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa
chọn 08 đơn vị Đoàn cơ sở đại hội
điểm, có 07/08 đơn vị đã tổ chức
đại hội và bầu trực tiếp Bí thư tại
Đại hội. Cấp huyện lựa chọn 129
đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở
trong đó có 67 đơn vị đã tổ chức
Đại hội; có 57 đơn vị bầu trực tiếp
Bí thư tại Đại hội.

Ban Thường vụ Đoàn các
huyện, thành, thị đã chủ động,
sớm xây dựng kế hoạch tổ chức
đại hội và kế hoạch tổ chức điểm
cấp cơ sở; tham mưu cấp ủy cùng
cấp ban hành văn bản chỉ đạo đại
hội đoàn các cấp; làm việc với cấp
ủy các đơn vị lựa chọn tổ chức đại
hội điểm, phối hợp chỉ đạo công
tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo quy
trình, quy định. Trong quá trình
chuẩn bị nhân sự đảm bảo tính
dân chủ, công tác bầu cử đã phát
huy trí tuệ của đại hội trong lựa
chọn nhân sự có năng lực, đảm
bảo tiêu chuẩn.

Đại hội Đoàn là sự kiện chính trị
quan trọng, là diễn đàn thể hiện
tinh thần dân chủ, đổi mới, xung
kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi
trẻ, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ

sở đã và đang đẩy mạnh công tác
tuyên truyền tập trung vào lịch sử
hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, những thành tựu, đóng góp
của Đoàn trong tiến trình cách
mạng Việt Nam; vai trò của tuổi trẻ
trong công cuộc xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc; tuyên truyền về ý nghĩa
Đại hội Đoàn các cấp, trách nhiệm
của đại biểu dự đại hội... 

Với phương châm, mỗi cơ sở
Đoàn có ít nhất 01 công trình, phần
việc chào mừng Đại hội Đoàn các
cấp, toàn tỉnh đặt ra mục tiêu trong
năm thực hiện 02 Công trình thanh
niên cấp tỉnh; 66 công trình thanh
niên cấp huyện; 872 công trình
thanh niên cấp cơ sở. Trong không
khí những ngày đầu xuân mới,
100% các cơ sở đoàn trên địa bàn
toàn tỉnh đã thực hiện trồng hơn
150.000 cây xanh; thực hiện hàng
chục công trình thanh niên tiêu biểu
khác như Con đường bích họa,
Cổng trường xanh, Vườn ươm
thanh niên, đường cờ thanh niên...

Tự hào về truyền thống lịch sử
vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, tuổi trẻ Nghệ An phát huy
nhiệt huyết tuổi thanh xuân, viết
tiếp truyền thống vẻ vang trong thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
hội nhập quốc tế; góp trí tuệ, công
sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh”.

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN
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Theo đó, chủ đề điều hành năm
2022 là “Đoàn kết kỷ cương,

chủ động thích ứng, an toàn hiệu
quả, phục hồi phát triển”. Với 6
quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều
hành và 12 nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu, Chính phủ phấn đấu tăng
trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình
quân đầu người đạt 3.900 USD;
giải ngân hết 100% kế hoạch vốn
đầu tư công; phát triển văn hóa hài
hòa và ngang tầm với phát triển
kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực
hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng
và y tế cơ sở;...

Chính phủ nhận định năm 2022
là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo
nền tảng thực hiện các mục tiêu
của Kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Dự báo tình hình quốc tế, trong
nước có những thuận lợi, cơ hội
và khó khăn, thách thức đan xen,
nhưng khó khăn, thách thức nhiều
hơn. Dịch COVID-19 có thể diễn
biến phức tạp, nguy hiểm hơn.
Tăng trưởng kinh tế thế giới dự
báo không đồng đều, chưa vững
chắc, có thể thấp hơn năm 2021;
áp lực lạm phát, rủi ro thị trường
tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng.

Trong nước, kinh nghiệm, năng
lực, khả năng ứng phó dịch bệnh
tiếp tục được nâng lên, nhưng
sức chống chịu của doanh nghiệp,
người dân giảm sút. Bên cạnh kết
quả đạt được, vẫn còn những tồn
tại, hạn chế cần phải khắc phục
trong phát triển kinh tế - xã hội.
Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế,
suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn
nếu dịch bệnh không được kiểm
soát hiệu quả. Thiên tai, biến đổi
khí hậu ngày càng diễn biến phức
tạp, khó lường, tác động ngày càng
nặng nề...

6 trọng tâm chỉ đạo điều hành
Chính phủ yêu cầu các cấp,

các ngành, các địa phương phải
tiếp tục đổi mới, chủ động thích
ứng, hành động quyết liệt, hiệu
quả hơn theo tinh thần chủ đề điều
hành “Đoàn kết kỷ cương, chủ
động thích ứng, an toàn hiệu quả,
phục hồi phát triển” với 6 quan
điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành
của năm 2022 như sau:

1. Bám sát các Nghị quyết của
Đảng, Quốc hội, căn cứ vào tình
hình thực tiễn để chỉ đạo, điều hành

nghỊ QUYẾt 01/nQ-CP CỦA ChÍnh PhỦ
về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán

ngân sách nhà nước năm 2022
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chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đúng
hướng, có trọng tâm, trọng điểm và
có hiệu quả. Phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu
cao tinh thần tự lực, tự cường; tiếp
tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự
chủ, có khả năng chống chịu với tác
động tiêu cực từ bên ngoài; nỗ lực
phấn đấu với quyết tâm cao, biến
thách thức thành cơ hội; nâng cao
hiệu quả phối hợp giữa các bộ,
ngành, địa phương; khắc phục hạn
chế, yếu kém của năm 2021, nhất
là các tồn tại, hạn chế kéo dài; thực
hiện thành công, toàn diện mục
tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022,
tạo nền tảng vững chắc để phát
triển bền vững.

2. Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;
kiên định thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch phù hợp, bảo
vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của
nhân dân cùng với tập trung tháo
gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh
doanh, kịp thời hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp. Xác định tiêm chủng
vắc-xin, thuốc điều trị COVID-19 và
nâng cao ý thức, trách nhiệm của
người dân là các yếu tố quyết định
trong kiểm soát dịch bệnh thành
công để phục hồi phát triển kinh tế
- xã hội.

3. Chủ động nắm chắc tình
hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc
đẩy quá trình phục hồi, phát triển
kinh tế - xã hội và duy trì động lực
tăng trưởng trong dài hạn, khai
thác các động lực tăng trưởng mới.
Tập trung thực hiện 3 trọng tâm:

Khôi phục, thúc đẩy sản xuất - kinh
doanh; đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư
công và huy động mọi nguồn lực
để phát triển hệ thống kết cấu hạ
tầng, nhất là hạ tầng chiến lược.
Kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ
mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao
tính tự chủ, khả năng chống chịu,
thích ứng của nền kinh tế. Đẩy
mạnh cơ cấu lại nền kinh tế thực
chất, hiệu quả. Phát triển thương
mại điện tử, kinh tế số và các mô
hình kinh doanh mới dựa trên ứng
dụng công nghệ thông tin, công
nghệ số. Tập trung xử lý các vấn đề
tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

4. Tiếp tục ưu tiên hoàn thiện
đồng bộ thể chế phát triển, đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi
với phân bổ nguồn lực hợp lý,
nâng cao năng lực, chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức và tăng
cường kiểm tra, giám sát, kiểm
soát quyền lực, nâng cao hiệu quả
thi hành pháp luật, góp phần xây
dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an
toàn, lành mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh. Chú trọng nguồn
lực con người, phát triển văn hóa,
giáo dục, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh
ứng dụng và phát triển khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng
cao năng suất lao động.

5. Bảo đảm an sinh xã hội, an
dân, thực hiện tốt chính sách xã
hội đối với người có công, khôi
phục và ổn định thị trường lao
động, tạo việc làm, cơ cấu lại lực
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lượng lao động, nâng cao thu nhập,
đời sống cho người dân. Đẩy
mạnh cải cách hành chính, tạo môi
trường đầu tư kinh doanh thuận
lợi. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu
quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi
trường và chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu. Tăng cường thông
tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả
công tác dân vận, tạo đồng thuận
xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

6. Bảo đảm ổn định chính trị,
trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng
cố, tăng cường, giữ vững quốc
phòng, an ninh. Chủ động hội nhập
quốc tế, nâng cao hiệu quả công
tác đối ngoại, góp phần giữ vững
môi trường hòa bình, ổn định và
thu hút nguồn lực bên ngoài cho
phát triển đất nước và nâng cao vị
thế, uy tín của Việt Nam trên trường
quốc tế.

12 nhiệm vụ và giải pháp
chủ yếu

1. Tập trung thực hiện linh hoạt,
hiệu quả mục tiêu vừa phòng,
chống dịch COVID-19, vừa phục
hồi, phát triển kinh tế - xã hội: Tập
trung ưu tiên triển khai đồng bộ,
hiệu quả Chương trình phòng,
chống dịch COVID-19 và Chương
trình phục hồi và phát triển kinh tế
- xã hội, thực sự thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan
trọng, cấp bách của các cấp, các
ngành ngay từ đầu năm 2022;
phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-

6,5%, GDP bình quân đầu người
đạt 3.900 USD; tiếp tục giữ vững
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốc
độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
bình quân khoảng 4%, bảo đảm
các cân đối lớn của nền kinh tế.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể
chế và tổ chức thi hành pháp luật:
Tập trung thể chế hóa những định
hướng chính sách của Đảng; siết
chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao
trách nhiệm; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước về
hành chính tư pháp, bổ trợ tư
pháp; hoàn thiện cơ chế chính
sách; phát triển đồng bộ, ổn định,
bền vững các loại thị trường, nhất
là thị trường vốn, tiền tệ, lao động,
khoa học - công nghệ (KHCN), bất
động sản... Tập trung hoàn thiện
khung khổ pháp lý để quản lý thị
trường tài chính, chứng khoán
phát triển lành mạnh, ổn định, an
toàn; chủ động tham gia thị trường
tài chính quốc tế; hiện đại hóa,
tăng cường công khai, minh bạch,
kỷ cương, kỷ luật đối với thị trường
tài chính, dịch vụ tài chính; thúc
đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi
mới sáng tạo, xây dựng nền kinh
tế số, xã hội số thiết thực, hiệu quả,
trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục xây
dựng và hoàn thiện thể chế hành
chính nhà nước dân chủ, hiện đại,
chuyên nghiệp, kỷ cương, công
khai, minh bạch, phục vụ người
dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu
cầu hội nhập quốc tế, phát triển
KTXH, thích ứng linh hoạt, an toàn
với dịch COVID-19.
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3. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền
kinh tế gắn với đổi mới mô hình
tăng trưởng, nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh
tranh của nền kinh tế; tạo nền
tảng phát triển kinh tế số, xã hội
số: Khẩn trương, quyết liệt, hiệu
quả trong chuẩn bị đầu tư, phân
bổ vốn; tập trung tháo gỡ vướng
mắc, tăng cường hiệu quả tổ chức
thực hiện theo nguyên tắc hậu
kiểm, đề cao vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu, phấn đấu
giải ngân hết 100% kế hoạch vốn
đầu tư công; thực hiện thực chất,
hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh
tế gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh
tranh; tiếp tục cơ cấu lại NSNN,
tăng cường quản lý nợ công.

4. Phát triển nhanh hệ thống kết
cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại: Đẩy
nhanh tiến độ xây dựng dự án kết
cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường
kết nối vùng, liên vùng, khu vực,
quốc tế; bảo đảm tiến độ quy hoạch,
xây dựng công trình nguồn điện,
lưới điện trọng điểm; khẩn trương
triển khai các dự án hạ tầng nền
tảng số quốc gia dùng chung; phát
triển hệ thống hạ tầng nông
nghiệp, nông thôn; khuyến khích
phát triển hạ tầng thương mại gắn
với đa dạng hóa mô hình phân
phối hiện đại, hạ tầng bưu chính,
viễn thông, logistics.

5. Nâng cao chất lượng giáo
dục và đào tạo, phát triển nguồn
nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên

cứu khoa học, ứng dụng công
nghệ, đổi mới sáng tạo: Đẩy mạnh
thực hiện chuyển đổi số trong dạy
và học, hoàn thiện hình thức tổ
chức dạy và học phù hợp với tình
hình dịch bệnh; tăng cường các
điều kiện bảo đảm chất lượng
giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục đầu
tư phát triển hệ thống cơ sở giáo
dục nghề nghiệp chất lượng cao,
ngành nghề trọng điểm; phát triển
mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp
sáng tạo, đổi mới sáng tạo quốc
gia; tiếp tục triển khai có trọng
tâm, trọng điểm, hiệu quả Nghị
quyết số 29-NQ/TW về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo; thực hiện đồng bộ cơ
chế, chính sách, giải pháp nâng
cao chất lượng và sử dụng hiệu
quả nguồn nhân lực gắn với đẩy
mạnh đổi mới sáng tạo ứng dụng
và phát triển mạnh mẽ KHCN,
thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

6. Thúc đẩy phát triển liên kết
vùng, khu kinh tế và phát triển đô
thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh hơn
nữa tiến độ lập, phê duyệt các quy
hoạch: Phấn đấu cơ bản hoàn
thành phê duyệt trong năm 2022
các quy hoạch cấp quốc gia, quy
hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050; đẩy mạnh triển khai các quy
hoạch, kế hoạch, đề án về phát
triển đô thị ứng phó với biến đổi khí
hậu, đô thị xanh, đô thị thông minh,
phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị
khu kinh tế ven biển.
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7. Phát triển văn hóa hài hòa và
ngang tầm với phát triển kinh tế -
xã hội; thực hiện tiến bộ, công
bằng xã hội; tiếp tục phát huy hơn
nữa giá trị văn hóa, con người Việt
Nam: Nâng cao hiệu quả các thiết
chế văn hoá, nhất là ở các khu
công nghiệp, khu đô thị mới; bảo
tồn, phát huy các giá trị di sản, văn
hóa tốt đẹp; thực hiện đầy đủ, kịp
thời, hiệu quả chính sách trợ giúp
xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã
hội, nhất là trong dịp lễ, Tết Nguyên
đán và giáp hạt đầu năm 2022.
Hỗ trợ kịp thời về lương thực, nhà
ở, nhu yếu phẩm thiết yếu cho
người dân bị ảnh hưởng bởi thiên
tai, dịch bệnh; không để sót đối
tượng, địa bàn cần hỗ trợ; nâng
cao năng lực hệ thống y tế, nhất
là y tế dự phòng và y tế cơ sở
ngay trong năm 2022, phấn đấu
có 9,4 bác sĩ và 29,5 giường bệnh
trên 10.000 dân.

8. Quản lý, sử dụng hiệu quả
đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo
vệ môi trường; chủ động phòng,
chống thiên tai, thích ứng với biến
đổi khí hậu: Chú trọng phát triển
các ngành kinh tế biển, điện gió
ngoài khơi; quản lý bền vững, sử
dụng hiệu quả tài nguyên nước,
bảo đảm an ninh nguồn nước.

9. Tăng cường công tác xây
dựng Đảng; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước; siết
chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh
phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực, lãng phí: Xây dựng Chính phủ,

chính quyền các địa phương thật
sự trong sạch, liêm chính, vững
mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả; hoàn thành việc sắp xếp, tổ
chức bộ máy hành chính nhà nước
và đơn vị sự nghiệp công lập theo
quy định của Chính phủ, đặc biệt là
kiện toàn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và tổ chức bộ máy bên
trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, bảo đảm
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo
chuyển biến rõ nét trong năm 2022.

Tinh giản biên chế gắn với sắp
xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại,
nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức; xác định
vị trí việc làm làm cơ sở tinh giản và
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ; thực hiện nghiêm quy định về
tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

10. Củng cố, tăng cường tiềm
lực quốc phòng, an ninh; kiên
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ
vững môi trường hòa bình, ổn
định, bảo đảm an ninh chính trị, trật
tự, an toàn xã hội.

11. Nâng cao hiệu quả hoạt
động đối ngoại, chủ động hội nhập
quốc tế sâu rộng, góp phần củng
cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên
trường quốc tế.

