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MỘt SỐ nHiỆM VỤ cHỦ YẾu tẬP tRung LÃnH đẠO
cỦA cấP ỦY tROng tHÁng 02 nĂM 2022

1. Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân,
mừng Đất nước đổi mới.

2. Mỗi địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chăm lo việc
đón tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn đảm bảo vui tươi,
an toàn, tiết kiệm, phòng chống dịch COVID-19. Quan
tâm chăm lo Tết người nghèo, các gia đình chính sách
chu đáo, đúng đối tượng.

3. Tuyên truyền về các mục tiêu và giải pháp thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 của cả nước, của tỉnh
và từng địa phương.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức
lễ hội theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018
của Chính phủ. 

5. Thực hiện các mặt công tác, hoạt động sản xuất kinh
doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết theo quy định.

6. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022 trước và
sau Tết Nguyên đán.

CHỦ ĐỀ SINH HOẠT TƯ TƯỞNG 
THÁNG 02/2022

Mừng Đảng, mừng Xuân, tăng cường đấu tranh chống các
quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức. Cổ vũ, biểu
dương các gương sáng đạo đức, tạo ảnh hưởng sâu rộng
trong Đảng và ngoài xã hội.
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Những truyền thống vẻ vang
của Đảng

Trong suốt chiều dài lãnh đạo
cách mạng, Đảng ta đã tích lũy và
đúc rút được nhiều bài học quý
báu, hun đúc nên những truyền
thống vẻ vang.

Đó là truyền thống trung thành
vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai
cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng
độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh. Chỉ có đi theo con đường
cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ
đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam
mới giành được thắng lợi trọn vẹn,
đất nước ta mới thật sự được độc
lập; dân tộc ta mới thật sự được tự
do; nhân dân ta mới có cuộc sống
ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đó là truyền thống giữ vững độc
lập, tự chủ về đường lối; nắm vững,
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh
nghiệm của quốc tế để đề ra đường
lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu
quả các nhiệm vụ cách mạng. Trong
mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn thấm
nhuần quan điểm chân lý là cụ thể,
cách mạng là sáng tạo, xuất phát từ
thực tiễn Việt Nam để xác định
phương hướng, nhiệm vụ, phương

pháp của cách mạng Việt Nam.
Đó là truyền thống gắn bó máu

thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn
luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm
lẽ sống và mục tiêu phấn đấu.
Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo
vệ Đảng từ những ngày còn trứng
nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng
hộ và ra sức phấn đấu thực hiện
đường lối, chủ trương của Đảng.
Sức mạnh vô tận của nhân dân
làm nên sức mạnh vô địch của
Đảng; nguồn gốc sức mạnh của
Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với
nhân dân, phát huy sức mạnh của
khối đại đoàn kết toàn dân.

Đó là truyền thống đoàn kết
thống nhất, có tổ chức và kỷ luật
chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập
trung dân chủ, tự phê bình, phê bình
và tình thương yêu đồng chí. Trải
qua những thử thách khắc nghiệt
trong nhà tù đế quốc, trước lưỡi lê,
họng súng của kẻ thù hay trên
chiến trường lửa đạn, những người
cộng sản Việt Nam đã nêu những
tấm gương sáng ngời về tinh thần
đoàn kết gắn bó, thương yêu nhau;
về tình đồng chí, đồng đội. Chính
tình nghĩa cộng sản đó đã gắn kết
những người cách mạng Việt Nam
thành một đội tiên phong gang thép
được nhân dân tin yêu, bạn bè

Phát huy truyền thống vẻ vang của đảng, 
viết tiếp những trang sử hào hùng

KỶ niỆM 92 nĂM ngÀY tHÀnH LẬP đảng cỘng Sản ViỆt nAM (03/02/1930 - 03/02/2022)
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ngưỡng mộ; tạo thành sức mạnh để
Đảng ta vượt qua mọi thử thách, hy
sinh, giữ vững niềm tin và giương
cao ngọn cờ lãnh đạo.

Đó là truyền thống đoàn kết quốc
tế thủy chung, trong sáng dựa trên
những nguyên tắc và mục tiêu cao
cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng
ta hình thành và thực hiện thành
công đường lối đối ngoại đúng đắn
qua các thời kỳ, phát huy đến đỉnh
cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc
với sức mạnh thời đại, đưa cách
mạng Việt Nam liên tục phát triển.

Viết tiếp những trang sử
hào hùng

Cách mạng Tháng Tám năm
1945 thành công, cuộc Tổng tiến
công và nổi dậy mùa xuân năm
1975 giành đỉnh cao thắng lợi huy
hoàng, công cuộc đổi mới đất

nước từ năm 1986 đến nay giành
được những thành tựu to lớn, có ý
nghĩa lịch sử là do sự đoàn kết của
toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo
đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

Đặc biệt, sau hơn 35 năm tiến
hành công cuộc đổi mới, từ một
đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật
chất-kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh
tế-xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến
nay, Việt Nam đã vươn lên trở
thành nước đang phát triển, có thu
nhập trung bình. Văn hoá, xã hội
tiếp tục phát triển, đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân
được cải thiện. Công tác xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị có bước
đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân
tộc không ngừng được củng cố.
Chính trị, xã hội ổn định, quốc
phòng-an ninh, độc lập, chủ quyền
được giữ vững. Vị thế và uy tín của

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: P.V



6 KỶ niỆM ngÀY Lễ Lớn

đất nước ngày càng được nâng
cao trên trường quốc tế. Đến nay,
Việt Nam đã trở thành một quốc
gia có quy mô dân số gần 100 triệu
người với mức thu nhập bình quân
gần 3.000 USD/người; đã tham gia
hầu hết các tổ chức quốc tế, trở
thành một thành viên tích cực, có
trách nhiệm trong các hoạt động
của cộng đồng quốc tế.

Đảng ta bước vào Đại hội XIII
với niềm tin và động lực mới khi
chèo lái đất nước vượt qua một
năm 2021 lịch sử, vượt qua những
cơn sóng dữ dịch bệnh, thiên tai và
đạt được “mục tiêu kép” đầy ấn
tượng trong phòng chống đại dịch
và phát triển kinh tế. Duy trì tăng
trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,58%.

Quyết liệt làm trong sạch Đảng
và dẫn dắt đất nước vượt qua đại
dịch bệnh, Đảng ta đang được
người dân gửi trọn niềm tin tiếp tục
đưa đất nước bước vào một vận
hội mới. Có được thành công đó
phải kể đến năng lực lãnh đạo, cầm
quyền của Đảng; hiệu lực quản lý,
điều hành của Nhà nước và hiệu
quả hoạt động của hệ thống chính
trị. Thành công đó còn thể hiện rõ
sức mạnh của “ý Đảng hợp lòng
dân”. Bởi Đảng luôn quán triệt sâu
sắc, thực hiện nghiêm túc quan
điểm lấy dân làm gốc; nhân dân là
trung tâm, là chủ thể của công cuộc
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc; mọi chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước đều xuất
phát từ nguyện vọng, quyền và lợi
ích chính đáng của nhân dân...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
đã nhấn mạnh: “Với tất cả sự
khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể
khẳng định: Đất nước ta chưa bao
giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế
và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII thể hiện một tầm nhìn xa, một
khát vọng lớn của Đảng, của dân tộc
ta là đưa nước ta trở thành nước
phát triển, theo định hướng xã hội
chủ nghĩa. Cụ thể hơn là đến năm
2030, kỷ niệm 100 năm thành lập
Đảng: Là nước đang phát triển, có
công nghiệp hiện đại, thu nhập trung
bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm
100 năm thành lập nước: Trở thành
nước phát triển, thu nhập cao. Mục
tiêu và khát vọng đã thể hiện rõ tính
kế thừa và phát triển, tính liên tục và
hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Với những truyền thống vẻ vang
và những bài học quý báu trong
suốt 92 năm lãnh đạo cách mạng
Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt
Nam - một đảng cách mạng chân
chính, trong sạch, vững mạnh, có
đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và
uy tín lãnh đạo, được nhân dân hết
lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta tin
tưởng sắt son rằng, Đảng luôn
vững tay chèo lái, lãnh đạo toàn
dân tộc ta lập nên những kỳ tích
mới trong sự nghiệp xây dựng và
phát triển đất nước ngày càng đàng
hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ
tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
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Nhiệm vụ then chốt, thường
xuyên, liên tục

Từ ngày thành lập đến nay
(3/2/1930 - 3/2/2022), Đảng ta và
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng
và thường xuyên chăm lo đến xây
dựng Đảng ta trong sạch, vững
mạnh về mọi mặt. Thực tiễn lịch sử
lãnh đạo của Đảng 92 năm qua cho
thấy thắng lợi của cách mạng Việt
Nam chính là thắng lợi của công
tác xây dựng Đảng. Việc đẩy mạnh
công tác xây dựng Đảng đã được
đặt ra trong nhiều nghị quyết của
Đảng, từ Cương lĩnh đến văn kiện
các đại hội Đảng toàn quốc, các
nghị quyết của Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị.

Mới đây, ngày 9/12/2021, Bộ
Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ
toàn quốc quán triệt, triển khai kết
luận và quy định của Ban Chấp
hành Trung ương, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đảng ta
phải tiếp tục nâng cao hơn nữa
bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo
đức là văn minh”; phải nỗ lực hơn

nữa trong công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta
và hệ thống chính trị nước ta ngày
càng trong sạch, vững mạnh,
ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để
lãnh đạo xây dựng, phát triển đất
nước nhanh và bền vững hơn,
trong đó có việc phát huy những
tác động tích cực, khắc phục
những tác động tiêu cực, mặt trái
của kinh tế thị trường, mở cửa, hội
nhập quốc tế.

Ở Nghệ An, bằng những cách
làm sáng tạo, phù hợp yêu cầu
thực tiễn, sau hơn 5 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong
nội bộ, công tác xây dựng Đảng
của Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã đạt
được nhiều kết quả quan trọng.
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của các tổ chức đảng, trách nhiệm
của cấp ủy các cấp, của cán bộ,

Tạo chuyển biến mới
tROng công tÁc xâY dựng đảng ở ngHỆ An

Với cách làm sáng tạo, phù hợp yêu cầu thực tiễn, công
tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã đạt được
nhiều kết quả quan trọng, từng bước huy động được sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của
nhân dân tham gia xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.
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đảng viên được nâng lên. Sự đoàn
kết, thống nhất trong Đảng bộ tiếp
tục được củng cố, tăng cường;
từng bước huy động được sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị, sức mạnh của nhân dân
tham gia xây dựng Đảng, phát triển
kinh tế - xã hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025,
bên cạnh việc chỉ đạo các cấp thực
hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của
Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng về công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã ban hành
các kế hoạch, quy định một cách
cụ thể, sát với thực tiễn ở địa
phương, như: Quy định số 08-
QĐ/TU ngày 15/9/2021 về đánh
giá chất lượng sinh hoạt chi bộ;
Quy định số 09-QĐ/TU ngày
20/9/2021 về luân chuyển cán bộ.
Tiến hành tổng kết, đánh giá quá

trình triển khai các Đề án: “Phát
triển đảng viên, tổ chức Đảng trong
các doanh nghiệp tư nhân và
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An,
giai đoạn 2014 - 2020”; Đề án số
01-ĐA/TU, về “Xây dựng chi bộ,
phát triển đảng viên ở các khối,

xóm, bản chưa có
chi bộ, chưa có
đảng viên và khối,
xóm, bản có nguy
cơ không còn chi bộ
giai đoạn 2016 -
2020”... Qua quá
trình triển khai các
Đề án này đã rút ra
một số bài học, kinh
nghiệm như: Phải có
quyết tâm chính trị
cao của cấp ủy và
sự vào cuộc thực sự
quyết liệt, đồng bộ
của cả hệ thống
chính trị các cấp

trong việc tổ chức thực hiện các
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất
là ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp
cơ sở; đề cao vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu. Trong chỉ
đạo phải sâu sát, cụ thể, kiên trì;
phương pháp, cách làm phải linh
hoạt, phù hợp với từng địa bàn;
phát huy được tính chủ động, sáng
tạo của mỗi địa phương, đơn vị
trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm
vụ của đề án. Xây dựng kế hoạch
cụ thể, bài bản từ cấp ủy cho đến
các tổ chức đoàn thể và các ban,
ngành liên quan ở từng cấp. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

ngày 11/12/2021. Ảnh: Thành Duy
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Quyết tâm tạo nên “kỳ tích
Sông Lam”

Để tăng cường công tác xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị,
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ
An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-
2025 đã đề ra một số nhiệm vụ và
giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đổi mới
và nâng cao hiệu quả công tác
chính trị tư tưởng. Tạo chuyển biến
mới về năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của Đảng bộ. Thực hiện
tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XII về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh và các
quy định về nêu gương. Tiếp tục
đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với hệ thống chính trị và
các lĩnh vực đời sống xã hội...

Tại phiên làm việc với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ngày
11/12/2021, đồng chí Nguyễn
Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch nước đánh giá: Sau 1
năm triển khai Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIX, tỉnh Nghệ An đã chủ động
triển khai quyết liệt, mạnh mẽ,
đồng bộ từ công tác Đảng, công
tác quần chúng, đặc biệt là phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng, an ninh.

Chủ tịch nước đánh giá, trong
giai đoạn 2016-2020, kết quả rõ
nét nhất của Nghệ An là kinh tế
phát triển tích cực, tốc độ tăng

trưởng khá, bình quân đạt 7,2%;
quy mô kinh tế của Nghệ An thuộc
tốp 10 của cả nước. Tỉnh đã phấn
đấu cải cách chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị
hành chính công, từng bước giải
quyết được tình trạng “tỉnh mở, sở
thắt”. Các cấp ủy đảng, chính
quyền, tổ chức chính trị đoàn kết,
đồng thuận, tạo được niềm tin
trong nhân dân. Đặc biệt, tinh thần
đoàn kết của Đảng bộ, chính
quyền, đây chính là cội nguồn của
thành công, nguyên nhân chính để
đạt được những kết quả trên.

