
11Sinh hoạt tư tưởng

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO 
CỦA CÁC CẤP ỦY TRONG THÁNG 5 NĂM 2022

1. Tuyên truyền kỷ niệm 136 ngày Quốc tế Lao động (01/5),
68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5).

2. Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh, 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu.

3. Kết quả 1 năm thực hiện chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

4. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch CovId-19 và
các giải pháp ứng phó với dịch bệnh CovId-19 trong tình
hình mới.

5. Tuyên truyền chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
mở rộng địa giới hành chính thành phố vinh.

6. Tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích,
phòng chống đuối nước trẻ em.

CHỦ ĐỀ SINH HOẠT TƯ TƯỞNG 
THÁNG 5/2022

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; thảo luận tiêu chí xây dựng
con người văn hóa, gia đình văn hóa tại địa phương,
đơn vị.
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Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Nghệ An lần thứ XIX xác định

mục tiêu: xây dựng Nghệ An thành
tỉnh khá của khu vực Bắc Trung Bộ
vào năm 2025, tiến tới thành tỉnh
khá của cả nước vào năm 2030.

Thực hiện được mục tiêu đó,
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
các dân tộc tỉnh nhà thực sự đền
đáp công ơn trời biển của Chủ tịch
Hồ Chí Minh với đất nước, với quê
hương. Thực hiện được mục tiêu
đó là thiết thực kỷ niệm lần thứ 135
và lần thứ 140 ngày sinh của Người.

Đạt được mục tiêu đó hẳn Bác
Hồ của chúng ta thỏa lòng bởi điều
Bác mong, “Rất mong đồng bào và
đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu
làm cho Nghệ An mau trở thành
một trong những tỉnh khá nhất ở
miền Bắc”* đã được cháu con của
Người thực hiện trọn vẹn.

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là
dịp để Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tự
nhìn lại mình: đã làm được, làm tốt
những gì; chưa làm được, chưa
làm tốt những gì để “Nghệ An mau
trở thành một trong những tỉnh khá
nhất ở miền Bắc”*. Những gì đã
làm được tiếp tục làm tốt hơn,
những gì chưa làm được phải cố

gắng, nỗ lực làm cho bằng được.
Đã thành truyền thống, mỗi dịp

tháng Năm về, quê hương ta lại tổ
chức Lễ hội Làng Sen. Lễ hội là dịp
để mỗi người con xứ Nghệ nói
riêng, mỗi người con đất Việt nói
chung tưởng nhớ Bác kính yêu,
hướng về nơi chôn nhau cắt rốn
của Người để báo công và nguyện
hứa với Bác: kiên định, mãi mãi đi
theo con đường cách mạng của
Bác, đổi mới, sáng tạo đưa đất
nước đi tới mục tiêu: Dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh, thực hiện trọn vẹn nhất
điều mong muốn cuối cùng của
Người “toàn Đảng, toàn dân ta
đoàn kết phấn đấu xây dựng một
nước Việt Nam hòa bình, thống
nhất, độc lập, dân chủ và giàu
mạnh và góp phần xứng đáng vào
sự nghiệp cách mạng thế giới”**.

Từ Lễ hội Làng Sen chung, mỗi
người, mỗi nhà, mỗi địa phương,
mỗi cơ quan, đơn vị có lễ hội của
lòng mình với nhận thức sâu sắc
nhất, với tình cảm thành kính nhất
nguyện tiếp tục học và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh từ việc lớn đến việc nhỏ,
từ việc chung đến việc riêng. Học
và làm theo Bác để ghi nhớ và đền
đáp công ơn trời biển của Người.

Quê hương Nghệ An
tháng năm về
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Sinh thời Bác Hồ tuyệt đối
không bao giờ, không lúc nào
muốn tổ chức mừng ngày sinh của
mình với hình thức “to tát” mang
tính lễ nghi. Còn nhớ, năm 1969,
Bộ Chính trị ra quyết nghị tổ chức
4 ngày lễ lớn trong năm 1970: kỷ
niệm 40 năm ngày thành lập
Đảng, 25 năm ngày thành lập
Nước, 100 năm ngày sinh Lênin,
80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Khi được nghe báo cáo
quyết nghị này, Bác đã nói chỉ nên
tổ chức kỷ niệm 3 ngày lễ lớn thôi.
Không nên coi kỷ niệm ngày sinh
của cá nhân Bác ngang với 3 ngày
kỷ niệm lớn kia. Bác Hồ của chúng
ta là vậy đó!

Tư tưởng, đạo đức của Bác hết
sức cao cả. Nhưng Bác không

muốn ai ca ngợi mình. Lời nói và
việc làm của Người hết sức giản dị
nhưng rất thiết thực, có sức thuyết
phục, thu phục và cảm hóa vô
cùng lớn.

Bởi vậy kỷ niệm 132 năm ngày
sinh của Bác, tiến tới kỷ niệm 135
- 140 năm ngày sinh của Người,
mỗi người con của quê hương
Nghệ An, trước hết là mỗi đảng
viên của Đảng, mỗi cán bộ trong
hệ thống chính trị từ cơ sở đến tỉnh
cần tự xác định rằng:

Học và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh là
nhu cầu tự thân. Ai, việc gì, lúc nào
cũng học và làm theo được.

Học và làm theo Bác trước hết

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu về dâng hoa,
dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn,

Nghệ An (tháng 2/2022). Ảnh: Thành Duy

(Xem tiếp trang 16)
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Đồng chí Phan Đăng Lưu là
người thuộc thế hệ chiến sĩ

cộng sản đầu tiên trưởng thành từ
một đảng viên, cán bộ lãnh đạo
chủ chốt của Tân Việt Cách mạng
Đảng thành đảng viên, lãnh đạo
cách mạng chủ chốt của Đảng
Cộng sản Đông Dương; được giao
giữ nhiều vị trí quan trọng: Xứ ủy
viên Xứ ủy Trung Kỳ (1936-1937),
UVBCH Trung ương Đảng Cộng
sản Đông Dương (1937-1939); là

người có nhiều đóng to lớn trong
xây dựng và khôi phục tổ chức
quần chúng ở Trung và Nam Kỳ,
cho phong trào cách mạng ở quê
hương Nghệ An. Đồng chí không
chỉ là một nhà tổ chức, nhà lãnh
đạo xuất sắc mà còn là một nhà
báo, nhà lý luận sắc sảo, một chiến
sĩ tiên phong của nền báo chí, văn
học cách mạng; người học trò xuất
sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phan Đăng Lưu - tấm gương
sáng về tinh thần học tập, rèn
luyện; luôn phấn đấu vươn lên để
trở thành một chiến sĩ cộng sản
kiên cường, một nhà lãnh đạo có
trí tuệ, đạo đức và tài năng

Ngay từ những năm tháng tuổi
trẻ học đường, Phan Đăng Lưu đã
thể hiện được tư chất thông minh,
khả năng, thành tích xuất sắc trong
học tập và rèn luyện. Vừa tròn 6 tuổi
Phan Đăng Lưu đã được học chữ
Nho, theo chương trình Tam tự kinh.
Sẵn trí thông minh, ham học, Phan
Đăng Lưu đã sớm bộc lộ tố chất ưu
tú của mình, thuộc nhiều kinh sử,
giỏi văn, sắc sảo trong ứng biến, đối
thơ. Trong quá trình học tập Phan
Đăng Lưu luôn có những phát kiến
mang tầm nhìn của một chiến sĩ tiên

Phan Đăng Lưu
Người coN ưu tú 

của quê hươNg Nghệ aN

Đồng chí Phan Đăng Lưu 
Ảnh: Tư liệu
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phong, thời đại, từ việc chuyển từ
học Nho giáo sang học những kiến
thức phương Tây hay từ học trường
Quốc học Huế sang học Trường
Canh nông thực hành để mở mang
nông nghiệp nước nhà. Với mục
tiêu và tinh thần, ý chí học tập, rèn
luyện không ngừng nghỉ, tháng
3/1923, Phan Đăng Lưu đã xuất sắc
tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu.
Đây là nền tảng quan trọng, là nét
khác biệt, nổi bật trong suốt thời trai
trẻ của Phan Đăng Lưu. Học tập
không ngừng, tích lũy tri thức để tạo
nền tảng phục vụ Tổ quốc, nhân
dân được nhiều nhất. Sau khi tốt
nghiệp Trường Canh nông, Phan
Đăng Lưu vào làm việc ở trại nuôi
tằm Thanh Ba, Phú Thọ. Mới đầu
Phan Đăng Lưu rất chuyên tâm làm
việc, nhưng sau một thời gian thì
hoàn toàn thất vọng vì đồng chí
nhận ra rằng làm một công chức
dưới chế độ thực dân không thì
không thể thực hiện được hoài bão
cứu nước, cứu dân. Từ đó Phan
Đăng Lưu tìm cách chuyển về Nghệ
An để tập trung nghiên cứu môn
khoa học chính trị - xã hội. Tại Vinh,
Phan Đăng Lưu gia nhập Hội Phục
Việt (cuối năm 1925), trở thành
người chiến sĩ tiên phong trên mặt
trận tuyên truyền tri thức tiến bộ cho
quần chúng nhân dân; mở lớp học
cho thợ thuyền ở Vinh, Bến Thủy,
cho học sinh, thanh niên trí thức
Trường Quốc học Vinh; cùng các
đồng chí trong Hội Phục Việt đòi
thực dân Pháp trả lại tự do cho nhà
chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu; tổ

chức lễ truy điệu cụ Phan Châu
Trinh, phát triển phong trào đấu
tranh yêu nước rộng rãi trong các
tầng lớp nhân dân. 

Để cản trở con đường hướng
vào hoạt động chính trị của Phan
Đăng Lưu, Khâm sứ Trung Kỳ đã
chuyển đồng chí vào Trại sản xuất
trứng tằm ở Bình Định, sau đó đến
Trạm Nghiên cứu Canhkina,
Thượng Đồng Nai (nay thuộc tỉnh
Lâm Đồng). Tuy nhiên, bất kỳ
hoàn cảnh nào, dù bọn thực dân
có dùng mọi thủ đoạn đen tối nhất
cũng không làm lung lạc được ý
đồ cứu nước của Phan Đăng Lưu.
Sau khi bị thải hồi về quê (tháng
6/1927), Phan Đăng Lưu bắt đầu
dồn hết cả tâm trí, sức lực vào
hoạt động cách mạng ngay tại quê
nhà, trở thành một chiến sĩ cách
mạng chuyên nghiệp, chiến sĩ
cộng sản bất khuất, kiên trung.
Tháng 7/1928, Phan Đăng Lưu
được bầu vào Ủy viên Thường vụ
Tổng bộ Đảng Tân Việt, đây là tiền
đề hết sức quan trọng để Phan
Đăng Lưu tiếp tục dấn thân trên
con đường hoạt động cách mạng
gian khổ của mình. Trên cương vị
là Ủy viên Thường vụ Đảng Tân
Việt, Phan Đăng Lưu có nhiều
cống hiến trong việc định hướng
việc hợp nhất các tổ chức cộng
sản, hai lần đảm đương trách
nhiệm sang Quảng Châu (Trung
Quốc) để bàn việc hợp nhất tổ
chức Tân Việt Cách mạng Đảng
và tổ chức Việt Nam Thanh niên
Cách mạng đồng chí Hội. 
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Đồng chí Phan Đăng Lưu - một
tài năng lớn của Đảng trên mặt
trận báo chí, văn học cách mạng

Với nền tảng học thuật uyên
bác, thạo chữ Hán, giỏi tiếng Pháp,
tháng 5/1928 Phan Đăng Lưu được
Tổng bộ Việt Nam Cách mạng
Đảng điều động từ Nghệ An vào
Huế để bổ sung vào Ban Biên tập
của Quan Hải Tùng Thư. Từ năm
1927 đến đầu năm 1928, với tư
cách là Thường vụ Đảng Tân Việt
phụ trách tuyên truyền huấn luyện,
Phan Đăng Lưu cùng các đồng
nghiệp trong Nhà xuất bản Quan
Hải Tùng Thư đã dịch và biên soạn
nhiều tài liệu quý như A, B, C Chủ
nghĩa Mác; Dân chủ mới; dịch các
cuốn Xã hội luận, Lịch sử các học
thuyết kinh tế. Đặc biệt, trong thời
gian bị địch bắt và kết án khổ sai, đi
đày ở nhà tù Buôn Mê Thuột (từ
năm 1929 đến năm 1936), trong
điều kiện hết sức khắc nghiệt, trước
âm mưu chia rẽ hòng phá vỡ truyền
thống đoàn kết của dân tộc ta. Để
tuyên truyền, giác ngộ tù nhân và
binh lính người Êđê, Phan Đăng
Lưu đã vượt qua nỗi đau thể xác,
học và sử dụng thành thạo tiếng
Êđê bí mật cho ra mắt tờ báo “Doãn
Đê tù báo” và tờ “Xích sinh”, được
dùng với hai thứ tiếng Kinh và Êđê,
lưu hành bí mật trong tù. Ngoài ra,
Phan Đăng Lưu còn viết nhiều bài
báo bằng tiếng Pháp, bí mật gửi ra
ngoài cho tờ Tiếng dân - tờ báo của
xu hướng yêu nước, bênh vực
người dân bị áp bức nhằm mục đích
tố cáo sự tàn ác, hà khắc của chế

độ nhà tù. Những hoạt động báo chí
của đồng chí Phan Đăng Lưu trong
nhà tù Buôn Ma Thuột đã có tác
dụng rất lớn trong việc tuyên truyền
giác ngộ đối với anh em, từ đó khơi
dậy mạnh mẽ truyền thống yêu
nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần
đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên
cũng như binh lính người Êđê.  

Mùa hè năm 1936, đồng chí
Phan Đăng Lưu được trả tự do
nhưng lại bị quản thúc ở Huế. Tại
đây, Phan Đăng Lưu đặc biệt quan
tâm đến công tác xây dựng chỉ đạo
báo chí của Đảng, đồng chí cùng
một số trí thức yêu nước đã sử
dụng tờ “Sông Hương”, để biến nó
trở thành tiếng nói thông tin, cơ
quan ngôn luận chính trị của Đảng
nhằm tuyên truyền rộng rãi trong
quần chúng. Sau khi tờ báo “Sông
Hương” bị đóng cửa, Phan Đăng
Lưu nhanh chóng cho ra báo “Dân”,
rồi đến “Dân Tiến”, “Dân muốn”...
Ngoài việc chỉ đạo báo chí trong
cuộc đấu tranh trong Viện Dân biểu
Trung Kỳ, Phan Đăng Lưu còn chỉ
đạo Nhà xuất bản Tư tưởng, có trụ
sở ở Đà Nẵng xuất bản những
cuốn sách về dân tộc, về chủ nghĩa
Mác - Lênin, về xã hội tư bản...
Đồng chí còn là cây bút đấu tranh
tiêu biểu, với hàng loạt bút danh:
Sông Hương, Dân, Dân Muốn, Phi
Bằng, Bằng Phi, Tân Cương, Lý
Toét, BCH, QB, SH, Mục Tiêu,
Thương Tâm, KĐ... những bài viết
của Phan Đăng Lưu đã trở thành vũ
khí sắc bén có giá trị lý luận và thực
tiễn sâu sắc, góp phần xây dựng
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nền móng của văn học, báo chí
cách mạng; mở đường cho nền văn
học - nghệ thuật phát triển.

Phan Đăng Lưu - nhà lãnh
đạo tài ba của Đảng, người chèo
lái con thuyền cách mạng thời
kỳ tiền khởi nghĩa

Trên cương vị là một nhà lãnh
đạo cách mạng, Phan Đăng Lưu
không chỉ bộc lộ rõ tư chất của một
người có tầm nhìn xa, trông rộng,
mà ở đồng chí còn thể hiện một
nghị lực phi thường, bản lĩnh, khả
năng phân tích, phán đoán, nhận
định chính xác, khoa học thời cơ
cách mạng. Sau khi được chỉ định
vào Ban chấp hành lâm thời Xứ uỷ
Trung Kỳ (tháng 8/1936). Trước
tình hình thế giới có nhiều thay đổi,
mâu thuẫn nội bộ các nước tư bản
ngày càng gay gắt; chủ nghĩa phát
xít đang đang ráo riết chuẩn bị gây
chiến, giành giật thị trường và
thuộc địa. Trước hoàn cảnh lịch sử
mới, sự chuyển hướng nhiệm vụ
và giải pháp đấu tranh từ đánh đổ
đế quốc Pháp và giai cấp địa chủ
phong kiến sang chống chế độ
phản động thuộc địa, chống phát
xít và chiến tranh, đòi tự do, cơm
áo và hòa bình là vấn đề hết sức
cần thiết. Trên cương vị mới của
mình, Phan Đăng Lưu đã góp phần
có tính quyết định cùng bộ chỉ huy
cao nhất của Đảng ở Trung Kỳ đưa
phong trào cách mạng ở Trung Kỳ
giành được nhiều thắng lợi vẻ
vang, nhất là phong trào Đông
Dương đại hội mà Phan Đăng Lưu
là người lãnh đạo trực tiếp. 

Năm 1939, chiến tranh thế giới
lần thứ hai bùng nổ; tình hình cách
mạng trong nước vì thế cũng có
nhiều biến động. Đồng chí Phan
Đăng Lưu được Trung ương triệu
tập vào Nam Kỳ. Tại Hội nghị
Trung ương Đảng lần thứ sáu
(tháng 11/1939), đồng chí được
Trung ương phân công phụ trách
phong trào cách mạng các tỉnh
Nam Kỳ. Cùng với Xứ ủy Nam Kỳ,
Phan Đăng Lưu đã đưa phong trào
cách mạng phát triển lên một bước
mới, đánh dấu bước phát triển
toàn diện về tài năng và sức sáng
tạo trong lãnh đạo cách mạng của
đồng chí. Bước sang năm 1940,
trước sự khủng bố, vây bắt của kẻ
thù, nhiều đồng chí trong Ban
Chấp hành Trung ương lần lượt bị
bắt, giam cầm. Ban Chấp hành
Trung ương chỉ còn lại một mình
Phan Đăng Lưu, khó khăn, thử
thách đặt lên vai đồng chí. Trước
yêu cầu dân tộc giải phóng, chuẩn
bị phát triển lực lượng vũ trang của
Hội nghị Trung ương sáu, tháng
7/1940 Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ đã
diễn ra để bàn kế hoạch khởi nghĩa
của Xứ ủy. Nhưng với tầm nhìn
toàn cuộc của mình, Phan Đăng
Lưu đã nhận định thời cơ chỉ mới
xuất hiện cục bộ, chưa có sự
chuẩn bị kỹ lưỡng, thống nhất trên
toàn quốc, nên đồng chí đề xuất
tạm hoãn cuộc khởi nghĩa. Quyết
định này hết sức quan trọng để
Phan Đăng Lưu thực hiện một
trọng trách có ý nghĩa sống còn
của Đảng đó là tái lập Ban Chấp
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hành Trung ương. Sau 3 tháng
chuẩn bị, tháng 11/1940, Hội nghị
Trung ương lần thứ bảy đã được
nhóm họp do Phan Đăng Lưu chủ
trì đã tái lập thành công Ban Chấp
hành Trung ương lâm thời. Đây là
thành công, là đóng góp to lớn
nhất, có ý nghĩa chiến lược thể
hiện tầm nhìn xa, thấy rộng và
sáng suốt của Phan Đăng Lưu đối
Đảng và cách mạng nước ta. 