12. Đẩy mạnh thông tin tuyên
truyền, nâng cao hiệu quả công tác
dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Nguồn: chinhphu.vn



19

Mọi người trong gia đình chị
La Thị Phượng, bản Tân

Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con
Cuông thường gọi Trung tá Nguyễn
Thị Trần Thanh, nhân viên đội vận
động quần chúng Đồn Biên phòng
Môn Sơn, Bộ đội Biên phòng
Nghệ An với tên thân mật là “dì
Thanh”. Cách xưng hô đầy tình
cảm đó xuất phát từ việc suốt 3
năm qua, chị Thanh cùng cán bộ
đội vận động quần chúng Đồn
Biên phòng Môn Sơn đã từng
bước giúp gia đình chị thay đổi tư
duy sản xuất, phát triển kinh tế,
xóa đói giảm nghèo ngay tại địa
phương. Trước đây, vợ chồng chị
Phượng chỉ biết hàng ngày lên
rừng chặt keo thuê cho các gia
đình trong bản để lấy tiền công
sống qua ngày, cuộc sống bấp
bênh, bữa đói, bữa no, là hộ

nghèo của bản Tân Sơn. Với sự
giúp đỡ của Trung tá Nguyễn Thị
Trần Thanh, đến nay, vợ chồng
chị Phượng đã biết làm ăn, phát
triển kinh tế gia đình bằng mô
hình chăn nuôi gia súc, gia cầm,
làm vườn. Chia sẻ về sự thay đổi
của gia đình mình, chị La Thị
Phượng cho biết: “Dì Thanh và
các anh bộ đội thường xuyên đến
nhà động viên chúng tôi vượt khó
vươn lên. Có những hôm chúng
tôi đi làm về muộn, dì Thanh và
các anh cũng đợi để giúp vợ
chồng. Biết con chúng tôi sức
khỏe yếu, dì Thanh đã lựa chọn
và tìm cho gia đình mô hình chăn
nuôi gà để phát triển kinh tế. Dì
Thanh đã hỗ trợ giống gà, thức ăn
và hướng dẫn cách chăm sóc để
đàn gà phát triển. Dì Thanh nói:
sức khỏe của con cái yếu nên

“BÁC hỒ CÓ Ảnh hưởng RẤt LỚn ĐỐi VỚi tÔi” 
Trên tuyến biên cương của Tổ quốc, những người lính quân

hàm xanh không chỉ cùng đồng bào bảo vệ đường biên, cột mốc,
chủ quyền an ninh biên giới, mà còn gần gũi, sẻ chia, giúp bà
con xóa đói, giảm nghèo, có cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Những việc làm xuất phát từ tấm lòng đã khiến bộ đội Biên
phòng được đồng bào tin yêu như những người thân trong gia
đình. Điển hình nhất là Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh - nhân
viên đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Môn Sơn, huyện
Con Cuông, người đã thường xuyên học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ và được bà con đồng
bào yêu mến, kính trọng. 
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nuôi gà để ở gần nhà, không phải
đi làm xa, giảm bớt nhọc nhằn,
lúc gà lớn lên còn có cái để bồi bổ
sức khỏe cho những người trong
gia đình”.

5 năm qua, người dân xã biên
giới Môn Sơn đã quen thuộc với

hình ảnh nữ quân nhân Nguyễn
Thị Trần Thanh có mặt tại các bản
làng, đến tận các hộ gia đình để hỗ
trợ đồng bào phát triển kinh tế. Chị
và đồng đội đến từng nhà, vào tận
chuồng, chia sẻ với bà con những
kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt.
Gia đình chị Vi Thị Mai, ở bản Thái
Sơn 2, xã Môn Sơn cũng là một hộ
nghèo được hỗ trợ nguồn giống để
phát triển chăn nuôi gà. Chị Mai
chia sẻ: “Chị Thanh đến hỏi thăm
gia đình, thấy gia đình hoàn cảnh
khó khăn vất vả, chị đã hỗ trợ cho
gia đình 50 con gà giống để chăn

nuôi. Chị còn hỗ trợ thức ăn ban
đầu, thuốc phòng chống dịch bệnh
và kỹ thuật chăn nuôi. Nghe lời chị
Thanh, gia đình thực hiện theo
cách hướng dẫn và rất thành công,
gà nhanh lớn, bán được giá”.

Không chỉ hỗ trợ các gia đình
phát triển kinh tế,
chị Thanh còn kêu
gọi các nhà hảo
tâm, các tổ chức hỗ
trợ kinh phí, con
giống trao tặng cho
các hộ dân nghèo
trên địa bàn xã
Môn Sơn, huyện
Con Cuông.

Chia sẻ về việc
làm của mình, Trung
tá Nguyễn Thị Trần
Thanh cho biết:
“Tấm gương đạo
đức của Bác Hồ có
ảnh hưởng rất lớn

đối với tôi trong cuộc sống và công
việc. Cụ thể, trong cuộc sống là lối
sống giản dị, gần gũi của Người,
trong công việc thấm nhuần tư
tưởng lấy dân làm gốc. Bác nói
trong bầu trời không có gì bằng
nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng
đó, tôi đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn
Biên phòng Môn Sơn có những
việc làm thiết thực giúp nhân dân
trên địa bàn phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo;
góp phần xây dựng thế trận lòng
dân, xây dựng nền Biên phòng
toàn dân ngày càng vững mạnh”.

Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh hướng dẫn gia đình
chị La Thị Phượng phát triển kinh tế gia đình

Ảnh: Hải Thượng
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Đánh giá về Trung tá Nguyễn
Thị Trần Thanh, Thiếu tá Đặng
Xuân Quang, Chính trị viên phó
Đồn Biên phòng Môn Sơn cho
biết: “Là phụ nữ công tác ở địa
bàn vùng sâu, vùng xa, xa gia
đình, tuy nhiên đồng chí Thanh đã
khắc phục mọi khó khăn, cùng
đồng đội bám địa bàn, gần gũi với
đồng bào, hỗ trợ giúp đỡ nhân
dân trong phát triển kinh tế, xóa
đói giảm nghèo. Chị là tấm gương
về dân vận của đơn vị, được
nhân dân trên địa bàn tin yêu”. 

Sự đồng hành của cán bộ dân
vận như chị Thanh cùng đồng đội
đã giúp người dân biên giới vượt

lên khó khăn, tích cực phát triển
kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc
sống, xây dựng bản làng ngày
càng ấm no.

Với những đóng góp của mình,
Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh
vinh dự được chọn là cá nhân
duy nhất của tỉnh Nghệ An tham
dự Chương trình “Hồ Chí Minh -
Hành trình khát vọng năm 2021”
do Ban Tuyên giáo Trung ương
tổ chức nhằm biểu dương các
điển hình tiêu biểu trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.

BIÊN PHÒNG NGHỆ AN

Bên cạnh thiếu sức khoẻ, khó
khăn trong vận động, sinh

hoạt, đối với người khuyết tật
việc tìm một công việc phù hợp
để lo cho cuộc sống của mình
không phải dễ dàng. Trường
hợp chị Trần Thị Như Hoa ở xã
Hưng Lộc, thành phố Vinh vừa
bị khuyết tật, vừa là mẹ đơn
thân khi ở tuổi 21 lại càng khó
khăn, vất vả hơn. Chị Hoa tâm
sự: “Trong cuộc sống, đã có
những lúc tôi thấy mặc cảm, tự
ti, chán nản và bế tắc lắm.

NGƯỜI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT VƯỢT KHÓ 
VƯƠN LÊN, GIÚP ĐỠ NHIỀU NGƯỜI CÙNG CẢNH

Đối với người khuyết tật,
lo cho cuộc sống của bản
thân mình đã khó, với một
người khuyết tật làm mẹ đơn
thân lại càng khó khăn, vất vả
hơn. Song với ý chí, nghị lực
và bằng tinh thần “tàn nhưng
không phế”, chị Trần Thị Như
Hoa ở xã Hưng Lộc, thành
phố Vinh đã nỗ lực vượt khó
vươn lên làm chủ cuộc sống
và tích cực chia sẻ giúp đỡ
nhiều người cùng cảnh ngộ.
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Nhưng rồi nhìn những tấm gương
thương binh, người khuyết tật nỗ
lực vươn lên đã thôi thúc tôi vượt
lên hoàn cảnh để thay đổi cuộc
sống. Họ là những tấm gương, là
động lực tích cực như niềm tin
mà Bác Hồ đã gửi gắm đến những
người khuyết tật “Tàn nhưng không
phế”. Từ đó tôi vững vàng hơn và
quyết tâm làm chủ cuộc sống”. 

Lúc đầu, chị Hoa chọn nghề
buôn bán hoa quả tại chợ để
trang trải sinh hoạt hàng ngày. Do
sức khoẻ không tốt và buôn bán
lời lãi chẳng bao nhiêu nên chị
nghỉ và quyết định theo nghề
may. Buổi đầu chập chững vào
nghề, chị nhận thức được những
khó khăn của mình, vừa khuyết
tật, lại mới học việc và vừa nuôi
con nhỏ, nên luôn nhắc nhở bản
thân phải nỗ lực, cố gắng gấp

nhiều lần, miệt mài
học hỏi, đi sớm và
về muộn hơn so với
mọi người. Chỉ sau
01 tháng học việc,
chị được trả công
từ nghề may. Không
an phận làm công
hưởng thù lao, chị
Hoa tiếp tục học
thêm kỹ thuật “cắt
may thời trang” để
nâng cao tay nghề.
Đến năm 2010, chị
đã tạo dựng được
tiệm may riêng.

Sau khi tích luỹ thêm tay nghề,
kinh nghiệm và kinh tế, chị muốn
chia sẻ, hỗ trợ những người cùng
cảnh ngộ. Chị đã dạy nghề miễn
cho người khuyết tật. Tính từ
năm 2014 lại nay, đã có 10 người
được chị dạy nghề và có thu
nhập ổn định từ nghề may. Không
chỉ đào tạo nghề miễn phí, chị
còn giải quyết việc làm cho 08 chị
em khuyết tật tại xưởng may của
mình, bình quân thu nhập trên 6
triệu đồng/người/tháng.

Nhận xét về chị Trần Thị Như
Hoa, chị em trong Xưởng may
Hoa Như cho biết: Chị Hoa là
người thầy nhiệt tình, luôn sáng
tạo, say mê với nghề, hết lòng
với mọi người; là người bạn,
người chị chân thành, nhân ái,
bao dung và đầy nghị lực. Chị là
một tấm gương điển hình trong

Chị Trần Thị Như Hoa (áo đỏ chính giữa) chia sẻ
kinh nghiệm cùng hội viên Hội Người khuyết tật

tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
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học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, xứng đáng là tấm gương
sáng để chị em phụ nữ, đặc biệt
là phụ nữ khuyết tật học tập và
noi theo.

Chị Hoa chia sẻ: “Là người
khuyết tật, trải qua những khó
khăn, vất vả, mặc cảm, tự ti và
bản thân cũng từng khó khăn khi
xác định một công việc cụ thể cho
mình nên tôi rất thấu hiểu những
người khuyết tật. Khi có cơ hội
gặp gỡ, tôi đều gần gũi để hiểu
hơn về sự khó khăn của họ, xem
mình có thể hỗ trợ được gì, làm
điểm tựa khi họ cần. Đó cũng
chính là lý do tôi tham gia vào tổ
chức Hội khuyết tật để lan toả
nhiều hơn những suy nghĩ, việc
làm tích cực và hỗ trợ nhiều hơn
cho người cùng cảnh”. 

Hiện tại, chị Hoa là Ủy viên
Ban Chấp hành Hội Người khuyết
tật tỉnh và thành phố Vinh; Phó
Chủ nhiệm CLB phụ nữ và trẻ em
gái khuyết tật tỉnh. Chị cũng dự
định, bằng kinh nghiệm và thành
công bước đầu của mình, chị sẽ
hỗ trợ các bạn khuyết tật vượt
qua rào cản từ chính mình, mạnh
dạn xây dựng, hiện thực hóa các
ý tưởng, dự án “Khởi nghiệp sáng
tạo”, tự lực vươn lên thực hiện
ước mơ, hoài bão để hòa nhập
vào đời sống xã hội một cách tốt
nhất. Bản thân chị Hoa đã đạt 03

giải thưởng Quốc gia trong cuộc
thi “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp
năm 2020” do Trung ương Hội
LHPN Việt Nam tổ chức, gồm:
Giải clip xuất sắc nhất; giải cánh
én vàng và Giải ứng dụng công
nghệ nhằm thích ứng, bảo vệ môi
trường. Chị cũng vinh dự được
làm khách mời truyền cảm hứng
và chia sẻ kinh nghiệm tại một số
diễn đàn lớn do Trung ương Hội
LHPN Việt Nam tổ chức như: Lễ
tổng kết và trao giải chương trình
“Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”;
Diễn đàn “Tọa đàm - Phụ nữ Việt
theo đuổi đam mê, tự tin làm kinh
tế”. Chị cũng được mời tham gia
một số hoạt động lớn do Hội
LHPN tỉnh tổ chức như: Lễ phát
động “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh
tế”, Hội thảo “Kết nối mạng lưới và
huy động nguồn lực thực hiện
công tác hỗ trợ phụ nữ và trẻ em
dễ bị tổn thương”...

Trò chuyện với chị Hoa, chúng
tôi cảm nhận được trách nhiệm
của chị đối với xã hội, với hoạt
động tổ chức Hội, mong muốn
góp một phần nhỏ để hiện thực
mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần
thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề
ra, đó là có “60% phụ nữ khuyết
tật được Hội giúp đỡ bằng nhiều
hình thức khác nhau” trong thời
gian tới.

HỘI LHPN TỈNH
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Thực hiện Kế hoạch số 61-
KH/TU, ngày 27/10/2021 của

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm
điểm tập thể, cá nhân và đánh
giá, xếp loại, khen thưởng hàng
năm đối với tổ chức đảng, đảng
viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp, nhìn chung
công tác kiểm điểm tự phê bình
và phê bình được cấp ủy các cấp
quan tâm chỉ đạo thực hiện
nghiêm túc, đạt được mục đích,
yêu cầu, đúng quy trình, bảo đảm
nguyên tắc tập trung dân chủ và
tinh thần đấu tranh tự phê bình và
phê bình cao. Năm 2021, cấp uỷ
các cấp đã gợi ý kiểm điểm 173
tập thể và 143 cá nhân. 

Việc đánh giá, xếp loại chất
lượng tổ chức đảng, đảng viên,
tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp được thực hiện
nghiêm túc, đúng quy định, hướng
dẫn và có chất lượng. Tỷ lệ tổ
chức đảng, đảng viên, cá nhân
lãnh đạo quản lý được xếp loại
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
nhìn chung cơ bản không quá
20% trên tổng số được xếp loại

hoàn thành tốt nhiệm vụ; số đảng
viên được khen thưởng hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu
trong năm không quá 20%, số tổ
chức đảng được khen thưởng
“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
tiêu biểu trong năm không quá
50% trong số hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt
được, việc kiểm điểm tập thể, cá
nhân và đánh giá, xếp loại, khen
thưởng hàng năm đối với tổ chức
đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
năm 2021 còn có một số hạn chế,
yếu kém đó là:

- Đối với kiểm điểm tự phê bình
và phê bình: Việc chuẩn bị bản
kiểm điểm tập thể và cá nhân ở
một số đảng ủy, chi ủy, ở một số
đơn vị cơ sở chất lượng chưa
cao. Một số đảng bộ cấp trên cơ
sở, cấp cơ sở chưa quan tâm chỉ
đạo gợi ý các nội dung kiểm điểm
đối với tập thể, cá nhân thuộc
thẩm quyền quản lý. Quá trình
triển khai thực hiện kiểm điểm tự

MỘt SỐ KẾt QUẢ, hạn ChẾ tRong ViỆC KiỂM ĐiỂM
tẬP thỂ, CÁ nhÂn VÀ ĐÁnh giÁ, XẾP Loại KhEn thưởng
hÀng nĂM ĐỐi VỚi tỔ ChỨC ĐẢng, ĐẢng ViÊn, tẬP thỂ,
CÁ nhÂn CÁn BỘ LÃnh Đạo, QUẢn LÝ CÁC CẤP nĂM 2021
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phê bình và phê bình ở một số tổ
chức đảng, tập thể lãnh đạo chất
lượng còn hạn chế; tinh thần đấu
tranh tự phê bình và phê bình có
nơi còn biểu hiện nể nang, ngại va
chạm, ngại góp ý. Việc nhận diện
những hạn chế, khuyết điểm và
xác định trách nhiệm của tập thể,
cá nhân liên quan ở một số đơn vị
còn chung chung, chưa cụ thể,
chưa sát thực tế nên việc đề ra
giải pháp khắc phục còn lúng
túng, thiếu trọng tâm, trọng điểm;
một số nơi những khuyết điểm,
hạn chế của tập thể chưa gắn với
cá nhân phụ trách từng lĩnh vực,
từng địa bàn cụ thể. Việc khắc
phục những hạn chế, khuyết điểm
được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm

trước, nhất là năm 2020 ở một số
tập thể, cá nhân chưa được làm
rõ; việc xây dựng các giải pháp
thực hiện, kết quả, mức độ khắc
phục và trách nhiệm của tập thể,
cá nhân liên quan ở một số đảng
bộ, tập thể lãnh đạo chưa cao.