Năm 2021 là năm có nhiều khó
khăn do ảnh hưởng của dịch
COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo,
điều hành quyết liệt, hiệu quả,
Nghệ An đã thực hiện thắng lợi
mục tiêu kép. Đến nay, tốc độ tăng
trưởng của tỉnh là điểm sáng, đặc
biệt là nông, lâm, thủy sản, công
nghiệp - xây dựng, xuất khẩu, thu
ngân sách, thu hút đầu tư. Đáng
chú ý là tổng thu ngân sách Nhà
nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
năm 2021 đạt 18.936 tỷ đồng,
trong đó số thu nội địa đạt 17.279
tỷ đồng, đây là số thu cao nhất từ
trước đến nay.

Năm 2021, tại kỳ họp thứ 2,
Quốc hội khóa XV đã ban hành
Nghị quyết số 36 về thí điểm một
số cơ chế, chính sách đặc thù phát
triển tỉnh Nghệ An. Trước đó, Nghệ
An đã được Bộ Chính trị, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng ban

(Xem tiếp trang 22)



1. Từ trí thức yêu nước
Nguyễn Phong Sắc tên khai sinh

là Nguyễn Đình Sắc, sinh ngày 1-2-
1902 tại làng Bạch Mai, Hà Nội (nay
là số nhà 152 phố Bạch Mai, quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong một gia
đình có truyền thống yêu nước.
Nguyễn Phong Sắc thuở nhỏ thông
minh, học giỏi. Năm 1924, Nguyễn
Phong Sắc tốt nghiệp trường Bưởi
với tấm bằng Thành Chung xuất sắc
và được Chính phủ bảo hộ Pháp
cho đi du học ở Pháp để đào tạo
thành người trong bộ máy cai trị của
Pháp. Nguyễn Phong Sắc đã khẳng
khái từ chối “ân huệ” đó của Pháp

và xin vào làm việc ở Sở Tài chính
Đông Dương. Với vốn tiếng Pháp
thông thạo, trình độ tính toán giỏi,
anh đã nhanh chóng trở thành viên
chức cao cấp ở Sở Tài chính Đông
Dương với mức lương khá cao.
Thời gian làm việc trong chính
quyền thực dân, Nguyễn Phong
Sắc càng hiểu rõ sự bóc lột tàn bạo
của chế độ thực dân Pháp đối với
nhân dân thuộc địa, bất bình đẳng
giữa người Pháp và người Việt ở
Đông Dương... Từ đó, anh càng
nung nấu quyết tâm tìm cách để
cứu nước, cứu đồng bào bị đọa đày. 

Tiếp cận với con đường cứu
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NGUYỄN PHONG SẮC
người cộng sản kiên trung, mẫu mực

KỶ niỆM 120 nĂM ngÀY SinH đỒng cHÍ nguYễn PHOng SẮc (01/2/1902 - 01/2/2022),
LÃnH đẠO tiỀn BỐi tiÊu BiỂu cỦA đảng VÀ cÁcH MẠng ViỆt nAM

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các
phong trào đấu tranh giải phóng dân
tộc ở Việt Nam đều lần lượt thất bại và
bị thực dân Pháp dìm trong biển máu.
Trong bối cảnh đó, nhiều thanh niên
yêu nước tìm đến với chủ nghĩa Mác -
Lênin và đi theo xu hướng cách mạng
cộng sản. Trong số đó có Nguyễn
Phong Sắc - từ một trí thức yêu nước
chân chính sớm đến với chủ nghĩa
Mác - Lênin và trở thành người cộng
sản kiên cường, mẫu mực.Nguyễn Phong Sắc 

(1902-1931)
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nước của Nguyễn Ái Quốc, khát
vọng cứu nước, giải phóng dân tộc
trong Nguyễn Phong Sắc đã được
thổi bùng. Cuối năm 1926, Nguyễn
Phong Sắc gia nhập Hội Việt Nam
Cách mạng Thanh niên.

Nguyễn Phong Sắc tích cực
tham gia vào phong trào cách
mạng và hoạt động của tổ chức
Thanh niên ở Hà Nội. Nhà của anh
ở phó Bạch Mai trở thành nơi hội
họp; tài sản gia đình được bán dần
để chi phí cho in ấn tài liệu, nuôi
cán bộ. Tháng 6-1927, Nguyễn
Phong Sắc trở thành Ủy viên Ban
Chấp hành Tỉnh bộ Thanh niên Hà
Nội. Tháng 9-1928, Kỳ bộ Thanh
niên Bắc Kỳ họp Đại hội đại biểu
toàn kỳ lần thứ nhất, bầu Nguyễn
Phong Sắc là Ủy viên Ban Chấp
hành Kỳ bộ Bắc Kỳ, phụ trách công
tác tuyên huấn của Kỳ bộ. Với tư
cách là Ủy viên Kỳ bộ Thanh niên
Bắc Kỳ và Ủy viên Tỉnh bộ Thanh
niên Hà Nội, Nguyễn Phong Sắc
đã tích cực chuẩn bị cho Tỉnh bộ
Thanh niên Hà Nội tổ chức Đại hội
lần thứ nhất. Đầu năm 1929, Đại
hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách
mạng Thanh niên Hà Nội được tổ
chức, Nguyễn Phong Sắc được
bầu là Bí thư Ban Chấp hành Tỉnh
bộ Thanh niên Hà Nội.

Trên cương vị mới, Nguyễn
Phong Sắc đã nỗ lực củng cố,
phát triển các tổ chức Thanh niên.
Đồng chí đã tích cực tuyên truyền,
giác ngộ anh chị em công nhân,

thợ thuyền, các thanh niên, học
sinh..., vận động họ tham gia các
tổ chức Thanh niên, truyền bá tư
tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin và
đường lối cách mạng của lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc. Hoạt động của
Nguyễn Phong Sắc đã góp phần
phát triển tổ chức thanh niên Hà
Nội, Bắc Kỳ và cả nước trong
những năm 1928 - 1929.

2. Trở thành người cộng sản
kiên trung, mẫu mực

Ngày 7-3-1929, Nguyễn Phong
Sắc cùng các đồng chí của mình
trong Ban lãnh đạo Kỳ bộ Bắc Kỳ
và Tỉnh bộ Thanh niên Hà Nội bí
mật họp ở nhà số 5D Hàm Long,
Hà Nội lập ra Chi bộ cộng sản đầu
tiên ở trong nước. Đây là sự kiện
đánh dấu sự chuyển biến về chất
trong cuộc đời hoạt động cách
mạng của Nguyễn Phong Sắc - từ
một trí thức yêu nước chân chính,
qua quá trình hoạt động cách
mạng tích cực đã trở thành người
chiến sĩ cộng sản sẵn sàng nhận
mọi nhiệm vụ của tổ chức phân
công, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Tại Đại hội đại biểu Kỳ bộ
Thanh niên Bắc Kỳ lần thứ hai
ngày 28-3-1929, Nguyễn Phong
Sắc tiếp tục được bầu vào Ban
Chấp hành. Nguyễn Phong Sắc
đã cùng các đồng chí trong Ban
Chấp hành Kỳ bộ vừa lãnh đạo
phong trào đấu tranh của công
nhân, vừa khẩn trương chuẩn bị
các văn kiện thành lập Đảng Cộng
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sản. Ngày 17-6-1929, tại Hà Nội,
Nguyễn Phong Sắc cùng đại biểu
các tổ chức cộng sản ở các tỉnh
Bắc Kỳ nhóm họp thành lập Đông
Dương Cộng sản Đảng, một trong
ba tổ chức tiền thân của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã
thông qua Chính cương, Tuyên
ngôn, Điều lệ Đảng và Đảng kỳ,
quyết định xuất bản tờ báo Búa
liềm - cơ quan ngôn luận của
Đảng và cử ra Ban Chấp hành
Trung ương. Đồng chí Nguyễn
Phong Sắc được bầu làm Ủy viên
Trung ương lâm thời và được
phân công vào xây dựng tổ chức
đảng ở Trung Kỳ. Ngay sau khi
nhận nhiệm vụ, Nguyễn Phong
Sắc đã hăng hái vào hoạt động tại
các tỉnh miền Trung, tích cực góp
phần xây dựng và phát triển phong
trào cách mạng và các cơ sở đảng
tại đây, đặc biệt là ở Nghệ Tĩnh.

Sau Hội nghị hợp nhất và thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào
mùa Xuân năm 1930, Nguyễn
Phong Sắc được bầu làm Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương lâm
thời của Đảng và được cử làm Bí
thư Xứ ủy Trung Kỳ. Tại Hội nghị
Trung ương tháng 10-1930 họp tại
Hương Cảng, dưới sự chủ trì của
đồng chí Trần Phú, đã ra quyết
định đổi tên Đảng Cộng sản Việt
Nam thành Đảng Cộng sản Đông
Dương; đồng chí được bầu làm Ủy
viên Thường vụ Trung ương Đảng,
Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ.

Nhờ có cách làm đúng đắn,
sáng tạo, tích cực, chỉ trong một
thời gian ngắn (từ tháng 7-1929
đến tháng 3-1930), đồng chí
Nguyễn Phong Sắc đã chỉ đạo xây
dựng, thống nhất các lực lượng
cộng sản ở Trung Kỳ và đến cuối
năm 1930, hệ thống tổ chức này
được xây dựng thành Xứ bộ Trung
Kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Sau khi đã xây dựng, củng cố
hệ thống tổ chức Đảng từ Xứ ủy
đến tận xã bộ và các tổ chức cách
mạng của quần chúng, ngày 20-4-
1930, Bí thư Phân cục Trung
ương Trung Kỳ Nguyễn Phong
Sắc đã chủ trì cuộc họp của lãnh
đạo Kỳ bộ Trung Kỳ và Tỉnh bộ
Nghệ An, Vinh - Bến Thủy, thông
qua kế hoạch lãnh đạo phát động
quần chúng đấu tranh nhân kỷ
niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5
nhằm biểu dương lực lượng, đòi
những quyền lợi thiết thực cho
công - nông.

Dưới sự lãnh đạo của Phân
cục Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam ở Trung Kỳ mà đứng
đầu là đồng chí Nguyễn Phong
Sắc, hàng loạt các cuộc đấu
tranh, biểu tình của nhân dân đã
diễn ra tạo nên một cao trào cách
mạng 1930 -1931 ở Nghệ An, Hà
Tĩnh mạnh mẽ. 

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc
đã chỉ đạo Tỉnh ủy Nghệ An, Hà
Tĩnh in và rải nhiều truyền đơn kêu
gọi quần chúng noi gương các
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cuộc biểu tình tiếp tục đấu tranh
chống chính sách đàn áp dã man
của Chính quyền thực dân. Đồng
chí còn chỉ đạo Phân cục Trung
ương Trung Kỳ ra tiếp số báo
Người lao khổ và trực tiếp định
hướng công tác tư tưởng, chỉ đạo
công tác lãnh đạo phong trào cách
mạng của các tổ chức đảng. Đồng
chí Nguyễn Phong Sắc trực tiếp
truyền đạt cho các tổ chức đảng
trong Kỳ bộ những nội dung cơ
bản trong Cương lĩnh, Văn kiện
quan trọng của Đảng, đó là Chánh
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt,
Điều lệ vắn tắt và Chương trình
hành động tóm tắt của Đảng...

Để đối phó lại cao trào cách
mạng 1930-1931 của nhân dân
các tỉnh Trung Kỳ, thực dân Pháp
đã tiến hành “khủng bố trắng”.
Trong tình hình đó, đồng chí
Nguyễn Phong Sắc đã kịp thời
vạch kế hoạch cho các chi bộ rút
vào hoạt động bí mật, chỉ đạo các
địa phương tăng cường các tổ
chức đoàn thể để đủ sức đối phó
với địch, bảo vệ các Xô viết; mở
các lớp bồi dưỡng giúp cho các
chi bộ cơ sở hiểu rõ vai trò của
đảng viên và cốt cán các đoàn thể
khi phong trào bị khủng bố, bồi
dưỡng tinh thần cảnh giác trước
mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù,
cố gắng bảo toàn lực lượng cho
cách mạng. 

Ngày 3-5-1931, do bị chỉ điểm,
Nguyễn Phong Sắc bị mật thám

Pháp bắt tại ga Hàng Cỏ, Hà Nội.
Chúng dùng nhiều cực hình tra tấn
dã man vẫn không lay chuyển
được ý chí sắt đá của người chiến
sĩ cộng sản Nguyễn Phong Sắc.
Bất lực, thất bại trong những cuộc
tra tấn, hỏi cung, nhưng do biết rõ
vai trò quan trọng của đồng chí với
phong trào cách mạng Việt Nam,
đặc biệt là ở Trung Kỳ, vì vậy,
chúng đã thủ tiêu Nguyễn Phong
Sắc mà không cần xét xử vào sáng
ngày 25-5-1931. Đồng chí Nguyễn
Phong Sắc hy sinh khi mới 29 tuổi,
để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi
cho đồng bào, đồng chí.

Nguyễn Phong Sắc là người
cộng sản tiền bối tiêu biểu của
Đảng và của cách mạng Việt Nam.
Quá trình từ người trí thức yêu
nước chân chính trở thành người
cộng sản kiên trung, mẫu mực của
đồng chí là cả một chặng đường
dài phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, hy
sinh không mệt mỏi cho lý tưởng
cách mạng, cho độc lập, tự do của
dân tộc và hạnh phúc của nhân
dân. Đồng chí ngã xuống, nhưng
tinh thần kiên trung của người
cộng sản Nguyễn Phong Sắc đã
trở thành bất tử trong đồng bào,
đồng chí và bao thế hệ cách mạng.
Đồng chí mãi là tấm gương sáng
về tinh thần hy sinh, hết lòng vì
nước, vì dân cho các thế hệ người
Việt Nam học tập và noi theo.