Nhận nhiệm vụ trở lại Nam Kỳ
truyền đạt quyết định hoãn cuộc
khởi nghĩa Nam Kỳ do Trung ương

giao phó nhưng chưa kịp truyền
đạt thì đêm 20/11/1940, Phan
Đăng Lưu bị mật thám Pháp bắt,
ngày 26/8/1941 thực dân Pháp tử
hình đồng chí tại ngã ba Giồng, xã
Tân Thới Thượng (Hóc Môn, Gia
Định). Đồng chí hi sinh khi tuổi đời
còn rất trẻ nhưng khí tiết của người
cộng sản, ngọn lửa cách mạng vẫn
luôn âm ỉ cháy trong trái tim kiên
cường, quật khởi của người chiến
sĩ cách mạng trung kiên cho đến
giây phút cuối cùng.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng
là vùng giải phóng quan trọng

nhất của cách mạng Lào; địa bàn
có giá trị chiến lược về quân sự,
chính trị, kinh tế, có địa thế bảo vệ
trực tiếp vùng căn cứ địa Sầm
Nưa; trực tiếp uy hiếp căn cứ Long
Chẹng của lực lượng Vàng Pao,
thủ đô Viêng Chăn và kinh đô cũ
Luangphabang. Đây cũng là một
hướng chiến lược phối hợp tác
chiến giữa ba nước Đông Dương
và quan hệ mật thiết tới tuyến vận
tải chiến lược Trường Sơn của ta.
Chính vì vây, sau thất bại của chiến
dịch mùa khô năm 1972, địch đã

sử dụng lực lượng quân phái hữu
Lào và quân đội Thái Lan tổ chức
các cuộc hành binh tiến công, bao
vây Cánh đồng Chum nhằm tái
chiếm lại những vùng đã mất do
quân giải phóng chiếm đóng. 

Nhận rõ âm mưu và ý đồ của
địch, để bảo vệ vững chắc vùng
mới giải phóng, giữ vững thế chiến
lược của ta ở Bắc Lào và phối hợp
với cuộc tiến công chiến lược năm
1972 ở chiến trường Trị - Thiên và
Bắc Tây Nguyên, Quân ủy Trung
ương của ta và nước bạn Lào đã
quyết định chuyển từ chiến dịch
tiến công sang chiến dịch phòng

CHIẾN DỊCH PHÒNG NGỰ
CÁNH ĐỒNG CHUM-XIÊNG KHOẢNG 

(21/5-15/11/1972)
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ngự. Thực hiện sự chỉ đạo của
Quân ủy Trung ương hai nước,
công tác chuẩn bị về lực lượng và
hậu cần cho chiến dịch gấp rút
được tiến hành, đủ sức đánh địch
trên các hướng. 

Chiến dịch phòng ngự Cánh
đồng Chum - Xiêng Khoảng bắt đầu
từ ngày 21/5/1972 và trải qua 4 đợt:
Đợt 1 (21/5-10/8/1972), lực lượng
của ta tổ chức ngăn chặn và phản
kích địch giữ vững được khu vực
trung gian; Đợt 2 (11/8-10/9/1972),
địch mở cuộc tiến công lớn vào
Cánh đồng Chum, ta lần lượt bẻ  g
địa bàn phòng ngự. Đợt 3 (11-
30/9/1972), địch chuyển hướng tiến
công, lấy hướng Tây là chủ yếu, ta
tổ chức trận phản đột kích thứ 2,
đánh bại quân địch. Đợt 4 (1/10 -
15/11/1972), địch mở đợt tiến công
mới nhằm chiếm phía Nam Cánh
đồng Chum; ta tập trung lực lượng
đánh trận then chốt quyết định, tiêu
diệt phần lớn các cụm quân địch,
sau đó phát triển sang truy kích,
quét địch khỏi các điểm cao phía
nam Cánh đồng Chum, buộc chúng
phải co cụm về giữ Sảm Thông -
Loong Chẹng. Qua 4 đợt tiến công,
với 244 trận đánh, liên quân Việt -
Lào đã loại khỏi chiến đấu hơn
5.600 tên địch (bắt sống 179 tên),
thu 800 súng, pháo (có 4 pháo
105mm và 4 cối 106,7mm), bắn rơi
38 máy bay. Đến ngày 15/11/1972,
chiến dịch kết thúc thắng lợi, ta
hoàn toàn làm chủ khu vực trung
gian Cánh đồng Chum.  

Có được sự thắng lợi to lớn như

vậy, yếu tố quyết định đầu tiên là sự
chủ động trong việc xây dựng thế
trận phòng ngự, lấy điểm tựa và
cụm điểm tựa làm nòng cốt, kết hợp
với phản kích liên tục, vừa đánh
nhỏ, vừa tập trung lực lượng đánh
lớn lực lượng phương tiện chiến
đấu của địch. Điều đặc biệt quan
trọng là trong quá trình tiến hành
chiến dịch, ta đã vận dụng một cách
sáng  tạo nghệ thuật chiến dịch và
chiến thuật trong phòng ngự; kết
hợp khéo léo giữa phòng ngự trận
địa với cơ động phản công đột kích.
Với những yếu tố đó, chiến dịch
phòng ngự Cánh đồng Chum -
Xiêng Khoảng, được xem là chiến
dịch phòng ngự hoàn chỉnh đầu tiên
của Quân đội nhân dân Việt Nam
và Quân Giải phóng nhân dân Lào.

Thắng lợi đó đã đánh dấu sự
phá sản hoàn toàn chiến lược
“Chiến tranh đặc biệt tăng cường”
của Mỹ ở Lào, đồng thời giữ vững
địa bàn chiến lược quan trọng của
ta. Cùng với đó, chiến dịch còn
góp phần to lớn vào thắng lợi của
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; có
tác dụng cổ vũ mạnh mẽ quân đội
và nhân dân các bộ tộc Lào nổi
dậy đấu tranh giành chính quyền,
thiết lập nên nhà nước Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Lào. Với ý
nghĩa to lớn như vậy, chiến dịch
phòng ngự Cánh đồng Chum -
Xiêng Khoảng mùa mưa năm 1972
thực sự đã để lại nhiều bài học
kinh nghiệm quý báu đối với cách
mạng Việt Nam.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
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Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội
công đoàn các cấp và Đại hội

Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII,
nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt kết quả
tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ,
tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực
hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức
thực hiện có hiệu quả quan điểm,
chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về vai trò
của giai cấp công nhân và tổ chức
công đoàn trong bối cảnh mới. Chỉ
đạo ban chấp hành công đoàn các
cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội... 

2. Lãnh đạo thực hiện công tác
nhân sự đại hội công đoàn các cấp
đúng nguyên tắc, quy trình theo quy
định của Đảng, Nhà nước và Điều
lệ Công đoàn Việt Nam...

3. Chỉ đạo chính quyền các cấp
tập trung giải quyết những vấn đề
bức xúc, giải đáp kịp thời những
kiến nghị, đề xuất của công nhân,
viên chức, lao động và tổ chức công

đoàn. Chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị
- xã hội, các ban, ngành phối hợp,
tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn
các cấp tổ chức thành công đại hội.

4. Ban Tuyên giáo Trung ương
phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn
công tác tuyên truyền, định hướng
dư luận xã hội trước, trong và sau
đại hội. Lãnh đạo công đoàn các
cấp phát động các phong trào thi
đua sôi nổi, thiết thực, có nhiều
công trình, sản phẩm chào mừng
đại hội; chú trọng biểu dương, nhân
rộng các điển hình tiên tiến trong
công nhân, viên chức, lao động.

5. Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch
Tổng Liên đoàn phối hợp với ban
thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ,
ban cán sự đảng, đảng uỷ trực
thuộc Trung ương chỉ đạo ban chấp
hành công đoàn cấp tỉnh, thành
phố, công đoàn ngành Trung ương,
công đoàn trực thuộc Tổng Liên
đoàn tại các tổng công ty... xây
dựng kế hoạch tổ chức đại hội,
chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, công
tác nhân sự, lựa chọn hình thức tổ
chức đại hội phù hợp với tình hình
tại đơn vị, ngành, địa phương và
diễn biến dịch COVID-19.

Thời gian tiến hành đại hội công
đoàn các cấp và Đại hội XIII Công
đoàn Việt Nam trong năm 2023.

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ
về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp 

và Đại hội Xiii Công đoàn Việt nam nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 17/01/2022, Thường

trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
đã ký ban hành Chỉ thị số 13-
CT/TW, ngày 17/01/2022 của
Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội
công đoàn các cấp và Đại hội
XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm
kỳ 2023-2028.
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Quy định gồm 4 chương, 12
điều, phạm vi điều chỉnh là

đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp
đào tạo lý luận chính trị.

Quy định nêu rõ: Đối với đào
tạo sơ cấp lý luận chính trị, đối
tượng là đảng viên, đoàn viên, hội
viên của các tổ chức chính trị - xã
hội ở cơ sở; công chức cấp xã (trừ
trưởng công an và chỉ huy trưởng
quân sự cấp xã); người hoạt động
không chuyên trách cấp xã, ở
thôn, tổ dân phố và một số đối
tượng khác có nguyện vọng phù
hợp với yêu cầu chung. Tiêu
chuẩn của loại hình đào tạo này là
tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Đối với đào tạo trung cấp lý
luận chính trị, đối tượng là cán bộ,
công chức, viên chức; cán bộ quân
đội, công an, cán bộ có đủ 6 năm
giữ ngạch, bậc chuyên viên và
tương đương; giảng viên lý luận
chính trị ở trường, trung tâm có
nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

Tiêu chuẩn trung cấp lý luận
chính trị là đảng viên dự bị hoặc

chính thức. Tốt nghiệp cao đẳng trở
lên (tốt nghiệp trung học phổ thông
trở lên đối với cán bộ là người dân
tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã
miền núi, biên giới, hải đảo, vùng
sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số,
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn). Cán bộ học hệ
không tập trung là nữ từ 33 tuổi,
nam từ 35 tuổi trở lên.

Đối với đào tạo cao cấp lý luận
chính trị, đối tượng là cán bộ,
công chức, viên chức: cấp trưởng
phòng (các đơn vị tương đương
cấp phòng) cấp huyện, cấp tỉnh;
cấp ủy viên cấp huyện trở lên; cấp
ủy viên cấp tỉnh, lãnh đạo cấp
ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức chính trị -
xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh...

Cán bộ quân đội: chỉ huy
trưởng, chính trị viên ban chỉ huy
quân sự cấp huyện; trung đoàn
trưởng, chính ủy trung đoàn và
tương đương; chỉ huy cấp lữ đoàn,
sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ
huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh và

Ngày 08/02/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban
hành Quy định số 57-QĐ/TW về “Đối tượng, tiêu chuẩn
và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”. 

QUY ĐỊnh VỀ ĐỐi tưỢng, tiÊU ChUẨn 
VÀ PhÂn CẤP ĐÀo tạo LÝ LUẬn ChÍnh tRỊ
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tương đương; chỉ huy các cơ quan
cấp chiến dịch, chiến lược; ban
giám đốc bệnh viện, viện nghiên
cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty
(tổng công ty) doanh nghiệp trực
thuộc Bộ Quốc phòng. Cán bộ quy
hoạch những chức vụ trên.

Cán bộ công an: trưởng phòng,
trưởng công an cấp huyện, trung
đoàn trưởng và tương đương trở
lên; cán bộ quy hoạch những chức
vụ trên. Cấp phó trưởng phòng
(tương đương) của cục (tương
đương) trực thuộc Bộ Công an.

Cán bộ có đủ 4 năm giữ
ngạch, bậc chuyên viên chính và
tương đương; chức danh, vị trí
việc làm theo quy định phải có
trình độ cao cấp lý luận chính trị
và trong dự nguồn ngạch cao cấp
(tương đương).

Giảng viên có đủ 5 năm trực
tiếp giảng dạy lý luận chính trị ở
các học viện, trường có nhiệm vụ
đào tạo lý luận chính trị.

Tiêu chuẩn tham gia loại hình
đào tạo cao cấp lý luận chính trị
gồm đảng viên chính thức; tốt
nghiệp đại học trở lên; cán bộ học
hệ không tập trung (nữ từ 38 tuổi,
nam từ 40 tuổi trở lên).

Ngoài quy định chi tiết về đối
tượng, tiêu chuẩn của các loại
hình đào tạo trên, Quy định số 57-

QĐ/TW nêu cụ thể về phân cấp
nhiệm vụ đào tạo và thẩm quyền,
trách nhiệm của các cơ quan đào
tạo theo từng cấp (sơ cấp, trung
cấp, cao cấp).

Theo đó, Trung tâm chính trị
cấp huyện đào tạo sơ cấp. Trường
chính trị cấp tỉnh đào tạo trung cấp
lý luận chính trị cho cán bộ của địa
phương và của các ban, bộ,
ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở
Trung ương làm việc trên địa bàn.
Một số học viện, trường của Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an đào tạo
trung cấp lý luận chính trị cho cán
bộ lực lượng vũ trang. Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Quy định cũng nêu rõ: Các cơ
sở đào tạo thuộc các ban, bộ,
ngành, đoàn thể ở Trung ương
hiện đang đào tạo trung cấp lý
luận chính trị sẽ kết thúc nhiệm vụ
đào tạo trung cấp lý luận chính trị
từ ngày 1/1/2024. Các cơ sở này
phải xây dựng lộ trình để kết thúc
khóa học đối với các lớp khai
giảng mới và các lớp đang đào
tạo trung cấp chính trị trước ngày
31/12/2023.

Quy định số 57 thay thế các
điều, khoản trong các quy định
trước đây không còn phù hợp.
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu
cầu các cấp ủy đảng, chính

quyền, ban, sở, ngành, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội cấp tỉnh và lực
lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt
một số nội dung sau:

1. Lãnh đạo tốt việc quán triệt,
tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên,
Nhân dân và lực lượng vũ trang
nắm vững và thực hiện nghiêm túc
Luật Quốc phòng, Nghị định số
02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019
của Chính phủ về Phòng thủ dân
sự và các văn bản liên quan của
Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nắm
chắc cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành của cấp ủy, chính quyền và
công tác phối hợp hiệp đồng giữa
các ban, sở, ngành, tổ chức chính
trị - xã hội địa phương, các lực
lượng trong ứng phó với thảm họa
cháy, nổ, hóa chất độc và tìm kiếm

cứu nạn. Huy động lực lượng,
phương tiện, nguồn lực tại chỗ và
các biện pháp để ứng phó hiệu quả
khi có tình huống xảy ra; tạo sự
đồng thuận, nhất trí cao từ tỉnh đến
cơ sở. Phát huy tinh thần chủ động
khắc phục khó khăn, tự lực, tự
cường, chuẩn bị chu đáo, tổ chức
diễn tập phòng thủ dân sự chặt
chẽ, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ
quan thường trực) chủ trì, phối
hợp với các cơ quan, tổ chức liên
quan tham mưu UBND tỉnh thành
lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự
- phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn; khung tập; các Tiểu ban
giúp việc và xây dựng kế hoạch tổ
chức tập huấn, huấn luyện; hệ
thống văn kiện; khảo sát xác định
địa điểm diễn tập vận hành cơ chế
và khu vực thực binh thông qua
Ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh, trình
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phê chuẩn;
trực tiếp tham mưu UBND tỉnh chỉ
đạo tổ chức, điều hành toàn bộ
quá trình chuẩn bị, thực hành và
tổng kết diễn tập...

3. Công an tỉnh phối hợp Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập
huấn, huấn luyện cho lực lượng
thuộc quyền tham gia diễn tập; chỉ

CHỈ THỊ
về lãnh đạo tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó

với thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn
trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022

Ngày 30/3/2022, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số
16-CT/TU về lãnh đạo tổ chức
diễn tập phòng thủ dân sự
ứng phó với thảm họa cháy,
nổ, hóa chất độc và tìm kiếm
cứu nạn trên địa bàn tỉnh
Nghệ An năm 2022.
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đạo hướng dẫn công an các đơn
vị liên quan làm tốt công tác chuẩn
bị và tổ chức diễn tập ứng phó với
thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc
tại khu dân cư và tìm kiếm cứu
nạn; bảo đảm an ninh, trật tự, an
toàn trong suốt quá trình huấn
luyện và thực hành diễn tập.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an
tỉnh và các ban, sở, ngành, tổ chức
chính trị - xã hội giúp Ban Chỉ đạo
diễn tập xây dựng văn kiện,
phương án diễn tập theo kế hoạch.

5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các
lực lượng có liên quan chuẩn bị
nội dung và thực hành diễn tập
nội dung kết hợp quân dân y thiết
lập bệnh viện dã chiến của tỉnh;
cứu trợ thảm họa, giúp nhân dân
khắc phục hậu quả thảm họa
cháy, nổ, hóa chất độc.

6. Các sở, ngành, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội cấp tỉnh có liên quan theo
chức năng, nhiệm vụ chủ động
phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ
huy phòng thủ dân sự - Phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội
biên phòng tỉnh và các lực lượng
có liên quan thực hiện tốt công tác
chuẩn bị và thực hành diễn tập...

7. Ban Thường vụ Thị ủy Cửa
Lò lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò

chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các
cơ quan, đơn vị liên quan lãnh
đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tham gia
cuộc diễn tập phòng thủ dân sự
đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt.

8. Quá trình tổ chức chuẩn bị
và thực hành diễn tập cần chủ
động, sáng tạo, chấp hành
nghiêm các quy định về bảo vệ
chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn,
an ninh mạng; phòng, chống dịch
Covid-19; bảo đảm an toàn tuyệt
đối về người, phương tiện, trang
bị kỹ thuật, tài liệu, tài sản của
Nhà nước và nhân dân...

9. Kinh phí diễn tập phòng thủ
dân sự tỉnh do một phần cấp trên
bảo đảm và từ nguồn ngân sách
của tỉnh...

10. Ban Chỉ huy phòng thủ dân
sự - Phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp chặt
chẽ với các ban, sở, ngành, tổ chức
chính trị - xã hội, địa phương có liên
quan theo dõi, nắm chắc tiến độ
chuẩn bị, thực hành diễn tập và các
vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo
UBND tỉnh (thông qua Ban Chỉ đạo
diễn tập) để chỉ đạo giải quyết.

11. Sau diễn tập, tổng kết đánh
giá kết quả (kết hợp với tổng kết
đánh giá trong diễn tập khu vực
phòng thủ tỉnh)...

12. Thời gian diễn tập: Dự kiến
tổ chức vào quý III năm 2022
(cùng với diễn tập khu vực phòng
thủ tỉnh).
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UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc
các sở; Thủ trưởng các ban,
ngành; Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố, thị xã và các tổ chức
hội trên địa bàn tỉnh tập trung
thực hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển
khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị
số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của
Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi
mới và tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với các hội quần
chúng; Kết luận số 64-KL/TW
ngày 28/5/2013 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Khóa XI
về một số vấn đề về tiếp tục đổi
mới, hoàn thiện hệ thống chính trị
từ Trung ương đến cơ sở. Tăng
cường công tác quản lý nhà nước
về ngành, lĩnh vực, địa phương
đối với tổ chức hội thuộc phạm vi
quản lý...

2. Thành lập hội phải xuất phát
từ nhu cầu chính đáng của quần
chúng nhân dân và theo đúng quy
định của pháp luật; hội thành lập
mới không trùng lắp với hội đã
được thành lập hợp pháp trên
cùng địa bàn. Tổ chức của hội
không nhất thiết phải thành lập hệ
thống từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hoạt
động của hội phải đảm bảo nguyên
tắc chung là: tự nguyện, tự quản,
tự trang trải về kinh phí, tuân thủ
pháp luật và Điều lệ Hội. UBND
tỉnh chỉ hỗ trợ kinh phí đối với
những nhiệm vụ được Đảng, Nhà
nước giao cho Hội...

3. Các tổ chức hội thành lập
không theo quy định của pháp luật,
không có con dấu pháp nhân đã
được cơ quan Công an cấp Giấy
chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì
các cơ quan, đơn vị hành chính
nhà nước không tiếp nhận, xử lý
văn bản.

4. Các Sở quản lý chuyên
ngành, UBND các huyện, thành
phố, thị xã thường xuyên theo dõi,
kiểm tra việc thực hiện chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và thực
hiện Điều lệ của các tổ chức hội
thuộc lĩnh vực quản lý; xử lý hoặc

CHỈ THỊ
về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với
hội quần chúng, quản lý và sử dụng con dấu của

các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 04/4/2022, UBND
tỉnh ban hành Chỉ thị số
08/CT-UBND về tăng cường
công tác quản lý nhà nước
đối với hội quần chúng, quản
lý và sử dụng con dấu của
các tổ chức hội trên địa bàn
tỉnh Nghệ An.
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kiến nghị UBND tỉnh (qua Sở Nội
vụ) xử lý các vi phạm của hội theo
quy định của pháp luật...