- Đối với đánh giá, xếp loại
chất lượng tổ chức đảng, đảng
viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo,
quản lý: Một số cấp ủy còn lúng
túng trong chỉ đạo xếp loại chất
lượng chi bộ trực thuộc và xếp
loại đảng viên, cán bộ. Một số
ngành dọc cấp trên khi xếp loại
chuyên môn đối với cấp dưới còn
để mức hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 20% theo

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho 6 đảng bộ cấp trên
cơ sở đã “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2021

Ảnh: Thành Duy
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quy định, khi có công văn yêu cầu
điều chỉnh một số đơn vị mới thực
hiện xếp loại lại. Một số đơn vị xếp
loại TCCS đảng, xếp loại cán bộ
lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 20%
trên tổng số được đánh giá, xếp
loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở
lên. Số đảng viên chưa được
đánh giá, xếp loại do đi làm ăn xa
còn nhiều.

* Kết quả xếp loại tổ chức đảng:
- Đối với đảng bộ cấp trên cơ

sở và cấp cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy
do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp
loại: (1) Nhóm các đảng bộ huyện,
thành, thị uỷ: 4 đảng bộ hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm
20,0%); 16 đảng bộ hoàn thành
tốt nhiệm vụ (chiếm 76,1%); 01
đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ
(chiếm 4,76%); (2) Nhóm các
đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ: Có
2/7 đảng bộ hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ (chiếm 28,57%); 5/7
đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ
(chiếm 71,43%).

- Đối với TCCS đảng: Trong
1.422 TCCS đảng, có 1.416 TCCS
đảng được đánh giá, xếp loại
(chiếm 99,58%). Kết quả như sau:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
281 TCCS đảng (chiếm 20,56%);
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.086
TCCS đảng, (chiếm 76,69%); Hoàn
thành nhiệm vụ: 49 TCCS đảng
(chiếm 3,46%). 

- Đối với tổ chức đảng trực
thuộc (đảng bộ bộ phận và chi bộ
trực thuộc đảng ủy): Tổng số
8.266 tổ chức đảng, có 8.193 tổ
chức đảng được đánh giá, xếp
loại (chiếm 99,1%). Kết quả: Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ: 1.568
tổ chức (chiếm 19,4%); Hoàn
thành tốt nhiệm vụ: 6.061 tổ chức
(chiếm 73,2%); Hoàn thành nhiệm
vụ: 621 tổ chức (chiếm 7,58%);
Không hoàn thành nhiệm vụ: 3 tổ
chức (chiếm 0,04%).

* Kết quả đánh giá, xếp loại
chất lượng đảng viên: Tổng số
đảng viên toàn tỉnh tính đến ngày
31/12/2021 là 195.058 đồng chí.
Trong đó, số đảng viên được đánh
giá, xếp loại là 170.385 đồng chí
(chiếm 87,35%). Kết quả: Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ: 26.893
đảng viên (chiếm 16,99%), Hoàn
thành tốt nhiệm vụ: 131.395 đảng
viên (chiếm 77,12%); Hoàn thành
nhiệm vụ: 10.803 đảng viên (chiếm
6,34%); Không hoàn thành nhiệm
vụ: 1.294 đảng viên (chiếm 0,76%). 

* Kết quả đánh giá, xếp loại
chất lượng tập thể lãnh đạo,
quản lý các cấp: Tổng số được
đánh giá, xếp loại là 3.639 tập thể
lãnh đạo, quản lý.

- Đối với Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ tự nhận loại hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.

- Cấp tỉnh: Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại 56 tập
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thể. Trong đó: Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ: 11 tập thể (chiếm
19,64%); hoàn thành tốt nhiệm vụ:
45 tập thể (chiếm 80,36%).

- Cấp huyện: Tổng số đã được
đánh giá, xếp loại 411 tập thể. Kết
quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ: 80 tập thể (chiếm 19,46%);
hoàn thành tốt nhiệm vụ: 324 tập
thể (chiếm 78,88%); hoàn thành
nhiệm vụ: 1 tập thể (chiếm  0,31%).

- Cấp cơ sở: Tổng số đã được
đánh giá, xếp loại: 3.172 tập thể.
Kết quả: Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ: 561 tập thể (chiếm
17,69%); hoàn thành tốt nhiệm vụ:
2519 tập thể (chiếm 79,41%); hoàn
thành nhiệm vụ: 82 tập thể (chiếm
2,59%); không hoàn thành nhiệm
vụ: 10 tập thể (chiếm 0,32%).

* Kết quả đánh giá, xếp loại
chất lượng cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp (đối tượng cán
bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
xếp loại có 145 đồng chí): Tổng số
được đánh giá, xếp loại 135 đồng
chí. Trong đó xếp loại: Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ :23 đồng chí
(chiếm 17,29%); Hoàn thành tốt
nhiệm vụ: 110 đồng chí (chiếm
81,48%); Hoàn thành nhiệm vụ:
02 đồng chí (chiếm 1,48%).

* Kết quả đánh giá, xếp loại
chất lượng cán bộ lãnh đạo,
quản lý (đối tượng cán bộ diện
tỉnh quản lý nhưng phân cấp các
đơn vị đánh giá, xếp loại): Ủy viên

ban thường vụ cấp huyện: Có 196
đồng chí. Kết quả xếp loại: Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ: 44 đồng
chí (chiếm 22,45%); hoàn thành
tốt nhiệm vụ: 152 đồng chí (chiếm
77,55%). Cấp phó, sở, ban, ngành
và hiệu phó các trường đại học,
cao đẳng: Có 130 đồng chí. Kết
quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ: 51 đồng chí (chiếm
39,23%); hoàn thành tốt nhiệm vụ:
79 đồng chí (chiếm (60,77%).

* Kết quả đánh giá, xếp loại
chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản
lý (đối tượng cán bộ cấp cơ sở do
cấp huyện quản lý đánh giá, xếp
loại): Tổng số đã được đánh giá,
xếp loại 10.749 đồng chí. Kết quả:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
1856 đồng chí (chiếm 17,27%);
hoàn thành tốt nhiệm vụ: 8.693 đồng
chí (chiếm 80,88%); hoàn thành
nhiệm vụ: 138 đồng chí (chiếm
1,28%); không hoàn thành nhiệm
vụ: 61 đồng chí (chiếm 0,57%).

Năm 2021, Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ xét tặng Bằng khen cho
26 tập thể, 53 cá nhân, tặng Cờ
cho 02 đảng bộ có thành tích hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu
5 năm liên tục (2017 - 2021), tặng
Bằng khen cho 01 bí thư cơ sở
giỏi và tặng Bằng khen cho 6 Đảng
bộ cấp trên cơ sở có thành tích
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu
biểu năm 2021.

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
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Đảng bộ thành phố Vinh có 88
đảng bộ trực thuộc, trong đó

có 46 đảng bộ, 42 chi bộ và 675 chi
bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với
25.243 đảng viên. Công tác phát
triển đảng viên là nhiệm vụ thường
xuyên, quan trọng được cấp ủy
Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020,
thành phố Vinh đã kết nạp thêm
2.527 đảng viên mới, trong đó có
1.900 đảng viên từ đoàn viên thanh
niên, chiếm 75,2%. 

Trong những năm qua, các cấp
ủy đảng của thành phố Vinh luôn
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
tốt công tác phát triển đảng viên, nhất
là đảng viên trẻ; nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của các cấp ủy đối với
công tác phát triển đảng; thực hiện
đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát
triển Đảng; quán triệt, triển khai thực
hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày
21/01/2019 của Ban Bí thư về “nâng
cao chất lượng kết nạp đảng viên và
rà soát, sàng lọc đưa những đảng
viên không còn đủ tư cách ra khỏi
Đảng”. Hàng năm, căn cứ Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và
tình hình thực tế, Ban Thường vụ
Thành ủy ban hành kế hoạch phát
triển đảng viên với chỉ tiêu kết nạp
bình quân hằng năm từ 350 - 400

đảng viên vào Đảng và giao chỉ tiêu
cụ thể cho từng Đảng bộ, chi bộ cơ
sở; đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua.
Từ năm 2010 đến năm 2020, trung
bình mỗi năm Đảng bộ Thành phố
kết nạp được 425 đảng viên; tổng số
đảng viên bị xóa tên là 322 người.

Xác định vai trò quan trọng của
tổ chức Đoàn thanh niên trong phát
triển đảng viên trẻ; các cấp ủy đảng
Thành phố đã tăng cường sự lãnh
đạo, chỉ đạo đối với công tác Đoàn,
tạo điều kiện thuận lợi cho phong
trào thanh niên. Cấp bộ Đoàn Thành
phố đến cơ sở đã có nhiều hoạt
động, phong trào hành động thiết
thực, lan tỏa và đạt hiệu quả cao
như các phong trào: “Thanh niên
tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”,
“Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”,
các chương trình đồng hành với
thanh niên trong học tập, trong khởi
nghiệp, lập nghiệp... Công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng, truyền thống
cách mạng, đạo đức lối sống cho
đoàn viên thanh niên được đổi mới
về nội dung và đa dạng phong phú
về hình thức. Tỷ lệ tập hợp thanh
niên vào tổ chức được nâng cao.
Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu
trở thành đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam” được đẩy mạnh, phát huy
vai trò tiên phong, gương mẫu của

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRẺ 
TẠI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VINH



29KẾt QUẢ thỰC hiỆn CÁC ChỦ tRưƠng LỚn CỦA ĐẢng

đảng viên trẻ sinh hoạt trong chi
đoàn, làm tấm gương sáng để đoàn
viên thanh niên noi theo phấn đấu.
Thông qua các hoạt động, các cấp
bộ đoàn của Thành phố đã kịp thời
phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho
Đảng những đoàn viên ưu tú để
Đảng xem xét, kết nạp; riêng năm
2021, đã giới thiệu cho Đảng bồi
dưỡng 487 đoàn viên ưu tú, 245
đồng chí đoàn viên đã vinh dự được
đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Nhiều tổ chức cơ sở đảng đạt
kết quả tốt trong phát triển đảng
viên trẻ như các đảng bộ các
phường xã: Nghi Ân, Trường Thi,
Hưng Bình, Nghi Đức, Hưng Dũng...,
các đơn vị: Trung tâm Huyết học
truyền máu Nghệ An, Bệnh viện
Ung bướu, Trường Đại học Y
khoa Vinh, Trường Đại học Kinh
tế Nghệ An, Trường Cao đẳng Sư
phạm Nghệ An, Trường THPT
chuyên Phan Bội Châu, THPT
Huỳnh Thúc Kháng,...

Tại các địa phương, thực hiện
chỉ đạo của Thành ủy, ngay từ đầu
năm, Đảng ủy các phường xã xây
dựng kế hoạch phát triển đảng viên,
giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho
các chi bộ, phối hợp chặt chẽ với
các tổ chức đoàn thể trong rà soát,
phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, hội
viên ưu tú; triển khai Đề án số 5155-
ĐA/TU về phát triển đảng viên, tổ
chức đảng trong các doanh nghiệp
tư nhân - doanh nghiệp có vốn nước
ngoài. Qua đó, lực lượng đảng viên
trẻ được kết nạp tại các phường xã
tương đối đa dạng về thành phần;

trong đó đa số đến từ các trường
học công lập, tư thục, một phần là
lao động các doanh nghiệp, bí thư
chi đoàn các khối phố, dân quân
tự vệ... 

Mặc dù vậy, công tác phát triển
đảng viên trẻ ở các chi bộ khối xóm
trên địa bàn thành phố vẫn còn
nhiều hạn chế, khó khăn chủ yếu do
thiếu nguồn, đoàn viên thanh niên
học hết THPT tiếp tục vào học các
trường chuyên nghiệp, cao đẳng,
đại học; một bộ phận sinh hoạt tại
các cơ quan, đơn vị hoặc đi làm ăn
xa; một bộ phận còn ít quan tâm tới
các hoạt động của khối xóm. 

Nhìn chung, từ sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát
triển đảng viên trẻ của các cấp ủy
đảng, phát huy vai trò tạo nguồn
của các tổ chức đoàn thể, nhất là
đoàn thanh niên và thực hiện đúng
quy trình thủ tục kết nạp đảng viên;
những năm qua, Đảng bộ Thành
phố đã được tăng cường lực lượng,
trẻ hoá đội ngũ, năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu ngày càng được
nâng cao.

Thời gian tới, Thành ủy tiếp tục
chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất
lượng kết nạp đảng viên; quan tâm
công tác tạo nguồn kết nạp đảng,
nhất là khối, xóm có ít đảng viên,
đảng viên nữ, trẻ, đảng viên là người
dân tộc, đảng viên doanh nghiệp
tư nhân; phấn đấu nâng tỷ lệ đảng
viên là đoàn viên thanh niên, xây
dựng Đảng bộ Thành phố ngày
càng vững mạnh.
BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY VINH



Thực tế cho thấy là, cứ ít ngày
thì các nhà “rân chủ cuội” vốn

theo đuôi thế lực thù địch lại
mượn cớ, vin vào một số hạn chế
trong thực trạng của đất nước để
rồi tung lên mạng xã hội những
tin, bài bịa đặt đầy xảo trá. Cụ thể
là, khi thì họ cho rằng, vì Đảng độc
quyền lãnh đạo cách mạng Việt
Nam, nên đất nước không thể dân
chủ và phát triển như một số quốc
gia ở phương Tây và Mỹ; khi thì
họ đổ lỗi cho những khó khăn,
thách thức trên hành trình đi lên
chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam tiếp
tục phải đối diện, khắc phục là do
việc Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh
và nhân dân Việt Nam đã lựa
chọn con đường sai lầm, lạc hậu;
nhất là khi chủ nghĩa xã hội đã
sụp đổ từ cuối thế kỷ trước rồi mà
Việt Nam vẫn cố bấu víu, tiếp tục
đi theo...

Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự
thật và cần phải khẳng định rằng:
Đảng Cộng sản Việt Nam với
đường lối cách mạng đúng đắn,
phù hợp điều kiện cụ thể của đất
nước đã lãnh đạo nhân dân kiên trì
đấu tranh cách mạng đầy gian khổ
và hy sinh suốt 15 năm (1930-1945)
để giành thắng lợi trong cuộc Cách

mạng Tháng Tám năm 1945, sáng
lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa; đã kiên trì tiến hành thắng lợi
2 cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ suốt 30
năm (1945-1975) để giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước,
đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa
xã hội; đồng thời, tiếp tục tiến hành
sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước
hội nhập quốc tế sâu rộng hơn 35
năm qua (từ 1986 đến nay) chưa
bao giờ, không bao giờ là sai
đường và lạc hậu. Nếu không có
Đảng dẫn đường, lãnh đạo thì tất
yếu sẽ không thể có một đất nước
Việt Nam hòa bình, độc lập, thống
nhất và ngày càng phát triển bền
vững như ngày nay.

Đảng độc quyền lãnh đạo
cách mạng, kiên định con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội

Một là, việc Đảng Cộng sản
Việt Nam trở thành Đảng cầm
quyền, độc quyền lãnh đạo cách
mạng Việt Nam được hiến định tại
Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam không
phải chỉ là ý muốn chủ quan của
Đảng mà đó là sự lựa chọn của
lịch sử, được kiểm nghiệm bởi lịch
sử. Thực tế, lịch sử đấu tranh cách
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mạng Việt Nam từng có Đảng Xã
hội, Đảng Dân chủ... tham gia chính
trường, song vì không thể đảm
nhiệm được sứ mệnh lịch sử, nên
cuối cùng đã tự rút lui. Hơn nữa,
suốt 9 thập niên qua, Đảng Cộng
sản Việt Nam luôn được các tầng
lớp nhân dân tin tưởng, đồng lòng
ủng hộ, đi theo và chịu sự lãnh đạo
của Đảng, góp sức và làm nên
những thành tựu của sự nghiệp
cách mạng.