TS NGUYỄN XUÂN TRUNG
Học viện CTQG Hồ Chí Minh
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Trải qua gần 80 năm phấn đấu
và trưởng thành, đến nay

ngành Y tế Nghệ An đã trở thành
một trong những ngành có hệ
thống, mạng lưới hoạt động rộng
lớn, nhiều cơ sở y tế có thể thực
hiện thành công các kỹ thuật tiên
tiến, phức tạp, như: Can thiệp tim
mạch, mổ tim hở, phẫu thuật
mạch máu, ghép thận, thần kinh,
cột sống; các kỹ thuật về ghép
tạng...; từng bước chuyển giao
nhiều kỹ thuật tiên tiến, như: Phẫu
thuật nội soi, phẫu thuật chấn
thương, phẫu thuật Phaco... cho
tuyến huyện. Hệ thống y tế tư
nhân được tổ chức đa dạng và
phát triển nhanh, trở thành điển
hình của cả nước. Công tác nâng
cao y đức, đổi mới phong cách
thái độ phục vụ đã được ngành
phát động thường xuyên, triển
khai từ nhiều năm qua và đã
được nhân dân ghi nhận.

Phát huy truyền thống đó, trong
năm qua, ngành Y tế đã nỗ lực
không ngừng, huy động tối đa mọi
nguồn lực tham gia công tác
phòng, chống dịch COVID-19 hiệu
quả, hoàn thành và vượt các chỉ
tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tính đến 18h ngày 31/12/2021,
trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7.834
trường hợp mắc COVID-19 tại 21
huyện, thành, thị (điều trị khỏi
bệnh, ra viện 6.481 người; đang
điều trị 1.319 người). Trong bối
cảnh căng thẳng, bộn bề gian
nan, thách thức, ngành Y tế Nghệ
An đã luôn làm tốt vai trò, chức
năng nhiệm vụ tham mưu, cũng
như trực tiếp triển khai các nhiệm
vụ như kiểm soát, giám sát, phát
hiện, cách ly, truyền thông, triển
khai, chỉ đạo tiêm vắc xin phòng
COVID-19; phối hợp điều trị - dự
phòng, đảm bảo nguồn lực vật
chất chống dịch, tạo sự kết nối
giữa các ngành...

Sau một năm cật lực chống
dịch, ngành Y tế đã làm tốt vai trò
tham mưu thường trực phòng
chống dịch cho UBND tỉnh trong
việc xây dựng các phương án
phòng chống dịch bệnh COVID-19,
phương án tổ chức cách ly, truy
vết lấy mẫu và triển khai xét
nghiệm COVID-19 cho toàn bộ
các trường hợp F1, F2 và công
dân từ vùng dịch trở về địa bàn;
xây dựng kế hoạch, tổ chức tập
huấn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ

PHÁt HuY tRuYỀn tHỐng Vẻ VAng, 
ngành y tế quyết tâm đẩy lùi dịch covid-19

KỶ niỆM 67 nĂM ngÀY tHẦY tHuỐc ViỆt nAM (27/2/1955 - 27/2/2022)
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chuyên môn kỹ thuật cho các
tuyến tiêm vắcxin phòng chống
dịch COVID-19 đảm bảo an toàn,
đúng tiến độ. Triển khai thực hiện
nghiêm túc các chỉ đạo về ứng
phó khẩn cấp phòng, chống dịch
COVID-19 của tỉnh; các cán bộ
ngành Y tế luôn kịp thời có mặt tại
điểm nóng, tham gia điều hành
công tác giám sát, cách ly và xét
nghiệm sàng lọc, khử khuẩn, điều
tra dịch tễ...

Về công tác tiêm vắc xin phòng
COVID-19: Đối với người từ 18
tuổi trở lên: Tiêm đủ mũi cơ bản:
1.940.497 người (99,0% người từ
đủ 18 tuổi trở lên và 59,3% dân số
tỉnh); tiêm ít nhất 01 mũi: 1.956.011
người (đạt tỷ lệ 99,8% người từ đủ

18 tuổi trở lên và 58,7% dân số
tỉnh); tiêm bổ sung: 226.133
người. Đối với trẻ 12 - 17 tuổi: Số
trẻ tiêm đủ 02 mũi: 113.956 trẻ (đạt
tỷ lệ 41,5%); số trẻ tiêm ít nhất 01
mũi: 269.504 trẻ (đạt tỷ lệ 98,2%). 

Bên cạnh những thành quả
trong phòng, chống dịch COVID-19,
năm 2021, ngành Y tế Nghệ An
cũng đã thực hiện đồng bộ, có
hiệu quả các nhiệm vụ của công
tác y tế dự phòng, kiểm soát bệnh
tật, gồm phòng chống bệnh không
lây nhiễm; dinh dưỡng; sức khỏe
môi trường và y tế trường học;
bệnh nghề nghiệp; phòng chống
HIV/AIDS; phòng chống sốt rét, ký
sinh trùng, côn trùng; xét nghiệm,
chẩn đoán hình ảnh, thăm dò

Phòng sinh học phân tử của CDC đã thực hiện xét nghiệm 
chẩn đoán SARS-CoV-2
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chức năng; truyền thông giáo dục
sức khỏe; phòng khám đa khoa,
chuyên khoa; chăm sóc sức khỏe
sinh sản.

Ngành Y tế đã chỉ đạo các địa
phương triển khai hiệu quả hoạt
động giám sát, điều tra, cấp phát
hóa chất, phun diệt muỗi, xử lý
môi trường tại các ổ dịch sốt xuất
huyết; tăng cường tuyên truyền về
dịch bệnh; tổ chức và phối hợp
các cơ sở y tế thu dung bệnh
nhân điều trị. Nhờ đó, các ổ dịch
sốt xuất huyết đều được khống
chế, không để bệnh nhân tử
vong... Ngành đã chỉ đạo các địa
phương thực hiện tốt công tác
tiêm chủng. Nhờ sự chủ động
phòng chống, giám sát, kiểm dịch,
các bệnh truyền nhiễm đều giảm
so với cùng kỳ năm 2020.

Trên “mặt trận” phòng chống
các bệnh không lây nhiễm, ngành
Y tế cũng đạt được nhiều thành
quả. Đơn vị đã triển khai hoạt
động phòng chống bệnh không
lây nhiễm đến tận cơ sở; mạng
lưới thường xuyên được kiện
toàn. Qua đó, nắm bắt rõ số liệu
bệnh nhân theo từng xã, xóm; các
trạm y tế đã triển khai được việc
quản lý theo dõi, khám sàng lọc,
điều trị, cấp thuốc tăng huyết áp
cho bệnh nhân. Hoạt động tuyên
truyền phòng chống bệnh không
lây nhiễm được các địa phương
triển khai mạnh mẽ giúp người
dân có ý thức phòng chống bệnh.

Thời điểm này, dịch COVID -19
đang có nhiều diễn biến, nguy cơ
mới, các chiến sĩ áo trắng ngành
Y tế Nghệ An lại có thêm những
đêm dài thức trắng. Vì sức khoẻ
nhân dân, họ vẫn vững chí, kiên
cường, tiếp tục nỗ lực thực hiện
nhiệm vụ.

Để thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19, bảo vệ tối đa sức
khỏe, tính mạng của người dân,
hạn chế thấp nhất ca mắc, ca tử
vong do COVID-19, tạo điều kiện
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã
hội, thực hiện thành công “mục
tiêu kép” trong trạng thái bình
thường mới trên địa bàn tỉnh ta;
ngay trong những ngày đầu,
tháng đầu và xuyên suốt cả năm
2022, Sở Y tế lãnh đạo, chỉ đạo
cán bộ trong toàn ngành tập trung
triển khai các giải pháp trọng tâm
phòng chống dịch COVID-19 trên
địa bàn tỉnh như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện
nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo,
hiệu quả các văn bản chỉ đạo của
Trung ương và của tỉnh về phòng,
chống dịch COVID-19, đặc biệt là
Nghị quyết số 128/NQ-CP của
Chính phủ, Quyết định số 4800/
QĐ-BYT của Bộ Y tế và các văn
bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh. Chủ động đánh giá, nhận
diện rõ cấp độ dịch và những
nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập
vào địa bàn để tham mưu xây
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dựng phương án và triển khai các
biện pháp “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19” với lộ trình từng bước,
chặt chẽ, khả thi; vừa phòng,
chống dịch hiệu quả, vừa ổn định
để phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm an sinh, an ninh, trật tự, an
toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa
phòng, chống, kiểm soát dịch
bệnh thường xuyên, hàng ngày
với sẵn sàng ứng phó khẩn cấp,
nhanh chóng, hiệu quả khi có tình
huống dịch phát sinh. 

Thứ hai, tiếp tục thực hiện hiệu
quả phương châm: “Phòng dịch là
cơ bản, chiến lược, lâu dài; cách
ly, xét nghiệm, vắc xin, điều trị là
điều kiện tiên quyết; ý thức người
dân trong tuân thủ nguyên tắc 5K
là đặc biệt quan trọng; ứng dụng
công nghệ thông tin là cấp thiết”. 

Thứ ba, tiếp tục triển khai
đồng bộ các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 để ngăn
chặn triệt để nguồn lây từ bên
ngoài; tăng cường công tác hướng
dẫn, theo dõi, giám sát, quản lý
chặt chẽ công dân từ vùng dịch
trở về địa phương; thực hiện
nghiêm các quy định về cách ly
tập trung, cách ly và tự theo dõi
sức khỏe tại nhà; thường xuyên
đánh giá tình hình, tiến hành xét
nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định
kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao,
tập trung đông người, bảo đảm có
trọng tâm, trọng điểm, nhằm kịp

thời phát hiện, truy vết, cách ly,
điều trị các trường hợp F0, không
để bất ngờ về ổ dịch ngấm sâu
vào địa bàn. 

Thứ tư, lãnh đạo, chỉ đạo việc
củng cố, nâng cao năng lực hệ
thống y tế, nhất là y tế dự phòng,
y tế cơ sở để ứng phó thường
xuyên, kịp thời với dịch bệnh. Tiếp
tục nâng cao tinh thần trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên, nhân viên
y tế tại các đơn vị từ tuyến tỉnh đến
cơ sở; tăng cường và nâng cao
năng lực, hiệu quả trong công tác
chuyên môn ở tất cả các khâu từ
phân luồng, sàng lọc, xét nghiệm,
cách ly, điều trị, quản lý cộng đồng...
bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, chính
xác và đúng quy định. Trong đó,
chú trọng rà soát, bổ sung đầy đủ
trang, thiết bị thiết yếu, vật tư, hóa
chất, nhân lực y tế, hoàn thiện
phương án và sẵn sàng tiếp nhận,
thu dung, điều trị người mắc
COVID-19 theo mô hình tháp 3
tầng, đảm bảo công tác tổ chức
điều trị tích cực từ sớm, từ xa, gắn
với nhiệm vụ phối hợp triển khai
các hoạt động bảo đảm an sinh xã
hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người
dân yên tâm tuân thủ các quy định
về phòng, chống dịch.

Trong thời gian tới, phát huy
truyền thống vẻ vang, toàn thể
ngành Y tế Nghệ An tiếp tục quyết
tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ,
nhất là tập trung đẩy lùi dịch bệnh
COVID-19.

SỞ Y TẾ
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Ngày 13/11/2021, tại Kỳ họp
thứ 2, Quốc hội đã thông qua
Nghị quyết số 36/2021/QH15 về
thí điểm một số cơ chế, chính
sách đặc thù phát triển tỉnh
Nghệ An. Nội dung Nghị quyết
như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định thí điểm một

số cơ chế, chính sách đặc thù đối
với tỉnh Nghệ An về quản lý tài chính,
ngân sách nhà nước và phân cấp
quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất
đai, quy hoạch, lâm nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước; tổ chức

chính trị; tổ chức chính trị - xã hội,
2. Tổ chức chính trị xã hội - nghề

nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức
xã hội - nghề nghiệp.

3. Tổ chức, cá nhân khác có
liên quan.

Điều 3. Quản lý tài chính, ngân
sách nhà nước

1. Tỉnh Nghệ An được vay thông
qua phát hành trái phiếu chính
quyền địa phương, vay từ các tổ
chức tài chính trong nước, các tổ
chức khác trong nước và từ nguồn
vay nước ngoài của Chính phủ vay

về cho tỉnh vay lại với tổng mức dư
nợ vay không vượt quá 40% số thu
ngân sách tỉnh được hưởng theo
phân cấp. Tổng mức vay và bội chi
ngân sách tỉnh hằng năm do Quốc
hội quyết định theo quy định của
Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Hằng năm, ngân sách Trung
ương bổ sung có mục tiêu cho
ngân sách tỉnh Nghệ An không quá
70% số tăng thu từ hoạt động xuất
khẩu, nhập khẩu của hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu so với dự
toán Thủ tướng Chính phủ giao
(không bao gồm thuế giá trị gia
tăng của hàng hóa nhập khẩu),
nhưng không vượt quá tổng số
tăng thu từ hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu so với số thu thực hiện
năm trước và ngân sách Trung
ương không hụt thu để thực hiện
các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng
của địa phương.

3. Tỉnh Nghệ An được phân bổ
thêm 45% số chi tính theo định
mức dân số khi xây dựng định
mức chi thường xuyên ngân sách
nhà nước năm 2022 và trong thời
gian thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Quản lý rừng, đất đai
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

NGHỊ QUYẾT
về thí điểm một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển tỉnh nghệ An
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quyết định chuyển mục đích sử
dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng
phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở
lên; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở
lên với quy mô từ 500 ha trở lên
của tỉnh Nghệ An và báo cáo Quốc
hội tại kỳ họp gần nhất.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh
Nghệ An quyết định chuyển mục
đích sử dụng đất rừng đặc dụng,
đất rừng phòng hộ đầu nguồn
dưới 50 ha; đất trồng lúa nước từ
02 vụ trở lên với quy mô dưới 500
ha; quyết định chủ trương chuyển
mục đích sử dụng rừng sản xuất
dưới 1.000 ha theo ủy quyền của
Thủ tướng Chính phủ, phù hợp
với quy hoạch lâm nghiệp cấp
quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất đã được cấp có thẩm
quyền quyết định.