5. Các tổ chức hội cần thường
xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức
bộ máy, cán bộ hội; đổi mới nội
dung, phương thức, nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động, thực
sự đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng
chính đáng của hội viên; đoàn kết,
tập hợp hội viên, bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp, chính đáng của tổ
chức hội, hội viên và cộng đồng;
khắc phục tình trạng hành chính
hóa trong tổ chức và hoạt động
của các hội hiện nay. Thực hiện
nghiêm túc trách nhiệm báo cáo,
thông báo với cơ quan nhà nước
có thẩm quyền trong các trường
hợp thay đổi về nhân sự (Chủ tịch,

Phó Chủ tịch) giữa nhiệm kỳ; thay
đổi về địa điểm, trụ sở hoạt động...

6. Giao Công an tỉnh thường
xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra,
chủ động phát hiện những cá nhân,
tổ chức tự ý khắc dấu pháp nhân
khi chưa được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt để xử lý theo
đúng quy định của pháp luật. 

7. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối
hợp với các sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thành phố, thị xã và các
cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi,
đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo
cáo UBND tỉnh việc thực hiện các
nội dung của Chỉ thị này; kịp thời
báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm
quy định pháp luật về công tác hội.   

BAN BIÊN Tập

là để tự mình tốt hơn lên, để “lòng
ta trong sáng hơn”; để xứng đáng
với danh hiệu đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam - Đảng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và
rèn luyện; để thực sự là người lãnh
đạo đồng thời là người đầy tớ thật
trung thành của nhân dân.

Trên nêu gương cho dưới, người
đứng đầu nêu gương cho cán bộ
thuộc quyền. Đảng viên cán bộ
nêu gương trước quần chúng. Ông
bà cha mẹ nêu gương cho con cháu.

Anh chị nêu gương cho các em.
Từ đó cả Nghệ An học và làm theo
Bác, thực hiện cho được điều “Rất
mong”* của Bác.

Được như vậy mới đền đáp một
cách xứng đáng nhất công ơn của
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước,
quê hương.

TrươNG CôNG ANH
________
* Thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ

Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An.
** Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quê hương Nghệ An...
(Tiếp theo trang 3)
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1. Sự tích luỹ nguồn lực văn
hoá ở Hồ Chí Minh

Xuất thân trong một gia đình
nhà Nho yêu nước, thuở nhỏ đã
hấp thụ các giá trị của nền văn
hiến, truyền thống chống ngoại
xâm của dân tộc và tinh hoa văn
hoá phương Đông, sau này người
thanh niên Nguyễn Tất Thành đã
đồng thời có cơ hội tiếp cận và tìm
hiểu tư tưởng văn hoá phương
Tây. Người nói: “Khi tôi độ mười
ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe
ba chữ Pháp: Tự do, Bình đẳng,
Bác ái... Và từ thuở ấy, tôi rất
muốn làm quen với nền văn minh
Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn
đằng sau những chữ ấy”.

Với ý chí và hoài bão lớn lao,
mẫn cảm với cái mới, Hồ Chí
Minh không đi theo con đường
của các bậc tiền bối mà muốn
sang xem “mẫu quốc” ra sao để
học hỏi cứu giúp đồng bào, giải
phóng dân tộc. Hành trang tìm
đường cứu nước của Hồ Chí
Minh có nền tảng quan trọng là tri
thức văn hoá Đông - Tây và lòng
yêu nước nhiệt thành.

Trên hành trình vừa kiếm sống
vừa quan sát, Nguyễn Ái Quốc đã

tham gia phong trào công nhân,
đồng thời tìm hiểu kỹ hơn văn hoá
Pháp và văn hoá phương Tây.
Người đã đọc nhiều đầu báo,
nghiên cứu nhiều tác phẩm của
các nhà tư tưởng, các nhà nghiên
cứu kinh tế học phương Tây; vừa
học tập vừa viết báo, viết kịch, tiếp
xúc làm quen với nhiều trí thức,
chính khách, nghệ sỹ để làm phong
phú thêm trí tuệ của mình.

Quá trình tích lũy các nguồn
lực văn hoá, trí tuệ đã đưa Hồ
Chí Minh trở thành biểu tượng
của sự giao thoa văn hóa Đông -
Tây, đưa sự nghiệp hoạt động
chính trị của Người mang giá trị
phổ quát toàn nhân loại. Vì thế,
năm 1924, hoạ sĩ Thuỵ Điển
Êrích Giôhanxơn đã viết: “Cử chỉ
văn hoá và thân mật của Người
gây một ấn tượng là Người có uy
tín. Người có thể trở thành lãnh
tụ không phải bằng một cái gì bề
ngoài mà bằng học thức, bằng trí
tuệ của Người”. Nhà báo Xô viết
Ôxip Manđenxtam nhận xét: “Từ
Nguyễn Ái Quốc đã toả ra một
thứ văn hoá, không phải văn hoá
Âu châu, mà có lẽ là một nền văn
hoá tương lai”.

NHÂN TỐ VĂN HÓA TRONG SỰ NGHIỆP 
HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ CỦA HỒ CHÍ MINH
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2. Văn hoá và sự lựa chọn
mục tiêu, lý tưởng

Từ hạt nhân văn hoá truyền
thống, Hồ Chí Minh đã đến với
chủ nghĩa Mác - Lênin: “Lúc đầu,
chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ
chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã
đưa tôi tin theo Lênin, tin theo
Quốc tế thứ ba. Từng bước một,
trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên
cứu lý luận Mác - Lênin, vừa làm
công tác thực tế, dần dần tôi hiểu
được rằng chỉ có chủ nghĩa xã
hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải
phóng được các dân tộc bị áp bức
và những người lao động trên thế
giới khỏi ách nô lệ”.

Sau khi nghiên cứu Sơ thảo
Luận cương của Lênin về vấn đề
dân tộc và vấn đề thuộc địa và trở
thành chiến sĩ quốc tế, với tri thức
lý luận và kinh nghiệm thực tiễn,
Nguyễn Ái Quốc khẳng định con
đường cứu nước duy nhất đúng
đắn là con đường cách mạng vô
sản. Có được thái độ dứt khoát ấy
là nhờ từ vốn văn hoá truyền thống
phong phú. Nó đóng vai trò như
màng lọc tự nhiên, như cơ sở thẩm
định tính đúng đắn các học thuyết
cách mạng: “Tôi kính yêu Lênin vì
Lênin là một người yêu nước vĩ đại
đã giải phóng đồng bào mình” và
“Sau khi đã giải phóng nước Nga,
còn muốn giải phóng tất cả các dân
tộc khác nữa”.

Nguyễn Ái Quốc đến với chủ
nghĩa cộng sản còn do sự tương

đồng giữa lý tưởng cách mạng với
tư tưởng chính trị - xã hội phương
Đông. Chính sự tương đồng trong
tư tưởng “đại đồng” và truyền
thống xã hội cộng đồng đã khiến
chủ nghĩa Mác “thâm nhập dễ
dàng vào châu Á, dễ dàng hơn là
ở châu Âu”. Văn hoá phương
Đông chính là nền tảng để Nguyễn
Ái Quốc tiếp nhận những tri thức
mới của học thuyết Mác - Lênin.
Tuy nhiên, điểm hội tụ cốt lõi giữa
sự nghiệp hoạt động chính trị của
Hồ Chí Minh với lý tưởng cộng
sản là từ mục đích giải phóng con
người, là sự thống nhất giữa văn
hoá - con người - phát triển. Chủ
nghĩa Mác - Lênin là chủ nghĩa
nhân đạo hiện thực, còn Hồ Chí
Minh chủ trương “xây dựng một
triết lý nhân văn hành động giải
phóng dân tộc, giải phóng xã hội,
giải phóng con người”. Trên cơ sở
tiếp thu sáng tạo chủ nghĩa Mác -
Lênin, Hồ Chí Minh đã suy nghĩ về
“Ý nghĩa của văn hoá: Vì lẽ sinh
tồn cũng như mục đích của cuộc
sống, loài người mới sáng tạo và
phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết,
đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn
giáo, văn học, nghệ thuật, những
công cụ cho sinh hoạt hằng ngày
về mặc, ăn, ở và các phương thức
sử dụng”. Hồ Chí Minh đã thấy
văn hoá là cơ chế tổng hợp để
hình thành và phát triển con người
- xã hội, sự lựa chọn lý tưởng,
mục tiêu chính trị của Người là kết
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quả của quá trình tích luỹ văn hoá
từ tri thức, kinh nghiệm kết hợp
với truyền thống dân tộc và các giá
trị tinh thần nhân đạo phổ quát để
ứng xử trước tình thế cách mạng
dân tộc và thời đại.

3. Văn hoá với vấn đề tập
hợp lực lượng và phát huy các
nguồn lực phục vụ cách mạng

Cách mạng là sự nghiệp của
quần chúng, vấn đề tổ chức lực
lượng là vấn đề cốt lõi của mọi
cuộc cách mạng. Nhận thức rõ
điều đó, từ năm 1923, khi còn ở
nước ngoài, Hồ Chí Minh đã viết:
“Chúng ta phải làm gì?... Đối với
tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về
nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh
họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn
luyện họ, đưa họ ra đấu tranh
giành tự do, độc lập”. Hồ Chí Minh
cho rằng, thức tỉnh quần chúng là
nhiệm vụ có tính tiên quyết. Người
đã hoạt động không mệt mỏi trong
lĩnh vực tuyên truyền cách mạng
ngay từ những ngày đầu bước vào
con đường cứu dân, cứu nước.
Trong đó, văn hoá, văn nghệ là
công cụ được Hồ Chí Minh sử
dụng một cách thường xuyên.
Người kêu gọi “văn hoá phải soi
đường cho quốc dân đi”, “phải
đem văn hoá lãnh đạo quốc dân
để thực hiện độc lập, tự cường, tự
chủ”, phải “xúc tiến công tác văn
hoá để đào tạo con người mới và
cán bộ mới cho công cuộc kháng
chiến kiến quốc’’.

Cùng với những yêu cầu về
trình độ văn hoá, chuyên môn,
nghiệp vụ, Hồ Chí Minh đặc biệt
nhấn mạnh yếu tố đạo đức trong
xây dựng con người cách mạng.
Đề cao nhân tố đạo đức trong
nhân cách của người cán bộ,
đảng viên làm cách mạng, Hồ Chí
Minh đã nhắc nhở: “Đảng ta là
đạo đức, là văn minh, là thống
nhất độc lập, là hoà bình ấm no”.

Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ
về chức năng và vai trò của người
trí thức chân chính gắn bó mật
thiết với nhân dân, hết lòng phấn
đấu cho sự nghiệp giải phóng
đồng bào. Là một nhà hoạt động
chính trị thực tiễn mang tầm vóc
văn hoá lớn, Hồ Chí Minh luôn
thấy được sự bức thiết của việc
tìm kiếm và sử dụng nhân tài.
Ngay từ những ngày đầu của
chính quyền cách mạng, Hồ Chí
Minh đã có hai bài viết: “Nhân tài
và kiến quốc” (14-11-1945) và “Tìm
người tài đức” (20-11-1946) có thể
xem như Chiếu cầu hiền của thời
đại mới. Người xác định: “Kiến
thiết cần phải có nhân tài. Trong số
20 triệu đồng bào chắc không thiếu
người có tài có đức. E vì Chính
phủ nghe không đến, thấy không
khắp, đến nỗi những bực tài đức
không thể xuất thân...”.

Với tinh thần đại đoàn kết toàn
dân, hướng tới lợi ích chung của
dân tộc, Hồ Chí Minh đã phát
hiện, thu hút, cảm hoá, đào tạo
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được nhiều nhân tài, đưa họ vào
hàng ngũ cách mạng, phục vụ sự
nghiệp kháng chiến, kiến quốc.
Tiêu biểu như các nhân sĩ trí thức
Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng
Đoàn, Phạm Khắc Hoè, Nguyễn
Văn Tố; các nhà khoa học Trần
Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng, Đặng
Văn Ngữ, Hồ Đắc Di v.v..

Cách dùng người của Hồ Chí
Minh xuất phát từ quan niệm hiện
đại và nhân văn về con người, tập
hợp một cách rộng rãi hiền tài,
không giới hạn “người trong Đảng”
hay “người ngoài Đảng”. Đó là trí
tuệ, bản lĩnh của một vị lãnh tụ
chiến lược, là tinh thần khoan
dung, nhân ái của một nhà văn hoá
lớn, tất cả đều hướng tới lợi ích của
nhân dân và dân tộc. Nhà trí thức
yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đã
nói: “Chí thành năng động, tấm
lòng thành của cụ Hồ làm đá cũng
phải chuyển, huống là tôi”.

4. Nhân cách văn hoá chính
trị Hồ Chí Minh

Nhân cách nhà chính trị Hồ Chí
Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn
giữa tài năng chính trị với đạo đức,
phong cách và năng lực sáng tạo
văn hóa. Người là nhà chính trị,
nhà hoạt động cách mạng, đồng
thời là biểu tượng của lòng khoan
dung, nhân ái, của việc thực hành
lối sống và nhân cách văn hoá.

Mục tiêu, lý tưởng chính trị Hồ
Chí Minh là hết sức cao quý: giải
phóng dân tộc, giải phóng xã hội

và giải phóng con người. Đồng
thời, có sự thống nhất cao độ về
tính nhân văn giữa lý tưởng, mục
đích chính trị và các phương pháp,
phương tiện đạt đến mục đích đó.
Cả cuộc đời Người đã sống hết
mình vì tôn chỉ, mục đích đó với tất
cả nghị lực phi thường được sinh
ra từ tâm hồn, trí tuệ, niềm tin
không gì lay chuyển đối với chân
lý, cùng với sự mẫn cảm đối với
cuộc sống của nhân dân và tương
lai của dân tộc.

Hồ Chí Minh nêu tấm gương về
sự khoan dung và yêu chuộng hoà
bình. Phương pháp Hồ Chí Minh là
phương pháp cảm hoá, thuyết
phục, thu phục con người ở mọi
đối tượng, mọi tầng lớp, mọi lứa
tuổi, tạo nên khối đại đoàn kết toàn
dân. Ở nhân cách Hồ Chí Minh
toát lên sự thanh cao, giản dị,
không bị ham muốn vật chất làm
vẩn đục tâm hồn, không để chiến
tranh ảnh hưởng đến tinh thần
nhân văn, lạc quan. Đó là cốt cách
của một lãnh tụ chính trị thời đại
mới nhưng lại mang dáng dấp của
một nhà hiền triết phương Đông. 

Nhân cách văn hoá chính trị
Hồ Chí Minh, con người, cuộc đời,
sự nghiệp hoạt động chính trị Hồ
Chí Minh là một chỉnh thể kết tinh
những gì ưu tú, tốt đẹp nhất của
trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm
của con người và bản sắc văn
hoá Việt Nam.

TrẦN QUỐC KHÁNH
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Bạch Khánh Linh - Liên đội
trưởng tài năng đam mê nghệ
thuật

Bạch Khánh Linh thu hút nhiều
sự quan tâm khi xuất hiện trong
chương trình Giọng hát Việt nhí
năm 2021 với ngoại hình xinh
xắn, giọng hát nội lực và xuất sắc
lọt vào Top 6 thí sinh xuất sắc nhất
của cuộc thi. 

Năm 2017, Khánh Linh thử
sức trong cuộc thi Tiếng hát sơn
ca lần thứ V của thành phố Vinh
và xuất sắc giành giải Nhất. Một
năm sau, cô bé đạt giải Xuất sắc
tại Liên hoan nghệ thuật quần

chúng thành phố Vinh 2018, chào
mừng 230 năm Phượng Hoàng
Trung Đô, 10 năm thành phố Vinh
đạt Đô thị loại I. Năm 2019, Khánh
Linh tiếp tục đạt hàng loạt giải
thưởng như: giải Ba hát đơn ca tại
cuộc thi Music Festival Nghệ An
2019, giải Khuyến khích hạng mục
Pop, bảng Solo tại CEG Music
Festival toàn quốc, Huy chương
Vàng Liên hoan Giai điệu sơn ca
2019 - Em yêu quê hương đất
nước do VOV tổ chức. Năm 2020,
Khánh Linh tiếp tục giành Huy
chương Vàng tại Liên hoan Giai
điệu sơn ca 2020 - Giai điệu tuổi
thần tiên do VOV tổ chức.

NhữNg thiếu Nhi tiêu biểu 
làm theo lời bác

Vũ Đức Pháp xuất sắc giành giải Nhất tại chung kết
năm sân chơi English Challenge mùa 3. Ảnh: pV

Làm theo 5
điều Bác Hồ dạy,
thiếu niên nhi
đồng của tỉnh
đang ngày càng ra
sức học tập, rèn
luyện, phấn đấu
và trưởng thành
để xứng danh là
Cháu ngoan Bác
Hồ. Các em là
những “bông hoa”
tươi đẹp, làm rạng
rỡ thêm cho quê
hương đất nước.
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Đam mê nghệ thuật nhưng
Khánh Linh chưa bao giờ sao
nhãng việc học văn hóa trên
trường. Cô bé luôn là học sinh
gương mẫu với thành tích học
tập xuất sắc nhiều năm liền. Bên
cạnh đó, Khánh Linh cũng rất tích
cực tham gia những chương
trình, hoạt động do Liên đội tổ
chức. Cô bé đạt Chỉ huy Liên Đội
giỏi cấp tỉnh năm 2020, đạt giải
Nhì quốc gia trong chương trình
Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế
giới lần thứ nhất với chủ đề “Bản
sắc ASEAN” do Hội đồng Đội
Trung ương tổ chức. Ngoài ra,
Khánh Linh còn xuất sắc đạt giải
Nhất cấp quốc gia cuộc thi “Nhà
sử học nhỏ tuổi” do Hội đồng đội
Trung ương tổ chức năm 2021 và
giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo cùng
Code Kitten do Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh
Nghệ An phối hợp với Sở Giáo
dục và Đào tạo, Công ty cổ phần
Công nghệ và Sáng tạo trẻ Teky
Holdings tổ chức năm 2022. 

Không chỉ năng nổ tham gia
các hoạt động phong trào, Khánh
Linh còn là Liên đội trưởng gương
mẫu, là tấm gương sáng về người
Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh
tiến bước lên Đoàn.

Lê Hồ Phương Linh - Cô học
sinh miền núi với mong muốn
phát triển nông sản địa phương

Em Lê Hồ Phương Linh, học

sinh lớp 9A1, Liên đội trưởng
Trường THCS Thị trấn Quỳ Hợp
được mọi người biết đến không
chỉ là đội viên chăm ngoan, học
giỏi với thành tích 9 năm liền là
học sinh giỏi tiêu biểu huyện mà
còn tích cực tham gia các hoạt
động Đội và phong trào thiếu nhi
do Hội đồng Đội tỉnh, huyện, Liên
đội nhà trường tổ chức.

Trong 9 năm qua, em liên tục
là học sinh giỏi toàn diện, đặc biệt
giành được nhiều giải thưởng cao
trong các cuộc thi Tiếng Anh cấp
tỉnh, cấp huyện như: giải Đồng
cuộc thi CLB Toán tuổi thơ cấp
tỉnh năm 2021, giải Nhì Học sinh
giỏi môn Tiếng Anh cấp huyện
năm học 2021 - 2022, giải Ba
Cuộc thi Nghiên cứu khoa học
cấp huyện năm học 2020 - 2021.
Bên cạnh đó, trong công tác Đội,
em là “Cháu ngoan Bác Hồ” tiêu
biểu cấp huyện nhiều năm liền, là
Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh năm
2020 và nhiều giải thưởng khác
về công tác Đội và phong trào
thiếu nhi cấp huyện. Khánh Linh
tâm sự: “Qua việc tham gia công
tác Đội ở trường, em có được
những cơ hội trải nghiệm, khám
phá những kỹ năng kiến thức mà
bản thân không thể học hỏi được
ở những môi trường khác. Em sẽ
luôn trau dồi và rèn luyện để tiếp
tục đóng góp nhiều hơn nữa cho
tổ chức Đội, mong Đội ngày càng
vững mạnh, tất cả các bạn đội
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viên có thể phát huy khả năng
của mình”.