Thực tế là, có Đảng dẫn đường
là có một cuộc đổi đời lịch sử, có
một đất nước Việt Nam được hồi
sinh và phát triển sau hơn 80 năm
bị áp bức, bóc lột dưới ách thống
trị tàn bạo của thực dân Pháp và
phát xít Nhật; là có một dân tộc
Việt Nam kiên cường đấu tranh và
giành thắng lợi sau 30 năm đấu
tranh gian khổ chống sự xâm lược
của thực dân Pháp (lần thứ 2) và
đế quốc Mỹ, để giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất Tổ
quốc, kiên định mục tiêu độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Và vì
có Đảng, nên đã là người dân
Việt Nam yêu nước chân chính,
hẳn ai cũng sẽ bất bình và căm
giận trước sự vu khống, bôi nhọ
Đảng Cộng sản Việt Nam của
các thế lực thù địch. Điều này là
sự thật, và sự thật này bác bỏ sự
quy chụp không khách quan, đầy
chủ kiến ác ý của những kẻ cơ
hội, phản động khi cho rằng Đảng
đã sai lầm, lạc hậu, song vì “tham
vọng thống trị uy quyền, muốn
độc bá, độc tôn, muốn tiếp tục

giữ vững ngôi vị thống trị toàn
dân”, nên đã không chấp nhận đa
nguyên, đa đảng; không thực thi
xã hội dân chủ...

Hai là, dù cũng còn một số hạn
chế cần tiếp tục khắc phục, song
những gì mà đất nước Việt Nam,
nhân dân Việt Nam đạt được dưới
sự lãnh đạo của Đảng là không thể
phủ nhận. Sau khi nước nhà giành
được độc lập, kiên định mục tiêu
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội, nên hơn 77 năm qua nói chung
và trong 30 năm kiên cường kháng
chiến chống sự xâm lược của thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ nói riêng,
đã có biết bao người con ưu tú của
dân tộc hiến dâng thân mình, một
phần máu xương của mình cho
nền độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Thực tế, sự hy sinh và đóng
góp sức mình của mỗi người dân
Việt Nam yêu nước cho một đất
nước Việt Nam hòa bình, độc lập,
thống nhất, cùng đi lên chủ nghĩa
xã hội chính là sự kiên định con
đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí
Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa
chọn từ năm 1930, được ghi rõ trong
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng; trong Cương lĩnh lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội năm 1991
và Cương lĩnh lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển
năm 2011), chứ không phải là Việt
Nam cứ cố bấu víu vào “thiên
đường chủ nghĩa xã hội mù mịt”,
trong khi “hệ thống chủ nghĩa xã
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hội thế giới đã tan rã, chỉ còn lại vài
nước rời rã cố bám”.

Thực tế cũng cho thấy là, sự sụp
đổ của Liên Xô, các nước xã hội chủ
nghĩa ở Đông Âu chỉ là sự sụp đổ
của một mô hình chủ nghĩa xã hội
hiện thực, chứ không phải là bản
chất của chế độ xã hội chủ nghĩa;
đồng thời, cũng không hề làm mất đi
nội dung thời đại của chủ nghĩa xã
hội. Nguyên nhân tan rã của Liên Xô
cũng đã được chỉ ra và thất bại của
chủ nghĩa xã hội lần này chỉ là tạm
thời. Theo quy luật khách quan, thì
chủ nghĩa xã hội sẽ phủ định, thay
thế chủ nghĩa tư bản; và trên thực tế,
Việt Nam kiên định con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội là đúng đắn.

Thực tế, những thành tựu đã
đạt được của Việt Nam trong hơn
90 năm qua, đặc biệt là trong hơn
35 năm đổi mới và hội nhập quốc
tế về phát triển kinh tế, văn hóa, xã
hội, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo
dục, thực hiện an sinh xã hội, nhất
là việc thực hiện quyền con người
theo những giá trị phổ quát của
Tuyên ngôn Quốc tế về quyền con
người (UDHR) được Đại hội đồng
Liên hợp quốc thông qua năm
1948 đã được khẳng định trong
Văn kiện 13 kỳ Đại hội Đảng, trong
báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa,
xã hội... hàng năm.

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng
vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa
là nhiệm vụ thường xuyên và
lâu dài

Một là, cần phải khẳng định

rằng, công tác xây dựng và chỉnh
đốn Đảng là nhiệm vụ vừa cấp
bách, vừa thường xuyên và lâu dài
của một Đảng cách mạng chân
chính, được xây dựng và hoạt
động theo các nguyên tắc của chủ
nghĩa Mác - Lênin. Xây dựng và
chỉnh đốn Đảng là vì “Đảng không
che giấu những khuyết điểm của
mình, không sợ phê bình. Đảng
phải nhận khuyết điểm của mình
mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để
dạy bảo cán bộ và đảng viên” như
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn,
chứ không phải là mỗi khi Đảng
đánh giá khách quan tình hình,
nêu ra hạn chế, đề ra giải pháp để
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan
trọng đó tốt hơn thì có nghĩa là
Đảng đã “thất bại” trong công tác
“xây dựng, chỉnh đốn Đảng” như
các luận điệu phản động tung lên
mạng xã hội.

Thực tế là, những kẻ cơ hội đã
cố tình chỉ nhìn vào hạn chế,
khoét sâu vào một số nhận định
mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã phát biểu tại Hội nghị
cán bộ toàn quốc quán triệt triển
khai Kết luận và quy định của
Trung ương về công tác xây dựng
và chỉnh đốn Đảng (Hà Nội, ngày
9/12/2021), mà cố tình bỏ quên,
không ghi nhận những kết quả đã
đạt được trong công tác xây dựng
và chỉnh đốn Đảng suốt 92 năm
qua, đặc biệt là trong những nhiệm
kỳ gần đây. Có thể thấy rằng,
những kẻ cơ hội, phản động này
đã cố tình không hiểu rằng, xây
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dựng và chỉnh đốn Đảng luôn là
nhiệm vụ then chốt; có ý nghĩa cực
kỳ quan trọng đối với sự nghiệp
cách mạng Việt Nam. Nhờ nghiêm
túc, thường xuyên thực hiện tốt
nhiệm vụ quan trọng đó mà Đảng
Cộng sản Việt Nam đã không chỉ
khẳng định được vai trò mà còn
giữ vững được vị trí cầm quyền,
độc quyền lãnh đạo sự nghiệp đấu
tranh giành độc lập dân tộc, xây
dựng, bảo vệ và phát triển đất
nước suốt mấy thập niên qua.

Trong mọi lĩnh vực, mọi hoàn
cảnh, mọi thời điểm, đội ngũ cán
bộ, đảng viên của Đảng luôn tu
dưỡng về mọi mặt, rèn luyện bản
lĩnh chính trị để hoàn thành trọng
trách vừa là người lãnh đạo vừa
là người đầy tớ thật trung thành
của nhân dân. Trước Tổ quốc và
nhân dân, Đảng và đội ngũ cán
bộ, đảng viên của Đảng luôn tâm
niệm phụng sự với tinh thần liêm
chính; luôn “đặt lợi ích của nhân
dân lên trên hết; Liên hệ chặt chẽ
với nhân dân; Việc gì cũng bàn
với nhân dân, giải thích cho nhân
dân hiểu rõ; Có khuyết điểm thì
thật thà tự phê bình trước nhân
dân, và hoan nghênh nhân dân phê
bình mình; Sẵn sàng học hỏi nhân
dân; Tự mình phải làm gương
mẫu cần kiệm liêm chính, để nhân
dân noi theo. 

Tuy nhiên, cũng không thể phủ
nhận được rằng, Đảng dù là một tổ
chức của những con người ưu tú,
tiền phong, song nếu thiếu tu
dưỡng, rèn luyện về mọi mặt thì rất

dễ sa vào bẫy của chủ nghĩa cá
nhân, sa vào thực dụng, quan liêu,
tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm
và các biểu hiện tiêu cực, suy thoái
khác. Vì thế, trong tổ chức của
những người con ưu tú đó vẫn còn
một bộ phận cán bộ, đảng viên suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá”; vẫn còn có cả cán bộ
lãnh đạo, quản lý, thậm chí là cán
bộ lãnh đạo cấp cao phai nhạt lý
tưởng, chưa nêu cao tinh thần
trách nhiệm, thiếu gương mẫu, sa
vào chủ nghĩa cá nhân, nói không
đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật
Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà
nước, nên đã vướng vòng lao lý,
đã bị khai trừ khỏi Đảng...

Hai là, với một Đảng Mácxít
Lêninnít như Đảng Cộng sản Việt
Nam, thì bảo vệ nền tảng tư tưởng
là một nội dung quan trọng; trong
đó, “bảo vệ vững chắc nền tảng tư
tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” luôn
là nhiệm vụ xuyên suốt, nhất quán
của tất cả các tổ chức cơ sở Đảng,
của tất cả mọi cán bộ, đảng viên
trong hệ thống chính trị. Cùng với
việc học tập, nghiên cứu, quán
triệt để hiểu sâu sắc chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
và vận dụng trong thực tiễn công
tác, đời sống, thì việc kịp thời nhận
diện, chủ động đấu tranh và bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
trước âm mưu, thủ đoạn “diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù
địch, phản động, cơ hội cũng là



34 BẢo VỆ nỀn tẢng tư tưởng CỦA ĐẢng

một “trận tuyến” đầy cam go, thử
thách, đòi hỏi sự kiên định, chủ
động và bản lĩnh của mỗi người.
Thông qua quá trình tự phê bình
và phê bình, kiểm tra và giám sát;
quá trình tự soi, tự sửa hằng ngày
của mỗi người, của mỗi tổ chức,
đội ngũ cán bộ, đảng viên nói
chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý,
người đứng đầu nói riêng đã có sự
chuyển biến sâu sắc trong nhận
thức đến hành động. 

Thực tế, việc nghiêm túc nhìn
nhận, đánh giá đúng thực trạng
công tác xây dựng và chỉnh đốn
Đảng, nhất là trong hơn 35 năm
đổi mới và hội nhập quốc tế chính
là nhằm từng bước sàng lọc, đưa
ra khỏi Đảng những người phai
nhạt lý tưởng cộng sản, suy thoái,
biến chất, vi phạm kỷ luật Đảng, vi
phạm pháp luật... làm cho Đảng
trong sạch, vững mạnh. Cho nên,
càng tăng cường công tác xây
dựng và chỉnh đốn Đảng; chủ động
đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng/bảo vệ chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
thì càng góp phần nâng cao năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
Đảng, để Đảng xứng đáng với
niềm tin và sự kỳ vọng của nhân
dân, chứ không phải là vì công tác
xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã
“thất bại”.

Vì thế, mọi sự xuyên tạc, phủ
nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của
Đảng để đòi đa nguyên, đa đảng
đối lập ở Việt Nam; đòi từ bỏ con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam đều là những luận điệu
phản động. Cùng với đó, những
nhận định bôi đen sự thật khi cho
rằng, sau hơn hơn 90 năm lãnh
đạo sự nghiệp cách mạng Việt
Nam, thì Đảng chính là “nguồn
gốc”/là nguyên nhân của những
thất bại; đồng thời, hai công tác
luôn được Đảng “kêu gào” phải
đẩy mạnh, phải tăng cường là
“xây dựng và chỉnh đốn Đảng” và
“bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh/nền tảng tư
tưởng của Đảng” đều “thất bại”
cũng không phải là sự thật, mà đó
chính là những luận điệu thâm
độc nhằm chia rẽ sự đoàn kết,
thống nhất trong Đảng; chia rẽ
mối quan hệ gắn bó giữa Đảng
với nhân dân và chia rẽ khối đại
đoàn kết toàn dân tộc!

Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân cần
phải nhận diện đúng về những luận
điệu phản động nêu trên, để không
chỉ nâng cao cảnh giác, nâng cao
bản lĩnh chính trị, góp phần củng cố
niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của
Đảng mà còn phải tiếp tục kiên định
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh
đạo của Đảng; đồng thời, chủ động
đấu tranh với những âm mưu, thủ
đoạn, chiêu trò “diễn biến hòa bình”
của các thế lực thù địch, phản động,
cơ hội!

TS. VăN THị THANH MAI
Ban Tuyên giáo TW
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Sáng 08/02, tại Trụ sở Trung
ương Đảng, Tổng Bí thư

Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc
họp của Ban Bí thư Trung ương
Đảng đánh giá tình hình thực hiện
Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8-12-
2021 của Ban Bí thư về việc tổ
chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và
Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31-12-
2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường các biện pháp bảo
đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm
Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh,
an toàn, tiết kiệm.

Kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cấp
ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm
túc triển khai Chỉ thị 11-CT/TW của
Ban Bí thư và Chỉ thị số 35/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường các biện pháp bảo đảm
đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm
2022, nhân dân vui Xuân đón Tết,
vừa phát triển sản xuất, vừa phòng,
chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn,
tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
nhấn mạnh, nhân dân cả nước

tỔng BÍ thư ngUYễn PhÚ tRỌng 
ChỦ tRÌ CUỘC hỌP CỦA BAn BÍ thư ĐÁnh giÁ
CÔng tÁC tỔ ChỨC tẾt nhÂM DẦn nĂM 2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư
đánh giá công tác tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. Ảnh: PV
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đón Tết vui tươi, lành mạnh, không
khí đoàn kết, tương thân tương ái,
tuyệt đối an toàn, đồng tình và
càng tin tưởng vào Đảng. “Chỉ là
một việc tổ chức Tết nhưng có thể
rút ra được những kinh nghiệm rất
quý”, Tổng Bí thư nói.

Ban Bí thư Trung ương Đảng
chỉ đạo ngay sau kỳ nghỉ Tết, các
cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện
nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng
đưa các hoạt động trở lại bình
thường, đảm bảo hoạt động công
vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt
nhu cầu của nhân dân; không để
xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ
là công việc, làm ảnh hưởng đến
hoạt động sản xuất, kinh doanh của
người dân và doanh nghiệp. Các
cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc trong sản xuất,
kinh doanh; hỗ trợ kịp thời cho
người dân, doanh nghiệp theo đúng
chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước. Tổ chức thực hiện
hiệu quả Kết luận số 20-KL/TW,
ngày 16-10-2021 của Trung ương
về kinh tế - xã hội năm 2021-2022,
các nghị quyết của Quốc hội và
Chính phủ về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách
năm 2022.

Các cấp ủy, chính quyền tập
trung triển khai thực hiện quyết liệt,
hiệu quả Chương trình phòng,
chống dịch COVID-19 (năm 2022-
2023) theo Kết luận số 25-KL/TW,
ngày 30-12-2021 của Bộ Chính trị;
trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu
quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11-10-2021 của Chính phủ “Quy
định tạm thời thích ứng an toàn, linh

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”; chuẩn bị các điều kiện
cần thiết, phương án cụ thể để tổ
chức cho trẻ mầm non, học sinh
tiểu học, trung học cơ sở, trung học
phổ thông, học sinh, sinh viên trở lại
trường học, bảo đảm an toàn
phòng, chống dịch COVID-19; tăng
cường công tác bảo đảm an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy
mạnh công tác phòng, chống tội
phạm, nhất là tội phạm ma túy,
đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác.

Về nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải
tiếp tục dự báo tình hình, nắm chắc
các khả năng tình huống có thể xảy
ra để có biện pháp đối phó, không
chủ quan. Sau khi ăn Tết xong, tiếp
tục triển khai chỉ đạo thực hiện Chỉ
thị 11 của Ban Bí thư và Chỉ thị số
35/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, phòng, chống dịch không để
tái phát; tổ chức cho học sinh đến
trường phải tuyệt đối an toàn. Các
nhiệm vụ trọng tâm đã nêu ra phải
triển khai thực hiện. Từng cơ quan,
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ,
phải lập kế hoạch cụ thể của năm
2022, làm một cách bài bản, có
chương trình, lộ trình, phân công,
kiểm tra và yêu cầu thời hạn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
chỉ rõ, phải phát huy vai trò của các
cơ quan tham mưu, nắm được
việc, tổ chức phối hợp chặt chẽ;
đồng thời cần quan tâm đến công
tác mặt trận, tư tưởng, văn hóa,
báo chí; tăng cường đi cơ sở phải
có kết quả thiết thực, giải quyết,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

TTXVN
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Ngay khi các cuộc tranh chấp
lao động và đình công xảy ra,

tổ chức công đoàn đã nhanh chóng
vào cuộc, nỗ lực cùng chính quyền
và các ban ngành tập trung đồng
hành, đối thoại, thương lượng giải
quyết sự việc.

Trực tiếp tìm hiểu sự việc, trao
đổi với công nhân và thương
lượng với doanh nghiệp, các cán
bộ công đoàn đều khẳng định các
kiến nghị, yêu cầu của công nhân
là chính đáng. Người lao động
cần được hưởng mức thu nhập,
đãi ngộ xứng đáng và có môi
trường làm việc thuận lợi để tái

sản xuất sức lao động, gắn bó lâu
dài với doanh nghiệp.