3. Việc quyết định chuyển mục
đích sử dụng quy định tại khoản 1,
khoản 2 Điều này phải thực hiện
công khai, lấy ý kiến người dân,
đối tượng chịu sự tác động của
việc chuyển đổi mục đích sử dụng
và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện
chuyển mục đích sử dụng rừng
sang mục đích khác, chuyển mục
đích sử dụng đất theo quy định của
pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật
về đất đai và quy định khác của
pháp luật có liên quan.

4. Trình tự, thủ tục chuyển mục
đích sử dụng rừng, đất thuộc thẩm
quyền của Thủ tướng Chính phủ
ủy quyền cho Hội đồng nhân dân
tỉnh Nghệ An quy định tại khoản 2

Điều này do Thủ tướng Chính phủ
quy định.

Điều 5. Quản lý quy hoạch
Trên cơ sở đồ án quy hoạch

xây dựng khu chức năng, quy
hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ
An đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ
quyết định việc phân cấp cho Ủy
ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực
hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ
quy hoạch chung xây dựng khu
chức năng, điều chỉnh cục bộ quy
hoạch chung đô thị theo trình tự,
thủ tục do Thủ tướng Chính phủ
quy định và báo cáo Thủ tướng
Chính phủ kết quả thực hiện.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Chính phủ, trong phạm vi

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có
trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị
quyết này; sơ kết 03 năm thực hiện
Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ
họp cuối năm 2024; tổng kết thực
hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội
tại kỳ họp cuối năm 2026; tiếp tục
nghiên cứu, xây dựng bổ sung các
cơ chế, chính sách khác phù hợp
với đặc điểm và tình hình thực
tế để thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết
của Bộ Chính trị khi tổng kết thực
hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của
Bộ Chính trị về phương hướng,
nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của
Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Nghệ An và đại biểu Quốc hội,
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn



Ngày 05/01/2022, Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch
số 74-KH/TU về tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 92 năm ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (03/2/1930 - 03/2/2022) và
đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022. Nội dung tuyên truyền và
các hoạt động kỷ niệm như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền, giáo dục truyền

thống lịch sử vẻ vang của Đảng
Cộng sản Việt Nam, trong đó, tập
trung nêu bật những chặng đường
đấu tranh oanh liệt, những khó
khăn, gian khổ, hy sinh cũng như
thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã
giành được dưới sự lãnh đạo của
Đảng và những bài học kinh
nghiệm của Đảng trong 92 năm

qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng
đắn của Đảng là nhân tố quyết
định mọi thắng lợi của cách mạng
Việt Nam, là niềm tự hào của cán
bộ, đảng viên và nhân dân về
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả
phát triển kinh tế - xã hội và công
tác xây dựng Đảng năm 2021; kế
hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp năm 2022; kết quả công tác
phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp
tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính trị; khẳng
định kết quả đạt được và quyết
tâm chính trị của Đảng, Nhà nước
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, đấu tranh phòng, chống,
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,
thực hành tiết kiệm.
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của mình, giám sát việc thực hiện
Nghị quyết này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi

hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022
và được thực hiện trong 05 năm.

2. Trường hợp có quy định
khác nhau về cùng một vấn
đề giữa Nghị quyết này với luật,

nghị quyết khác của Quốc hội thì
áp dụng theo quy định của Nghị
quyết này. Trường hợp văn bản
quy phạm pháp luật ban hành sau
ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi
hành có quy định cơ chế, chính
sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn
Nghị quyết này thì việc áp dụng do
Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
quyết định.

KẾ HOẠCH 
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm
ngày thành lập đảng cộng sản Việt nam
và đón tết nguyên đán nhâm dần 2022
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- Tuyên truyền biểu dương, động
viên các cấp ủy, tổ chức Đảng,
đảng viên tiêu biểu trong các phong
trào thi đua, các mô hình điển hình
và những việc làm sáng tạo trong
công tác xây dựng Đảng năm
2021; đồng thời phê bình, chỉ rõ
những hạn chế, khuyết điểm,
nguyên nhân, biện pháp khắc phục
trên các mặt của công tác xây
dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức
Đảng và đảng viên.

- Tuyên truyền các hoạt động
mừng Đảng, mừng Xuân, tôn vinh
những giá trị văn hóa truyền
thống, phong tục, tập quán tốt đẹp
của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết
đến Xuân về, gắn với việc tuyên
truyền pháp luật về an toàn giao
thông, phòng chống buôn bán, vận
chuyển, sử dụng pháo, vật liệu nổ

trái phép, tệ nạn đánh bạc, mê tín
dị đoan và các biểu hiện thương
mại hóa trong hoạt động lễ hội
diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tổ chức các hoạt động thăm
hỏi, động viên thương binh, gia
đình chính sách, người có công
với đất nước và cán bộ, chiến sỹ,
người lao động đang làm nhiệm vụ
trong dịp Tết, những người có
hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải
đảo của Tổ quốc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin,
quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên
tạc, chống phá Đảng, Nhà nước
của các thế lực thù địch, phản động.

- Quảng bá, giới thiệu tiềm năng
du lịch, các di tích lịch sử - văn hoá,
danh lam thắng cảnh, những giá trị

Mừng Đảng - mừng Xuân. Ảnh: Bá Thể



vật chất và tinh thần của đất nước,
quê hương, con người xứ Nghệ
nhằm thu hút du khách trong nước
và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu
cơ hội hợp tác, đầu tư.

2. Tổ chức các hoạt động
kỷ niệm

- Tổ chức các hoạt động mừng
Đảng, mừng Xuân và triển khai
nhiệm vụ năm 2022 về phát triển
kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh,
đối ngoại ở các cấp, các ngành. 

- Đẩy mạnh các phong trào
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước
nhớ nguồn”, “Xóa đói giảm nghèo”;
các hoạt động nhân đạo, từ thiện;
nêu gương người tốt, việc tốt,
những mô hình, điển hình hay
trong lao động, sản xuất, trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. 

- Thăm hỏi, chúc tết các thế hệ
đảng viên lão thành cách mạng;
gia đình chính sách; văn nghệ sỹ,
trí thức, các chức sắc tôn giáo tiêu
biểu; các cơ sở khó khăn, vùng
sâu, vùng xa, biên giới.

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị,
các hoạt động với các hình thức
phù hợp, như: Tọa đàm; nói chuyện
truyền thống, trao tặng Huy hiệu
Đảng; biểu dương đảng viên gương
mẫu, tổ chức Đảng trong sạch,
vững mạnh, tôn vinh người có công
với Đảng, với cách mạng. Tổ chức
các hoạt động tuyên truyền cổ động
(treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng
rôn, khẩu hiệu tuyên truyền...), các
hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể
thao, chiếu phim, các trò chơi dân
gian phục vụ nhân dân trong dịp Tết
Nguyên đán.

hành Nghị quyết 26 để phát triển
trở thành trung tâm kinh tế - xã hội
của khu vực Bắc Trung bộ. Điều
này thể hiện sự quan tâm đặc biệt,
trách nhiệm, tình cảm của Đảng,
Nhà nước và đồng bào cả nước
đối với Nghệ An.

Cùng với sự quan tâm của
Trung ương, phát huy truyền thống
lịch sử, văn hóa, con người xứ
Nghệ, khơi dậy ý chí tự lực tự
cường, khát vọng vươn lên; tích

cực, chủ động đổi mới sáng tạo,
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân
các dân tộc tỉnh Nghệ An sẽ nỗ
lực, quyết tâm làm nên một “kỳ tích
sông Lam” mà cả nước đang
mong đợi; thực hiện thắng lợi mục
tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở
thành tỉnh khá của phía Bắc, đến
năm 2030 trở thành tỉnh khá của
cả nước, như Nghị quyết Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

NGô Đức cHUYÊN 
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Tạo chuyển biến mới...
(Tiếp theo trang 9)
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Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức
đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp
thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu, quán
triệt chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước về Phong trào; nhận
thức đúng về vai trò, tầm quan
trọng của văn hóa, Phong trào
trong tình hình mới. Xác định xây
dựng và phát triển văn hóa, con
người là nhiệm vụ quan trọng,
thường xuyên của cả hệ thống
chính trị và toàn xã hội, góp phần
thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã
hội của tỉnh. Đưa mục tiêu, chỉ tiêu,
nhiệm vụ phát triển văn hóa, Phong

trào vào kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội hàng năm của chính quyền
các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện có hiệu quả, chất
lượng bền vững. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, thông tin, truyền thông về
phát triển Phong trào gắn với xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở, các
cuộc vận động, phong trào thi đua
khác trên địa bàn tỉnh. Tăng cường
hoạt động quản lý thông tin trên
mạng internet, mạng xã hội về
những nội dung liên quan đến văn
hóa; đấu tranh ngăn chặn kịp thời
các quan điểm, luận điệu xuyên tạc
làm ảnh hưởng an ninh trật tự xã
hội, thuần phong mỹ tục của dân
tộc. Tăng thời lượng phát sóng, xây
dựng các chuyên trang, chuyên
mục, phát huy hiệu quả của hệ
thống đài truyền thanh cơ sở; xuất
bản tài liệu, ấn phẩm văn hóa,
tuyên truyền cổ động về phong trào
và các hình thức tuyên truyền phù
hợp với từng địa phương.

3. Thực hiện có hiệu lực, hiệu
quả công tác quản lý nhà nước về
các nội dung phong trào. Khắc
phục việc chạy theo thành tích, tính

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 
ban hành chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của

đảng đối với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” tỉnh nghệ An đến năm 2025

và những năm tiếp theo

Ngày 20 tháng 12 năm
2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
ban hành Chỉ thị về tiếp tục
tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” tỉnh Nghệ An
đến năm 2025 và những năm
tiếp theo. 
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hình thức trong việc bình xét công
nhận các danh hiệu văn hóa.
Quan tâm bảo tồn và phát huy giá
trị di sản văn hóa, xây dựng môi
trường văn hóa lành mạnh trong
các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Không ngừng nâng cao đời sống
văn hóa tinh thần của nhân dân,
từng bước thu hẹp khoảng cách
về hưởng thụ văn hóa giữa thành
thị và nông thôn, giữa các vùng
miền, các đối tượng chính sách và
yếu thế; chú trọng phát triển văn
hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu
số, giữ gìn và phát huy giá trị văn
hóa truyền thống tốt đẹp của dân
tộc trong xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh. 

4. Hoàn thiện cơ sở vật chất
của hệ thống thiết chế văn hóa, thể
thao ở cơ sở, nhất là ở những địa
bàn còn khó khăn, các thôn, bản,
khối, xóm sáp nhập, thiết chế văn
hóa, thể thao phục vụ thanh thiếu
niên, nhi đồng. Quy hoạch thiết
chế văn hóa, thể thao và có các
giải pháp hiệu quả nâng cao đời
sống văn hóa tinh thần cho công
nhân lao động tại các cụm công
nghiệp, khu công nghiệp.

Tăng mức đầu tư từ nguồn
ngân sách nhà nước và có các
chính sách đặc thù cho phát triển
văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ ở các cấp. Lồng ghép nguồn
ngân sách Trung ương và địa
phương gắn với đẩy mạnh xã hội
hóa trong đầu tư xây dựng hệ
thống thiết chế văn hóa, thể thao
ở cơ sở. 

5. Phát huy văn hóa truyền
thống dân tộc, xây dựng văn hóa,
con người Nghệ An có nhân cách,
lối sống tốt đẹp, với các đặc tính
cơ bản: Yêu nước, đoàn kết, nhân
ái, nghĩa tình, trọng đạo lý, cần cù,
hiếu học, sáng tạo, liên kết hợp tác
để cùng nhau phát triển. Đấu tranh
loại trừ các sản phẩm văn hóa độc
hại, các hành vi tiêu cực, vi phạm
pháp luật, truyền bá tư tưởng sai
trái, lối sống thực dụng, bạo lực
gia đình, các hủ tục, tập quán lạc
hậu trong hôn nhân và gia đình,
các hiện tượng lệch chuẩn văn
hóa, trái thuần phong mỹ tục của
dân tộc, ảnh hưởng xấu đến xây
dựng và phát triển văn hóa, con
người Nghệ An.

6. Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp
hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ
công chức làm công tác văn hóa từ
tỉnh đến cơ sở, đảm bảo số lượng
và chất lượng, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả. Bố trí cộng tác viên văn
hóa, gia đình ở thôn, bản, khối,
xóm. Coi trọng công tác thi đua
khen thưởng, kiểm tra, giám sát,
sơ kết, tổng kết phong trào. Tạo
mọi điều kiện cần thiết để duy trì,
phát triển các hoạt động văn hóa,
thể thao nhằm nâng cao đời sống
văn hóa cho nhân dân ở cơ sở gắn
với thực hiện Cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”.

7. Trên cơ sở chức năng,
nhiệm vụ của các cấp, các ngành,
đơn vị có liên quan tổ chức thực
hiện Chỉ thị.
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Từ 01/01/2022, chính sách bảo
hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế
(BHYT) có nhiều thay đổi. Cụ thể:

1. Tăng lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng
tháng cho nhiều đối tượng

Từ ngày 01-01-2022, điều chỉnh
tăng thêm 7,4% trên mức lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ
cấp hằng tháng của tháng 12-2021
đối với người hưởng lương hưu,
trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng
tháng trước ngày 01/01/2022, bao
gồm 7 nhóm đối tượng.

Tăng thêm 200.000 đồng/
người/tháng đối với những người
nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995
sau khi điều chỉnh có mức lương
hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng
tháng từ 2.300.000 đồng/người/
tháng trở xuống.

Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/
người/tháng đối với những người
nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995
sau khi điều chỉnh có mức lương
hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng
tháng từ 2.300.000 đồng/người/
tháng đến dưới 2.500.000 đồng/
người/tháng.