Đặc biệt, Phương Linh cùng 3
người bạn tại Trường THCS Thị
trấn Quỳ Hợp đã đạt được giải Ba
chung cuộc tại ngày hội Khởi
nghiệp Quốc gia năm 2022 (SV-
Startup). Dự án tập trung vào sản
xuất phở khô rau củ quả được
thực hiện trên cơ sở các loại nông
sản của địa phương. Qua đó, tạo
ra một sản phẩm đảm bảo đầy đủ
chất dinh dưỡng cho cơ thể, đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị
khác biệt của sản phẩm dự án đó
là sử dụng hoàn toàn các nguyên
liệu tự nhiên, không có chất bảo
quản, phụ gia thực phẩm, trong
đó tỉ lệ các thành phần nguyên
liệu được kết hợp với nhau sao
cho sản phẩm tốt cho mọi đối
tượng người tiêu dùng.

Vũ Đức Pháp-“Chàng trai 4.0” 
Không chỉ học giỏi các môn

văn hóa, em Vũ Đức Pháp - Liên
đội trưởng Trường THCS Hồ Xuân
Hương, huyện Quỳnh Lưu còn rất
đa tài khi giành được nhiều thành
tích đáng nể về các môn bơi lội,
cờ vua, tiếng Anh.

Trong 7 năm học em đều đạt
học sinh hoàn thành xuất sắc nội
dung học tập và rèn luyện: Năm
2020, em đạt danh hiệu Cháu
ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. Về các
giải thưởng của môn tiếng Anh,
em đạt nhiều giải cao trong các

cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh,
của các sân chơi do Đài Truyền
hình Nghệ An, Sở Giáo dục Đào
tạo tỉnh Nghệ An và Trung tâm
Anh ngữ Asemlink tổ chức. Bên
cạnh đó là các giải thưởng lớn
khác về bộ môn bơi lội, cờ vua
như: đạt giải Nhất nội dung 50m
bơi ngửa nam - nhóm I dưới 10
tuổi năm 2018, giải Nhì nội dung
50m bơi ngửa nam nhóm I lứa
tuổi dưới 11 tuổi giải bơi các nhóm
tuổi trẻ tỉnh Nghệ An “Đường Đua
Xanh” năm 2019, giải Nhất môn
Bơi tự do 50m nam Tiểu học năm
học 2019-2022, các giải thưởng
cờ vua cấp tỉnh, cấp quốc tế trên
mạng internet. Năm 2019, em đã
vinh dự được nhận Bằng khen
Vận động viên xuất sắc Đội tuyển
U11 do Chủ tịch UBND tỉnh tặng.

Vũ Đức Pháp rất nhiệt tình,
năng nổ và sẵn sàng giúp đỡ bạn
bè trong học tập cũng như hoạt
động Đội. Chia sẻ bí quyết học
giỏi, Vũ Đức Pháp cho rằng: “Đối
với em, tự học đã giúp em khám
phá ra nhiều điều mới mẻ, giúp
khắc sâu, nhớ lâu và chủ động về
thời gian”. Sở thích của Đức Pháp
trong những thời gian rảnh là nghe
những bài hát tiếng Anh. Nhờ sự
chăm chỉ, cần cù và luôn cố gắng
vượt qua những thử thách sáng
tạo đã góp phần giúp Vũ Đức
Pháp mạnh mẽ, tài năng và đạt
được những thành tích xuất sắc.

TỈNH ĐOÀN
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1. Sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”, những hành vi tham nhũng,
tiêu cực không còn là một khái niệm
trừu tượng mà đã biểu hiện rất cụ
thể trong một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có
cả những người giữ vị trí lãnh đạo,
quản lý, cấp cao. Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Một bộ
phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý
tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó,
ngại khổ, suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”. Kết luận số
21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của
Đảng cũng nhấn mạnh: “Một bộ
phận cán bộ, đảng viên, trong đó có
cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận
thức chưa đầy đủ tính chất, tầm
quan trọng của công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh
thần trách nhiệm, thiếu gương
mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý

chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói
chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật
đảng, vi phạm pháp luật”.

Thực tế cho thấy, những sự
suy thoái nêu trên ngày càng diễn
biến tinh vi, phức tạp với nhiều
hình thức và mức độ khác nhau.
Đó là hành vi lợi dụng quyền lực,
biến quyền lực chính trị được
nhân dân ủy thác thành “của riêng”
để đổi chác, ban phát, mua
bán... Bên cạnh đó là sự “a dua”
“vào hùa” với những ý kiến lệch
lạc, thiếu khách quan, thiếu toàn
diện về sự nghiệp đổi mới của đất
nước; đòi đa nguyên, đa đảng;
xuyên tạc chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; phản bội lại lợi
ích quốc gia - dân tộc...

Kinh nghiệm lịch sử chỉ rõ, sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

PHÒNG CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”: 
CHỦ ĐỘNG, KIÊN QUYẾT, NGHIÊM MINH HƠN NỮA

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và
những hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên,
nhất là đảng viên giữ chức vụ cấp cao là con đường ngắn
nhất và trực tiếp không chỉ hạ thấp mà thậm chí còn thủ
tiêu vai trò chính trị, thực lực chính trị và uy tín chính trị của
Đảng, Nhà nước.
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và những hành vi tham nhũng, tiêu
cực của cán bộ, đảng viên, nhất là
đảng viên giữ chức vụ cấp cao là
con đường ngắn nhất và trực tiếp
không chỉ hạ thấp mà thậm chí còn
thủ tiêu vai trò chính trị, thực lực
chính trị và uy tín chính trị của
Đảng, Nhà nước. Nếu không kịp
thời sửa chữa, Đảng sẽ đánh mất
vai trò lãnh đạo, đồng thời không
còn là đại biểu trung thành cho lợi
ích của nhân dân lao động và toàn
thể dân tộc Việt Nam.

2. Hội nghị Trung ương 4 khóa
XIII của Đảng tiếp tục chỉ rõ: “một
số cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ
lãnh đạo, quản lý, nhất là người
đứng đầu chưa nhận diện đầy đủ
mức độ suy thoái, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá” tại địa phương, cơ
quan, đơn vị mình; chưa quyết tâm
và có biện pháp chỉ đạo đủ mạnh,
còn thụ động, trông chờ vào sự chỉ
đạo, hướng dẫn của cấp trên;
không thực hiện nghiêm nguyên
tắc tập trung dân chủ, chưa gương
mẫu, mất đoàn kết nội bộ, chưa
thẳng thắn đấu tranh với những
biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá”, thậm chí còn cục
bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi
ích vật chất, thờ ơ, vô cảm trước
khó khăn, bức xúc của nhân dân”.
Đảng nhìn nhận sự suy thoái này
có cả nguyên nhân khách quan và
chủ quan. Trong đó, nguyên nhân
chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ
chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản
thân cán bộ, đảng viên thiếu tu
dưỡng, rèn luyện; lập trường tư

tưởng không vững vàng; sa vào
chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách
nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước
dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ
bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê
bình và phê bình thực hiện không
nghiêm. Việc nghiên cứu, sửa đổi,
ban hành cơ chế, chính sách, luật
pháp thích ứng với nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ
nghĩa chưa kịp thời. Quản lý cán
bộ, đảng viên còn lỏng lẻo. Đánh
giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể
nang, cục bộ. Công tác kiểm tra,
giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật
ở nhiều nơi chưa thường xuyên,
không nghiêm túc...

Để nâng cao hơn nữa chất
lượng, hiệu quả việc ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống, tham
nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng phải
“không lơi tay” trong thực hiện
đồng bộ nhiều giải pháp; chủ động,
kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa,
trong đó tập trung vào một số khâu
đột phá:

Một là, tăng cường giáo dục, rèn
luyện đạo đức cách mạng, chống
chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán
bộ, đảng viên. Đảng xác định: “Tăng
cường đổi mới nội dung, phương
thức và nâng cao chất lượng công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng”.Theo
đó, trong giáo dục phải hết sức coi
trọng chất lượng, kiên định mục tiêu
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội; vận dụng sáng tạo lý luận phù
hợp với thực tiễn Việt Nam. Phương
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pháp giáo dục phải đa dạng, phong
phú, cụ thể, gợi mở để cán bộ, đảng
viên tự kiểm điểm, tự rèn luyện, tự
tu dưỡng; nâng cao tính chiến đấu,
tinh thần thẳng thắn, dũng cảm
trong tự phê bình và phê bình, nhất
là đối với những hành vi trái với
chuẩn mực đạo đức cách mạng.
Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và
“chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ
cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống”
là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

Đảng xác định: “Chú trọng xây
dựng Đảng về đạo đức, đề cao
trách nhiệm nêu gương, ý thức tự
giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán
bộ lãnh đạo, quản lý và người
đứng đầu các cấp; thực hiện
nghiêm các quy định nêu gương
của Đảng, quy định của Ban Chấp
hành Trung ương về những điều
đảng viên không được làm, cán bộ
giữ cương vị càng cao càng phải
tiên phong, gương mẫu”. Theo đó,
việc tăng cường xây dựng Đảng
về đạo đức phải chú trọng tăng
cường trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên, nhất là
người đứng đầu, yêu cầu cán bộ
càng cao càng phải gương mẫu
thực hiện.

Hai là, phát huy hơn nữa vai trò
của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp
trong xây dựng đội ngũ cán bộ các
cấp, nhất là cấp chiến lược và
người đứng đầu gắn với đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả. Cần quán triệt

sâu sắc quan điểm của Đảng về
vai trò của công tác cán bộ là “then
chốt của then chốt”, có ý nghĩa
quyết định mọi thành công của sự
nghiệp cách mạng cả trước mắt
và lâu dài. Mỗi tổ chức đảng, cán
bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ
cấp cao, cán bộ chủ chốt, người
đứng đầu các cấp, các ngành phải
nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách
nhiệm của mình để tự giác, gương
mẫu thực hiện. Kết luận số 21-
KL/TW của Đảng đã nhấn mạnh:
“Tập trung xây dựng đội ngũ cán
bộ các cấp có lý tưởng cách mạng,
có bản lĩnh chính trị vững vàng,
đạo đức trong sáng, hết lòng
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân
dân, có năng lực, trình độ đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ”.

Cấp ủy, tổ chức đảng phải là
nơi đầu tiên phát hiện, ngăn ngừa,
khắc phục những mầm mống của
sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những hành vi
tham nhũng, tiêu cực và những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ. “Ban hành các
cơ chế về thẩm quyền, trách nhiệm
của người đứng đầu trong công
tác cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý
tập thể, cá nhân suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; cơ
chế bảo vệ, khuyến khích nhân
dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng
viên tham nhũng, tiêu cực”. Kiên
quyết đấu tranh với sự phai nhạt lý
tưởng cách mạng; sa sút về ý chí
chiến đấu, thấy đúng không dám
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bảo vệ, thấy sai không dám đấu
tranh, thậm chí còn phụ họa theo
những nhận thức, quan điểm sai
trái, lệch lạc; sống ích kỷ, thực
dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh,
hám quyền lực, tham nhũng, tiêu
cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết;
quan liêu, xa dân, vô cảm trước
khó khăn, bức xúc của dân...

Ba là, giải quyết tốt mối quan hệ
giữa tổ chức và cá nhân trong kiểm
tra, giám sát cán bộ suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức lối sống,
tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”. Quá trình giải
quyết vừa đề cao tính tích cực chủ
động, tự giác của cá nhân vừa phát
huy tốt vai trò của tổ chức với
quy trình chặt chẽ, nội dung thống
nhất, khoa học. Trên cơ sở những
quy định chặt chẽ, cùng với những
nội dung cụ thể, những tiêu chí rõ
ràng, nhất là hệ thống những biểu
hiện của sự suy thoái về tư tưởng
chính trị và đạo đức, lối sống, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham
nhũng, tiêu cực được Hội nghị
Trung ương 4 khóa XIII bổ sung,
làm rõ, đó là Quy định 37-QĐ/TW
về những điều đảng viên không
được làm (thay thế QĐ 47-QĐ/TW).

Từng cấp ủy, chi bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo,
quản lý, người đứng đầu phải chủ
động, tự giác đối chiếu với những
quy định, tự liên hệ, kiểm điểm để
thấy rõ, thấy hết những ưu điểm
và hạn chế, khuyết điểm và có kế
hoạch phát huy ưu điểm, khắc
phục hạn chế khuyến điểm. Đồng

thời, phải “tập trung giám sát cán
bộ, đảng viên có lời nói, việc làm
biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Ủy
ban kiểm tra các cấp tăng cường
kiểm tra, giám sát và kiên quyết
xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với
cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá” ngay
tại cơ sở, chi bộ”.

Bốn là, phát huy vai trò của
nhân dân trong việc ngăn chặn,
đẩy lùi, chủ động phòng ngừa và
kiên quyết đấu tranh với sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, tham nhũng, tiêu
cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” của cán bộ, đảng viên. Hội
nghị Trung ương 4 khóa XIII nhấn
mạnh phải “khuyến khích nhân dân
phản ánh, tố giác cán bộ, đảng
viên tham nhũng, tiêu cực”. Cùng
với tích cực, chủ động phát huy vai
trò giám sát, phản biện xã hội của
nhân dân, nhất là đối với các chủ
trương, chính sách tác động đến
đông đảo người dân, cần đẩy
mạnh phát huy vai trò của dư luận
xã hội, vận dụng dư luận xã hội để
phát huy các chức năng đánh giá,
điều chỉnh các quan hệ xã hội, giáo
dục, giám sát tư vấn - phản biện và
giải tỏa tâm lý xã hội.

Đổi mới công tác dân vận của
hệ thống chính trị, nhất là công tác
dân vận chính quyền các cấp. Tạo
bước chuyển biến thực chất hơn

(Xem tiếp trang 31)



1. Tiến độ xây dựng, ban hành
và tổ chức thực hiện các chương
trình, đề án trọng điểm

1.1. Chương trình, đề án trọng
điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chương
trình hành động của Tỉnh ủy thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
có 5 nhóm chương trình, 21 chương
trình, đề án trọng điểm; Ủy ban nhân
dân tỉnh cụ thể hóa, bổ sung thêm
15 nội dung. Tình hình triển khai
thực hiện như sau:

1.1.1. Chương trình, đề án
thuộc chương trình hành động
của Tỉnh ủy: Gồm 21 nội dung
(trong đó 14 nội dung đã được phê
duyệt, 01 nội dung đang chuẩn bị
phê duyệt, 02 nội dung đề nghị lùi
sang năm 2022, 03 nội dung thực
hiện trong năm 2022 theo kế
hoạch, 01 nội dung đề nghị không
thực hiện, cụ thể như sau:

a) Đã phê duyệt: 14 nội dung:
(1) Nghị quyết về phát triển công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và
làng nghề giai đoạn 2021 - 2030.
(2) Đề án phát triển hệ thống kết
cấu hạ tầng trọng điểm giai đoạn
2021 - 2025. (3) Đề án phát triển,

mở rộng diện tích cây ăn quả gắn
với công nghiệp chế biến, tiêu thụ
sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025,
tầm nhìn đến năm 2030. (4) Đề án
phát triển Khu kinh tế Đông Nam
thành động lực tăng trưởng kinh tế
của tỉnh Nghệ An. (5) Đề án phát
triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An
đến năm 2025. (6) Đề án cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư
giai đoạn 2021 - 2025. (7) Nghị
quyết về nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện và giáo dục vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, miền
núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến
năm 2030. (8) Đề án đào tạo phát
triển nhân lực có kỹ năng nghề giai
đoạn 2021 - 2025. (9) Đề án tiếp
tục phát triển y tế kỹ thuật cao để
thành phố Vinh trở thành trung tâm
y tế khu vực Bắc Trung Bộ giai
đoạn 2021 - 2025. (10) Đề án xây
dựng thế trận quân sự trong khu
vực phòng thủ tỉnh Nghệ An giai
đoạn 2021 - 2025. (11) Nghị quyết
về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác bảo vệ an
ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai
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Kết QUẢ 01 nĂM tRiển KhAi Chương tRình
hÀnh Động thựC hiỆn nghỊ QUYết Đại hội 
ĐẢng Bộ tỉnh Lần thứ XiX VÀ nghỊ QUYết

Đại hội ĐẢng toÀn QUỐC Lần thứ Xiii
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đoạn 2021 - 2025. (12) Đề án nâng
cao chất lượng nắm bắt và định
hướng dư luận xã hội trên địa bàn
tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -
2025. (13) Nghị quyết tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn
2021 - 2025 và những năm tiếp
theo. (14) Nghị quyết về đẩy mạnh
cải cách hành chính tỉnh Nghệ An
giai đoạn 2021 - 2030. 

b) Đang chuẩn bị phê duyệt 01
nội dung: Kế hoạch thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021 - 2025. 

c) Điều chỉnh thời hạn thực hiện
sang năm 2022: 02 nội dung. Quy
hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 -
2030, tầm nhìn đến 2050. Đề án
phát triển vùng Hoàng Mai - Quỳnh
Lưu thành cực tăng trưởng ở phía
Bắc của tỉnh. 

d) Đang xây dựng và phê duyệt
trong năm 2022: 03 nội dung.
Chiến lược phát triển du lịch Nghệ
An đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2035. Đề án mở rộng địa giới
hành chính và không gian đô thị
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nghị
quyết về lãnh đạo nâng cao hiệu
quả thực hiện Chiến lược phát triển
bền vững kinh tế biển đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
cùng đoàn đại biểu thăm gian hàng sản phẩm OCOP của huyện Nam Đàn

Ảnh: Thành Duy
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e) Điều chỉnh, không triển khai
xây dựng, 01 đề án: Đề án đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản
lý giai đoạn 2021 - 2025, có tính
đến năm 2030.

1.1.2. Chương trình, đề án
UBND tỉnh cụ thể hóa, bổ sung
thêm: Gồm 15 nội dung. Trong đó
có 06 nội dung đã được phê duyệt;
04 nội dung đề nghị lùi sang năm
2022; 05 nội dung điều chỉnh,
không triển khai xây dựng, cụ thể:

a) 06 nội dung đã phê duyệt:
Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm
xây dựng đô thị thông minh tỉnh
Nghệ An giai đoạn 2020 - 2022.
Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh
Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.
Xây dựng, ban hành cơ chế đặc
thù để thành phố Vinh và thị xã
Cửa Lò đột phá phát triển trở
thành đầu tàu tăng trưởng, trung
tâm đổi mới, sáng tạo của Nghệ
An và trung tâm vùng Bắc Trung
Bộ theo định hướng Nghị quyết số
26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đề án
phát triển thị xã Thái Hòa thành đô
thị trung tâm vùng Tây Bắc. Đề án
phát triển huyện Đô Lương trở
thành thị xã theo hướng thương
mại, dịch vụ. Kế hoạch thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021 - 2030.

b) 04 nội dung lùi sang năm
2022: Đề án điều tra, đánh giá hiện
tượng xâm nhập mặn ảnh hưởng
đến phát triển kinh tế xã hội các
huyện ven biển tỉnh Nghệ An để

ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng. Chương trình
phát triển đô thị toàn tỉnh. Kế hoạch
thực hiện Chương trình mục tiêu
giảm nghèo bền vững tỉnh Nghệ
An, giai đoạn 2021 - 2025.

c) 05 nội dung điều chỉnh không
triển khai xây dựng: Xây dựng cơ
chế, chính sách phát triển hạ tầng
kỹ thuật trong Khu kinh tế Đông
Nam, các khu công nghiệp giai
đoạn 2021  2025. Kế hoạch chuyển
đổi số tỉnh Nghệ An. Đề án phát
triển khoa học công nghệ giai đoạn
2021 - 2025: Nội dung sẽ tích hợp
vào Quy hoạch tỉnh. Kế hoạch cải
cách hành chính nhà nước tỉnh
Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025. Đề
án phát triển huyện Con Cuông trở
thành thị xã theo hướng sinh thái,
du lịch.

1.2. Về xây dựng Đảng và hệ
thồng chính trị. Đề án nâng cao
chất lượng nắm bắt và định
hướng dư luận xã hội trên địa bàn
tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -
2025. Nghị quyết về đẩy mạnh cải
cách hành chính tỉnh Nghệ An giai
đoạn 2021 - 2030. Đề án đổi mới,
nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể nhân dân, giai
đoạn 2021 - 2025.