Hiện mặt bằng lương công
nhân ở Nghệ An còn thấp so với
công việc cùng ngành nghề ở
các khu vực khác như Thành phố
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc
Ninh… Tuy nhiên, trong bối cảnh
dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề
đến các hoạt động sản xuất kinh
doanh thì việc kiến nghị tăng
lương, bảo đảm các chế độ phúc
lợi cho công nhân là chính đáng
nhưng phải tiến hành thông qua
các tổ chức và phải phù hợp với
quy định của pháp luật. Nếu tình
trạng công nhân ngừng việc tự
phát lan rộng sẽ gây hệ lụy rất
lớn. Do đó, cơ quan chức năng,
chính quyền địa phương, tổ chức
công đoàn đang khẩn trương vào
cuộc, hỗ trợ doanh nghiệp và
người lao động để xây dựng quan
hệ lao động đúng luật, hài hòa và
bền vững.

Để chủ động ứng phó với diễn
biến tình hình quan hệ lao động,
phòng ngừa, tham gia giải quyết
hiệu quả các cuộc tranh chấp lao
động, ngừng việc tập thể đình

Công đoàn Nghệ An:
TÌM CÁC giẢi PhÁP hạn ChẾ 

Tranh ChẤP Lao động, đÌnh CÔng TrÊn đỊa bàn
Những ngày đầu năm

2022, trên địa bàn Nghệ An
diễn ra liên tiếp 4 vụ đình
công: Tại Khu Công nghiệp
Nam Cấm (1), trên địa bàn
huyện Diễn Châu (2), thành
phố Vinh (1). Dự báo trong
thời gian tới, quan hệ lao
động trên địa bàn toàn tỉnh
có thể diễn biến phức tạp,
tiềm ẩn nguy cơ cao về tranh
chấp lao động, ngừng việc
tập thể, đình công.
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công, đảm bảo quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của đoàn viên,
người lao động. Tại Hội nghị triển
khai giải pháp phòng ngừa, giải
quyết tranh chấp lao động ngày
19/02/2022 do Liên đoàn Lao động
tỉnh tổ chức, đồng chí Kha Văn
Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động
tỉnh nhấn mạnh: “Phát huy vai trò
là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo
vệ cho người lao động, Công đoàn
phải khẩn trương hành động.
Đồng thời đề nghị chính quyền, tổ
chức, ban, ngành các cấp tích cực
phối hợp tham gia, nhằm sớm ổn
định tình hình, góp phần đảm bảo
môi trường đầu tư và an ninh trật
tự trên địa bàn”.

Theo đó Liên đoàn Lao động
tỉnh đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động

huyện, thành, thị, Công đoàn ngành
thực hiện ngay một số nhiệm vụ,
giải pháp sau:

1. Khẩn trương, chủ động phối
hợp với chính quyền thành lập
các đoàn liên ngành đến làm việc
trực tiếp tại doanh nghiệp, trong
đó quan tâm các doanh nghiệp
FDI, doanh nghiệp có đông lao
động, để thăm hỏi đoàn viên, nắm
bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng,
kiến nghị của người lao động.

2. Rà soát các nội dung trong
quản lý lao động tại doanh nghiệp:
nội quy lao động, quy chế trả
lương, thưởng, các chế độ phụ
cấp, phúc lợi cho người lao động.
Đề nghị Doanh nghiệp khắc phục
ngay những hạn chế trong việc
ban hành các văn bản quản lý lao

Hội nghị triển khai giải quyết đình công. Ảnh: LĐLĐ
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động cũng như thực hiện đúng
pháp luật lao động.

3. Cung cấp số điện thoại của
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn
Lao động huyện, Công đoàn ngành
cho tất cả người lao động để tiếp
nhận phản ánh, kiến nghị của
người lao động.

Chỉ đạo chủ tịch công đoàn cơ
sở chủ động đề xuất đề xuất với
người sử dụng lao động tổ chức
Hội nghị người lao động năm
2022, tổ chức đối thoại nơi làm
việc theo định kỳ và đột xuất theo
Điều 63, 64 Bộ luật Lao động; Phối
hợp với người sử dụng lao động
lắp đặt hộp thư góp ý tại doanh
nghiệp để thu thập các kiến nghị
của người lao động.

4. Tổ chức tuyên truyền, tư
vấn pháp luật về các chế độ chính
sách liên quan đến người lao động
như Bộ luật Lao động, Luật Bảo
hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An
toàn vệ sinh lao động...

Nếu xảy ra ngừng việc tập thể,
đình công thì tập trung thực hiện
những nội dung sau:

5. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở
họp BCH Công đoàn mở rộng kịp
thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng,
kiến nghị của người lao động, phản
ánh với người sử dụng lao động
và Công đoàn cấp trên trực tiếp
cơ sở; giải thích cho người lao
động hiểu rõ về các chính sách
của doanh nghiệp.

6. Công đoàn cấp trên trực
tiếp cơ sở phối hợp với chính
quyền cùng cấp thực hiện giải
quyết đình công theo đúng thẩm
quyền quy định tại Quyết định
số 29/QĐ/2021/QĐ-UBND ngày
22/9/2021 về việc ban hành quy
chế phối hợp giải quyết việc đình
công không đúng trình tự thủ tục
do pháp luật quy định trên địa bàn
tỉnh Nghệ An.

7. Khi xảy ra tranh chấp lao
động, ngừng việc tập thể kịp thời
phối hợp với các cơ quan chức
năng hỗ trợ, hướng dẫn công đoàn
cơ sở, người lao động, người sử
dụng lao động đối thoại, thương
lượng giải quyết, xử lý nhanh nhất,
không để xảy ra ngừng việc tập thể
kéo dài, lây lan.

Giải pháp xây dựng, củng cố
niềm tin của người lao động đối với
doanh nghiệp được cán bộ các
cấp Công đoàn Nghê An xác định
cho hoạt động tuyên truyền trong
thời gian tới. Đây là một giải pháp
có tính căn cơ và bền vững, được
tạo nên bởi sự minh bạch thông
tin, tăng cường đối thoại, phát huy
dân chủ, thiết lập kỉ cương để
người lao động tin tưởng và gắn
bó, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Đặc biệt cần chú trọng nâng cao
vai trò của tổ chức công đoàn cơ
sở, với vai trò là người đại diện, sứ
giả, cầu nối giữa người lao động
và chủ doanh nghiệp.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 
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Từ thực tế diễn biến tình hình
dịch COVID-19 trên thế giới

và tại Việt Nam, đồng thời, qua
thời gian triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch kể từ đầu năm
2020 đến nay, có thể rút ra các bài
học kinh nghiệm trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19 tại
Việt Nam như sau:

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tập
trung, đồng bộ, thống nhất, xuyên
suốt và nhất quán từ Trung ương
đến địa phương; huy động cả hệ
thống chính trị và phối hợp chặt
chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan;
phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc; huy động các nguồn
lực trong, ngoài nước, nguồn lực
của Nhân dân và doanh nghiệp
tham gia công tác phòng, chống
dịch; lấy người dân là trung tâm,
là chủ thể trong phòng, chống
dịch; coi trọng dân, chăm lo cho
dân, vận động Nhân dân; chiến
thắng dịch bệnh là chiến thắng
của Nhân dân.

Thứ hai, triển khai sớm, chủ
động và đặc biệt là kiên định với
biện pháp chống dịch đã đề ra từ

đầu và xuyên suốt các giai đoạn
là “chủ động ngăn chặn - phát hiện
sớm - cách ly kịp thời - khoanh
vùng gọn - dập dịch triệt để - điều
trị hiệu quả”.

Thứ ba, vai trò quan trọng của
bài học theo phương châm “bốn
tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng
tại chỗ, phương tiện và vật tư tại
chỗ, hậu cần tại chỗ), chú trọng
vai trò chủ động của chính quyền
các địa phương. Thực hiện phân
cấp, phân quyền, phát huy tính
chủ động sáng tạo trong tổ chức
thực hiện ở các cấp, nhất là cấp
cơ sở.

Thứ tư, bám sát thực tiễn, nắm
chắc tình hình, làm tốt công tác
dự báo, căn cứ dữ liệu khoa học
để đưa ra các biện pháp phù hợp,
kịp thời, hiệu quả. Chủ động xây
dựng các kịch bản, phương án
chống dịch từ sớm, toàn diện,
đồng bộ ở mức cao nhất có thể.

Thứ năm, minh bạch trong việc
cung cấp thông tin, truyền thông,
tạo được sự tham gia, hưởng ứng
tích cực, đồng thuận của người

Bài học kinh nghiệm
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2020 ĐẾN NAY
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dân trong công tác phòng, chống
dịch bệnh.

Thứ sáu, nâng cao uy tín, vị thế
của Việt Nam trên trường quốc tế
thông qua các hoạt động chia sẻ
thông tin, hợp tác và hỗ trợ quốc tế
trong phòng chống dịch COVID-19. 

Thứ bảy, huy động tổng lực
ngành y tế; thiết lập hệ thống
chăm sóc, điều trị giảm tử vong,
hình thành trạm y tế lưu động để
cung cấp các dịch vụ y tế cho
người dân từ sớm, từ xa, ngay tại
cơ sở; thực hiện chiến lược linh
hoạt, hiệu quả trong việc xét
nghiệm, điều trị, cách ly.

Thứ tám, đảm bảo vừa chống
dịch hiệu quả vừa phát triển kinh
tế. Tất cả các hoạt động phòng,
chống dịch trong lĩnh vực y tế,
cũng như trong kiểm soát biên
giới, quản lý người nhập cảnh,
bảo hộ công dân... đều tạo điều
kiện để thực hiện thắng lợi mục
tiêu kép mà Chính phủ đề ra.

Thứ chín, bảo đảm công tác
an sinh xã hội đối với người dân
trong vùng dịch, nhất là ở khu
vực đang thực hiện cách ly,
phong tỏa để người dân yên tâm,
thực hiện tốt các quy định về
phòng, chống dịch. 

Để tiếp tục lan tỏa quyết tâm
phòng, chống dịch COVID-19 của
cả hệ thống chính trị, trong thời
gian tới, công tác tuyên truyền cần
tập trung một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền
sâu rộng để các tầng lớp nhân
dân nhận thức rõ về tình hình dịch
bệnh COVID-19 trên thế giới, khu
vực và trong nước; đồng lòng, tin
tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo
phòng, chống dịch quyết liệt của
Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ
Y tế, các cơ quan chức năng và
các địa phương. Từ đó, nâng cao
ý thức trách nhiệm, chấp hành
nghiêm các quy định về phòng,
chống dịch của người dân.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền vận
động Nhân dân đồng lòng thực
hiện tốt phương châm phòng,
chống dịch “5K + vaccine + công
nghệ”, để bảo đảm an toàn cho
bản thân, gia đình và toàn xã hội.

Ba là, đẩy mạnh hoạt động
tuyên truyền đối ngoại về thành
tựu phòng, chống dịch của Việt
Nam, đặc biệt thông tin về chính
sách hỗ trợ phòng, chống dịch
đến cộng đồng doanh nghiệp và
nhà đầu tư nước ngoài.

Bốn là, nắm bắt tình hình tư
tưởng, tâm trạng của người dân,
kịp thời thông tin định hướng đúng
dư luận; đồng thời đấu tranh,
phản bác các quan điểm sai trái,
ngăn chặn và xử lý nghiêm các
thông tin xấu độc, tin giả, tin không
được kiểm chứng về tình hình
dịch bệnh COVID-19.

TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT NGHỆ AN



Thực trạng hiện nay
Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

đang có nhiều diễn biến hết sức
phức tạp với tổng số ca mắc
COVID-19 tăng đáng kể, tính từ
ngày 05/02 đến ngày 15/02 là trên
20.000 ca nhiễm, tăng gấp 10 lần

so với 10 ngày trước đó. Lũy kế từ
đầu mùa dịch đến sáng ngày 17/02
trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận
40.369 ca mắc COVID-19. Nghệ
An đã nhiều lần đứng trong tốp 10
của cả nước về số người mắc
COVID-19, thậm chí có ngày tỉnh
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nghỆ An tĂng Cường CÁC BiỆn PhÁP PhÒng
ChỐng DỊCh CoViD-19 tRong tÌnh hÌnh MỚi

Sau một thời gian cơ bản được kiểm soát thì những
ngày gần đây các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh
đã tăng lên một cách đột biến. Thực tế này đang đặt ra
những yêu cầu mới trong công tác phòng chống dịch
bệnh đối với ngành Y tế nói riêng và các cấp, các ngành
liên quan nói chung cũng như sự cần thiết về việc tăng
cường các biện pháp phòng chống dịch trong toàn tỉnh.

Đồng chí Đậu Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Y tế kiểm tra công tác
phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Hoa
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ta đứng thứ 2 trong cả nước; số ca
cộng đồng đã lên đến hàng trăm.
Trước đây các ca cộng đồng chỉ rải
rác ở một số huyện nhưng thời
gian gần đây đã phủ kín gần như
tất cả các huyện, thành phố, thị xã.
Đặc biệt là từ sau Tết, học sinh và
giáo viên trở lại trường, số ca F0
liên tục gia tăng. Tính đến 9h ngày
17/02 trên địa bàn tỉnh ghi nhận
534 giáo viên F0 và 3.748 học sinh
F0, làm gián đoạn việc dạy và học
ở nhiều trường, một số huyện,
trường, lớp đã chuyển từ dạy trực
tiếp sang trực tuyến. Nếu không
kiểm soát kịp thời thì dịch sẽ lây lan
nhanh trong trường học.

Cấp độ dịch ngày càng nóng
lên, tính đến 9h ngày 17/02 trên địa
bàn tỉnh có 122 xã, phường, thị
trấn cấp độ 4; có 77 xã, phường,
thị trấn cấp độ 3; có 157 xã,
phường, thị trấn cấp 2 và còn lại
xã, phường, thị trấn cấp độ 1.

Toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác
chăm sóc và điều trị bệnh nhân
(điều trị tầng 1 tại cơ sở thu dung
tuyến huyện, điều trị tầng 2 tại các
bệnh viện dã chiến, điều trị tầng 3
tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh
viện HNĐK tỉnh. Toàn tỉnh có gần
18.000 ca không có triệu chứng và
triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà).
Tính đến ngày 15/02, đã có 16.699
bệnh nhân  khỏi bệnh (chiếm 47%).

Tỉnh đã triển khai rộng rãi chiến
dịch tiêm chủng mùa Xuân tại tất
cả các địa phương trên toàn tỉnh
bắt đầu từ ngày 28/01/2022. Tỉnh

đã thực hiện phân bổ 378.150 liều
vắc-xin trong dịp này và tính đến
ngày 16/2/2022 đã tiêm được
426.909 mũi tiêm. Trong đó mũi 1
là 10.988 mũi, mũi 2 là 20.549 mũi,
mũi bổ sung là 364.733 mũi, mũi
nhắc lại là 30.639.Trong chiến dịch
tiêm chủng mùa Xuân này, các địa
phương và ngành Y tế đã phối
hợp và tổ chức thường xuyên các
điểm tiêm chủng trước trong và
sau Tết; tuy nhiên vẫn còn một số
chính quyền địa phương chưa
thực sự vào cuộc một cách quyết
liệt, cùng với đó nhiều đối tượng
tiêm đủ tiêu chuẩn nhưng không
đến các điểm tiêm trong dịp Tết.
Tính đến thời điểm này, lũy tích số
người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ
mũi cơ bản: 2.007.257 người (đạt
tỷ lệ 102,4% người từ đủ 18 tuổi
trở lên và đạt 60,3% dân số tỉnh
Nghệ An). Số người tiêm ít nhất 1
mũi là 2.020.637 người (đạt tỷ lệ
103,1% người từ đủ 18 tuổi trở lên
và đạt 60,7% dân số tỉnh Nghệ An).
Số người tiêm mũi bổ sung/mũi
nhắc lại là 1.212.376 người (đạt tỷ
lệ 61,8% người từ đủ 18 tuổi trở
lên đã tiêm đủ mũi cơ bản). Đối với
tiêm trẻ 12-17 tuổi, số trẻ tiêm đủ
mũi (2 mũi Pfizer) là 267.844 người
(đạt tỷ lệ 97,6% số trẻ trong độ
tuổi); số trẻ tiêm ít nhất 1 mũi là
276.981 người (đạt tỷ lệ 100,8% số
trẻ trong độ tuổi).

Trong bối cảnh dịch diễn biến
phức tạp, công tác phòng, chống
dịch COVID-19 hiện gặp nhiều khó
khăn. Công tác quản lý, giám sát



người đi và trở về từ vùng dịch,
nhập cảnh có nhiều hạn chế trong
giai đoạn thích ứng, linh hoạt trong
phòng chống dịch. Dịch bệnh kéo
dài, các nguồn lực dần cạn kiệt,
cùng với đó là áp lực về giải quyết
việc làm và đảm bảo an sinh xã hội
đối với người trở về từ các vùng
dịch trên cả nước... Nghệ An với
đặc điểm địa bàn rộng, đời sống
của người dân còn khó khăn nên
việc triển khai cách ly y tế tại
nhà gặp nhiều bất cập như không
đủ điều kiện về cơ sở vật chất,
nhân lực cho công tác quản lý, lấy
mẫu; phát sinh các chi phí liên
quan đến công tác xét nghiệm, xử
lý rác thải lây nhiễm...

Tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch COVID -19 

Trước thực trạng trên, ngành Y
tế đã rà soát, bổ sung đầy đủ vật
tư, hóa chất, trang thiết bị, nguồn
nhân lực đảm bảo đáp ứng nhu
cầu chống dịch khi xảy ra dịch
bệnh trên địa bàn; đảm bảo đủ
lượng ôxy y tế; có phương án dự
trữ cơ số thuốc, máu, dịch truyền,
vật tư, hóa chất, thiết bị, bố trí cơ
số giường bệnh, phương tiện cấp
cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ
công tác điều trị, cấp cứu; xây
dựng phương án mở rộng năng
lực thu dung, điều trị của các cơ sở
y tế trên địa bàn. Đồng thời tham
mưu cho Ban chỉ đạo, Trung tâm
Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-
19 tỉnh yêu cầu các huyện, thành,
thị tiếp tục quán triệt, thực hiện
quyết liệt, toàn diện công tác

phòng, chống dịch COVID -19 theo
các quan điểm, chủ trương mới
của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc
gia, Bộ Y tế; Ban chỉ đạo tỉnh và Sở
Y tế; chủ động xây dựng kịch bản,
phương án đáp ứng phòng chống
dịch phù hợp với từng diễn biến cụ
thể trên địa bàn. 

Các huyện, thành, thị cần tăng
cường kiểm soát công dân từ các
địa phương khác trở về tỉnh, yêu
cầu bắt buộc thực hiện khai báo y
tế, tuân thủ 5K, áp dụng các biện
pháp theo dõi sức khỏe, phòng
chống dịch theo đúng quy định của
Bộ Y tế, UBND tỉnh; khuyến khích
người dân tự xét nghiệm; nếu có
biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19
như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế
tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông
báo ngay cho y tế địa phương để
được hướng dẫn, xét nghiệm và
xử trí theo quy định. Tăng cường
kiểm soát dịch, thực hiện giãn
cách, phân luồng tại các khu vực
tập trung đông người như chợ
truyền thống, chợ đầu mối, siêu thị,
trung tâm mua sắm, bến tàu, bến
xe, sân bay. Tiếp tục thực hiện
nghiêm quy định tạm dừng hoạt
động đối với các dịch vụ không
thiết yếu như karaoke, quán bar,
internet, trò chơi điện tử... Tổ chức
đánh giá và xác định các vùng có
nguy cơ dịch rất cao, nguy cơ cao
(cấp độ dịch cấp 3, 4) theo hướng
dẫn tại Quyết định số 218/QĐ-BYT
ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế.
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(Xem tiếp trang 50)
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Thời gian qua, trên địa bàn cả
nước nói chung và ở Nghệ An

nói riêng, dịch COVID-19 bùng
phát trở lại và diễn biến phức tạp
gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều
mặt của đời sống xã hội, trong đó
có ngành giáo dục. Kế hoạch năm
học, chương trình và nội dung giáo
dục phải thay đổi theo hướng chỉ
còn phần cốt lõi, trẻ em, học sinh,
sinh viên phải tạm dừng đến
trường, chuyển sang học trực
tuyến qua mạng internet, truyền
hình trong nhiều tháng liên tiếp đã
ảnh hưởng đến chất lượng giáo
dục, đào tạo; ảnh hưởng tới tư
tưởng, tâm lý của đội ngũ nhà giáo,
trẻ em, học sinh, sinh viên. 

Thực hiện chủ trương của Chính
phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngay
sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022 (ngày 09/02/2022) Sở
Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị
trực tuyến với tất cả các Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo các
huyện, thành, thị; Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc để bàn và thống
nhất các giải pháp tổ chức dạy học.
Để tiếp tục thực hiện các giải pháp
đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại
trường học trực tiếp, trong bối cảnh
các ca F0 tăng nhanh sau kỳ nghỉ Tết

Nguyên đán; Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo giao Trưởng phòng Giáo
dục và Đào tạo các huyện, thành
phố, thủ trưởng các đơn vị, trường
học trực thuộc Sở thực hiện đồng bộ
các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, các
đoàn thể trong nhà trường rà soát,
liên hệ những học sinh chưa đến
lớp, tìm hiểu rõ lý do, tiếp tục tuyên
truyền, vận động cha mę học sinh
cho con em đến lớp, đảm bảo huy
động tối đa học sinh đến trường,
giúp các em theo kịp chương trình
môn học theo quy định. Kịp thời nắm
tình hình, giúp đỡ học sinh gặp khó
khăn, không để học sinh nào bỏ học.
Những học sinh không đến trường
học trực tiếp vì lý do đặc biệt, hiệu
trưởng nhà trường sắp xếp lớp,
phân công giáo viên tổ chức dạy học
bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện nghiêm túc, linh
hoạt, khoa học hơn nữa việc phân
luồng học sinh trước khi đến lớp
và sau khi ra về. Đồng thời, thực
hiện nghiêm túc các văn bản chỉ
đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch tỉnh, ngành Y tế về công tác
phòng, chống dịch COVID-19. Cử
cán bộ y tế hoặc giáo viên kiêm
nhiệm làm đầu mối phối hợp chặt

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
với công tác đảm bảo điều kiện cho học sinh 

học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
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chẽ với chính quyền, y tế địa phương
trong công tác phòng, chống dịch
COVID-19, đặc biệt là việc xử lý
những trường hợp nghi nhiễm xảy
ra trong trường học.

Thực hiện tốt công tác tư vấn
tâm lý học sinh, giúp học sinh vượt
qua khó khăn trong thời gian dài
học trực tuyến để sớm ổn định tâm
lý khi trở lại học trực tiếp. Phối hợp
chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong
việc quản lý các em trong thời gian
từ nhà đến trường và từ trường về
nhà, không để các em tập trung tại
các nơi công cộng, quán; thực
hiện nghiêm nguyên tắc “Một cung
đường hai điểm đến”.

Các cơ sở giáo dục tổ chức tuân
thủ các quy định trong cuốn Sổ tay
bảo đảm an toàn phòng, chống dịch

COVID-19 trong trường học, tài liệu
vừa được Bộ GDĐT sửa đổi, bổ
sung nhằm bảo đảm phù hợp với
công tác tổ chức dạy học trong tình
hình mới. Phối hợp với phụ huynh
hướng dẫn, giúp đỡ trẻ mầm non,
học sinh tiểu học thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19
và các bệnh lây truyền qua đường
hô hấp tại nhà.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục
và Đào tạo cũng lưu ý: Trong những
ngày đầu học sinh quay lại học trực
tiếp tại cơ sở giáo dục, cần dành
lượng thời gian phù hợp để học
sinh làm quen trở lại với việc học
trực tiếp. Tăng cường sự tương
tác, gắn kết giữa các học sinh trong
lớp học; tuyệt đối không được để
xảy ra việc kỳ thị đối với các trường
hợp không may bị F0.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An thăm, chúc Tết và động viên học sinh,
giáo viên Trường THCS Đặng Thai Mai (TP Vinh, Nghệ An)

trong buổi đầu tiên tới trường sau Tết. Ảnh: ...
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Các trường tiếp tục tổ chức dạy
học các nội dung cơ bản, cốt lõi
theo các văn bản hướng dẫn điều
chỉnh nội dung dạy học của Bộ
Giáo dục và Đào tạo phù hợp với
điều kiện của nhà trường và đối
tượng học sinh, tránh gây áp lực,
quá tải đối với học sinh; tổ chức ôn
tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến
thức phù hợp với các nhóm đối
tượng học sinh có điều kiện học
trực tuyến khác nhau ngay trong
nội dung dạy học chính khóa, nhất
là đối với học sinh không được học
qua truyền hình, học sinh chuyển
trường do phải di chuyển nơi cư trú
để phòng, tránh dịch bệnh.

Việc kiểm tra, đánh giá định kì
theo hình thức trực tiếp tại trường
cần được thực hiện sau một thời
gian học sinh đã được ôn tập, củng
cố, bổ sung nội dung kiến thức.
Riêng đối với học sinh lớp 12, các
cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch
hoàn thành năm học 2021 - 2022
trước ngày 30/6/2022, đảm bảo
phù hợp với kế hoạch tổ chức Kỳ
thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông
năm 2022.

Các trường triển khai các nội
dung, biện pháp phòng, chống dịch
và xử lý các tình huống phát sinh kịp
thời và hiệu quả theo các phương
án, kịch bản đã được Ủy ban nhân
dân tỉnh phê duyệt và chỉ đạo; tổ
chức tuyên truyền, tập huấn, diễn
tập cho giáo viên, học sinh, cha mẹ
học sinh để tạo sự đồng thuận cho
trẻ em mầm non, học sinh đến
trường, đảm bảo an toàn; không

chủ quan, xem nhẹ việc phòng dịch
nhưng cũng không thực hiện căng
thẳng quá mức cần thiết, ảnh hưởng
tới việc học tập và sinh hoạt của học
sinh. Các trường phối hợp chặt chẽ
với phụ huynh để quản lý học sinh
học tập ở nhà, học tập ở trường
cũng như việc đi lại hàng ngày từ
nhà đến trường và ngược lại; theo
dõi, quản lý sức khỏe của học sinh
để phòng ngừa, phát hiện sớm các
trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo
Nghệ An tiếp tục làm tốt công tác
tuyên truyền để mỗi một giáo viên và
học sinh, phụ huynh hiểu và đồng
hành cùng ngành về chủ trương dạy
học trực tiếp tại trường. Đồng thời
thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về
Sở tình hình tổ chức hoạt động dạy
học trực tiếp tại địa phương, những
khó khăn vướng mắc, những việc
bất thường phát sinh để kịp thời tháo
gỡ, xử lý trong quá trình triển khai
thực hiện trước 16 giờ thứ Sáu hàng
tuần, cùng phối hợp giải quyết
những tình huống bất thường xẩy ra. 

Với sự quyết tâm cao của ngành
giáo dục, sự quan tâm chỉ đạo sát
sao của các cấp, các cấp, các
ngành, sự đồng thuận của các bậc
phụ huynh, ngành Giáo dục đang
nỗ lực hết mình để đưa trẻ đến
trường học tập trực tiếp tại các nhà
trường, trong bối cảnh thích ứng,
phù hợp với tình hình mới, giúp các
em học sinh yên tâm học tập trực
tiếp tại các nhà trường. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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1. Chiều tối 04/02/2022, tại
thành phố Vinh, đồng chí Phạm
Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị,
Thủ tướng Chính phủ chủ trì
cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự
án cao tốc Bắc - Nam phía Đông
giai đoạn 2017 - 2020, đoạn từ
tỉnh Ninh Bình đến tỉnh Thừa
Thiên Huế. Cùng chủ trì cuộc họp
có đồng chí Lê Văn Thành - Ủy
viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng
chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch
UBND tỉnh Nghệ An khẳng định,
trong thời gian qua, tỉnh đã tập
trung quyết liệt, nhất là công tác
giải phóng mặt bằng. Đến nay,
đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu cơ bản
hoàn thành công tác giải phóng
mặt bằng, riêng đoạn Diễn Châu -
Bãi Vọt hiện còn 353m chưa GPMB,
chủ yếu liên quan đến di dời các
công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh
hưởng bởi dự án. Tuy nhiên, tỉnh
sẽ quyết tâm phối hợp với các bộ,
ngành để hoàn thành công tác này
trong thời gian sớm nhất. Về công
tác xây dựng tái định cư, trên địa
bàn tỉnh có 27 dự án, 606 hộ dân
phải di dời nhưng có 9 dự án quy
mô dưới 10 tỷ đồng và 10 - 20 hộ
dân phải di dời. Về mỏ vật liệu,
Nghệ An đảm bảo các điều kiện để

cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các
nhà thầu. Trong tháng 3/2022 sẽ
trình HĐND tỉnh thực hiện chuyển
đổi mục đích sử dụng rừng để
Ban quản lý dự án 6 có điều kiện
có nguồn đất phục vụ bồi đắp các
đoạn xung yếu.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính biểu
dương Bộ GTVT với vai trò là cơ
quan chủ trì dự án đã hoàn thành
công tác quy hoạch trong năm
2021; chỉ đạo giải ngân các nguồn
vốn được bố trí cơ bản hoàn thành;
phối hợp với các địa phương để
thực hiện công tác GPMB, bố trí tái
định cư để người dân ổn định cuộc
sống. Đồng thời, biểu dương các
địa phương, ban quản lý, nhà thầu,
nhà tư vấn đã có nhiều cố gắng, nỗ
lực vượt qua khó khăn, đảm bảo
tiến độ của dự án. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính
yêu cầu các địa phương phải
quản lý nguyên vật liệu, tạo điều
kiện mặt bằng, đảm bảo không
gian cho nhà thầu thi công. Khi
đường hoàn thành thì phải quản
lý không gian, quy hoạch không
gian phát triển cho hiệu quả. Các
địa phương phải rà soát, kiểm tra
các mỏ vật liệu, nếu hết hạn thì
phải thu hồi để giao cho ban quản
lý dự án và các nhà thầu. 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA TỈNH 
THÁNG 02/2022
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Thủ tướng Chính phủ giao Bộ
Tài nguyên và Môi trường nghiên
cứu để tham mưu sửa tận gốc các
bất cập về những quy định liên
quan đến quản lý mỏ nguyên vật
liệu, đảm bảo đúng luật, phù hợp
thực tiễn cuộc sống, không thất
thoát tài sản của Nhà nước, không
gây phiền hà cho người dân và
doanh nghiệp, tạo thế chủ động để
thực hiện các dự án tốt hơn; chống
tiêu cực, tham nhũng. 

Đặc biệt, người đứng đầu Chính
phủ nhấn mạnh, các địa phương
cần tiếp tục quan tâm, vận động
người dân di dời tái định cư với
quan điểm phải thực hiện bằng
được mục tiêu người dân khi tái
định cư có đời sống vật chất, tinh
thần tốt hơn nơi ở cũ, năm sau
phải tốt hơn năm trước. Đây cũng
là tiền đề, cơ sở, động lực để vận
động người dân tiếp tục tham gia
các dự án khác. Song mặt khác,
trong quá trình tái định cư, ai vi
phạm pháp luật thì phải xử lý. 

2. Sáng 03/02/2022 (ngày 3
tháng Giêng năm Nhâm Dần),
đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy
viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND
tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Nhà
giáo Nhân dân, Tiến sỹ Lê Văn
Phớt - nguyên Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Tiến sỹ Lê Văn Phớt sinh năm
1943 tại xã Thanh Lĩnh, huyện
Thanh Chương, hiện sinh sống tại

thành phố Vinh. Ông là một trí thức
tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự
nghiệp giáo dục, được Đảng, Nhà
nước tặng thưởng nhiều danh hiệu
cao quý như: Huy chương chống
Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân
chương Lao động hạng Ba, Huy
hiệu 55 tuổi Đảng (2020), danh
hiệu Nhà giáo nhân dân.

Trong không khí đầm ấm, thân
tình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái
Thanh Quý bày tỏ trân trọng những
đóng góp, tâm huyết của Nhà giáo
Nhân dân Lê Văn Phớt khi còn
đương chức cũng như lúc đã về
hưu đối với sự nghiệp trồng người,
các phong trào khuyến học, hoạt
động của Hội Cựu giáo chức; chúc
Nhà giáo Nhân dân Lê Văn Phớt
cùng đại gia đình năm mới mạnh
khỏe, hạnh phúc.

3. Sáng 08/02/2022 tỉnh Nghệ
An tổ chức phát động Tết trồng
cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Xuân Nhâm Dần 2022 tại Di tích
quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng
Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng
Thông, huyện Hưng Nguyên.