2. Tiếp tục điều chỉnh tuổi
nghỉ hưu, tăng năm đóng BHXH
để hưởng lương hưu của nam

Theo Điều 169 Bộ luật Lao
động năm 2019, tuổi nghỉ hưu
được điều chỉnh hàng năm kể từ
2021. Vì vậy, năm 2022, tuổi nghỉ
hưu của lao động nam trong điều
kiện làm việc bình thường sẽ là 60
tuổi 6 tháng và lao động nữ là 55
tuổi 8 tháng. 

Theo Luật Bảo hiểm xã hội
năm 2014, từ năm 2022, số năm
đóng BHXH để hưởng lương hưu
của lao động nam có sự điều
chỉnh, tỷ lệ hưởng lương hưu
45% phải đóng đủ 20 năm BHXH
trở lên thay vì 19 năm như hiện
hành. Còn muốn hưởng tỷ lệ tối
đa 75%, lao động nam đóng đủ
BHXH từ 35 năm, tăng thêm một
năm so với 2021.

3. Mức đóng BHXH tự nguyện
thấp nhất là 330.000 đồng/tháng

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01
năm 2022, mức chuẩn nghèo đối
với khu vực nông thôn giai đoạn
2021-2025 quy định tại Nghị định số
07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021
của Chính phủ là 1.500.000 đồng. 

Theo đó, mức đóng BHXH tự
nguyện thấp nhất là 330.000
đồng/1 tháng và số tiền hỗ trợ của
Nhà nước đối với người tham gia
cũng sẽ tăng lên. Cụ thể:

CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 
CÓ NHIỀU THAY ĐỔI TỪ NĂM 2022
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Đối với người tham gia thuộc
hộ nghèo: Số tiền hỗ trợ sẽ tăng
từ 46.200 đồng lên 99.000
đồng/1 tháng. 

Đối với người tham gia thuộc
hộ cận nghèo: Số tiền hỗ trợ sẽ
tăng từ 38.500 đồng lên 82.500
đồng/1 tháng.

Đối với người tham gia thuộc
đối tượng khác: Số tiền hỗ trợ sẽ
tăng từ 15.400 đồng lên 33.000
đồng/1 tháng.

Đối với những người trước
đây tham gia BHXH tự nguyện
đăng ký mức thu nhập dưới
1.500.000 đồng đến hết ngày
31/12/2021 đến hạn đóng, nhân
viên đại lý thu BHXH sẽ trực tiếp
liên hệ và hướng dẫn người dân
thủ tục để thay đổi mức thu nhập
làm căn cứ đóng.

Đối với các trường hợp đã
tham gia BHXH tự nguyện đăng
ký mức thu nhập dưới 1.500.000
đồng nhưng đến hết ngày
31/12/2021 chưa đến hạn đóng thì
vẫn thực hiện theo phương thức
đã đăng ký trước đó cho đến khi

hết hạn đóng. Người tham gia sẽ
không phải đóng bù số tiền chênh
lệch khi Chính phủ điều chỉnh mức
thu nhập làm căn cứ đóng.

4. Hộ gia đình nông, lâm, ngư,
diêm nghiệp có mức sống trung
bình được ngân sách hỗ trợ 45%
mức đóng khi tham gia BHYT.

Từ 01/01/2022, người dân
thuộc hộ gia đình làm nông, lâm,
ngư, diêm nghiệp có mức sống
trung bình trên địa bàn tỉnh Nghệ An
được ngân sách hỗ trợ 45% mức
đóng khi tham gia BHYT (tăng 5%
so với năm 2021). Trong đó:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ
30% mức đóng, tương đương:
241.380 đồng.

Ngân sách địa phương hỗ trợ
15% mức đóng, tương đương:
120.690 đồng.

Mức đóng khi tham gia BHYT
đối với người dân thuộc hộ gia đình
làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp
có mức sống trung bình trên địa
bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 là:
442.530 đồng/người/12 tháng.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
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1. Công tác tuyên giáo
Thực hiện tốt tuyên truyền nghị

quyết đại hội Đảng các cấp, bầu
cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng
nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021
- 2026, các ngày lễ lớn, công tác
thông tin đối ngoại, biển đảo, các
sự kiện quan trọng, gắn với thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh
tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng,
an ninh, công tác phòng, chống
dịch COVID-19. Việc quán triệt,
học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết
luận của Trung ương, của tỉnh
thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có
nhiều đổi mới, sáng tạo phù hợp
với tình hình gắn với xây dựng
chương trình hành động, kế
hoạch thực hiện cụ thể, kịp thời.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp
tục được đẩy mạnh, trở thành
công tác thường xuyên của các
cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, cán
bộ đảng viên, nhân dân. Công tác
quản lý, định hướng báo chí, xuất
bản, nắm bắt tình hình dư luận xã

hội, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn
đề báo chí phản ánh, dư luận
quan tâm thường xuyên được
quan tâm. Tiếp tục thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết số 35-
NQ/TW của Bộ Chính trị, đấu
tranh, phản bác các thông tin sai
trái, chống phá Đảng, Nhà nước;
phát huy vai trò tích cực của mạng
xã hội, trang thông tin điện tử. Đội
ngũ báo cáo viên, cộng tác viên
dư luận xã hội các cấp được bổ
sung, kiện toàn. Tổ chức tốt hội thi
báo cáo viên, tuyên truyền viên
giỏi các cấp. Nâng cao chất lượng
bản tin Thông báo nội bộ, đáp ứng
yêu cầu thực hiện sinh hoạt chi
bộ. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các
nghị quyết, chỉ thị về lĩnh vực khoa
giáo đảm bảo chất lượng; tăng
cường công tác phối hợp chặt chẽ
với các ngành trong khối khoa
giáo để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Chú trọng công tác biên soạn,
tuyên truyền, giáo dục lịch sử
Đảng các cấp, nhất là bổ sung,
chỉnh lý sau đại hội.

2. Công tác tổ chức, cán bộ
Lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu

công tÁc xâY dựng đảng, 
xâY dựng HỆ tHỐng cHÍnH tRỊ 

cỦA đảng BỘ tỈnH ngHỆ An nĂM 2021
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cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt
kết quả tốt. Thực hiện đúng quy
định về chế độ, chính sách đối
với cán bộ diện cấp ủy quản lý
không tái cử hoặc đến tuổi nghỉ
hưu. Tổ chức sơ kết, tổng kết các
nghị quyết, kết luận, đề án của
Trung ương, của tỉnh đảm bảo
tiến độ, hiệu quả. Tiếp tục ban
hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ
đạo công tác tổ chức xây dựng
đảng. Tổ chức quán triệt Quy
định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương về thi hành
Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-
HD/TW của Ban Bí thư về một số
vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ
Đảng. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI, XII) về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn
với thực hiện quy định về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên và Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tăng cường kiểm tra, giám sát
việc thực hiện cam kết, tu dưỡng,
rèn luyện và trách nhiệm nêu
gương của người đứng đầu cơ
quan, đơn vị. Công tác tuyển
dụng cán bộ, công chức được
thực hiện chặt chẽ. Tập trung
khắc phục sai phạm trong công
tác tuyển dụng cán bộ, công

chức, viên chức cơ quan đảng,
đoàn thể theo Kết luận số 71-
KL/TW, ngày 24/3/2020 của Ban
Bí thư. Thực hiện nghiêm túc-
công tác đánh giá, xếp loại cán
bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch
cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Công tác bố trí, đề bạt, bổ nhiệm,
luân chuyển cán bộ được thực
hiện kịp thời đúng nguyên tắc,
đúng quy định. Tiếp tục nâng cao
chất lượng đảng viên, chất lượng
kết nạp đảng viên mới. Triển khai
thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU,
ngày 15/9/2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất
lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo,
đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực
hiện hướng dẫn của Trung ương
và của Tỉnh ủy về công tác bảo
vệ chính trị nội bộ. 

3. Công tác kiểm tra, giám
sát và thi hành kỷ luật Đảng

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng
và ban hành các quy định, quy
chế, chương trình về công tác
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật Đảng sau Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -
2025. Thực hiện nghiêm túc việc
sơ, tổng kết, báo cáo kết quả thực
hiện các chỉ thị, quy định, kết luận
theo chỉ đạo của Trung ương. Kịp
thời phổ biến, triển khai tổ chức
thực hiện các quy định, hướng
dẫn của Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về
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công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ
mới. Chỉ đạo, triển khai thực hiện
có hiệu quả chương trình kiểm tra,
giám sát năm 2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy; công tác kiểm tra,
giám sát phục vụ bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026.

Cấp ủy đảng và ủy ban kiểm
tra các cấp đã tăng cường thực
hiện công tác kiểm tra, giám sát
đối với tổ chức đảng, đảng viên có
trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu
quả cao. Nội dung tập trung vào
những lĩnh vực, địa bàn dễ phát
sinh vi phạm, những vấn đề cán
bộ, đảng viên và dư luận quan
tâm. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ
ra những thiếu sót, khuyết điểm,
đồng thời kiến nghị các cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền, chức năng
liên quan đề ra các giải pháp để
khắc phục có hiệu quả. 

4. Công tác dân vận
Tiếp tục triển khai thực hiện

nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết,
quyết định của Trung ương và
Tỉnh ủy về công tác dân vận. Chỉ
đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị,
nghị quyết về công tác vận động
quần chúng theo đúng kế hoạch,
tiến độ. Ban hành các văn bản
lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân
vận. Đẩy mạnh công tác dân vận

của chính quyền, thực hiện tốt
quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng
cường công tác dân vận vùng
giáo, vùng dân tộc thiểu số; thực
hiện tốt các chính sách đối với cốt
cán tôn giáo; xây dựng được
4.857 mô hình, điển hình dân vận
khéo. Ban hành các văn bản chỉ
đạo hoạt động, đại hội nhiệm kỳ
của các tổ chức chính trị - xã hội,
hội quần chúng. Phối hợp, chỉ
đạo đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ,
Hội Người cao tuổi các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026. Lãnh đạo, chỉ đạo
các địa phương, đơn vị thực hiện
có hiệu quả các phong trào thi
đua yêu nước; tuyên truyền vận
động nhân dân phát triển sản
xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định
cuộc sống, tuân thủ, chấp hành
nghiêm quy định về phòng, chống
dịch COVID-19.

5. Công tác nội chính, phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực và
cải cách tư pháp

Lãnh đạo triển khai thực hiện
tốt các chủ trương, đường lối của
Đảng về công tác nội chính,
phòng, chống tham nhũng và cải
cách tư pháp. Tổ chức quán triệt
các văn bản của Trung ương, của
tỉnh về công tác nội chính. Đôn
đốc, giải quyết các vụ việc, vụ án
thuộc diện chỉ đạo, theo dõi của
cấp ủy; xử lý các vụ việc, vụ án có
liên quan đến lĩnh vực nội chính.
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu
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nại, tố cáo được các cấp ủy, chính
quyền, các ngành quan tâm thực
hiện tốt, nhiều bức xúc của người
dân được chỉ đạo giải quyết kịp
thời. Chỉ đạo sơ, tổng kết và ban
hành nhiều văn bản thực hiện các
chủ trương của Trung ương, của
tỉnh về công tác nội chính, phòng
chống tham nhũng và cải cách tư
pháp ở địa phương. Phối hợp với
các ngành trong khối Nội chính
thực hiện nghiêm túc quy chế phối
hợp trong công tác nội chính và
phòng, chống tham nhũng. 

6. Lãnh đạo chính quyền và
các tổ chức chính trị - xã hội

Tiếp tục đổi mới và nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
HĐND các cấp, đặc biệt là nâng
chất lượng nội dung kỳ họp, chất
lượng công tác giám sát; công tác
tiếp dân, tiếp xúc cử tri; giám sát,
đôn đốc giải quyết các nội dung,
vấn đề liên quan trực tiếp đến đời
sống nhân dân, được nhiều cử tri
quan tâm. Đổi mới, nâng cao chất
lượng phiên họp Thường trực
HĐND tỉnh hàng tháng; tổ chức
phiên giải trình tại phiên họp
Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ.

Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy
ban nhân dân các cấp cụ thể hóa
và triển khai kịp thời các nghị
quyết, chủ trương của Đảng; bám
sát nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp
điều hành của Chính phủ và lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao

hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều
hành trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh
cải cách hành chính, nâng cao
trách nhiệm, tinh thần, thái độ
phục vụ và hiệu quả giải quyết
công việc của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức. 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội, các hội quần
chúng tích cực triển khai các chủ
trương của Trung ương, của Tỉnh
ủy về công tác vận động quần
chúng trong tình hình mới. Tổ chức
nhiều hoạt động tuyên truyền, vận
động đoàn viên, hội viên và nhân
dân hưởng ứng các phong trào thi
đua yêu nước, xóa đói giảm
nghèo; tổ chức tốt các hoạt động
Tết vì người nghèo năm 2021; kêu
gọi, quyên góp ủng hộ qũy vì
người nghèo, xây nhà đại đoàn
kết, quỹ phòng chống dịch COVID-
19, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp. Thực hiện đảm bảo kế
hoạch giám sát và phản biện xã
hội, tham gia xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền. Tổ chức thành
công đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ
các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chăm lo củng cố, xây dựng tổ
chức đoàn thể vững mạnh. Quan
tâm giải quyết các nguyện vọng
chính đáng của đoàn viên, hội viên
thông qua chương trình đối thoại
giữa người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
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Sự thống nhất, đoàn kết, cầu
thị trong chi bộ Đảng tạo nên
sức mạnh toàn diện cho bản
Huồi Tố 1 

Chi bộ luôn thực hiện nghiêm
việc sinh hoạt chi bộ, đảng viên
dự sinh hoạt chi bộ đầy đủ. Các
đảng viên của chi bộ luôn tích

cực, mạnh dạn phát biểu ý kiến,
có tính xây dựng, cùng chung
quyết tâm xây dựng bản Huồi Tố
1 ngày càng phát triển, đặc biệt
là cùng với sự quyết tâm của chi
bộ trong chỉ đạo nhân dân, năm
2020, bản hoàn thành mục tiêu
xây dựng bản Nông thôn mới. 

chi bộ Huồi tố 1, 
xã biên giới Mai Sơn, huyện tương dương 
3 Năm lIỀN HOàN THàNH xuấT SắC TIêu bIểu

Bản Huồi Tố 1, thuộc xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương
Dương, cách trung tâm huyện hơn 120 km, là địa bàn sinh sống
của 3 dân tộc anh em: Thái, Mông, Khơ Mú. Bản có 79 hộ 324
khẩu, 100% hộ dân sản xuất nông nghiệp. 