2. Nghị quyết, đề án, kế hoạch
trọng điểm thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng (06 nội dung)

a) Đã thông qua và phê duyệt:
03 nội dung: Nghị quyết về tăng
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cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác bảo vệ môi trường
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 -
2030. Kế hoạch của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy thực hiện các chỉ tiêu
Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương
VII (khóa XII) của Đảng và Đại hội
XIX của Đảng bộ tỉnh về tỷ lệ bao
phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2030 -
2045. Đề án của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác giám sát thường
xuyên của cấp ủy, các ban xây
dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Cơ
quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giai
đoạn 2021 - 2025.

b) Đang xây dựng và triển khai
theo kế hoạch: 03 nội dung: Nghị
quyết của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ
An đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030. Báo cáo tổng kết
10 năm thực hiện Nghị quyết số
26-NQ/TW của Bộ Chính trị về
phương hướng, nhiệm vụ phát
triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020
và đánh giá kết quả thực hiện
Thông báo 55-TB/TW ngày
20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ
kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số
26-NQ/TW. Đề án tái cơ cấu các
trường đại học và cao đẳng trên
địa bàn tỉnh.

VĂN pHÒNG TỈNH ỦY

trong giám sát của nhân dân đối
với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo
đức, lối sống của người đứng đầu,
cán bộ, đảng viên. Người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền các cấp
phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp
dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp
nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại
trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến
nghị của nhân dân, nhất là những
biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”. Xây dựng và thực
hiện nghiêm cơ chế bảo vệ, khuyến
khích người dân phản ánh, tố giác
và tích cực đấu tranh chống suy
thoái, tham nhũng, tiêu cực.

Năm là, kịp thời phát hiện, vạch
trần mọi âm mưu, luận điệu, hoạt
động của các thế lực thù địch, cơ
hội chính trị, xuyên tạc, chống phá.
Một mặt, vừa phải đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch
và “xử lý nghiêm các tổ chức, cá
nhân lợi dụng Internet, mạng xã hội
để xuyên tạc sự thật, kích động, gây
rối, chia rẽ đoàn kết nội bộ”. Mặt
khác, cần phải tăng cường bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ
vững trận địa tư tưởng chính trị.

pGS. TS. DươNG QUANG HIỂN
Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng

PHÒNG CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”...
(Tiếp theo trang 27)
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Thực hiện di nguyện của Chủ
tịch Hồ Chí Minh “làm cho

Nam Đàn thành một huyện kiểu
mẫu”, trong những năm qua Đảng
bộ và nhân dân,  Nam Đàn luôn nỗ
lực phấn đấu để xây dựng quê
hương Bác Hồ ngày càng giàu
đẹp, văn minh. Bằng sự nỗ lực
quyết tâm cao từ nội lực, kết hợp
với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ,
giúp đỡ của các cơ quan Trung
ương, của tỉnh Nghệ An và các
đơn vị, doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh, đến cuối năm 2017,
Nam Đàn đã hoàn thành mục tiêu
xây dựng huyện nông thôn mới.
Ngày 04/01/2018 Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quyết định
số 17/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án
thí điểm “Xây dựng huyện Nam
Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện
nông thôn mới kiểu mẫu theo
hướng phát triển văn hóa gắn với
du lịch, giai đoạn 2018-2025”.

Để triển khai thực hiện hiệu
quả Quyết định số 17/QĐ-TTg,
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ huyện Nam Đàn khóa XXVII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định
rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp; Cấp ủy, Chính quyền huyện

đã ban hành nhiều nghị quyết, đề
án, chương trình, kế hoạch cụ
thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức
thực hiện; hàng tháng Ban Chỉ
đạo thực hiện Đề án cấp huyện
và cơ sở đã đưa nội dung đánh
giá việc thực hiện Quyết định số
17/QĐ-TTg vào nhiệm vụ trọng
tâm của cấp ủy, chỉ đạo, đôn đốc
các tổ chức trong hệ thống chính
trị từ huyện đến cơ sở thực hiện.
Đặc biệt, huyện đã chủ động tham
mưu HĐND tỉnh Nghệ An ban hành
các Nghị quyết (NQ 307; NQ 21
HĐND tỉnh) về một số cơ chế,
chính sách hỗ trợ Nam Đàn phát
triển KT-XH đến năm 2020 và giai
đoạn 2021 - 2025.

Ban Chỉ đạo xây dựng Nông
thôn mới huyện đã tập trung chỉ
đạo triển khai các tiêu chí cấp
huyện, cấp xã gắn với chỉ tiêu
nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh
tế - xã hội hàng năm. Xây dựng và
phát triển mạnh các mô hình sản
xuất chuyên canh, sản xuất theo
chuỗi gắn với liên kết tiêu thụ sản
phẩm, sản xuất các sản phẩm
hàng hóa có giá trị cao, có uy tín
và thương hiệu phục vụ du lịch.
Đến nay toàn huyện có 11 mô

NAM ĐÀN SAU 3 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GẮN VỚI DU LỊCH
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hình sản xuất rau củ quả an toàn
trong nhà lưới, nhà kính tại 7 xã,
thị trấn. 05 mô hình kinh tế trang
trại kết hợp du lịch sinh thái, du
lịch trải nghiệm, Homstay tại các
xã Nam Giang, Nam Anh, Nam
Nghĩa, Kim Liên, Nam Cát... Có
47 sản phẩm được công nhận
sản phẩm OCOP, trong đó có 9
sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 38
sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.
Một số sản phẩm OCOP có thế
mạnh ở địa phương như: Sen,
Sắn dây, Trà thảo mộc, Chanh,
Miến gạo, Tương... được các Hợp
tác xã, nhóm hộ gia đình sản xuất,
chế biến thành các sản phẩm chủ
lực phục vụ nhu cầu tiêu dùng của
người dân và khách du lịch. 

Văn hóa xã hội có nhiều khởi
sắc, có 64/71 trường đạt chuẩn
quốc gia, chiếm tỷ lệ 90,1%. Các
chương trình quốc gia về Y tế được
thực hiện tốt, Trung tâm Y tế Nam
Đàn là đơn vị tuyến huyện đầu tiên
trở thành đơn vị vệ tinh của Bệnh
viện Bạch Mai, Hà Nội, đơn vị đầu
tiên cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Nghệ An tiến hành chạy thận nhân
tạo cho bệnh nhân. Toàn huyện có
147/156 xóm, khối đạt đơn vị văn
hóa, chiếm 94,2%; có 88,2% hộ gia
đình đạt danh hiệu gia đình văn
hóa. Các di tích lịch sử văn hoá
được quan tâm bảo tồn, trùng tu và
phát huy hiệu quả, nhất là các di
tích Quốc gia đặc biệt như: Khu lưu
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu di

Tuyến đường nông thôn gắn với khu dân cư kiểu mẫu tại xóm Sen 2
xã Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Nguyễn Hải



3434 thÔng tin thỜi Sự

tích Cụ Phan Bội Châu, Đình
Hoành Sơn. Xây dựng, hoàn thiện
công trình Đền Chung Sơn, cụm di
tích Vua Mai Hắc Đế, Chùa Đại
Tuệ... tạo ra nhiều điểm nhấn trong
hành trình tham quan du lịch trên
địa bàn huyện. Việc đổi mới tư duy,
cách nghĩ, cách làm trong lĩnh vực
văn hóa gắn với du lịch được đặc
biệt chú trọng, thông qua việc thực
hiện Đề án “xây dựng văn hóa, con
người Nam Đàn văn minh, lịch sự,
nghĩa tình, thân thiện, mến khách”
đã nâng cao nhận thức, trách
nhiệm cho các cấp, các ngành, các
tổ chức từ huyện đến cơ sở và
người dân.

Quốc phòng, an ninh được
tăng cường và giữ vững, trật tự
an toàn xã hội được đảm bảo.
Công tác xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị được chú trọng,
chất lượng hoạt động ngày càng
được đổi mới và nâng cao.

Điểm nhấn trong xây dựng
huyện nông thôn mới kiểu mẫu của
huyện Nam Đàn là huy động mọi
nguồn lực để hoàn thiện hệ thống
kết cấu hạ tầng từ huyện đến cơ
sở. Trong đó hạ tầng giao thông, hạ
tầng du lịch, hạ tầng văn hóa được
đầu tư xây dựng theo hướng đồng
bộ, hiện đại. Ưu tiên các công trình,
dự án trọng điểm về văn hóa gắn
với du lịch. Đến nay, tỷ lệ đường
huyện, đường xã đạt chuẩn là
100%; tỷ lệ đường trục xóm, ngõ
xóm đạt chuẩn 98%. Hoàn thiện

các hạng mục công trình tại Trung
tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền
thông huyện đạt chuẩn; 100% số
xã có Trung tâm văn hóa thể thao
đạt chuẩn; xây dựng 7 Trung tâm
văn hóa thể thao mẫu tại 7 xóm,
khối và đang tiếp tục đầu tư xây
dựng, nâng cấp Trung tâm văn hóa
thể thao tại các xóm, khối còn lại để
đạt chuẩn theo quy định. Đầu tư
xây dựng và hoàn thiện một số
công trình hạ tầng kết nối du lịch
như cảnh quan tuyến đường vào
quê Nội, quê Ngoại Bác Hồ, đường
giao thông kết nối các di tích, các
điểm du lịch trong và ngoài huyện.
Chủ động phối hợp với các đơn vị,
các doanh nghiệp hoạt động trên
lĩnh vực Du lịch để kết nối, hình
thành các tuor, tuyến du lịch nội
huyện và ngoại huyện. Tổng nguồn
vốn huy động để xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu trong 3 năm qua
là 2.059 tỷ đồng, trong đó ngân
sách cấp huyện, xã là 593 tỷ, nhân
dân đóng góp 565 tỷ đồng. Ngoài
ra nhân dân toàn huyện đã hiến
30.431 m2 đất, tháo dỡ 10.111 m2

tường rào, đóng góp 50.240 ngày
công để xây dựng nông thôn mới
kiểu mẫu. Phong trào xây dựng
xóm, khối “Sáng - Xanh - Sạch -
Đẹp” được thực hiện có hiệu quả.
Các  xã, thị trấn đã xây dựng được
20 vườn chuẩn, 02 vườn mẫu, 02
xóm mẫu, 18 khu dân cư kiểu
mẫu. Năm 2022 toàn huyện phấn
đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM
nâng cao và 4 xã NTM kiểu mẫu;
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đến năm 2024 có 100% xã NTM
nâng cao, thị trấn Nam Đàn đạt
chuẩn đô thị văn minh và hoàn
thiện mục tiêu huyện đạt chuẩn
nông thôn mới kiểu mẫu theo
hướng phát triển văn hóa gắn với
du lịch vào năm 2025.

Để sớm hoàn thành mục tiêu
xây dựng huyện NTM kiểu mẫu,
trong thời gian tới Nam Đàn sẽ
tập trung thực hiện những nội
dung trọng tâm như sau: 

Thứ nhất là: Triển khai thực hiện
có hiệu quả các tiêu chí về xây
dựng nông thôn mới nâng cao,
nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết
định 318, 319 ngày 08/3/2022 của
Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai là: Tăng cường ứng
dụng, chuyển giao khoa học công
nghệ trong phát triển kinh tế, nhất
là trên lĩnh vực nông nghiệp công
nghệ cao, sản xuất các sản phẩm
OCOP phục vụ tiêu dùng của
người dân và khách du lịch.

Thứ ba là: Đẩy mạnh cải cách
hành chính, trọng tâm là thực hiện
chuyển đổi số, ứng dụng công
nghệ thông tin; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý, điều hành của
cả hệ thống chính trị; sắp xếp, bố
trí đội ngũ cán bộ công chức theo
hướng tinh gọn, phù hợp năng
lực, sở trường công tác và yêu
cầu công việc.

Thứ tư là: Tiếp tục phát huy vai
trò chủ thể của người dân trong
xây dựng nông thôn mới kiểu

mẫu, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần
đoàn kết, đồng thuận trong Đảng
và trong nhân dân.

Thứ năm là: Chủ động tham
mưu, phối hợp với các cơ quan
Trung ương và tỉnh Nghệ An trong
quá trình chỉ đạo và tổ chức thực
hiện nhiệm vụ theo Quyết định 17-
QĐ/TTg của Thủ tướng Chính
phủ; kết hợp sức mạnh nội lực với
ngoại lực để đẩy nhanh quá trình
xây dựng huyện nông thôn mới
kiểu mẫu.

Có thể khẳng định rằng, sau
03 năm triển khai thực hiện Đề án
thí điểm xây dựng huyện nông
thôn mới kiểu mẫu, Nam Đàn đã
đạt được nhiều thành quả to lớn
và dấu ấn quan trọng. Diện mạo
nông thôn của Nam Đàn đã có
nhiều đổi thay rõ rệt. Những mô
hình hiệu quả, cách làm hay xuất
hiện ngày càng nhiều và có sức
lan tỏa lớn. Đời sống vật chất, tinh
thần của nhân dân được nâng
cao, phong trào thi đua XHCN
trong toàn Đảng, toàn dân trên địa
bàn huyện đang dấy lên mạnh
mẽ. Đó là tiền đề, là động lực để
Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn tự
tin, vững bước hơn nữa trên chặng
đường phía trước, nhằm thực
hiện thành công mục tiêu xây
dựng Nam Đàn trở thành huyện
kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch
Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

NGUYỀN THỊ HỒNG HOA 
Bí thư Huyện ủy Nam Đàn
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Sau khi có chủ trương của
Chính phủ về mở cửa lại hoạt

động du lịch bắt đầu từ ngày
15/3/2022 và triển khai Phương
án mở cửa hoạt động du lịch của
Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Nghệ An
đã ban hành Kế hoạch số
181/KH-UBND ngày 17/3/2022 về
mở cửa lại hoạt động du lịch và
đón khách du lịch quốc tế trong
điều kiện bình thường mới. Trong
đó, xác định thời gian mở cửa lại
hoàn toàn du lịch của tỉnh bắt đầu
từ ngày 15/3/2022 thông qua
đường bộ, đường sắt, đường hàng
không, đường biển cho tất cả các
đối tượng khách: khách du lịch
đến Việt Nam; khách du lịch ra
nước ngoài và khách du lịch nội
địa. Đồng thời, quy định những
yêu cầu về công tác tổ chức và
đón khách bảo đảm an toàn, phù
hợp với các quy định phòng,
chống dịch COVID-19. Mặt khác,
giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành,
đơn vị liên quan cùng phối hợp
với Sở Du lịch để triển khai đồng
bộ các giải pháp nhằm chuẩn bị

tốt nhất các điều kiện cho mở cửa
lại hoạt động du lịch.

Những tín hiệu phục hồi du
lịch tích cực

Để phục hồi và phát triển du
lịch thích ứng với trạng thái bình
thường mới, Sở Du lịch đã chỉ
đạo xây dựng và phát triển một số
sản phẩm mới, đặc trưng, khác
biệt, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu
của khách du lịch nội địa và quốc
tế, phù hợp mục tiêu và tiềm năng
của Nghệ An, đồng thời bảo đảm
an toàn phòng chống dịch. Trong
đó, có những sản phẩm nổi bật
như: Tour khám phá cung đường
miền Tây Nghệ An với nhiều điểm
dừng chân trải nghiệm văn hoá
bản địa giàu bản sắc, ẩm thực
phong phú; tour du lịch mạo hiểm
“Chinh phục đỉnh Pu Xai Lai
Leng, Kỳ Sơn”, sản phẩm du lịch
sinh thái trải nghiệm “Chèo
thuyền Kayak - đi bộ, leo núi (trek-
king) - đạp xe địa hình leo núi
(mountain biking)” từ Pha Lài,
Bản Xiềng đi bản Cò Phạt, xã
Môn Sơn huyện Con Cuông; du
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lịch cộng đồng huyện Quỳ Châu,
Quế Phong...

Tập trung đẩy mạnh triển khai
nhiều hoạt động xúc tiến, truyền
thông, quảng bá điểm đến như: tổ
chức đoàn khảo sát, xây dựng,
công bố tour “Khám phá cung
đường miền Tây Nghệ An”; đón
Đoàn Farmtrip, Presstrip khảo sát
sản phẩm du lịch xuân, hè của
Nghệ An; tổ chức Hội nghị kích
cầu du lịch Nghệ An; phát động và
ký kết triển khai Chương trình “Trở
lại Bắc Trung Bộ năm 2022” giữa
Sở VHTTDL Thanh Hoá, Sở Du
lịch Nghệ An, Sở VHTTDL Hà
Tĩnh và CLB lữ hành Unesco Hà
Nội; tổ chức Hội nghị triển khai mở

cửa hoạt động du lịch và đón
khách du lịch quốc tế năm 2022;
phối hợp với tỉnh Thanh Hoá và
Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị xúc tiến,
quảng bá du lịch “Ba địa phương
một điểm đến”, nhiều trải nghiệm
bên lề Hội chợ Du lịch quốc tế Việt
Nam - VITM Hà Nội 2022. Phối
hợp tổ chức khai trương Lễ hội du
lịch Cửa Lò năm 2022, vận hành
phố đi bộ thành phố Vinh với nhiều
hoạt động đa dạng, phong phú.

Đa dạng hình thức, nội dung
truyền thông, quảng bá điểm đến
và tăng gấp 3 tần suất truyền
thông trên các phương tiện thông
tin đại chúng; đẩy mạnh chuyển
đổi số trong công tác quảng bá,

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ phát động triển khai công tác
năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Thành Duy
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xúc tiến trên Cổng thông tin du lịch
và ứng dụng du lịch thông minh
tỉnh Nghệ An.

Việc tái đầu tư, nâng cấp cơ sở
vật chất, trang thiết bị kỹ thuật;
tuyển dụng, thu hút nguồn nhân
lực, tập huấn bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp, kỹ năng nghề; kiểm
tra, đánh giá chất lượng các dịch
vụ cũng được tập trung đẩy mạnh. 

Từ những nỗ lực đó, ngành Du
lịch đã đạt được những kết quả
phục hồi tích cực. Quý I/2022,
lượng khách du lịch đạt 1.050.000
lượt, bằng 102% so với cùng kỳ
năm 2021, trong đó, khách lưu trú
đạt 680.000 lượt, bằng 89% so với
cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế
đạt 1.700 lượt. Tổng thu từ khách
du lịch đạt 1.041 tỷ đồng, trong đó,
doanh thu du lịch ước đạt 476 tỷ
đồng, bằng 91% so với cùng kỳ
năm 2021. Đặc biệt, trong dịp nghỉ
lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày
09/4 - 11/4/2022), tỉnh Nghệ An đã
đón và phục vụ hơn 150.000 lượt
khách du lịch, khách lưu trú, đạt
khoảng 120.000 lượt, doanh thu
du lịch ước đạt 120 tỷ đồng.

Giải pháp thúc đẩy phát triển
du lịch trong điều kiện bình
thường mới

Năm 2022 ngành Du lịch Nghệ
An phấn đấu đón và phục vụ 3,6
triệu lượt khách du lịch, tăng 91%
so với thực hiện năm 2021, trong
đó, có 10 ngàn lượt khách quốc

tế, tăng 107% so với thực hiện
năm 2021; có 3 triệu lượt khách
lưu trú, tăng 133% so với thực
hiện năm 2021; doanh thu dịch vụ
du lịch đạt 3.000 tỷ đồng, tăng
169% so với thực hiện năm 2021.

Một số nhiệm vụ, giải pháp được
ngành xác định tập trung triển khai:

Một là, tập trung thực hiện linh
hoạt, hiệu quả Kế hoạch số
04/KH-UBND ngày 04/01/2022
của UBND tỉnh về phát triển du
lịch năm 2022; Kế hoạch số
614/KH-UBND ngày 26/10/2021
của UBND tỉnh về khôi phục hoạt
động du lịch Nghệ An trong trạng
thái bình thường mới đến năm
2022; Kế hoạch số 181/KH-UBND
ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về
mở cửa lại hoạt động du lịch và
đón khách du lịch quốc tế trong
điều kiện bình thường mới.