Trước giờ tổ chức lễ phát động,
đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Quân
khu 4 đã thành kính dâng hoa,
dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô
hạn công lao to lớn của Tổng Bí
thư Lê Hồng Phong đối với phong
trào cách mạng giải phóng dân tộc.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch
Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng
cây, làm cho đất nước càng ngày
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càng Xuân”, “Tết trồng cây đời đời
nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành
phong trào quần chúng sâu rộng,
một nét đẹp truyền thống của dân
tộc Việt Nam. Phát huy truyền
thống tốt đẹp của Tết trồng cây,
ngày 26/1/2022, UBND tỉnh đã ban
hành kế hoạch về tổ chức phát
động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn
Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Trong sáng 8/2, các đồng chí
lãnh đạo tỉnh, Quân khu 4, huyện
Hưng Nguyên, xã Hưng Thông đã

trồng cây tại khuôn viên Di tích
Quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí
thư Lê Hồng Phong; qua đó góp
phần tô điểm, làm đẹp thêm cảnh
quan di tích, đồng thời khởi đầu
cho phong trào trồng cây, gây rừng
của tỉnh trong năm 2022. Năm nay,
do tình hình dịch COVID-19 diễn
biến phức tạp, tỉnh Nghệ An không
tổ chức phần lễ. Chương trình
được thực hiện thiết thực, tiết
kiệm, đề cao tính hiệu quả.

BAN BIÊN TẬP

Thực hiện nghiêm và đầy đủ các
biện pháp phòng chống dịch theo
từng cấp độ dịch phù hợp theo quy
định của UBND tỉnh. 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm
vắc-xin phòng COVID-19 cho người
dân trong độ tuổi chỉ định, kể cả
đối tượng ở các địa phương khác
về sinh sống trên địa bàn; khẩn
trương hoàn thành việc tiêm mũi
bổ sung theo kế hoạch, đảm bảo
tiêm chủng an toàn theo các quy
định và hướng dẫn của Bộ Y tế,
đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng
cho đối tượng là người từ 50 tuổi
trở lên, người mắc bệnh nền; tăng
cường công tác truyền thông dưới
nhiều hình thức, đa dạng. Chủ
động triển khai các Trạm Y tế lưu
động tại các xã, phường, thị trấn để

hướng tới triển khai chăm sóc, theo
dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.  

Đối với các trường tổ chức học
trực tiếp, các đơn vị phải nâng cao
ý thức thường trực trong việc
phòng, chống dịch bệnh COVID-19
cho học sinh, sinh viên. Cán bộ,
giáo viên, học sinh, sinh viên thực
hiện nghiêm túc, triệt để yêu cầu
5K. Khi xuất hiện ca dương tính
COVID-19, khẩn trương báo cáo
cho cơ quan y tế địa phương, phối
hợp cách ly ngay F0. Vệ sinh môi
trường, phun khử khuẩn những nơi
F0 có đến, ở, đi qua (phòng học,
hành lang lớp học, nhà vệ sinh...).
Lập danh sách những người có
tiếp xúc gần với F0 (viết tắt là F1)
để phối hợp trong việc cách ly, lấy
mẫu xét nghiệm theo quy định.

SỞ Y TẾ

nghỆ An tĂng Cường CÁC BiỆn PhÁP...
(Tiếp theo trang 44)
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Hội nghị Bộ trưởng Chương
trình khu vực Đông Nam Á

(SEARP) của Tổ chức Hợp tác và
Phát triển kinh tế (OECD) khai mạc
tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Hội
nghị đã chứng kiến lễ ký kết Biên
bản ghi nhớ (MOU) ASEAN - OECD
giữa hai Tổng Thư ký ASEAN và
OECD. 

Phát biểu tại Phiên thảo luận
quan trọng về chủ đề “Xây dựng
một ASEAN thông minh hơn vì
một tương lai bao trùm” và “Bảo
đảm phục hồi xanh hướng tới một
ASEAN tự cường hơn”, Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề
xuất 03 lĩnh vực hợp tác nhằm
tăng cường quan hệ đối tác OECD
và ASEAN trong thời gian tới bao
gồm: (i) OECD tiếp tục hỗ trợ, phối
hợp tư vấn chính sách cho ASEAN
và các nước khu vực trong quá
trình chuyển đổi số; (ii) bảo đảm

mọi người dân được hưởng lợi từ
số hóa, được đào tạo và tiếp cận
công nghệ số, trong đó chú trọng
đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân
lực, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa,
nhỏ và siêu nhỏ trong chuyển đổi
số, tăng cường quan hệ đối tác
công - tư; (iii) OECD tăng cường
hợp tác, hỗ trợ ASEAN phát triển
nền kinh tế ít carbon, thực hiện các
cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các
bên tham gia Công ước khung của
Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu
(COP26) hướng đến tương lai
xanh hơn và bền vững hơn.

Tại Hội nghị, Việt Nam và
Australia chính thức tiếp nhận vai
trò đồng Chủ tịch Chương trình
SEARP nhiệm kỳ 2022 - 2025 từ
Thái Lan và Hàn Quốc. Phát biểu
ngay sau khi đảm nhận trọng trách
này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi
Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam

KẾT QUẢ CHUYẾN THAM DỰ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÔNG NAM Á VÀ THĂM CHÍNH THỨC

HÀN QUỐC CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
BÙI THANH SƠN

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc
Chung Eui-yong, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai Chương trình khu
vực Đông Nam Á (SEARP) của Tổ chức Hợp tác và Phát
triển kinh tế (OECD) và thăm chính thức Hàn Quốc từ
ngày 09 - 11/02/2022.



sẽ phối hợp chặt chẽ với Australia,
Ban Thư ký OECD và các thành
viên tiếp tục thúc đẩy hoạt động của
SEARP nhằm đóng góp thiết thực
cho phục hồi và phát triển kinh tế
khu vực, với phương châm xuyên
suốt là đặt người dân ở vị trí trung
tâm của phục hồi và phát triển.

Trong dịp này, Bộ trưởng Bộ
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm
chính thức Hàn Quốc. Đây là chuyến
thăm có ý nghĩa quan trọng, là sự
kiện đầu tiên trong chuỗi các hoạt
động Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan
hệ ngoại giao giữa hai nước (1992
- 2022). Đây cũng là chuyến thăm
đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Việt Nam tới Hàn Quốc trong
vòng 5 năm qua. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm,
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã hội
kiến với Tổng thống Hàn Quốc
Moon Jae-in; hội đàm với Bộ trưởng
Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-
yong; tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị
Hàn - Việt, Chủ tịch Hiệp hội phát
triển văn hóa Hàn Quốc; thăm và
nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán
Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại các
buổi làm việc, Bộ trưởng khẳng
định Việt Nam coi trọng, mong
muốn phát triển hơn nữa quan hệ
với Hàn Quốc và sẽ hoàn thành tốt
vai trò nước điều phối quan hệ
ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2021
- 2024. Đồng thời, bày tỏ mong
muốn Việt Nam và Hàn Quốc tiếp
tục phối hợp, thể hiện lập trường
tích cực trong việc duy trì hòa bình,
ổn định, trật tự pháp lý trên biển,

tôn trọng tự do hàng hải, hàng
không, giải quyết tranh chấp tại
Biển Đông bằng biện pháp hòa
bình trên cơ sở luật pháp quốc tế,
trong đó có UNCLOS 1982; tiếp
tục ủng hộ việc xây dựng COC
thực chất, hiệu quả, phù hợp với
luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Về chuyến thăm chính thức
Hàn Quốc của Bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Bùi Thanh Sơn, công tác tuyên
truyền cần chú trọng một số nội
dung sau:

Một là, thông tin đầy đủ, kịp thời
các hoạt động của Bộ trưởng Bộ
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khi
tham dự Hội nghị Bộ trưởng Chương
trình Đông Nam Á của Tổ chức
OECD. Trong đó, nhấn mạnh, năm
2022 là năm đầu tiên Việt Nam
đảm nhiệm vai trò đồng Chủ tịch
“Chương trình Đông Nam Á của
OECD (SEARP)” và là năm đầu
tiên hai bên triển khai thực hiện
Bản ghi nhớ (MOU) Việt Nam -
OECD giai đoạn 2022 - 2026. 

Thứ hai, thông tin đầy đủ, kịp
thời các hoạt động song phương
của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi
Thanh Sơn tại Hàn Quốc. Nhấn
mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng
là hoạt động mở đầu đợt Kỷ niệm
30 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao Việt Nam - Hàn Quốc năm
2022. Từ đó, khẳng định mối quan
hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn
Quốc, cũng như triển vọng phát
triển quan hệ đối ngoại hai nước
trong tương lai. 
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Việt Nam bắt đầu
nhiệm kỳ Hội

đồng Bảo an Liên
Hợp Quốc cách đây
tròn 2 năm trong bối
cảnh thế giới và khu
vực có những thuận
lợi đan xen với thách
thức, khó khăn, có
những diễn biến
vượt ngoài dự báo
thông thường. Với
thông điệp xuyên
suốt là “Đối tác vì
một nền hòa bình
bền vững”, Việt Nam
đã tham gia Hội đồng
Bảo an với tinh thần chủ động, tích
cực, trách nhiệm cao, cân bằng,
minh bạch, đề xuất nhiều sáng
kiến, đóng góp thực chất vào công
việc của Hội đồng Bảo an. Chúng
ta đã thực sự thể hiện rõ tâm thế,
bản sắc và bản lĩnh của ngoại giao
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh,
đồng thời lan toả mạnh mẽ thông
điệp về một đất nước yêu chuộng
hòa bình, nhân văn, trọng công lý
và lẽ phải, đổi mới, năng động,
sẵn sàng gánh vác trách nhiệm vì
hoà bình và phát triển bền vững
trên thế giới.

Đánh giá khái quát, nhiệm kỳ Ủy

viên không thường trực Hội đồng
Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021
của Việt Nam ghi đậm 5 dấu ấn lớn.

Thứ nhất, Việt Nam đã góp
phần thúc đẩy cách tiếp cận đa
phương, kiên trì đề cao luật pháp
quốc tế và các nguyên tắc cơ bản
của Hiến chương Liên Hợp Quốc
(LHQ). Trong điều hành, xử lý các
công việc chung, Việt Nam luôn
thúc đẩy không khí đồng thuận,
đối thoại, hợp tác, vì lợi ích chung
của cộng đồng quốc tế. Tiêu biểu
là trên cương vị Chủ tịch Hội đồng
Bảo an (HĐBA) tháng 1/2020, Việt
Nam đã chủ trì Phiên thảo luận mở
về tuân thủ Hiến chương LHQ, và

5 DẤU ẤN TẠI HỘI ĐỒNG BẢO AN 
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ VÀ TẦM VÓC MỚI 
CỦA VIỆT NAM TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các
sĩ quan Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Hội nghị
tổng kết 2 năm Việt Nam làm ủy viên không thường

trực Hội đồng Bảo an LHQ ngày 22/01/2022 
Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



thúc đẩy HĐBA thông qua Tuyên
bố Chủ tịch đầu tiên về Hiến chương
LHQ, góp phần đề cao giá trị và
các nguyên tắc, chuẩn mực ứng
xử dựa trên Hiến chương LHQ và
luật pháp quốc tế.

Thứ hai, Việt Nam đã thúc đẩy
việc tìm kiếm giải pháp bền vững,
toàn diện cho xung đột, trong đó
có cả xử lý hậu quả xung đột, hướng
tới phát triển lâu dài của quốc gia.
Từ kinh nghiệm tái thiết đất nước
của mình, Việt Nam đã hướng sự
quan tâm của cộng đồng quốc tế
đến những hậu quả lâu dài của
xung đột với cuộc sống của người
dân và an ninh, phát triển của các
quốc gia, trong đó có vấn đề bom
mìn còn sót lại sau xung đột. Trong
vai trò Chủ tịch HĐBA tháng 4/2021,
Việt Nam đã thúc đẩy thông qua
Tuyên bố Chủ tịch của HĐBA nhấn
mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác
quốc tế để chung tay giải quyết hậu
quả bom mìn sau chiến tranh đối với
an toàn và sinh kế của người dân,
cộng đồng.

Thứ ba, thúc đẩy tinh thần
nhân văn, nhân ái, hướng tới
người dân, tăng cường bảo vệ
thường dân trong xung đột, nhất
là các nhóm dễ bị tổn thương
như phụ nữ và trẻ em một cách
thực chất. Việt Nam đã chủ trì thúc
đẩy thông qua Nghị quyết 2573 -
Nghị quyết riêng đầu tiên của
HĐBA về bảo vệ cơ sở hạ tầng
thiết yếu đối với người dân trong
xung đột như trường học, bệnh
viện, hạ tầng điện nước; và được
cả 15 nước HĐBA đồng bảo trợ...

Thứ tư, nỗ lực thúc đẩy hợp
tác giữa LHQ, HĐBA với các tổ
chức khu vực trong duy trì hoà
bình và an ninh quốc tế, cũng
như đề cao vai trò trung tâm và sự
hiện diện của ASEAN tại HĐBA.

Thứ năm, đã chủ động đề xuất
các giải pháp toàn cầu về nhiều
vấn đề toàn cầu, nhất là xử lý các
thách thức an ninh phi truyền
thống như biến đổi khí hậu, an ninh
biển, ứng phó với dịch bệnh. Tại
cuộc họp cấp cao của HĐBA về an
ninh biển (8/2021), Thủ tướng Phạm
Minh Chính đã nêu sáng kiến thiết
lập một mạng lưới các cơ chế,
sáng kiến về an ninh biển khu vực
do LHQ điều phối để tăng cường
chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối
hợp hành động, kịp thời ứng phó
với các thách thức chung, được rất
nhiều đối tác hoan nghênh.

Về ứng phó với dịch bệnh
COVID-19, tại cuộc họp HĐBA
tháng 2/2021, Phó Thủ tướng
Thường trực Phạm Bình Minh kêu
gọi bảo đảm tiếp cận vắc xin cho tất
cả các nước với giá cả phù hợp và
ưu tiên cho nhóm dân số có nguy
cơ lây nhiễm cao, bước đầu tạo cơ
sở cho đẩy mạnh ngoại giao vắc-
xin. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có
nhiều đóng góp rất thiết thực khác
như đề xuất sáng kiến Ngày Quốc
tế phòng chống dịch bệnh; khởi
xướng thành lập Nhóm Bạn bè của
Công ước Luật Biển và đặc biệt là
đã tăng cường cử lực lượng tới các
Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ.

BAN BIÊN TẬP
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DỰ BÁo tÌnh hÌnh thẾ giỚi
nĂM 2022

Bước vào năm mới 2022, tình
hình thế giới được nhiều chuyên
gia, tổ chức nghiên cứu dự báo sẽ
tiếp tục các diễn biến và xu hướng
đã được xác lập từ năm 2021,
nhưng chứa đựng một số nhân tố
mới, phức tạp, khó lường.

Tác động của đại dịch COVID-19
Đại dịch COVID-19 tiếp tục là

chủ đề được nhắc tới trong thông
điệp chào đón năm mới của các
nguyên thủ quốc gia trên thế giới.
Theo đó, khẳng định phòng, chống
dịch COVID-19 vẫn là một trong
những mục tiêu ưu tiên của các
quốc gia trong năm 2022. Một số
chuyên gia quốc tế nhận định, với
những tiến bộ trong y học, nhất là
trong công nghệ sản xuất, điều
chế vaccine và thuốc đặc trị, cùng
với chiến dịch tiêm chủng toàn
cầu, đại dịch COVID-19 sẽ được
kiềm chế, kiểm soát tốt trong năm
2022. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế
thế giới (WHO) Tedros Adhanom
Ghebreyesus tuyên bố, nhân loại
có thể kết thúc đại dịch trong năm
2022, nhấn mạnh con người đã có
trong tay mọi công cụ để làm được
điều đó. Để có thể khống chế đại
dịch trong năm 2022, thế giới cần
đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm
chủng, đặc biệt là mũi tăng cường,
nghiên cứu cải tiến vaccine nếu
cần thiết và phân phối nguồn cung
vaccine bình đẳng. Nói cách khác,

COVID-19 không còn là một đại
dịch mà sẽ trở thành bệnh đặc
hữu. Mỗi quốc gia sẽ chủ động
điều chỉnh để sống an toàn trong
điều kiện “bình thường mới”, vừa
ứng phó với virus, vừa bảo đảm
phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục
cuộc sống thường nhật. 

Tuy nhiên, một số quan điểm
khác cho rằng, với sự ra đời của
các biến chủng mới và sự bất bình
đẳng trong việc phân phối vaccine
tiếp tục là trở ngại cho sự kết thúc
đại dịch COVID-19. Năm 2022,
thế giới vẫn chưa thể “hết sạch”
dịch bệnh, nhiều nơi sẽ vẫn phải
ứng phó với những làn sóng dịch
bệnh mới. 