Lãnh đạo huyện trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
cho bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn. Ảnh: Vy Thủy



32 KẾt Quả tHực HiỆn cÁc cHỦ tRưƠng Lớn cỦA đảng

Đạt được những mục tiêu trên,
là nhờ Chi bộ trong nhiều năm
qua làm tốt công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng cho các đảng
viên, lan tỏa đến quần chúng
nhân dân. Chi bộ đã triển khai
nghiêm việc kiểm điểm theo Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI, XII
về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ gắn với thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Đến cuối năm
2021, khắc phục cơ bản hạn chế
khuyết điểm được nhận diện năm
2020 và các năm trước, Chi bộ đã
xóa bỏ được tình trạng né tránh,
không dám phê bình, không dám
góp ý. Tư tưởng của đảng viên
trong Chi bộ ổn định, không lung
lay, hoang mang trước những
thông tin xấu trên mạng xã hội, tin
tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo
của Đảng, điều hành của Chính
quyền. Đảng viên trong Chi bộ
luôn nêu cao tinh thần đấu tranh
phòng chống các tệ nạn xã hội,
những biểu hiện tiêu cực, mỗi
đảng viên nêu cao tinh thần trách
nhiệm, bảo vệ Đảng, Chính quyền
trong sạch vững mạnh. Công tác
phát triển đảng viên được quan
tâm, trong năm kết nạp được

thêm 3 đảng viên và cử nhiều
quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi
dưỡng nhận thức Đảng tạo nguồn,
theo dõi để kết nạp cho những
năm sau. 

Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo,
kiểm tra, giám sát kịp thời, hiệu
quả việc phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội, an ninh quốc phòng
của bản

Trong 3 năm gần đây, tình
hình kinh tế - xã hội có nhiều
chuyển biến, đời sống nhân dân
từng bước được nâng lên. Hiện
toàn bản chỉ còn 8 hộ nghèo (theo
chuẩn mới) trên tổng số 79 hộ
dân toàn bản. Nhiều năm liền
không có tình trạng con em bỏ
học. Riêng năm 2021, Chi bộ đã
cùng toàn bản đạt được nhiều kết
quả rất tích cực: vừa đảm bảo
phòng chống COVID - 19, vừa lao
động sản xuất, chăn nuôi: tổng số
đàn gia súc duy trì trung bình
600-700 con (trâu bò, dê lợn), gia
cầm duy trì trên 2000 con, với
nhiều mô hình nuôi bò, nuôi dê
cho thu nhập ổn định.

Chi bộ đã chỉ đạo nhân dân tận
dụng đất bằng ven khe, suối để
trồng rau đậu các loại, duy trì diện
tích ruộng lúa, diện tích rãy trồng
trồng sắn, ngô thường xuyên vừa
đảm bảo lương thực, rau màu các
loại cho toàn bản, trao đổi sản
phẩm trong xã và phục vụ chăn
nuôi. Riêng năm 2021, toàn bản
đã đồng tình thống nhất cao việc
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đóng góp thuê máy về san nhập
các thửa ruộng nhỏ lẻ thành khu
sản xuất lớn hơn, dự kiến sẽ tạo
nên khu sản xuất đồng bộ và năng
suất cao hơn trong những năm
tiếp theo, cho thấy quyết tâm cao
và tinh thần đoàn kết của người
dân. Công tác chỉ đạo trồng rừng,
trồng cỏ và cây ăn quả tăng rõ rệt
so với các năm trước.

Chi bộ luôn chỉ đạo, chăm lo
lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Hàng
năm phối hợp với các ban ngành
UBND xã tổ chức rà soát hộ
nghèo, cận nghèo, hộ trung bình
để có định hướng giúp đỡ xóa
nghèo, không để hộ dân nào thiếu
đói hoặc rơi vào khó khăn; tăng
cường thực hiện công tác tuyên
truyền, vận động để người dân
hiểu và thấy được trách nhiệm
của mình đối với việc tham gia
xây dựng gia đình văn hóa, bản
văn hóa nông thôn mới. Công tác
y tế được bản đặc biệt chú trọng,
nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng
của đại dịch COVID-19. Thực hiện
lời kêu gọi của UB MTTQ xã ủng
hộ quỹ phòng chống COVID-19
xã, năm 2021, Chi ủy chỉ đạo các
đoàn thể, vận động nhân dân ủng
hộ: tiền mặt 2.150.000đ; 3 tạ rau
củ quả, gạo 60 kg. 

Riêng về mục tiêu xây dựng
bản Nông thôn mới, Huồi Tố 1 là
bản đầu tiên được xã biên giới
Mai Sơn chọn làm điểm xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2017-

2020. Sau 3 năm phấn đấu xây
dựng nông thôn mới, từ chỗ ban
đầu mới đạt 7/15 tiêu chí, nhưng
với sự nỗ lực của các tầng lớp
nhân dân, phát huy nội lực bà con
dân bản đã đóng góp trên 535
ngày công hiến đất, hiến cây, và
gần 700 triệu đồng tiền, của để
xây dựng các công trình phúc lợi.
Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của bản
Huồi Tố 1 chỉ còn 3%; tỷ lệ lao
động có việc làm thường xuyên là
90%, đường giao thông được bê
tông hóa là 84%, thu nhập bình
quân đầu người đạt 35 triệu
đồng/người/năm. Đến năm 2020
bản Huồi Tố 1 vinh dự được
huyện công nhận bản đạt chuẩn
Nông thôn mới, và là bản biên giới
đầu tiên của huyện Tương Dương
về đích nông thôn mới.

Đến thăm Huồi Tố 1 hôm nay,
chúng ta sẽ thấy được sự “thay da
đổi thịt”, một Huồi Tố 1 mới mẻ,
phấn chấn và tin tưởng. Khắp
bản, những con đường bê tông
khang trang, sạch đẹp, những dãy
hàng rào ngăn nắp gỗ, tre, trồng
hoa trạng nguyên, hoa giấy đan
xen rực rỡ. Những dãy nhà theo
lối quy hoạch đẹp mắt, sáng bừng
dưới nắng. Tiếng cồng chiêng của
câu lạc bộ văn hóa văn nghệ rộn
ràng chuẩn bị đón năm mới với
niềm tin tưởng và hi vọng vào sự
phát triển trên vùng đất xa xôi này.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
TƯƠNG DƯƠNG
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Vấn đề đặt ra đối với nguồn
nhân lực và đào tạo, bồi dưỡng
nguồn nhân lực truyền thông bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ nhất, mâu thuẫn giữa yêu
cầu cấp thiết và cấp bách của công
tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh ngăn chặn các
quan điểm sai trái, thù địch trong bối
cảnh chuyển đổi số với sự hạn chế
về năng lực chuyên môn nói chung,
năng lực công tác đáp ứng yêu cầu
về kỹ thuật, công nghệ số nói riêng.

Một trong những chỉ báo đo
lường về năng lực của chủ thể quản
lý thông tin, truyền thông trên mạng
xã hội ở Việt Nam hiện nay chính là
điều kiện về nền tảng kỹ thuật và
công nghệ ở đơn vị quản lý thông tin,
truyền thông mạng xã hội, bao
gồm: Hội tụ về công nghệ; Đa nền
tảng; Đa phương tiện; Có nền tảng
dữ liệu lớn; Có phần mềm phân tích
nội dung số và lắng nghe mạng xã
hội; Đảm bảo nguồn nhân lực cho

việc vận hành trung tâm dữ liệu và
công nghệ truyền thông; Có nền
tảng kỹ thuật và công nghệ tương
thích với nhau; Có sự phối hợp giữa
các bộ phận tại các cơ quan thông
tin truyền thông (Bộ/sở Thông tin
truyền thông) và các Trung tâm trong
tổ chức, thực hiện. Kết quả khảo sát
của Viện Báo chí cho thấy: tiêu chí
phối hợp được đánh giá với tỷ lệ cao
nhất nhưng các điều kiện về nền
tảng kỹ thuật và công nghệ lại được
ghi nhận với tỷ lệ rất thấp, đặc biệt là
các điều kiện nền tảng kỹ thuật và
công nghệ như nền tảng dữ liệu lớn,
hội tụ về công nghệ, đa nền tảng,
phần mềm phân tích nội dung số và
lắng nghe mạng xã hội hầu như
chưa được ghi nhận là có. Điều này
làm rõ hơn đánh giá về năng lực cơ
sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ ở
cơ quan chủ quản quản lý thông tin,
truyền thông trên mạng xã hội hiện
nay còn thiếu và yếu.

Thứ hai, thiếu chiến lược tổng

đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực truyền thông 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng 

TRONG bỐI CẢNH CHuYểN ĐỔI SỐ
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công

việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Muốn
bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn
các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội thì việc bồi dưỡng
cho đội ngũ cán bộ nòng cốt và đào tạo nguồn nhân lực truyền
thông trẻ - đội ngũ kế cận là giải pháp mang tính nguyên tắc.
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thể về đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực truyền thông bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch đáp ứng yêu cầu của
chuyển đổi số hiện nay.

Thời gian qua, Đảng đã ban
hành nhiều nghị quyết chỉ đạo quyết
liệt đối với công tác bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Công tác bồi dưỡng cho cấp uỷ,
Ban chỉ đạo 35 các cấp nói chung
và lực lượng nòng cốt nêu trên đã
được chú trọng, góp phần nâng cao
chất lượng truyền thông về lĩnh vực
này. Hiện nay, chúng ta thiếu một
chiến lược tổng thể về đào tạo, bồi
dưỡng nguồn nhân lực truyền
thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh ngăn chặn các
quan điểm sai trái, thù địch đáp ứng
yêu cầu của chuyển đổi số hiện nay.

Thứ ba, còn nhiều hạn chế trong
quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực truyền thông. Dù đã có
nhiều nỗ lực lớn trong đầu tư cơ sở
vật chất, kỹ thuật và công nghệ
trong đào tạo công nghệ truyền
thông, nhưng hầu hết các cơ sở đào
tạo vẫn còn phải đối mặt với tính bắt
buộc trong đào tạo thực hành công
nghệ truyền thông. Việc đi thực tế,
thực tập nghề nghiệp của sinh viên
là một thách thức rất lớn bởi trong
thực tế chưa có nhiều các thiết chế
truyền thông chính sách có đủ điều
kiện về nhân lực hướng dẫn, mô
hình công nghệ truyền thông chính
sách, nền tảng công nghệ truyền

thông chính sách tiên tiến, do đó
việc tổ chức đào tạo kỹ năng nghề
nghiệp là một khó khăn không nhỏ.

Một số giải pháp
Nhằm đổi mới toàn diện, đồng

bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng
nguồn nhân lực bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn
chặn, phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch đáp ứng yêu cầu
của chuyển đổi số hiện nay, cần
quan tâm:

Một là, nghiên cứu nhu cầu và
xây dựng chiến lược đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ nòng
cốt nhằm tăng cường bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh ngăn chặn các quan điểm sai
trái, thù địch trên mạng xã hội.

Hai là, phân khúc đối tượng
đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tính
hệ thống, phù hợp với mục tiêu
đào tạo và đầu vào của quá trình
đào tạo, bồi dưỡng.

Ba là, đổi mới mục tiêu và nội
dung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ nòng cốt nhằm tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các
quan điểm sai trái, thù địch trên
mạng xã hội, đảm bảo đáp ứng kịp
thời năng lực tối cần thiết để học
đảm nhiệm yêu cầu công tác.

Bốn là, đổi mới đào tạo giảng
viên, chuyên gia, đặc biệt là với
các khoá đào tạo Cử nhân tài năng
của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh. Cần xây dựng và thực

(Xem tiếp trang 41)



Quốc hội đã xem xét, thông qua
1 Luật, 4 Nghị quyết với sự

thống nhất cao.
Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Đầu tư công, Luật
Đầu tư theo phương thức đối tác
công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở,
Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật
Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ
đặc biệt và Luật Thi hành án dân
sự được ban hành nhằm kịp thời
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về
cơ chế, chính sách và quy trình,
thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ
sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh
phân cấp, phân quyền; thể chế hóa
các văn kiện của Đảng và thực
hiện các nghị quyết của Quốc hội.

Nghị quyết về chính sách tài
khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
phục hồi và phát triển kinh tế - xã
hội được ban hành đã bám sát chủ
trương, định hướng của Đảng,
đưa ra các chính sách hỗ trợ với

quy mô, nguồn lực đủ lớn, có mục
tiêu trọng tâm, trọng điểm, xác định
đúng đối tượng cần hỗ trợ. Thời
gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm
2022 và 2023 với lộ trình thích hợp
để nâng cao năng lực phòng
chống dịch COVID-19, phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội
đã quyết định các mục tiêu, chỉ
tiêu, các chính sách tài khóa, chính
sách tiền tệ, phương án huy động
nguồn lực, việc áp dụng một số cơ
chế đặc thù và giao các nhiệm vụ
cho Chính phủ.