Hai là, đẩy mạnh thu hút đầu
tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật
chất phục vụ du lịch; phát triển đa
dạng sản phẩm du lịch đáp ứng
xu hướng mới của thị trường; tiếp
tục tập trung nâng cao chất lượng
sản phẩm, dịch vụ du lịch. Triển
khai có hiệu quả các chính sách
hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng
theo Nghị quyết 07/2020/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh.

Ba là, tăng cường hoạt động
liên kết phát triển du lịch với các
địa phương, các doanh nghiệp du
lịch, dịch vụ, vận chuyển lớn
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nhằm kết nối du lịch Nghệ An vào
chương trình du lịch liên tỉnh, liên
vùng. Chủ trì, phối hợp với Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá,
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị
tổ chức Diễn đàn liên kết phát
triển du lịch giữa Hà Nội, thành
phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc
Trung Bộ mở rộng tại Nghệ An
năm 2022; tổ chức Hội nghị liên
kết, hợp tác phát triển du lịch giữa
thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và
huyện Nam Đàn - Ba địa phương
một hành trình, nhiều trải nghiệm.
Tích cực, chủ động triển khai các
chương trình hợp tác, liên kết
phát triển du lịch với các nước
thông qua các hội nghị gặp gỡ với
đại sứ và cơ quan ngoại giao, các
tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Bốn là, đổi mới và nâng cao
hiệu quả công tác quảng bá xúc
tiến du lịch, ưu tiên thị trường
khách nội tỉnh, nội địa; phát triển
hệ sinh thái du lịch thông minh;
ứng dụng công nghệ số trong
công tác xúc tiến, quảng bá du
lịch, kết nối nhằm hỗ trợ và tăng
trải nghiệm cho khách du lịch.

Năm là, phát triển nguồn nhân
lực du lịch chất lượng cao và thị
trường lao động du lịch bền vững;
triển khai các giải pháp khuyến
khích, thu hút người lao động du

lịch trở lại làm việc sau đại dịch; đổi
mới, đa dạng hóa các hình thức
đào tạo, chú trọng đào tạo kỹ năng
nghề và kỹ năng mềm cho lực
lượng lao động trực tiếp phục vụ
du lịch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng
dân cư tham gia kinh doanh du
lịch, góp phần quảng bá điểm đến,
hình ảnh du lịch của địa phương.

Sáu là, tăng cường công tác
quản lý Nhà nước về du lịch; chỉ
đạo làm tốt công tác bảo đảm an
ninh, trật tự, bảo vệ môi trường và
an toàn cho khách du lịch tại các
khu, điểm du lịch; đẩy mạnh công
tác cải cách hành chính gắn với
chuyển đổi số; củng cố và nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức làm công tác quản lý
Nhà nước về du lịch từ tỉnh đến
các huyện, thành, thị nhằm đáp
ứng yêu cầu phát triển du lịch trên
địa bàn.

Với những tín hiệu tăng trưởng
tích cực sau giai đoạn phục hồi,
mở cửa lại hoạt động du lịch cùng
với những nhiệm vụ trọng tâm,
giải pháp chính, kịch bản tăng
trưởng cụ thể trong năm 2022,
ngành Du lịch Nghệ An sẽ nhanh
chóng phục hồi và phát triển tích
cực trong thời gian tới.

SỞ DU LỊCH
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Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục cho thiếu nhi

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn
170.000 nhi đồng, hơn 270.000 đội
viên đang học tập, sinh hoạt tại 924
liên đội. Với phương châm xây
dựng Đội là xây dựng Đoàn trước
một bước, các cấp bộ Đoàn trong
tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của hệ
thống hội đồng Đội các cấp, chăm
lo bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng
cho cán bộ phụ trách Đội; đồng thời
thường xuyên tổ chức và hướng
dẫn các em đội viên, thiếu niên, nhi
đồng học tập, vui chơi lành mạnh,
góp phần đáp ứng nhu cầu chính
đáng của các em, giúp các em rèn
luyện đạo đức, nhân cách, phát
triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Hoạt động giáo dục đạo đức, lối
sống, giáo dục truyền thống quê

hương đất nước cho thiếu nhi được
các cấp bộ Đoàn, Đội trên toàn tỉnh
đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo
với nhiều nội dung, hình thức phong
phú thông qua các hình thức sinh
hoạt dưới cờ, sinh hoạt trực tuyến,
phát thanh măng non,... Sinh hoạt
theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một
câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay,
một tấm gương sáng” được tổ chức
thường xuyên, phù hợp với tình hình
mới. Năm học 2021 - 2022, 100%
liên đội tổ chức giới thiệu hơn 1.500
cuốn sách hay, giới thiệu, chia sẻ
hơn 300 tấm gương sáng với nhiều
hành động đẹp.

Hội đồng Đội tỉnh triển khai
chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ
đỏ” nhằm tuyên truyền, giới thiệu các
địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn
tỉnh đến các em học sinh, qua đó
khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào

TỈNH ĐoÀN NGHỆ AN
tăng cường công tác 

chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng là một trong những

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
được Bác Hồ giao phó là “Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh”. Xác định
công tác Đội và phong trào thiếu nhi là nội dung hết sức quan trọng,
thời gian qua công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng luôn
được Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh quan tâm, tổ chức theo hướng đáp
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của các em, góp phần tạo
điều kiện cho thiếu niên, nhi đồng được rèn luyện, phát triển toàn diện. 
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dân tộc. Công tác
“Trần Quốc Toản”,
phong trào “Đền ơn
đáp nghĩa - Uống
nước nhớ nguồn”
tiếp tục được Hội
đồng Đội các cấp
triển khai thực hiện
thông qua các hoạt
động: thiếu nhi tham
gia vệ sinh, giữ gìn
cảnh quan các di tích
lịch sử, văn hóa, cách
mạng, các danh lam
thắng cảnh, nghĩa
trang liệt sỹ tại địa phương; thăm hỏi,
tặng quà và nhận chăm sóc Mẹ Việt
Nam anh hùng; giúp đỡ các gia đình
thương binh, liệt sĩ, gia đình có công
với cách mạng. Đầu năm học đến
nay, đã có 173 liên đội tổ chức với
gần 300 hoạt động đền ơn đáp
nghĩa, thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh
hùng, gia đình liệt sỹ, chăm sóc các
nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Các cơ sở Đội còn đẩy mạnh
các hoạt động nhằm xây dựng, bồi
đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho
các em học sinh, giáo dục các em
thiếu nhi biết quan tâm, yêu thương,
tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau
trong học tập, cùng bạn cố gắng
khắc phục khó khăn, cùng nhau
tiến bộ, tham gia hiệu quả phong
trào “Nghìn việc tốt”, “Đôi bạn cùng
tiến”, “Bạn giúp bạn”... Phong trào
“Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến
trường”. 100% Liên đội xây dựng
mô hình hỗ trợ thiếu nhi có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi liên
đội hỗ trợ từ 10 - 15 học sinh khó

khăn tại đơn vị với nhiều hình thức
giúp đỡ như trao tặng học bổng, hỗ
trợ con giống, vật nuôi cho gia đình
các em...

Quan tâm, chăm sóc các em
thiếu niên, nhi đồng

Trong những năm qua, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa
phương trong việc thực hiện quyền
và bổn phận theo quy định trong
Công ước quốc tế về quyền trẻ em
và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo
dục trẻ em. Đặc biệt, Ban Thường
vụ tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển
khai cuộc vận động “Vì đàn em
thân yêu” với những công trình,
phần việc cụ thể. Trong thời gian
qua, việc học tập của thiếu nhi bị
ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh
COVID-19, phần lớn địa phương
trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức
dạy học trực tuyến. Để đảm bảo hỗ
trợ việc học tập của các em, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng
Đội tỉnh đã triển khai chương trình

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương
thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác. Ảnh: pV
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“Cùng em học trực tuyến”, “Kết nối
Tri thức” - Hỗ trợ hơn 50 máy vi
tính trang bị phòng tin học cho
thiếu nhi vùng cao, thành lập các
đội hình IT áo xanh, shipper áo
xanh hỗ trợ cài đặt thiết bị, vận
chuyển sách vở, đồ dùng học tập
đến với các em học sinh. 

Nhằm phát triển văn hóa đọc
cho thiếu nhi, Hội đồng Đội các cấp
triển khai có hiệu quả việc trang bị
tủ sách măng non cho các liên đội
vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới,
hải đảo; duy trì tổ chức các hoạt
động ngày hội thiếu nhi vui đọc
sách, tuần đọc sách cho trẻ em;
xây dựng thư viện di động, chuyên
mục giới thiệu sách hay, phù hợp
độ tuổi thiếu nhi gắn với phong trào
“Đọc và làm theo báo Đội” góp
phần xây dựng và duy trì thói quen
đọc sách cho các em thiếu nhi. 

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo
các cấp bộ Đoàn - Đội trong toàn
tỉnh triển khai đồng loạt các hoạt
động vui Tết Trung thu năm 2021
với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng
ước mơ”. Toàn tỉnh trao tặng 14
công trình Vì đàn em thân yêu; gần
15.000 đèn lồng, đèn trung thu;
5511 suất học bổng đến trường;
14468 suất quà trung thu, 2015 túi
quà an sinh, 344 thiết bị học tập
trực tuyến cho các thiếu nhi có
hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-
19, con em lực lượng tuyến đầu
phòng chống dịch, thiếu nhi ở các
cơ sở bảo trợ với tổng trị giá hơn 4
tỷ đồng. 

Thường xuyên củng cố, xây
dựng đội ngũ công tác Đội

Công tác tập huấn kỹ năng,
nghiệp vụ và phương pháp hoạt
động Đội cho Ban Chỉ huy Liên - Chi
đội tiếp tục được Hội đồng Đội quan
tâm triển khai thực hiện. Các hoạt
động phát huy vai trò tự nguyện, tự
quản, chủ động, sáng tạo trong các
hoạt động Đội của đội ngũ cán bộ
chỉ huy Đội được Hội đồng Đội các
cấp đẩy mạnh; công tác tuyên
dương, khen thưởng, nhân rộng các
gương Chỉ huy Đội giỏi thông qua
các cuộc thi, giải thưởng như “Chỉ
huy Đội giỏi”, “Lãnh đạo trẻ tương
lai”,  Hội thi Giáo viên - Tổng phụ
trách Đội giỏi... tiếp tục được duy trì
góp phần tạo động lực cho các em
tích cực tham gia và cống hiến công
tác Đội và phong trào thiếu nhi. 

Trong công cuộc đổi mới hiện
nay, công tác Đội và phong trào thiếu
nhi được phát triển để đáp ứng yêu
cầu mới thì các cấp bộ Đoàn, Đội
tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt
nhất cho công tác chăm sóc, giáo
dục thiếu niên, nhi đồng bằng những
việc làm thiết thực. Luôn coi công tác
bồi dưỡng, giáo dục thiếu nhi là việc
làm cần thiết quan trọng để hướng
tới tương lai tốt đẹp của nước nhà.
Mỗi anh chị phụ trách Đội các cấp
phải luôn trăn trở, tâm huyết xây
dựng những chương trình, phong
trào bổ ích, mang ý nghĩa giáo dục
nhân văn sâu sắc cho thiếu niên, nhi
đồng. Tập trung mọi điều kiện nguồn
lực và nhân lực chăm lo bồi dưỡng,
giáo dục và chăm sóc trẻ em.

TỈNH ĐOÀN 
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Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-
CP của Chính phủ về quy định

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID -19”; Chuyển đổi trạng thái
hoạt động của ngành linh hoạt, phù
hợp, thích ứng với dịch bệnh
COVID-19, đảm bảo hoàn thành kế
hoạch năm học, giữ vững mục tiêu
chất lượng giáo dục, tận dụng tối đa
thời gian tổ chức dạy học trực tiếp
khi dịch bệnh được kiểm soát, từ
ngày 14/4/2022, 100% trường mầm
non và trường phổ thông trên địa
bàn tỉnh tổ chức dạy, học trực tiếp
(1561/1561 trường). Với tỷ lệ (số
liệu tính đến ngày 15/4/2022) như
sau: Mầm non: 158.052/213.898
trẻ; tỷ lệ: 78,8%. Tiểu học: 330.106/
336.000 học sinh; tỷ lệ: 98,2%.
THCS: 188.369/189.190 học sinh;
tỷ lệ: 99,5%. THPT: 101.752/102.819
học sinh; tỷ lệ: 98,9%. GDTX:
6250/7000 học sinh; tỷ lệ: 92,8%.

Tính đến ngày 15/4/2022, tỷ lệ
tiêm vắc xin đối với cán bộ, giáo
viên, nhân viên: mũi 1 đạt 99,8%;
mũi 2 đạt 99,8%, mũi 3 đạt 99,8%.
Tổng số học sinh THPT đã tiêm:
mũi 1 đạt 99,5%, mũi 2 đạt 99,5%;
mũi 3 đạt 21%. Tổng số học sinh
THCS đã tiêm: mũi 1 đạt 99,2%,
mũi 2 đạt 99,2%; mũi 3 đạt 2,5%. 

Để tiếp tục thực hiện thành công

“mục tiêu kép”, vừa đảm bảo công
tác phòng chống dịch, vừa đảm
bảo công tác dạy và học của các
nhà trường, Sở Giáo dục và Đào
tạo đã ban hành các văn bản chỉ
đạo các trường học một cách cụ
thể, gắn với điều kiện thực tế của
từng địa phương và phù hợp với
đặc trưng của từng cấp học. 

Với cấp học Mầm non: Sở Giáo
dục yêu cầu các nhà trường tập
trung làm tốt công tác tuyên truyền
về sự phối hợp cũng như trách
nhiệm của gia đình, nhà trường và
xã hội trong việc đưa trẻ em đến
trường để được nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục và phát triển toàn diện
đảm bảo quyền trẻ em, nhằm duy
trì tỷ lệ đi học chuyên cần của trẻ.    

Tiếp tục tham mưu với chính
quyền địa phương tập trung rà soát,
chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo an
toàn về công tác phòng chống dịch
COVID-19 để đảm bảo cho trẻ trở
lại trường học tập bình thường.
Phối hợp chặt chẽ với gia đình trẻ
em, cơ quan y tế tại địa phương để
nắm bắt kịp thời và có phương án
xử lý phù hợp khi có tình huống diễn
biến phức tạp của dịch COVID-19,
đặc biệt trong trường hợp trẻ em có
biểu hiện mắc COVID-19.

Để tạo điều kiện cho các bậc phụ
huynh yên tâm công tác khi con em

ĐẢM BẢo CÔng tÁC PhÒng ChỐng DỊCh,          
ChẤt LưỢng DạY VÀ hỌC Khi hỌC Sinh              

QUAY tRở Lại tRưỜng hỌC



4444 thÔng tin thỜi Sự

học trực tiếp tại trường, Sở Giáo dục
và Đào tạo đã chỉ đạo các trường
học tổ chức bán trú ngay cho học
sinh khi các em trở lại trường học
nhưng phải đảm bảo các biện pháp
phòng chống dịch theo đúng hướng
dẫn của ngành y tế và ngành giáo
dục và đào tạo, trong đó bảo đảm
theo nguyên tắc hạn chế giao lưu,
tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng
lớp và giữa các lớp. Ưu tiên tổ chức
ăn, ngủ, nghỉ ngay tại lớp học; học
sinh lớp nào ăn, ngủ riêng theo lớp
đó, không chung với các lớp khác.
Học sinh ăn theo suất ăn riêng,
không dùng chung các đồ dùng cá
nhân, rửa tay với nước sạch và xà
phòng trước và sau khi ăn. Vệ sinh,
khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ
chức cho học sinh ăn (nếu tổ chức
ăn ở nhà ăn chung của nhà trường).
Bảo đảm an toàn thực phẩm, không
để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, để đảm bảo chương
trình kế hoạch giảng dạy, Sở đã
hướng dẫn các các cơ sở giáo dục
mầm non điều chỉnh kế hoạch giáo
dục nhà trường và tổ chức thực
hiện Chương trình theo các kịch
bản phù hợp; lựa chọn nội dung
giáo dục cần thiết phù hợp với thời
gian còn lại của năm học, giúp trẻ
đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối
độ tuổi theo quy định tại Chương
trình giáo dục mầm non; riêng với
trẻ mẫu giáo 5 tuổi, các cơ sở giáo
dục mầm non thống nhất hướng
dẫn giáo viên lựa chọn những nội
dung giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu
tiên tổ chức các hoạt động giáo dục
giúp trẻ em đạt được những kiến

thức, kỹ năng cơ bản, chuẩn bị cho
trẻ có tâm thế tốt để vào học lớp 1.

Giáo dục phổ thông: Sở Giáo dục
và Đào tạo yêu cầu các nhà trường
tiếp tục có các giải pháp chủ động,
thích ứng trong tổ chức dạy học đối
với mỗi nhà trường, mỗi lớp học để
đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo
dục theo khung thời gian năm học;
rà soát để bổ sung thiết bị thu phát,
đường truyền, bố trí bộ phận kĩ thuật
hỗ trợ các tiết dạy ở lớp học trực
tuyến - trực tiếp khi có học sinh, giáo
viên thuộc diện phải cách ly y tế.

Chỉ đạo giáo viên rà soát kiến
thức, kĩ năng đối với các học sinh trở
lại học trực tiếp sau thời gian phải
học trực tuyến nhằm bổ sung kiến
thức, kĩ năng cho các em đảm bảo
tính hệ thống. Tập trung ôn tập cho
học sinh lớp 9 và lớp 12 đảm bảo
kiến thức, kĩ năng để tham gia các kì
thi tuyển sinh vào lớp 10, tốt nghiệp
THPT năm 2022. Các trường THPT
tổ chức  tập huấn nhân rộng nội
dung đã được Sở triển khai về tiếp
cận bài thi đánh giá năng lực trong
tuyển sinh Đại học cho học sinh lớp
12; đôn đốc học sinh tham gia các
đợt thi thử tốt nghiệp THPT bằng
hình thức trực tuyến theo bộ môn đã
được phòng chuyên môn của Sở
triển khai; chuẩn bị để tham gia thi
thử tốt nghiệp THPT chung toàn tỉnh
dự kiến vào tháng 5/2022. Theo kế
hoạch, với cấp THCS và THPT, các
trường học sẽ kết thúc năm học
trước ngày 25/5; với cấp học Mầm
non và cấp Tiểu học, kết thúc năm
học trước ngày 30/6.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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1. Trong 2 ngày 31/3 và 01/4
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 cùng đoàn công
tác làm việc tại huyện Quỳ
Châu và Quế Phong

* Ngày 31/3, 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 cùng đoàn
công tác làm việc tại huyện Quỳ
Châu. Sau khi kiểm tra một số
công trình, dự án, Bí thư Tỉnh ủy
cùng đoàn công tác làm việc với
cán bộ cốt cán huyện. Bí thư Tỉnh
ủy cho rằng, huyện Quỳ Châu cần
phát huy khối đoàn kết, thống
nhất; đội ngũ cán bộ huyện phải
có khát vọng vươn lên mạnh mẽ,
đặc biệt là từ trong Thường trực,
Ban Thường vụ Huyện ủy phải
luôn thôi thúc tinh thần này và
truyền lửa cho đội ngũ cán bộ các
cấp trong hệ thống chính trị để
toàn huyện tạo bước phát triển.

* Sáng 1/4, 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 cùng đoàn
công tác làm việc với Ban
Thường vụ Huyện ủy Quế Phong.
Cuộc làm việc nhằm đánh giá kết
quả sau hơn 1 năm thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời
định hướng những nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm trong thời gian tới
nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa
huyện vùng cao biên giới này trở
thành huyện khá của miền Tây
Nghệ An.

2. Chiều 05/4, đồng chí Võ Thị
Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Phó
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam đã trao học
bổng, nhà tình nghĩa và tặng
quà cho gia đình chính sách tại
huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Tại huyện Nghĩa Đàn, sau khi
nghe lãnh đạo huyện báo cáo về
tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt
là tình hình an sinh - xã hội trên
địa bàn, Phó Chủ tịch nước Võ
Thị Ánh Xuân bày tỏ ấn tượng
trước những thay đổi về kinh tế -
xã hội của huyện Nghĩa Đàn. Tuy
nhiên, hiện nay Nghĩa Đàn vẫn
còn 2.292 hộ nghèo, tỷ lệ 6,48%,

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 
CỦA TỈNH THÁNG 4/2022
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trong đó hộ nghèo là đồng bào
dân tộc thiểu số chiếm 58% tổng
số hộ nghèo cả huyện và có gần
200 hộ nghèo thuộc diện người có
công với cách mạng. Cùng với đó,
Nghĩa Đàn còn 2.332 hộ cận
nghèo, chiếm 6,59%.