Sự hồi phục của kinh tế thế giới
Sự thành công của chiến dịch

tiêm chủng đã tạo điều kiện cho
nhiều quốc gia phục hồi hoạt động
kinh tế và triển khai các chính sách
kích thích tăng trưởng. Các tổ
chức quốc tế lạc quan về triển
vọng kinh tế thế giới khi cho rằng
“năm 2022 sẽ là năm thế giới phục
hồi”, dự báo mức tăng trưởng
GDP toàn cầu năm 2022 sẽ ở mức
gần với tỷ lệ tăng trưởng trước đại
dịch. Tuy nhiên, quá trình phục hồi
chưa đồng đều trên toàn cầu vẫn
đang diễn ra. Quá trình này ở từng
quốc gia phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ
tiêm vaccine và khả năng chính
phủ hỗ trợ nền kinh tế để vượt qua
khủng hoảng kéo dài, nhất là khi
nhiều quốc gia đang trải qua giai
đoạn tái bùng phát dịch COVID-19.



Theo nhận định của các chuyên
gia, có 3 yếu tố chính cần quan
tâm đối với sự phục hồi của kinh tế
toàn cầu:

Thứ nhất, đại dịch COVID-19
và sự xuất hiện của các biến thể
mới. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và
Tổ chức Hợp tác và Phát triển
kinh tế (OECD) đều cảnh báo sự
xuất hiện của các biến thể mới có
thể tiềm ẩn nguy cơ làm chệch
hướng quá trình phục hồi toàn
cầu. Sự lây lan của các biến chủng
mới - như biến chủng Omicron có
tốc độ lây nhiễm cao - có thể dẫn
đến tiếp tục phải thực hiện giãn
cách xã hội, vì vậy, gây thêm thiệt
hại cho các nền kinh tế và thương
mại quốc tế, nhất là các nền kinh
tế có độ mở cao.

Thứ hai, vấn đề lạm phát. Tổng
Giám đốc OECD Mathias Cormann
cho rằng, lạm phát tăng đột biến là
rủi ro chính đối với một triển vọng
lạc quan của nền kinh tế toàn cầu
năm 2022. Vấn đề quan trọng hiện
nay là giải pháp các nền kinh tế thế
giới đối phó với lạm phát. Nếu lạm
phát không được kiềm chế, thế
giới sẽ phải gồng mình chống chọi
với suy thoái vào năm 2023 hoặc
năm 2024.

Thứ ba, mâu thuẫn thương mại
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng
như cạnh tranh chiến lược giữa hai
nước này thêm quyết liệt có thể
khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị
ảnh hưởng tiêu cực. Bên cạnh đó,
tình trạng thất nghiệp, thiếu hụt lao

động vẫn ở mức cao. Theo Tổ chức
Lao động quốc tế (ILO), tỷ lệ thất
nghiệp toàn cầu ở mức 5,7% trong
năm 2022, cao hơn mức trước đại
dịch là 5,4%. 

Tình hình an ninh chính trị
Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và

Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục
tăng cường cạnh tranh trực tiếp
trên tất cả các lĩnh vực. Trên bình
diện quốc tế, hai nước sẽ cạnh
tranh nhau về tập hợp lực lượng,
định hình luật chơi và cọ xát tại các
địa bàn chiến lược, đặc biệt là
Đông Nam Á và Ấn Độ Dương -
Thái Bình Dương.

Nga sẽ tiếp tục đối đầu với Hoa
Kỳ và phương Tây tại Ukraine.
Theo đánh giá của Thứ trưởng
Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov,
tình trạng đối đầu Nga - Hoa Kỳ
xung quanh vấn đề Ukraine trong
năm 2021 là tồi tệ nhất kể từ cuộc
khủng hoảng tên lửa Cuba năm
1962. Trong năm 2022, vấn đề
Ukraine chắc chắn tiếp tục chi phối
quan hệ Nga - Hoa Kỳ, không loại
trừ khả năng bị đẩy đến bờ vực
xung đột.

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương tiếp tục là trung tâm
của sự cạnh tranh quyết liệt giữa
các nước. Theo nhận định của một
số chuyên gia, ưu thế nổi trội hiện
vẫn thuộc về “Bộ Tứ” Hoa Kỳ, Ấn
Độ, Nhật Bản và Australia. Ngoài
ra, trong năm 2022 ở khu vực này
sẽ diễn ra hai cuộc bầu cử tổng
thống ở Hàn Quốc và Philippines
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được cho là sẽ tác động trực tiếp
đến quan hệ của hai nước với Hoa
Kỳ và Trung Quốc.

Đối với Việt Nam, các chuyên
gia cho rằng, mặc dù bị đại dịch
COVID-19 tác động, nhưng vị thế
và vai trò của Việt Nam không
những không giảm mà tiếp tục
được phát huy. Trong đại dịch, nền
kinh tế Việt Nam cho thấy có một
sức kháng cự rất tốt. Trong năm
2022, có cơ sở để tin rằng, tăng
trưởng đầu tư sẽ tiếp tục quay trở
lại Việt Nam. Quan hệ giữa Việt
Nam với các đối tác quan trọng,
với các bạn bè, với các nước láng
giềng ASEAN tiếp tục được thúc
đẩy. Việt Nam sẽ thu được nhiều
thành quả tốt đẹp hơn từ kinh tế
đến đối ngoại, tiếp tục nâng cao vị
thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực
cũng như trên toàn thế giới.

QUAn hỆ tRUng QUỐC VÀ ngA
thời giAn gẦn ĐÂY

Nhân dịp tham dự Lễ khai mạc
Olympic mùa Đông Bắc Kinh
2022, Tổng thống Nga Vladimir
Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình đã có cuộc hội đàm
trực tiếp tại Thủ đô Bắc Kinh,
Trung Quốc vào ngày 04/02/2022
trong không khí được đánh giá là
nồng ấm, xây dựng và thực chất.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh
đạo thảo luận về hợp tác kỹ thuật -
quân sự giữa hai nước cũng như

nhấn mạnh tầm quan trọng của
mối quan hệ song phương. Bên
cạnh đó, hai nước thảo luận về sự
cần thiết phải mở rộng hệ thống
thương mại quốc tế sử dụng nhiều
đồng tiền, tránh phụ thuộc vào
đồng USD. Hai bên nhất trí về một
lộ trình quan trọng giúp thúc đẩy
thương mại phát triển, trong đó, nổi
bật là việc đặt mục tiêu nâng kim
ngạch thương mại song phương
lên 250 tỷ USD và ký kết 16 văn
kiện. Đáng chú ý, trong số 16 văn
kiện được ký kết, có thỏa thuận dài
hạn về hợp tác năng lượng giữa
Nga và Trung Quốc.

Sau cuộc hội đàm, hai bên ra
tuyên bố chung, được cho là thể
hiện tầm nhìn và cách tiếp cận
chung của hai nước đối với các vấn
đề quốc tế. Trong đó, có các điểm
nóng chiến lược với hai nước như
khu vực châu Á - Thái Bình Dương,
châu Âu. Nga và Trung Quốc phản
đối việc tiếp tục mở rộng của NATO;
phản đối hình thành các khối cấu
trúc khép kín ở khu vực châu Á -
Thái Bình Dương. Đặc biệt, Trung
Quốc bày tỏ ủng hộ các đề xuất mà
Nga đưa ra về việc hình thành các
bảo đảm an ninh ràng buộc pháp lý
lâu dài ở châu Âu... Nga tái khẳng
định ủng hộ lập trường của Trung
Quốc về vấn đề Đài Loan và phản
đối việc hòn đảo độc lập dưới mọi
hình thức. 

Theo giới phân tích, cuộc hội
đàm trực tiếp giữa hai nguyên thủ
quốc gia Nga và Trung Quốc là biểu



hiện cho sự “nồng ấm” trong quan
hệ giữa Trung Quốc và Nga trong
bối cảnh mâu thuẫn chính trị, quân
sự với Hoa Kỳ và phương Tây ngày
càng gia tăng. Quan hệ Trung Quốc
- Nga được đánh giá chuyển biến
tốt đẹp kể từ năm 2014 khi phương
Tây bắt đầu áp đặt các biện pháp
trừng phạt nhằm vào Nga do cuộc
khủng hoảng tại Ukraine. Năm
2019, Nga và Trung Quốc đã nâng
cấp mối quan hệ giữa hai nước lên
thành quan hệ Đối tác chiến lược
toàn diện. Trong chuyến thăm Trung
Quốc tháng 3/2021, Ngoại trưởng
Lavrov cho rằng, để đối phó với các
lệnh trừng phạt của Mỹ và phương
Tây, Nga và Trung Quốc nên tăng
cường hợp tác trong khuôn khổ
Liên Hợp quốc, đồng thời tận dụng
cơ hội để tăng cường đổi mới khoa
học và công nghệ, không ngừng
nâng cao sức mạnh dân tộc, sức
mạnh tự chủ.

Việc hai nước ra Tuyên bố
chung ủng hộ hình thành “một kiểu
quan hệ mới giữa các cường quốc
trên thế giới” sẽ có tác động định
hình lại các mối quan hệ quốc tế,
nhất là giữa các cường quốc trên
thế giới, bởi Trung Quốc có tiềm
lực mạnh tầm cỡ thế giới về kinh
tế, còn Nga là cường quốc về quân
sự. Sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện
giữa Nga và Trung Quốc sẽ góp
phần duy trì lợi ích chung giữa hai
nước, đồng thời có ảnh hưởng lớn
đối với sự ổn định và an ninh chiến
lược quốc tế. 

nhÌn Lại 01 nĂM CẦM QUYỀn
CỦA tỔng thỐng Mỹ JoE BiDEn

Tháng 01/2021, thế giới chứng
kiến sự chuyển giao quyền lực
lãnh đạo tiếp theo tại Hoa Kỳ, với
chiến thắng thuộc về Tổng thống
đắc cử Joe Biden. Kể từ khi Joe
Biden tuyên thệ nhậm chức vào
ngày 20/01/2021, chính quyền của
Tổng thống Biden đã thực hiện các
bước đi nhằm hiện thực hóa mục
tiêu tái thiết nước Mỹ. 

Về đối nội, việc thông qua các
gói cứu trợ và luật cơ sở hạ tầng
được đánh giá là những thành tựu
hàng đầu của Tổng thống Biden.
Gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9
nghìn tỷ USD, cho phép cung cấp
một lượng lớn viện trợ cho các gia
đình lao động đang phải vật lộn đối
phó dịch bệnh. Trong khi luật cơ sở
hạ tầng cho phép sử dụng 1.200 tỷ
USD để cải tổ đường bộ, cầu và
đường sắt, đường ống dẫn nước...
trên khắp đất nước. Với hai biện
pháp trên, Tổng thống Joe Biden
đã khiến Hoa Kỳ không rơi vào suy
thoái do COVID-19 gây ra và xây
dựng hệ thống mạng lưới cơ sở hạ
tầng mạnh mẽ hơn. Điều này là
một trong những nguyên nhân
khiến ông nhận được tỷ lệ ủng hộ
trên 50% trong 3 tháng đầu tiên
nắm quyền. Ngoài ra, dự luật cơ
sở hạ tầng cũng là vấn đề hiếm hoi
được sự đồng thuận của cả 2
đảng. Một thành tựu khác phải kể
tới là việc hoàn thành vượt mục
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tiêu về tiêm vaccine COVID-19 trong
nước. Tổng thống Biden cũng đã
ký bản ghi nhớ lên án và chống
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài
ngoại và không khoan dung nhằm
vào người Mỹ gốc Á. Những động
thái thể hiện sự quan tâm tới lợi
ích của các nhóm thiểu số đã phần
nào làm dịu bớt tình trạng chia rẽ
ở trong nước cũng như thu hẹp
bất đồng giữa đảng Dân chủ và
Cộng hòa.

Tuy nhiên, chính quyền của
Tổng thống Joe Biden vấp phải
khó khăn, trong đó đáng chú ý là
sự lây lan mạnh mẽ của biến thể
Omicron và tình trạng lạm phát.
Lạm phát ở Mỹ đang tăng cao đến
mức đáng ngại nhất trong vòng 40
năm qua. Dịch bệnh COVID-19, dù
được tuyên bố đã kiểm soát vào
tháng 7/2021 nhưng vẫn đang diễn
biến phức tạp với sự xuất hiện của
biến thể Omicron mới. Cho đến
nay, Omicron đã được phát hiện
ở 43 trong số 50 tiểu bang của Mỹ.

Về đối ngoại, chính quyền của
Tổng thống Joe Biden đã giành lại
vai trò dẫn dắt của Mỹ trong nhiều
vấn đề quốc tế như đảm bảo cung
ứng vaccine, chống biến đổi khí
hậu bằng việc đưa Hoa Kỳ quay lại
một loạt khuôn khổ đa phương.
Điển hình là việc khôi phục tư cách
thành viên của Hoa Kỳ trong Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO); tái gia

nhập Hiệp định Paris về biến đổi
khí hậu... Bằng việc hàn gắn quan
hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương
với các đối tác lâu đời ở châu Âu,
Tổng thống Joe Biden đã giải
quyết những tranh chấp thương
mại và thúc đẩy các giá trị chung.
Hoa Kỳ cũng đã thiết lập cơ chế
hợp tác Australia - Anh - Hoa Kỳ
(AUKUS) và nâng tầm ảnh hưởng
tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương. Mặt khác, quyết định
rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Af-
ghanistan mà không chuẩn bị đầy
đủ các trường hợp dự phòng để
việc kết thúc một cuộc chiến kéo
dài 2 thập kỷ rơi vào thế tiến thoái
lưỡng nan đã khiến uy tín chính trị
của Tổng thống Biden xuống mức
thấp kỷ lục.

Theo các chuyên gia, trong 01
năm cầm quyền vừa qua, Tổng
thống Mỹ Joe Biden đã thực sự nỗ
lực để thực hiện những cam kết
đối với cử tri trong nhiều vấn đề
thuộc phạm trù chính sách đối nội
và đối ngoại, qua đó phần nào ghi
dấu “sự trở lại của nước Mỹ”.
Những dấu ấn trên có thể coi là
đòn bẩy để Tổng thống Joe Biden
đưa đất nước vượt qua giai đoạn
khó khăn hiện nay, nhất là trong bối
cảnh ông Biden và đảng Dân chủ
sẽ bước vào đợt sát hạch quan
trọng - cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
vào tháng 11/2022.

BAN BIÊN TẬP



l Sinh hoạt tư tưởng
- Chủ đề sinh hoạt tư tưởng tháng 3/2022
- Một số nhiệm vụ chủ yếu tập trung lãnh đạo của cấp ủy trong

tháng 3 năm 2022
l Kỷ niệm ngày lễ
- Đồng chí Lê Văn Lương với sự nghiệp cách mạng và công tác

xây dựng Đảng
- Bộ đội Biên phòng Nghệ An: bảo vệ vững chắc chủ quyền an

ninh biên giới
- Phụ nữ Nghệ An chủ động, sáng tạo đưa nghị quyết vào cuộc sống
- Tự hào truyền thống, thi đua hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027
l Văn bản mới

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2022

l Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- “Bác Hồ có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi”
- Người phụ nữ khuyết tật vượt khó vươn lên, giúp đỡ nhiều người

cùng cảnh 
l Kết quả thực hiện các chủ trương lớn của Đảng
- Một số kết quả, hạn chế trong việc kiểm điểm tập thể, cá nhân

và đánh giá, xếp loại khen thưởng hàng năm đối với tổ chức
đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp năm 2021

- Phát triển đảng viên trẻ tại Đảng bộ thành phố Vinh
l Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không thể xuyên tạc công tác xây dựng Đảng và phủ nhận vai
trò lãnh đạo của Đảng

l Thông tin thời sự
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư

đánh giá công tác tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
- Công đoàn Nghệ An: tìm các giải pháp hạn chế tranh chấp lao

động, đình công trên địa bàn
- Bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-

19 tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay
- Nghệ An tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-

19 trong tình hình mới
- Ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An với công tác đảm bảo điều

kiện cho học sinh học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
- Một số hoạt động nổi bật của tỉnh tháng 02/2022
l Tin đối ngoại
- Kết quả chuyến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Chương trình Đông

Nam Á và thăm chính thức Hàn Quốc của Bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Bùi Thanh Sơn

- 5 dấu ấn tại Hội đồng Bảo an khẳng định vị thế và tầm vóc mới
của Việt Nam trên trường quốc tế

l Một số tình hình thế giới
- Dự báo tình hình thế giới năm 2022
- Quan hệ Trung Quốc và Nga thời gian gần đây
- Nhìn lại 01 năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden

NHữNG NỘI DuNG CHíNH

Chế bản, in và gia công sau
in 15.000 cuốn, khổ 16x24cm tại
Công ty cổ phần In báo Nghệ
An. GPXB số 138/GP-XBBT
do Sở Thông tin và Truyền
thông cấp ngày 28/10/2021. In
xong và nộp lưu chiểu tháng
3/2022. 

 Ảnh bìa 1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân
về thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đầu Xuân Nhâm Dần
2022. Ảnh: Phạm Bằng
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