Nghị quyết về Chủ trương đầu
tư Dự án xây dựng công trình
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-
Nam phía Đông giai đoạn 2021-
2025 được ban hành có ý nghĩa
quan trọng đối với sự phát triển
nhanh, bền vững của đất nước
trong trung và dài hạn, thúc đẩy
giải ngân vốn đầu tư công, có tác
dụng lan tỏa, liên kết vùng, kết nối
các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế
trọng điểm, bảo đảm quốc phòng,
an ninh, nâng cao đời sống của
Nhân dân, giúp giảm chi phí, tăng
khả năng cạnh tranh trong bối
cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nghị quyết thí điểm một số cơ
chế, chính sách đặc thù phát triển
thành phố Cần Thơ được ban hành
nhằm kịp thời thể chế hóa các Nghị
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KẾT QUẢ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG 
LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

Sau 4,5 ngày làm việc với
tinh thần khẩn trương, khoa
học, dân chủ và trách nhiệm
cao, Kỳ họp bất thường lần
thứ nhất, Quốc hội khóa XV
đã hoàn thành toàn bộ
chương trình đề ra và thành
công tốt đẹp.
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quyết của Trung ương, Bộ Chính trị
về xây dựng và phát triển thành
phố Cần Thơ; phát huy tiềm năng,
lợi thế để phát triển Cần Thơ nhanh
và bền vững, phấn đấu là thành
phố trung tâm vùng, sinh thái, văn
minh, hiện đại, là đô thị hạt nhân
vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Nghị quyết gồm 10 Điều, quy định
thí điểm 08 chính sách đặc thù đối
với thành phố Cần Thơ.

Nghị quyết kỳ họp bất thường lần
thứ nhất, Quốc hội khóa XV được
ban hành đã khẳng định các kết quả
đạt được của kỳ họp, đồng thời yêu
cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, các cấp, các ngành, các địa
phương tiếp tục cụ thể hóa và thực
hiện tốt, hiệu quả các chính sách,
nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời đáp
ứng yêu cầu phòng, chống dịch
COVID-19 đã được quyết định tại
các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội; khẩn trương

ban hành, chủ động quyết liệt chỉ
đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả
Chương trình phòng, chống dịch
COVID-19 (2022-2023); hoàn thành
việc tiêm vắc xin phòng COVID-19;
tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc
mua sắm công và thanh tra, kiểm
tra, giám định, kiểm định chất lượng
trang thiết bị y tế; chủ động phát hiện
sớm các vi phạm, hành vi lợi dụng
dịch bệnh để trục lợi; xử lý nghiêm
minh các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tại kỳ họp này, cử tri và nhân
dân đã phản ánh, kiến nghị 5 nhóm
vấn đề được cử tri và nhân dân đặc
biệt quan tâm. Trên cơ sở đó, Báo
cáo đã tổng hợp 6 nhóm kiến nghị
gửi tới Chính phủ và các cơ quan
có thẩm quyền nghiên cứu, thực
hiện và thông báo cho Đoàn Chủ
tịch, cử tri và nhân dân cả nước
biết để giám sát theo quy định.

BAN BIÊN TẬP

Kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh: P.V



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
cán sự đảng UBND thành phố Cần
Thơ nhiệm kỳ 2016-2021, UBKT
Trung ương nhận thấy:

Ban cán sự đảng UBND thành
phố Cần Thơ đã vi phạm nguyên
tắc, quy định của Đảng và quy chế
làm việc; thiếu trách nhiệm, buông
lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND
Thành phố và một số tổ chức, cá
nhân vi phạm quy định của Đảng,
pháp luật của Nhà nước trong việc
mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc
chữa bệnh, thực hiện dự án đầu
tư, cải tạo, nâng cấp bệnh viện;
nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật,
một số bị xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây
hậu quả nghiêm trọng, làm thất
thoát lớn ngân sách nhà nước, ảnh
hưởng xấu đến uy tín của tổ chức
đảng và chính quyền Thành phố.
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KỲ HỌP THỨ 11 
CỦA ỦY bAN KIểm TRA TRuNG ƯƠNG

Trong hai ngày 12 và
13/01/2022, tại Hà Nội, Ủy
ban Kiểm tra Trung ương đã
họp Kỳ thứ 11. Ông 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: P.V
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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 các đồng chí: Võ
Thành Thống, Ủy viên Ban cán sự
đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, nguyên Phó Bí thư Thành
ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng,
nguyên Chủ tịch UBND Thành
phố; Lê Văn Tâm, nguyên Ủy viên
Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên
Phó Bí thư Ban cán sự đảng,
nguyên Phó Chủ tịch Thường trực
UBND Thành phố và cảnh cáo Đảng
ủy Sở Y tế thành phố Cần Thơ
nhiệm kỳ 2015-2020.

Khiển trách Ban cán sự đảng
UBND thành phố Cần Thơ nhiệm
kỳ 2016-2021 và các đồng chí:
Nguyễn Văn Hồng, Thành ủy viên,
Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ
tịch UBND Thành phố, nguyên Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hồ
Văn Gia, Giám đốc Sở Tư pháp,
nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng,
nguyên Chánh Văn phòng UBND
Thành phố; Lê Dương Cẩm Thúy,
nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Cần Thơ.

Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng
chí: Lương Tấn Thành và Hồ
Phương Quỳnh, Cán bộ Ban Quản
lý dự án các công trình y tế, Sở Y
tế thành phố Cần Thơ.

UBKT Trung ương đề nghị Ban
Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các
đồng chí: Bùi Thị Lệ Phi, nguyên

Thành ủy viên, nguyên Giám đốc
Sở Y tế; Cao Minh Chu, Thành ủy
viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố
Cần Thơ.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban
Thường vụ Thành ủy Cần Thơ kiểm
điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và
chỉ đạo, xem xét trách nhiệm, xử lý
kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên
quan đến các vi phạm nêu trên.

II- Xem xét kết quả kiểm tra khi
có dấu hiệu vi phạm đối với Ban
Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên
phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-
2025 và đồng chí Thượng tá
Nguyễn Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên,
Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy
trưởng BĐBP tỉnh, UBKT Trung
ương nhận thấy:

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vi phạm
nguyên tắc của Đảng và quy chế
làm việc; thiếu trách nhiệm, buông
lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm
tra, giám sát, để Bộ Chỉ huy BĐBP
tỉnh và nhiều cán bộ, đảng viên,
trong đó có lãnh đạo chủ chốt và
chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu
tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm
các quy định của Đảng, pháp luật
của Nhà nước và quy định của Bộ
Quốc phòng trong quản lý, sử dụng
tài chính, tài sản và công tác đấu
tranh phòng, chống buôn lậu.

Những vi phạm nêu trên đã gây
hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại
lớn tiền và tài sản của Nhà nước,
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ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ
chức đảng và lực lượng BĐBP. 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 BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các
nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và
các đồng chí: Thượng tá Nguyễn
Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư
Đảng ủy, Chỉ huy trưởng; Đại tá Đinh
Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính
ủy và Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Đảng
ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khiển trách các đồng chí: Đại
tá Bùi Nam Đĩnh, nguyên Bí thư
Đảng ủy, nguyên Chính ủy; Đại
tá Đào Quang Hiển, Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy
trưởng - Tham mưu trưởng; Đại
tá Trần Văn Trường, Đảng ủy viên,
Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu; Đại tá Nguyễn
Quốc Hùng, Đảng ủy viên, Phó Chỉ
huy trưởng BĐBP Thành phố Hồ
Chí Minh, nguyên Đảng ủy viên,
nguyên Phó Chỉ huy trưởng BĐBP
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí
Trung tá Lương Văn Hoan, Chi
ủy viên Phòng Hậu cần, Trưởng
Ban Tài chính, BĐBP tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu.

UBKT Trung ương đề nghị Ban
Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng
chí Đại tá Phạm Văn Phong, nguyên
Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư

Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng
BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường
vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu kiểm điểm nghiêm túc,
rút kinh nghiệm và chỉ đạo, xem
xét, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá
nhân có liên quan đến các vi phạm
nêu trên.

III- Xem xét đề nghị của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, căn
cứ quy định của Đảng, UBKT
Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi
hành kỷ luật đồng chí Lương
Thanh Hải, nguyên Tỉnh ủy viên,
nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
Nghệ An do đã vi phạm các quy
định của Đảng, pháp luật Nhà
nước trong thực hiện Đề án hỗ trợ
phát triển kinh tế - xã hội dân tộc
Ơ Đu.

IV- Xem xét kết quả giám sát
một số tổ chức đảng và đảng viên,
UBKT Trung ương nhận thấy:

1- Ban cán sự đảng Bộ Xây
dựng nhiệm kỳ 2016-2021 bên cạnh
những ưu điểm còn có một số vi
phạm, khuyết điểm trong việc ban
hành và tổ chức thực hiện Quy chế
làm việc; công tác tổ chức, cán bộ;
tham mưu xây dựng và thực hiện
các cơ chế chính sách; cổ phần
hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp,...
UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán
sự đảng Bộ Xây dựng kiểm điểm
nghiêm túc, rút kinh nghiệm; đồng
chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ
trưởng cùng tập thể Ban cán sự
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đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế
hoạch khắc phục kịp thời những vi
phạm, khuyết điểm, hạn chế đã
được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy
ban Kiểm tra Trung ương.

2- Ban Thường vụ Tỉnh ủy và
các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy
Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018
- 2021 bên cạnh những ưu điểm
còn có một số vi phạm, khuyết
điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm
tra, giám sát, để xảy ra một số vi
phạm, khuyết điểm trong việc xây
dựng và tổ chức thực hiện Quy
chế làm việc; công tác cán bộ;
trong mua sắm trang, thiết bị y tế,
thuốc chữa bệnh và trong quản lý
nhà nước về đất đai; chưa thực

hiện nghiêm túc các kết luận của
UBKT Trung ương.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng
Tàu và các đồng chí Thường trực
Tỉnh ủy kiểm điểm nghiêm túc, rút
kinh nghiệm, thực hiện nghiêm các
kết luận của UBKT Trung ương;
tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi
phạm để xem xét, xử lý trách nhiệm
các tổ chức, cá nhân có vi phạm,
khuyết điểm đã được chỉ ra; báo
cáo kết quả về UBKT Trung ương.

V- Cũng tại kỳ họp này, UBKT
Trung ương đã xem xét, quyết định
một số nội dung quan trọng khác.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực...
(Tiếp theo trang 35)

thi chiến lược đầu tư đào tạo, bồi
dưỡng cả năng lực chuyên môn và
năng lực tổ chức, triển khai mô
hình đào tạo 4.0 cho đội ngũ giảng
viên, chuyên gia về lĩnh vực này.

Năm là, đổi mới phương pháp
và hình thức đào tạo, bồi dưỡng. Đổi
mới mạnh mẽ phương pháp và hình
thức đào tạo các học phần lý luận,
chính trị và các khoá bồi dưỡng
ngắn hạn theo hướng học thực tế và
ứng dụng trực tiếp vào thực tế công
tác. Cần đào tạo văn bằng hai cho
các cán bộ nòng cốt để hoàn thiện
các kiến thức và kỹ năng cơ bản
phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư
tưởng, đấu tranh ngăn chặn các

quan điểm sai trái, thù địch trên
mạng xã hội. Cần phát triển song
song đào tạo chính khoá và ngoại
khoá, đổi mới phương thức tổ chức,
thực hiện các hoạt động bồi dưỡng,
tăng cường phương thức học tập
thực hành, xác định rõ chuẩn đầu ra
cả lý thuyết và thực hành với các
khoá bồi dưỡng dành cho lực lượng
nòng cốt.

Sáu là, tiếp tục xây dựng và
hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng
kỹ thuật công nghệ cho hoạt động
đào tạo, bồi dưỡng.

PGS. TS. ĐỖ THỊ THU HẰNG
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
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1. Tổ chức thành công Đại
hội Đảng, bầu cử Quốc hội,
HĐND, kiện toàn nhân sự lãnh
đạo các cấp

Diễn ra từ ngày 25/1 đến
1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng đã thành công rất tốt đẹp, để
lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội
“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương -
Sáng tạo - Phát triển”; khơi dậy khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc; phát huy ý chí và sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy
mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc
đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại
hóa. Đại hội xác định mục tiêu phát
triển đất nước cho 5 năm, 10 năm
tiếp theo và đưa Việt Nam trở thành
nước phát triển, theo định hướng xã
hội chủ nghĩa vào năm 2045.

2. Kiên cường ứng phó, kiểm
soát hiệu quả dịch bệnh

Năm 2021, nước ta trải qua 2 đợt
bùng phát dịch bệnh COVID-19 kéo
dài với biến chủng Delta lây lan
nhanh hơn chủng cũ nhiều lần và
hết sức nguy hiểm, khó kiểm soát
hơn. Với tinh thần coi sức khỏe, tính
mạng của nhân dân là trên hết,
trước hết, công tác phòng, chống
dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu
trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều
hành quyết liệt, mạnh mẽ của Trung

ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính
phủ, các cấp, các ngành, các địa
phương, với tinh thần vừa có kế
thừa và vừa có đổi mới vì chưa có
tiền lệ nên phải bám sát yêu cầu
thực tiễn, vừa làm vừa rút kinh
nghiệm, bổ sung từng bước hoàn
thiện các biện pháp phòng, chống
dịch phù hợp theo phương châm
“5K + vaccine + điều trị + công nghệ
+ đề cao ý thức của Nhân dân”.

Điều nổi bật là, trong những
thời điểm khó khăn, thử thách gay
gắt nhất của dịch bệnh, tinh thần
đại đoàn kết toàn dân tộc được
phát huy mạnh mẽ, đã xuất hiện rất
nhiều tấm gương, nghĩa cử cao
đẹp, lay động lòng người.

3. Duy trì tăng trưởng dương,
phục hồi và phát triển kinh tế

Quốc hội và Chính phủ đã có
các quyết sách mạnh mẽ nhằm
tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người
dân và doanh nghiệp, khơi thông
mọi nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh
sản xuất kinh doanh nhằm thực
hiện mục tiêu kép “vừa phòng
chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. 

Thu ngân sách Nhà nước ước
tính cả năm 2021 đạt 1.523,4 nghìn
tỷ đồng và bằng 113,4% dự toán
năm (tăng 180,1 nghìn tỷ đồng). Kim
ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa lập

10 dấu ấn VÀ Sự KiỆn nổi BẬt 
nĂM 2021 cỦA ViỆt nAM
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kỷ lục mới, đạt 668,5 tỷ USD, tăng
22,6% so với năm trước, xuất siêu
khoảng 4 tỷ USD, đưa Việt Nam vào
nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về
thương mại quốc tế và là quốc gia
xuất siêu liên tục 6 năm. Ngành
nông nghiệp tiếp tục là trụ cột vững
chắc của nền kinh tế với mức tăng
trưởng 2,85%, xuất khẩu nông, lâm,
thủy sản lập kỷ lục 48,6 tỷ USD.