Phó Chủ tịch nước mong muốn
huyện tiếp tục phát huy tiềm năng,
lợi thế đang có để tiếp tục phát
triển, nâng cao chất lượng cuộc
sống người dân, đặc biệt các hộ
chính sách, các hộ nghèo, để
cuộc sống của mọi người được
đồng đều hơn, tốt hơn. Đồng chí
cũng mong muốn huyện tiếp tục
nhân rộng những mô hình kinh tế
hiệu quả, tiếp tục thu hút đầu tư
vào địa bàn.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ
Thị Ánh Xuân đã tặng quà lưu
niệm cho huyện Nghĩa Đàn; trao
tặng 100 suất học bổng cho học
sinh của huyện Nghĩa Đàn có
hoàn cảnh khó khăn vươn lên
trong học tập, trao tặng 10 nhà
tình nghĩa và 30 suất quà cho gia
đình chính sách của huyện.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh
Xuân và đoàn công tác cũng đã
tham quan cụm trang trại bò sữa
tập trung ứng dụng công nghệ
cao, với quy trình sản xuất khép
kín quy mô lớn nhất thế giới của
Tập đoàn TH do Liên minh Kỷ lục
Thế giới World Records Union
chứng nhận năm 2020. Phó Chủ
tịch nước ân cần hỏi thăm và tặng

quà một số công nhân của Tập
đoàn TH trên địa bàn huyện
Nghĩa Đàn.

3. Sáng 14/4, tại huyện Yên
Thành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội
Nghệ An tổ chức Hội nghị phổ
biến, quán triệt Kế hoạch số 81
KH/TU ngày 07/3/2022 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa
bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự
hội nghị, có đồng chí Phạm Lương
Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH
Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An
có các đồng chí: Nguyễn Văn
Thông, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường,
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng
ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng
chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi
Đình Long, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh;... đại diện lãnh đạo các sở,
ban, ngành, huyện, thành phố, thị
xã trong tỉnh.

Để Kế hoạch 81-KH/TU được
triển khai có hiệu quả, đồng chí
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
yêu cầu cấp ủy Đảng, chính
quyền, các sở, ngành, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức, đoàn thể,
nhất là người đứng đầu cấp ủy
cần quán triệt sâu sắc nhận thức
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Trong tháng 3-4/2022, Thường
trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ

Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định về
công tác cán bộ tại các đơn vị:

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy
quyết định 

(1) Trình xin ý kiến Bộ Chính
trị, Ban Bí thư cho chủ trương bổ
sung 01 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm
kỳ 2020 - 2025.

(2) Bổ sung phân công phụ
trách lĩnh vực, địa phương, đơn vị
của các đồng chí Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban

Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020
- 2025 đối với đồng chí Phan Đại
Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh và đồng chí
Trần Công Lực, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy
trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

(3) Chỉ định tham gia Ban chấp
hành Đảng bộ, Ban Thường vụ
Huyện ủy Diễn Châu nhiệm kỳ
2020 - 2025 đối với đồng chí
Phạm Thành Long, Trưởng Công
an huyện Diễn Châu.

về vai trò của chính sách BHXH,
BHYT; lãnh đạo, chỉ đạo tăng
cường công tác thông tin, tuyên
truyền nâng cao nhận thức của
cán bộ, đảng viên, người lao động
và nhân dân về chính sách
BHXH, BHYT... Đồng chí Nguyễn
Văn Thông đề nghị các sở, ngành
nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ
chế hỗ trợ kinh phí đóng BHXH,
BHYT cho người dân có hoàn
cảnh khó khăn trên địa bàn tham
gia BHYT, BHXH tự nguyện; Ủy
ban MTTQ tỉnh tiếp tục kêu gọi
các tổ chức, cá nhân quyên góp
ủng hộ tặng thẻ BHYT, sổ BHXH

tự nguyện cho người dân có hoàn
cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH
Việt Nam đã trao tặng Bằng khen
cho 11 tập thể và 11 cá nhân; Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã
trao tặng Bằng khen cho 10 tập
thể và 10 cá nhân đã có thành tích
xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày
22/11/2012 của Bộ Chính trị về
tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác BHXH,
BHYT giai đoạn 2012-2020.

BAN BIÊN Tập

Kết QUẢ XEM XÉt, BỔ nhiỆM, giỚi thiỆU ứng CỬ 
ĐỐi VỚi CÁn Bộ thUộC DiỆn BAn thưỜng VỤ 

tỉnh ỦY QUẢn LÝ tRong thÁng 3-4/2022
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2. Cho chủ trương để Ủy
ban nhân dân tỉnh quyết định

(1) Để đồng chí Hoàng Quốc
Hào, Giám đốc Sở Tư pháp được
ký các văn bản thực hiện quy trình
bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo,
quản lý theo thẩm quyền được
phân cấp đối với các đồng chí có
thời điểm bổ nhiệm lại trước ngày
10/4/2022.

(2) Giao đồng chí Nguyễn
Công Hoan, Phó Giám đốc Sở Tư
pháp chịu trách nhiệm phụ trách,
cùng với tập thể lãnh đạo Sở Tư
pháp điều hành hoạt động của Sở
cho đến khi bổ nhiệm được Giám
đốc mới.

(3) Cho ý kiến về nhân sự bổ
nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý
Khu kinh tế Đông Nam đối với: (1)
Đồng chí Phan Văn Bình, Huyện
ủy viên, Phó Chủ tịch UBND
huyện Nghĩa Đàn; (2) Đồng chí
Đoàn Văn Đại, Trưởng phòng
Quy hoạch Xây dựng, Ban Quản
lý Khu kinh tế Đông Nam.

(4) Cho ý kiến về nhân sự bổ
nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn đối với đồng chí Nguyễn
Hào, Trưởng Ban Quản lý dự án

ngành Nông nghiệp và PTNN
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn.

(5) Cho ý kiến về nhân sự điều
động, bổ nhiệm giữ chức Phó
Giám đốc Sở Ngoại vụ đối với
đồng chí Phạm Văn Toàn, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh đoàn.

3. Ban Thường vụ, Thường
trực Tỉnh ủy giới thiệu để cấp
có thẩm quyền bầu, bổ nhiệm,
quyết định

(1) Cho ý kiến thống nhất để
Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam (BIDV) thực
hiện việc: 

- Điều động đồng chí Trần
Thanh Sơn, Giám đốc BIDV - Chi
nhánh Thành Vinh giữ chức Giám
đốc BIDV - Chi nhánh Phủ Quỳ.

- Điều động đồng chí Nguyễn
Đức Tài, Giám đốc BIDV - Chi
nhánh Phủ Diễn giữ chức Giám
đốc BIDV - Chi nhánh Thành Vinh.

- Điều động đồng chí Nguyễn
Tiến Phương, Phó Giám đốc
BIDV - Chi nhánh Nghệ An giữ
chức Giám đốc BIDV - Chi nhánh
Phủ Diễn.

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
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Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra
(UBKT) Trung ương đã xem

xét, kết luận một số nội dung sau:
I- Xem xét kết quả kiểm tra

khi có dấu hiệu vi phạm đối với
Ban Thường vụ Đảng ủy Liên
hiệp Hợp tác xã Thương mại
Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon
Co.op) và đồng chí Diệp Dũng,
nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí
thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội
đồng quản trị Saigon Co.op, UBKT
Trung ương nhận thấy:

Ban Thường vụ Đảng ủy Sai-
gon Co.op đã thiếu trách nhiệm, vi
phạm nguyên tắc tập trung dân
chủ và Quy chế làm việc; buông
lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm
tra, giám sát, để Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát và nhiều cán bộ,
đảng viên vi phạm quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước
trong việc ký kết hợp đồng hợp tác
đầu tư, huy động vốn, tăng vốn
điều lệ, tổ chức Đại hội thường
niên. Đồng chí Diệp Dũng đã vi

KẾT LUẬN KỲ HỌP THỨ 14
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

Trong hai ngày 19 và 20/4/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung
ương đã họp Kỳ thứ 14. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ
trì Kỳ họp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Ảnh: pV
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phạm quy định của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, vi phạm Quy
định những điều đảng viên không
được làm và trách nhiệm nêu
gương trong thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm nêu trên đã gây
hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại
lớn tiền và tài sản của tập thể, gây
dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín
của tổ chức đảng và Saigon Co.op.

Xét nội dung, tính chất, mức độ,
hậu quả vi phạm; căn cứ quy định
của Đảng, UBKT Trung ương
quyết định thi hành kỷ luật Cảnh
cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Liên
hiệp Hợp tác xã Thương mại
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ
2015 - 2020 và đồng chí Nguyễn
Thành Nhân, nguyên Phó Bí thư
Đảng ủy, nguyên Ủy viên Hội đồng
quản trị, nguyên Tổng Giám đốc
Saigon Co.op.

UBKT Trung ương đề nghị Ban
Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật
đồng chí Diệp Dũng, nguyên
Thành ủy viên, nguyên Bí thư
Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội
đồng quản trị Saigon Co.op.

Xem xét trách nhiệm của một
số đồng chí có liên quan, UBKT
Trung ương quyết định:

- Thay đổi hình thức kỷ luật
Khiển trách bằng hình thức Cảnh
cáo đối với các đồng chí: Nguyễn
Vũ Toàn, nguyên Đảng ủy viên,
nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị,
nguyên Phó Tổng Giám đốc Saigon

Co.op; Nguyễn Thanh Hùng, Ủy
viên Hội đồng quản trị Saigon
Co.op, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch
Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Hợp tác xã Củ Chi; Hồ Ngọc
Hoàng Dũng, Thành viên Ban
Kiểm soát Saigon Co.op, Chủ tịch
Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Hợp tác xã Phường 6, Quận 4.

- Kỷ luật Khiển trách đồng chí
Hàng Thanh Dân, Ủy viên Hội đồng
quản trị Saigon Co.op, Bí thư Chi
bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
Giám đốc Hợp tác xã Thương mại
Quận 3.

- Các đồng chí: Quách Cường,
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon
Co.op; Hồ Mỹ Hòa, Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội
đồng quản trị, Giám đốc Phòng Tài
chính Saigon Co.op, tuy có vi
phạm, khuyết điểm đến mức phải
xem xét thi hành kỷ luật, song các
đồng chí đã thẳng thắn đấu tranh
với những việc làm sai trái của
đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
Hội đồng quản trị; chủ động, kịp
thời báo cáo với các cơ quan chức
năng; trong quá trình kiểm tra,
kiểm điểm đã cầu thị, nghiêm túc,
nhận vi phạm, khuyết điểm, tự
nhận hình thức kỷ luật. UBKT
Trung ương quyết định không thi
hành kỷ luật các đồng chí Quách
Cường và Hồ Mỹ Hòa.

UBKT Trung ương đề nghị Ban
Thường vụ Thành ủy Thành phố
Hồ Chí Minh chỉ đạo, xem xét, xử lý
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kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có
liên quan đến các vi phạm nêu trên.

II- Thực hiện kết luận của
UBKT Trung ương tại Kỳ họp
thứ 12 về vi phạm của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận
và một số tổ chức, cá nhân; căn
cứ các quy định của Đảng,
UBKT Trung ương quyết định
thi hành kỷ luật:

- Khai trừ ra khỏi Đảng các
đồng chí: Lê Nguyễn Thanh Danh,
nguyên Phó Bí thư Đảng ủy,
nguyên Phó Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường; Ngô Hiếu
Toàn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc
Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

- Cảnh cáo các đồng chí: Lê
Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí
thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận và Nguyễn
Trần Nam, nguyên Ủy viên Ban
cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng
Bộ Xây dựng.

- Khiển trách các đồng chí:
Đặng Công Huẩn, Ủy viên Ban cán
sự đảng, Phó Tổng Thanh tra
Chính phủ và Vũ Văn Họa, Ủy viên
Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước vì đã vi phạm trong
chỉ đạo thanh tra, giải quyết tố cáo
và kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ
Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi
hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-
2015, 2015-2020; Ban cán sự
đảng UBND tỉnh Bình Thuận các

nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021
và các đồng chí: Huỳnh Văn Tí,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,
nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn
Mạnh Hùng, nguyên Ủy viên Trung
ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh
ủy; Lê Tiến Phương, nguyên Phó
Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban
cán sự đảng, nguyên Chủ tịch
UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Hai,
nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên
Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên
Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Văn
Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban
cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh; Hồ Lâm,
nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí
thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Bình Thuận.

III- Xét đề nghị của Tỉnh ủy
Khánh Hòa, căn cứ quy định của
Đảng, UBKT Trung ương đề nghị
Ban Bí thư thi hành kỷ luật các
đồng chí: Võ Tấn Thái, nguyên
Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở
Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Lê Văn Dẽ, nguyên Tỉnh ủy viên,
nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh
Hòa, do đã vi phạm quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước
trong việc tham mưu cho UBND
tỉnh ban hành một số quyết định có
nội dung trái pháp luật tại Dự án
sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn
Tự thuộc khu vực núi Chín Khúc và
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dự án Khu biệt thự và du lịch sinh
thái Vĩnh Trung, tỉnh Khánh Hòa.

IV- Xét đề nghị của Ban
Thường vụ Đảng ủy Công an
Trung ương, căn cứ quy định
của Đảng, UBKT Trung ương
quyết định thi hành kỷ luật:

- Khiển trách đồng chí Trung
tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Ủy
viên Đảng ủy Công an Trung
ương, nguyên Bí thư Đảng ủy,
nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát
quản lý trại giam, cơ sở giáo dục
bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ
Công an, do đã thiếu trách nhiệm,
buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu
kiểm tra, giám sát trong việc đề
nghị xét giảm thời hạn chấp hành
án phạt tù đối với phạm nhân Phan
Sào Nam vi phạm quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và
quy định của Bộ Công an.

- Cảnh cáo đồng chí Thiếu
tướng Tống Mạnh Chinh, nguyên
Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc
Bệnh viện 30-4, Bộ Công an do đã
vi phạm quy định trong đấu thầu,
mua sắm trang thiết bị y tế và
thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

V- Thực hiện kết luận của
UBKT Trung ương tại Kỳ họp
thứ 13 về việc xem xét, xử lý
trách nhiệm của một số cá nhân
có vi phạm qua giải quyết tố
cáo, UBKT Trung ương quyết định
thi hành kỷ luật khiển trách các
đồng chí: Đinh Chung Phụng,
nguyên Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán

sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn
Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên
Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
do vi phạm các quy định trong
quản lý đầu tư, xây dựng.

VI- Xem xét kết quả giám sát,
UBKT Trung ương nhận thấy:

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng
Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp
Vạn Xuân, Bộ Quốc phòng nhiệm
kỳ 2015-2020 đã có một số vi
phạm, khuyết điểm trong việc xây
dựng, tổ chức thực hiện Quy chế
làm việc; trong lãnh đạo, chỉ đạo,
kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử
dụng vốn doanh nghiệp và việc
thực hiện nhiệm vụ được giao.

UBKT Trung ương đề nghị Ban
Thường vụ Quân ủy Trung ương
chỉ đạo, kiểm tra một số tổ chức
đảng trực thuộc có liên quan đến
những vi phạm, khuyết điểm nêu
trên. Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng
ủy Tổng Công ty Xuất nhập khẩu
tổng hợp Vạn Xuân kiểm điểm,
xem xét trách nhiệm của các tập
thể và cá nhân; kịp thời khắc phục,
sửa chữa những vi phạm, khuyết
điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết
quả về UBKT Trung ương.

VII- Tại kỳ họp này, UBKT
Trung ương đã xem xét, giải
quyết khiếu nại kỷ luật đảng và
quyết định một số nội dung
quan trọng khác./.

ỦY BAN KIỂM TrA TrUNG ươNG
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Nhận lời mời của Bộ trưởng
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ
trưởng Ngoại giao Canada Mélanie
Joly thăm chính thức Việt Nam từ
ngày 12 - 14/4/2022.

Trong bối cảnh hai nước
hướng tới kỷ niệm 05 năm thiết
lập quan hệ Đối tác toàn diện
(2017 - 2022) và 50 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao (1973 - 2023),
chuyến thăm lần này của Bộ
trưởng Ngoại giao Canada có ý
nghĩa quan trọng, góp phần mở
rộng quan hệ Đối tác toàn diện và
tái khẳng định cam kết hợp tác
của Canada với các quốc gia
trong toàn khu vực.

Tại các buổi làm
việc, Bộ trưởng
Ngoại giao Canada
cho biết Canada
mong muốn thúc
đẩy hơn nữa quan
hệ với một số nước
ở khu vực, trong đó
Việt Nam là ưu tiên
hàng đầu. Đồng
thời, đánh giá cao
và khẳng định sẽ
tăng cường hợp tác
với Việt Nam trong
lĩnh vực ứng phó
với biến đổi khí hậu

và thực hiện các cam kết tại Hội
nghị COP-26. Bộ trưởng Joly
khẳng định Canada muốn đa dạng
hóa, mở rộng quan hệ thương mại
với Việt Nam, nhất trí thúc đẩy
tăng cường hợp tác thương mại,
đặc biệt là kết nối các doanh
nghiệp, hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu
nông sản, xóa đói giảm nghèo; đề
nghị Việt Nam hỗ trợ Canada thúc
đẩy quan hệ Đối tác chiến lược
giữa Canada và ASEAN. Về vấn
đề Biển Đông, lãnh đạo hai nước
nhấn mạnh tầm quan trọng của
giải quyết tranh chấp bằng biện
pháp hoà bình dựa trên luật pháp
quốc tế và Công ước của Liên

KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM 
CỦA BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO CANADA

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng
Ngoại giao Canada Mélanie Joly. Ảnh: pV



Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UN-
CLOS); thực hiện đầy đủ DOC,
tiến tới xây dựng COC thực chất,
hiệu quả, hiệu lực; đảm bảo tự do,
an toàn, an ninh hàng hải, hàng
không ở Biển Đông, dựa trên lợi
ích của tất cả các nước. Bên cạnh
đó, hai bên nhất trí tiếp tục thúc
đẩy trao đổi đoàn các cấp, sớm
nối lại các cơ chế đối thoại song
phương; tận dụng tối đa cơ hội từ
việc triển khai Hiệp định Đối tác
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP), đề nghị
Canada tiếp tục mở cửa thị trường
cho hàng hóa, nông sản Việt Nam
cũng như tăng cường hỗ trợ Việt
Nam sớm phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội sau đại dịch
COVID-19; sớm công nhận hộ
chiếu vaccine của Việt Nam, tạo
điều kiện cho cộng đồng người
Việt Nam tại Canada ổn định cuộc
sống, học tập và làm việc.

Trong những năm qua, quan
hệ Đối tác toàn diện Việt Nam -
Canada tiếp tục phát triển tích
cực. Lãnh đạo cấp cao hai nước
duy trì tiếp xúc với hình thức linh
hoạt như trao đổi thư, điện đàm và
mới đây nhất là cuộc gặp giữa hai
Thủ tướng bên lề Hội nghị thượng
đỉnh COP-26 tại Anh. Năm 2021,
kim ngạch thương mại song
phương hai nước vượt 6 tỷ USD,
tăng 19% so với năm 2020. Tháng
01/2022, Bộ Công thương Việt
Nam và Bộ Thương mại quốc tế

xúc tiến xuất khẩu phát triển kinh
tế và doanh nghiệp nhỏ Canada
đã ký Bản ghi nhớ về việc thành
lập Ủy ban kinh tế hỗn hợp Việt
Nam - Canada. Đảng, Chính phủ
Việt Nam luôn khẳng định và nhấn
mạnh sẵn sàng cùng Canada
thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn
diện phát triển mạnh mẽ, hiệu quả
và thực chất.

Để góp phần lan tỏa kết quả
chuyến thăm chính thức Việt Nam
của Bộ trưởng Ngoại giao Canada,
trong thời gian tới, công tác tuyên
truyền cần chú trọng một số nội
dung sau:

Thứ nhất, thông tin về kết quả
chuyến thăm, các hoạt động đón
tiếp của lãnh đạo cấp cao của
nước ta đối với Bộ trưởng Ngoại
giao Canada. Thông qua đó, khẳng
định Việt Nam coi trọng quan hệ
song phương với Canada; khẳng
định đường lối đối ngoại độc lập, tự
chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa
quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Thứ hai, tuyên truyền thành
tựu và triển vọng trong mối quan
hệ giữa Việt Nam - Canada trên
các lĩnh vực, thiết thực chào
mừng các đợt kỷ niệm quan hệ
giữa hai nước trong thời gian tới;
khẳng định sự coi trọng quan hệ
hợp tác toàn diện của Canada đối
với Việt Nam. Từ đó, cho thấy uy
tín, vị thế ngày càng cao của Việt
Nam trên trường quốc tế.
BAN TUYÊN GIÁO TrUNG ươNG
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Ngày 02/3/2022, Đại hội đồng
Liên Hợp quốc thông qua

“Nghị quyết về Hành động gây hấn
của Nga đối với Ukraine” do Mỹ và
nhiều nước phương Tây đề xuất,
với 141 phiếu thuận, 35 phiếu
trắng và 05 phiếu chống. Nghị
quyết tập trung vào 04 nội dung
chính: (1) Lên án Nga vi phạm luật
pháp quốc tế, Hiến chương Liên
Hợp quốc, vi phạm chủ quyền và
toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine; (2)
Kêu gọi Nga ngay lập tức chấm
dứt hành động quân sự, rút quân
khỏi lãnh thổ Ukraine; (3) Đề nghị
các bên bảo đảm tiếp cận nhân
đạo; (4) Kêu gọi có giải pháp hòa
bình thông qua đối thoại chính trị,
đàm phán. Việt Nam đã bỏ phiếu
trắng đối với Nghị quyết này. 

Ngày 24/3/2022, Đại hội đồng

Liên Hợp quốc thông qua “Nghị
quyết về hậu quả nhân đạo do hành
động xâm lược Ukraine” do EU,
Pháp, Mexico giới thiệu và được 88
nước đồng bảo trợ, với 140 phiếu
thuận, 05 phiếu chống, 38 phiếu
trắng và 10 nước không tham gia
bỏ phiếu. Nghị quyết tập trung vào
các nội dung chính: (1) Lên án các
cuộc tấn công nhằm vào thường
dân và cơ sở quân sự; (2) Yêu cầu
Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine,
chấm dứt hành vi xâm lược Ukraine;
(3) Bảo đảm các tiếp cận hỗ trợ
nhân đạo; (4) Kêu gọi các bên tiếp
tục đàm phán, tìm kiếm giải pháp
hòa bình cho xung đột Nga và
Ukraine. Việt Nam tiếp tục bỏ phiếu
trắng đối với Nghị quyết này.

Ngày 07/4/2022, Đại hội đồng
Liên Hợp quốc tiếp tục thông qua
Nghị quyết thứ 3 về việc đình chỉ tư
cách thành viên của Nga tại Hội
đồng nhân quyền Liên Hợp quốc
do Mỹ và 18 quốc gia giới thiệu, 58
quốc gia đồng bảo trợ, với 93 phiếu
thuận, 24 phiếu chống, 58 phiếu
trắng và 18 nước không tham gia
bỏ phiếu. Nội dung Nghị quyết bày
tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình
nhân quyền và nhân đạo tại
Ukraine, quyết định đình chỉ tư
cách thành viên Hội đồng nhân

CÁC nghỊ QUYết CỦA Đại hội ĐỒng LiÊn hỢP QUỐC 
LiÊn QUAn Đến tình hình UKRAinE VÀ ChỦ tRương, 

QUAn ĐiểM CỦA ViỆt nAM
Sau hơn 01 tháng Nga phát

động chiến dịch quân sự đặc biệt
tại Ukraine, tình hình xung đột
vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng
và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trước tình hình đó, Mỹ cùng
nhiều nước phương Tây đã đề
trình lên Đại hội đồng Liên Hợp
Quốc thông qua 03 Nghị quyết
liên quan tới tình hình tại Ukraine. 



quyền của Nga và xem xét lại vấn
đề khi phù hợp. Việt Nam đã bỏ
phiếu chống đối với Nghị quyết này.

Tại các phiên họp của Đại hội
đồng Liên Hợp quốc, Việt Nam
nhiều lần khẳng định lập trường,
quan điểm về vấn đề Ukraine.
Trưởng Phái đoàn thường trực Việt
Nam tại Liên Hợp quốc khẳng định
lập trường nhất quán của Việt Nam
về giải quyết các tranh chấp quốc
tế bằng các biện pháp hòa bình
trên cơ sở tôn trọng Hiến chương
Liên Hợp quốc và luật pháp quốc
tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh
thổ của các quốc gia, không can
thiệp vào công việc nội bộ, không
sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc
tế. Đồng thời, mong muốn các bên
thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm
kiếm giải pháp hòa bình trên cơ sở
luật pháp quốc tế và Hiến chương
Liên Hợp quốc, có tính đến lợi ích,
quan tâm của các bên liên quan.
Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh, ưu
tiên cấp bách hàng đầu hiện nay là
bảo vệ thường dân và cơ sở hạ
tầng dân sự thiết yếu, triển khai các
hoạt động nhân đạo; khẳng định sẽ
ủng hộ mọi nỗ lực nhân đạo cũng
như đóng góp cho các hoạt động
cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp
quốc đối với Ukraine. 

Lập trường, quan điểm và sự
tham gia đóng góp tích cực của Việt
Nam đối với các nỗ lực nhân đạo và
tuyên bố đóng góp cho các hoạt
động nhân đạo đã được cộng đồng
quốc tế công nhận, đánh giá cao.

Một số quốc gia bày tỏ ghi nhận các
nội dung phát biểu và quan điểm
khách quan, cân bằng của Việt
Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, trên
một số trang tin Việt ngữ của báo
chí phương Tây và tài khoản mạng
xã hội của các tổ chức, cá nhân thù
địch, cơ hội chính trị đã lợi dụng
cuộc xung đột để tuyên truyền
chống phá, tán phát thông tin xấu,
độc, sai sự thật và xuyên tạc chủ
trương, quan điểm của Việt Nam
trong vấn đề Ukraine. Trong thời
gian tới, công tác tuyên truyền cần
chú trọng một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền
lập trường, quan điểm nhất quán
của Việt Nam trong các nội dung
phát biểu tại Liên Hợp quốc; thực
hiện nghiêm các chỉ đạo, định
hướng của Ban Tuyên giáo Trung
ương tại Công văn số 2517-
CV/BTGTW, ngày 01/3/2022 và
Công văn số 2712-CV/BTGTWW,
ngày 05/4/2022. 

Hai là, tuyên truyền nhằm nâng
cao cảnh giác của cán bộ, đảng viên
và Nhân dân trước các âm mưu, thủ
đoạn của các thế lực thù địch, phản
động, cơ hội chính trị lợi dụng tình
hình để chống phá, tuyên truyền
xuyên tạc về lập trường, quan điểm
của Việt Nam. Đồng thời, tăng
cường đấu tranh, phản bác với các
thông tin sai sự thật, thiếu kiểm
chứng, đặc biệt là trên mạng xã hội,
nhằm kích động Nhân dân, gây
phương hại tới quan hệ đối ngoại
của Việt Nam với các nước. 
BAN TUYÊN GIÁO TrUNG ươNG
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Một SỐ tình hình thế giỚi
ĐÁng ChÚ Ý thỜi giAn gần ĐÂY

- Việt Nam đạt thỏa thuận về
công nhận hộ chiếu vaccine lẫn
nhau với 19 quốc gia. Tính đến
ngày 07/4/2022, các nước công nhận
hộ chiếu vaccine Việt Nam gồm:
Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Úc, Ấn Độ,
Belarus, Campuchia, Philippines, Pa-
lestine, Maldives, New Zealand, Sri
Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singa-
pore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và
Malaysia. Ngoài ra, Việt Nam hiện
đang tạm thời công nhận mẫu giấy
chứng nhận tiêm vaccine của 79
quốc gia, vùng lãnh thổ. Bộ Y tế đã
có thông báo chi tiết về quy trình cấp
“hộ chiếu vaccine” của Việt Nam và
dự kiến từ ngày 15/4/2022 sẽ tiến
hành cấp hộ chiếu vaccine cho người
dân. Nhiều quốc gia đã và đang áp
dụng hộ chiếu vaccine như một trong
những biện pháp nhằm mở cửa nền
kinh tế, đưa hoạt động kinh tế, xã hội
trở lại bình thường mới.

- Nhiều tổ chức quốc tế uy tín
tiếp tục dự báo tích cực đối với
triển vọng phục hồi và tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt
Nam năm 2022 đạt 6,5% và 6,7%
vào năm 2023. Chương trình phục
hồi và phát triển kinh tế của Chính
phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy tăng
trưởng công nghiệp đạt mức dự kiến
9,5%; sản lượng nông nghiệp dự
kiến tăng 3,5% trong năm 2022.
Ngoài ra, việc Hiệp định Đối tác kinh

tế toàn diện khu vực (RCEP) có hiệu
lực từ ngày 01/01/2022 cũng giúp
thúc đẩy hoạt động thương mại hậu
đại dịch COVID-19. Trong khi đó,
Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định,
mức tăng trưởng của Việt Nam thấp
hơn khi chỉ đạt 5,3% trong năm 2022
và sẽ ổn định lại quanh mức 6,5%
theo kịch bản các biện pháp hạn chế
đi lại được nới lỏng cả trong và
ngoài nước. Theo các chuyên gia
phân tích, Việt Nam, Indonesia và
Singapore sẽ là 3 thị trường “nóng”
nhất khu vực năm nay. Trong đó,
Việt Nam được đánh giá là “điểm
sáng trong vài năm qua” về khả
năng phục hồi và tăng trưởng kinh
tế. Dựa trên sự phục hồi mạnh mẽ
của các hoạt động như tiêu dùng
trong nước, xây dựng và du lịch
quốc tế, cũng như gói kích thích tài
khóa 15 tỷ USD của chính phủ, dự
báo mức tăng trưởng GDP năm
2022 của Việt Nam là khoảng 7,5%. 

- Giới chức Philippines tiếp tục
đưa ra các tuyên bố và hành động
khẳng định bảo vệ chủ quyền ở
Biển Đông. Trong diễn biến mới về
cuộc bầu cử tại Philippines, các ứng
viên Tổng thống đã có các tuyên bố
mạnh mẽ về cam kết bảo vệ chủ
quyền biển, đảo ở Biển Đông, sử
dụng phán quyết PCA (năm 2016)
làm “đòn bẩy” đấu tranh với Trung
Quốc. Các ứng viên cam kết nếu đắc
cử sẽ không khoan nhượng với
những hành động của nước ngoài
“xâm phạm” vùng biển của Philippines
và đoàn kết với các nước láng giềng,
ngăn chặn tham vọng của Trung
Quốc, nỗ lực xây dựng COC có tính



ràng buộc. Một số nhà phân tích,
chuyên gia quốc tế cho rằng, khoảng
thời gian từ nay đến ngày 09/5/2022
ở Philippines được dự báo tiềm ẩn
nhiều nguy cơ căng thẳng liên quan
đến Biển Đông cũng như quan hệ
giữa Philippines và Trung Quốc.

hỢP tÁC QUỐC tế Để
thÚC ĐẨY QUÁ tRình ChUYển
ĐỔi nĂng LưỢng toÀn CầU

Năng lượng tái tạo, hay còn được
gọi là năng lượng sạch, được tạo ra
từ các nguồn thiên nhiên hoặc các
quy trình tự nhiên hình thành liên tục,
có thể coi là vô hạn (như ánh sáng
mặt trời, gió, mưa, sóng biển, thủy
triều...). Các nguồn năng lượng tái tạo
đang thay thế các nguồn năng lượng
dựa trên nhiên liệu hóa thạch truyền
thống (như than, dầu, khí tự nhiên).

Những nghiên cứu về các nguồn
năng lượng tái tạo bắt đầu từ cuối
những năm 90 khi thế giới nhận
được “cú sốc” từ việc giá dầu tăng
cao. Năng lượng tái tạo hiện là
nguồn cung cấp điện lớn thứ hai cho
thế giới, chiếm tỷ lệ 26%, sau than
đá nhưng trên khí đốt tự nhiên và
hạt nhân. Trong tương lai, tiềm năng
và xu hướng phát triển của năng
lượng tái tạo sẽ trở thành xu hướng
chủ đạo và được sự quan tâm của
tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Khi ảnh hưởng địa chính trị của
dầu mỏ và khí đốt vẫn gây biến động
lớn trên toàn cầu, việc đầu tư phát
triển cho năng lượng tái tạo đang

được xem là giải pháp và xu hướng
tất yếu của nhiều quốc gia trên thế
giới. Năm 2020 đã đánh dấu thập kỷ
của năng lượng tái tạo. Bất chấp đại
dịch COVID-19, trong năm 2020, sản
lượng năng lượng từ các nguồn tái
tạo đã tăng thêm 260 GW và đạt mức
tăng trưởng 50%. Hơn 80% tổng
công suất điện đưa vào sử dụng
trong năm 2021 là từ các nguồn năng
lượng tái tạo, trong đó năng lượng
Mặt trời và điện gió chiếm 91%.

Trung Quốc và Mỹ là hai thị
trường ghi nhận sự tăng trưởng vượt
bậc từ năm 2020. Trung Quốc là thị
trường lớn nhất thế giới về năng
lượng tái tạo và tăng thêm 136 GW
vào năm 2021, trong đó, 72 GW đến
từ năng lượng gió và 49 GW là năng
lượng Mặt trời. Châu Phi tiếp tục mở
rộng ổn định với mức tăng 2,6 GW,
trong khi châu Đại Dương là khu vực
tăng trưởng nhanh nhất (18,4%).

Theo nghiên cứu của cơ quan
năng lượng quốc tế (IEA), đến năm
2025, năng lượng tái tạo sẽ trở
thành nguồn sản xuất điện chính,
cung cấp một phần ba lượng điện
trên thế giới, ước tính, công suất
điện gió và quang điện sẽ vượt công
suất của khí đốt vào năm 2023 và
than đá vào năm 2024.

Theo giới chuyên gia, nguồn
cung năng lượng tái tạo toàn cầu sẽ
tăng 35 gigawatt năm 2022, nhưng
nhu cầu điện toàn cầu sẽ tăng 100
gigawatt trong thời gian này. Theo
IEA, lượng điện tạo ra từ năng lượng
tái tạo sẽ tăng hơn 6% vào năm
2022. Tuy nhiên, cơ quan này cũng
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cho biết, bất chấp những sự gia tăng
nhanh chóng này, năng lượng tái tạo
dự kiến chỉ có thể đáp ứng khoảng
50% mức tăng trưởng dự kiến về
nhu cầu toàn cầu vào năm 2022.

Mặc dù các nguồn năng lượng tái
tạo không có lượng phát thải ròng,
điều này sẽ giúp hạn chế phát thải khí
nhà kính toàn cầu trong tương lai. Tuy
nhiên, chi phí, giá cả, môi trường
chính trị và các điều kiện thị trường
cũng trở thành những rào cản ngăn
các nước đang phát triển, kém phát
triển và sử dụng hết tiềm năng của
mình. Bên cạnh đó, còn có những
thách thức có xu hướng cản trở các
nguồn năng lượng tái tạo như thất bại
của thị trường, thiếu thông tin. Hơn
nữa để đáp ứng nhu cầu năng lượng
toàn cầu, các khoản đầu tư vào năng
lượng sạch sẽ cần tăng từ 1.100 tỷ
USD trong năm nay lên 3.400 tỷ
USD/năm cho đến năm 2030.

Quá trình chuyển giao và phát
triển công nghệ năng lượng tái tạo
cần được thể chế hóa thông qua
trao đổi, hợp tác và kết nối quốc tế.
Dưới khẩu hiệu “Từ tham vọng tới
hành động”, các bộ trưởng và phái
đoàn cấp cao từ hơn 50 nước trên
thế giới đã tham dự Diễn đàn Đối
thoại Chuyển đổi năng lượng Berlin
lần thứ 8 tại thủ đô Berlin của CHLB
Đức trong 02 ngày 29 - 30/3/2022.
Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ
quan điểm và cam kết về việc sử
dụng năng lượng hiệu quả và thúc
đẩy năng lượng tái tạo để có thể góp
phần vào một thế giới ổn định về
chính trị, thịnh vượng về kinh tế. Bên

cạnh đó, các đại biểu cũng cam kết
về những ưu tiên đầu tư chiến lược,
đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng
tái tạo, trong quá trình chuyển đổi
năng lượng nhằm không chỉ giúp
bảo vệ khí hậu mà còn góp phần
vào củng cố an ninh.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng
Bộ Công Thương Đặng Hoàng An
dẫn đầu tham dự các sự kiện trong
khuôn khổ diễn đàn. Tại diễn đàn,
Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã cung
cấp bức tranh tổng thể về cơ chế
chính sách và những ưu đãi của Việt
Nam trong lĩnh vực năng lượng tái
tạo. Tập đoàn Giải pháp Xanh (The
Green Resolutions Group) của Việt
Nam đã ký thỏa thuận hợp tác trong
lĩnh vực năng lượng tái tạo với tập
đoàn Giải pháp công nghiệp Thys-
senkrupp (tkIS) và Thyssenkrupp nu-
cera AG & Co. KGaA của Đức nhằm
phát triển các dự án hydro xanh và
ammoniac ở Việt Nam.

Theo các chuyên gia, năng lượng
tái tạo cung cấp nguồn cung năng
lượng độc lập, ổn định, thân thiện với
môi trường và tiện lợi đối với các khu
vực và toàn cầu. Các nguồn năng
lượng tái tạo là năng lượng hòa bình,
có thể tạo nguồn cung một cách đáng
tin cậy và không bị tác động bởi
những căng thẳng quốc tế. Những
cam kết tại Đối thoại Chuyển đổi
năng lượng Berlin đã cho thấy sự
quan tâm lớn của các quốc gia nhằm
hướng tới thúc đẩy quá trình chuyển
đổi năng lượng toàn cầu mạnh mẽ
trong thời gian tới.
BAN TUYÊN GIÁO TrUNG ươNG



l Sinh hoạt tư tưởng
- Chủ đề sinh hoạt tư tưởng tháng 5/2022
- Một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh đạo của các cấp ủy

trong tháng 5 năm 2022
l Kỷ niệm các ngày lễ
- Quê hương Nghệ An - Tháng Năm về
- Phan Đăng Lưu - Người con ưu tú của quê hương Nghệ An
- Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (21/5 -

15/11/1972)
l Văn bản mới
- Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
- Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận

chính trị
- Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức diễn tập

phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc
và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022

- Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội
quần chúng, quản lý và sử dụng con dấu của các tổ chức hội
trên địa bàn tỉnh Nghệ An

l Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Nhân tố văn hóa trong sự nghiệp hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh
- Những thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác
l Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: chủ động, kiên
quyết, nghiêm minh hơn nữa

l Thông tin thời sự
- Kết quả 01 năm triển khai chương trình hành động thực hiện

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

- Nam Đàn sau 3 năm thực hiện đề án xây dựng huyện Nông thôn
mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch

- Du lịch Nghệ An phục hồi và phát triển trong điều kiện bình
thường mới

- Tỉnh đoàn Nghệ An tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục
thiếu niên, nhi đồng

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch, chất lượng dạy và học khi
học sinh quay trở lại trường học

- Một số hoạt động nổi bật của tỉnh tháng 4/2022
- Kết quả xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong tháng 3-4/2022
l Tin trong nước

Kết luận kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
l Tin đối ngoại
- Kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng ngoại

giao Canada
- Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp quốc liên quan đến

tình hình Ukraine và chủ trương, quan điểm của Việt Nam
l Tin thế giới
- Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây
- Hợp tác quốc tế để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng

toàn cầu

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 5/2022. 

 Ảnh bìa 1: Bác Hồ về thăm quê Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An (năm 1957)
Ảnh: Tư liệu
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