Những kết quả đạt được trong
năm 2021 tạo nền tảng quan trọng
để kinh tế Việt Nam phục hồi và
phát triển vững chắc hơn trong thời
gian tới, cả nước tiếp tục phấn đấu
thực hiện thắng lợi các mục tiêu
của chiến lược 10 năm 2021-2030
và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

4. Kỷ lục thần tốc bao phủ
vaccine

Kết quả, Việt Nam từ nước tiếp
cận vaccine COVID-19 tương đối
chậm trở thành quốc gia tiêm chủng
nhanh hàng đầu thế giới, tốc độ tiêm
trong tháng 11 đứng thứ 3 thế giới.
Tính đến 27/12, Việt Nam đã tiêm
chủng hơn 146 triệu liều vaccine
phòng COVID-19 và trở thành 1
trong 63 quốc gia/vùng lãnh thổ trên
thế giới đã bao phủ 2 mũi tiêm chủng
vaccine cho ít nhất 70% dân số. Việt
Nam nằm ở vị trí 52 trong tổng số 63
quốc gia/vùng lãnh thổ đã thực hiện
được mục tiêu này, nhưng tính về số
liều vaccine đã được tiêm thì Việt
Nam xếp thứ 8 trên thế giới, sau
Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật
Bản, Mexico, Pakistan, Đức. Trong
số 8 nước này mới chỉ có Trung
Quốc, Nhật Bản, Đức và Việt Nam

đạt được mục tiêu bao phủ 2 mũi
vaccine cho 70% dân số.

5. Quyết tâm không để ai bị
bỏ lại phía sau

Trong bối cảnh khó khăn, cả
nước đã chung sức, đồng lòng để
bảo đảm công tác an sinh xã hội và
đời sống của người dân, nhất là
người dân ở các địa phương thực
hiện giãn cách xã hội, bảo đảm
người dân có đủ ăn, đủ mặc theo
tinh thần quyết tâm “không để ai bị
bỏ lại phía sau”. Nhiều chính sách
hỗ trợ người lao động, doanh
nghiệp, người nhiễm COVID-19 đã
được Quốc hội, Chính phủ, các bộ
ngành, địa phương xây dựng, ban
hành, triển khai thực hiện quyết liệt
và hiệu quả. Khi thực hiện giãn
cách và tăng cường giãn cách xã
hội, chúng ta đã cơ bản bảo đảm
an sinh xã hội cho khoảng hơn 20
triệu người trong thời hạn rất gấp
rút và thời gian kéo dài nhiều tuần.

6. Các “Hội nghị Diên Hồng”
triển khai nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng

Năm 2021, nhiều “Hội nghị
Diên Hồng” đã được tổ chức để
quán triệt, cụ thể hóa, triển khai
các nội dung quan trọng trong Nghị
quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
trên các lĩnh vực.

Ngày 11/8, dưới sự chủ trì của
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các
Phó Thủ tướng, Chính phủ tổ chức
phiên họp trực tuyến với các địa
phương để triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị
quyết của Quốc hội khóa XV về phát
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triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-
2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo
quan trọng, mang tính gợi mở, định
hướng và giao nhiệm vụ cho Chính
phủ nhiệm kỳ mới. Điều này thể hiện
sự quan tâm đặc biệt, sự chia sẻ sâu
sắc, sự kỳ vọng và tin tưởng lớn lao
của Đảng, Nhà nước, Nhân dân
dành cho Chính phủ nhiệm kỳ mới
2021-2026, với khí thế mới, nỗ lực
mới, quyết tâm phấn đấu lập nhiều
thành tích mới, hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng
với niềm tin yêu và kỳ vọng của
Đảng, Nhà nước và nhân dân.

7. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, phòng chống tham
nhũng, tiêu cực

Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, công tác đấu tranh phòng
chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục
được đẩy mạnh với tinh thần mới,
quyết tâm mới, tiếp tục thể hiện
quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham
nhũng, tiêu cực; xử nghiêm cán bộ,
đảng viên suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

8. Dấu ấn ngoại giao Việt Nam
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn

biến phức tạp, sự phối hợp chặt chẽ,
nhịp nhàng giữa đối ngoại Đảng,
ngoại giao Nhà nước, đối ngoại
nhân dân, giữa ngoại giao với quốc
phòng, an ninh, các ngành, các cấp
và các cơ quan trong hệ thống chính
trị, sự ủng hộ và tích cực hưởng ứng
của toàn dân và cộng đồng doanh
nghiệp đã tạo thành sức mạnh tổng
hợp trên mặt trận đối ngoại.

Các hoạt động ngoại giao đa
phương, song phương được đẩy
mạnh, khẳng định đường lối đối
ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa,
đa phương hóa quan hệ đối ngoại;
chủ động, tích cực hội nhập quốc tế
toàn diện, sâu rộng; là bạn, đối tác tin
cậy và là thành viên tích cực, có trách
nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ đảm nhận trong các tổ
chức quốc tế, làm cho các bạn bè,
đối tác quốc tế yêu mến, tin tưởng
hơn vào Việt Nam, uy tín quốc tế của
Việt Nam ngày càng được nâng cao.
Công tác ngoại giao kinh tế được
triển khai hiệu quả, góp phần thu hút
các nguồn lực từ bên ngoài. Lực
lượng cán bộ làm công tác ngoại
giao trưởng thành hơn về mọi mặt.

9. Triển khai nhiều nhiệm vụ
chiến lược có ý nghĩa lâu dài

Cải cách và hoàn thiện thể chế
được Chính phủ quan tâm đặc biệt
trong nhiệm kỳ này với nhiều quyết
sách và đầu tư đúng tầm để nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác
xây dựng pháp luật.

10. Tăng tốc chuyển đổi số
Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy

quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ
hơn. Chỉ trong thời gian ngắn,
công cuộc chuyển đổi số quốc gia
đã được lan tỏa sâu rộng trên
phạm vi toàn quốc với tốc độ
nhanh chóng, tạo nên một làn sóng
chuyển đổi số trên khắp các bộ,
ngành, địa phương, cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp trên cả nước.

BAN BIÊN TẬP
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* Triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp và
kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm (2021-2026)

Các cấp, các ngành đã kịp thời
xây dựng và ban hành các quyết
định, chương trình, kế hoạch triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX; các nghị quyết của Chính phủ,
của tỉnh và HĐND tỉnh về kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm,
giai đoạn 2021-2026.

* Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chuẩn bị chu đáo và tổ chức
thành công bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo
đúng luật định, dân chủ, minh

bạch, an toàn, tiết kiệm và hiệu
quả; đã bầu đủ số lượng đại biểu
Quốc hội và đại biểu HĐND các
cấp bảo đảm cơ cấu, chất lượng
đại biểu; kịp thời kiện toàn nhân sự
các chức danh lãnh đạo các cơ
quan quản lý nhà nước trên địa
bàn tỉnh, tạo quyết tâm, nỗ lực mới
trong việc triển khai thực hiện các
mục tiêu, nhiệm vụ.

* Tổ chức thành công Lễ kỷ
niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi
tìm đường cứu nước; Lễ kỷ
niệm 60 năm ngày Bác Hồ về
thăm quê lần thứ hai

Việc tổ chức thành công Lễ kỷ
niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi
tìm đường cứu nước; Lễ kỷ niệm
60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê
lần thứ hai đã thể hiện sâu sắc
lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối
với Bác Hồ muôn vàn kính yêu;
cũng là dịp để ôn lại và hiểu sâu

Nghệ An
Những con số, 

sự kiện nổi bật năm 2021
Năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện

các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhưng
dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát, hỗ trợ của HĐND tỉnh,
sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, thống nhất của UBND
tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, cùng sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế
- xã hội Nghệ An năm 2021 đã đạt được một số kết quả tích cực.
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sắc hơn về tình cảm của Người
dành cho quê nhà, những điều dặn
dò và mong ước cho quê hương
phát triển; là di sản tinh thần vô giá,
nguồn cổ vũ, động viên để toàn thể
cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh
Nghệ An nỗ lực, phấn đấu vươn
lên xây dựng quê hương ngày
càng giàu đẹp.

* Quốc hội thông qua cơ chế,
chính sách đặc thù phát triển
tỉnh Nghệ An

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội
khóa XV, Quốc hội đã thông qua
Nghị quyết về thí điểm một số cơ
chế, chính sách đặc thù phát triển
tỉnh Nghệ An. Nghị quyết này quy
định thí điểm một số cơ chế, chính
sách đặc thù đối với tỉnh Nghệ An
về tài chính - ngân sách Nhà nước
và phân cấp quản lý Nhà nước
trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch,
lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/01/2022 và được thực
hiện trong 5 năm.

* Thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch CoVID-19,
vừa tập trung phục hồi, phát
triển kinh tế

Nghệ An triển khai kịp thời,
đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19; huy động mọi nguồn
lực và cả hệ thống chính trị cùng
vào cuộc; vận động toàn dân đoàn
kết phòng chống dịch; linh hoạt áp
dụng các biện pháp phù hợp với
tình hình diễn biến dịch bệnh và

điều kiện của từng địa phương;
thiết lập và củng cố hệ thống
phòng chống dịch đồng bộ từ
tuyến tỉnh đến cơ sở; tổ chức tiêm
chủng vắc-xin phòng COVID-19
theo đúng kế hoạch; ban hành và
triển khai kịp thời kế hoạch thích
ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát
có hiệu quả dịch bệnh theo Nghị
quyết số 128 của Chính phủ.

Tỉnh cũng đã tích cực phối hợp,
hỗ trợ, chi viện nhân lực y tế cho
các địa phương ngoại tỉnh có dịch
theo tinh thần chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ; vận
động các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp và cá nhân tích cực chung
tay, góp sức ủng hộ công tác
phòng chống dịch...

* Kinh tế duy trì được đà tăng
trưởng trong bối cảnh dịch
Covid-19

Tốc độ tăng trưởng tổng sản
phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
ước tăng 6,2%. Trong đó, khu vực
nông, lâm, thủy sản ước tăng
5,59%; khu vực công nghiệp - xây
dựng ước tăng 13,59%; khu vực
dịch vụ ước tăng 1,26%...

Thu ngân sách năm 2021 của
tỉnh ước đạt trên 18.000 tỷ đồng
(kế hoạch HĐND tỉnh giao 14.035
tỷ đồng).

* Chương trình xây dựng
nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều
kết quả quan trọng.

Trong năm 2021 Nghệ An có
thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn
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mới, 24 xã đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn
mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh đã
có 300 xã đạt chuẩn nông thôn mới,
chiếm 72,99%; có 7 đơn vị cấp
huyện hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

* Cải cách hành chính, cải
thiện năng lực cạnh tranh

Môi trường đầu tư được cải
thiện; các chỉ số Năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản
trị hành chính công (PAPI) và Cải
cách hành chính (PAR index) được
cải thiện về điểm số và thứ hạng.
Trong đó, Chỉ số PCI năm 2020 xếp
thứ 18 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc
Trung Bộ (có 3 chỉ số tăng điểm,
tăng thứ bậc); chỉ số PAPI năm
2020 xếp thứ 15 cả nước (tăng 2
bậc); chỉ số PAR Index xếp thứ
18/63 cả nước (tăng 6 bậc).

* Công tác phát triển văn hóa
- xã hội, bảo đảm an sinh được
quan tâm thực hiện

Ngành Giáo dục đã thực hiện
điều chỉnh kế hoạch dạy học phù
hợp với tình hình dịch COVID-19
và điều kiện thực tế tại từng địa
phương, triển khai hiệu quả
chương trình “Sóng và máy tính
cho em”; Ngành Y tế đã chủ động,
tích cực và thực hiện kịp thời công
tác phòng chống dịch COVID-19
có hiệu quả; Chủ động phương án
chỉ đạo triển khai thực hiện các
chính sách trợ giúp xã hội, đảm
bảo ổn định đời sống nhân dân, tổ

chức chu đáo công tác hỗ trợ, đón
công dân Nghệ An có nguyện vọng
trở về địa phương do dịch COVID-
19; Các hoạt động văn hóa, xã hội
tiếp tục được quan tâm tổ chức
dưới nhiều hình thức đa dạng, lan
tỏa giá trị tốt đẹp trong nhân dân.

* Quốc phòng - an ninh được
giữ vững; công tác đối ngoại
được tăng cường

Các lực lượng Quân sự, Công
an, Biên phòng tỉnh đã phối hợp
nắm chắc tình hình, giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn; bảo đảm tuyệt đối an
toàn các sự kiện chính trị, xã hội
lớn; huy động hàng ngàn lượt cán
bộ, chiến sỹ, tham gia cứu hộ, cứu
nạn; bảo đảm an ninh, trật tự tại
các khu cách ly, điểm chốt; hoàn
thành tốt công tác tuyển quân, tổ
chức huấn luyện, diễn tập theo
đúng kế hoạch; triển khai hiệu quả
dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư...

Hoạt động đối ngoại được triển
khai linh hoạt, hiệu quả, phù hợp
với diễn biến dịch COVID-19; hoạt
động hợp tác, kết nối với địa
phương các nước được tăng
cường, đẩy mạnh quan hệ hữu
nghị hợp tác với các đối tác...

Niềm tin của Nhân dân đối với
Đảng và Nhà nước ngày càng được
nâng lên, tạo nền tảng vững chắc
để tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh,
toàn diện trong giai đoạn mới.

BÁO NGHỆ AN
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Năm 2021 là năm thứ 3 toàn
ngành nỗ lực thực hiện mục

tiêu BHXH theo tinh thần Nghị quyết
số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của
Ban Chấp hành Trung ương về cải
cách chính sách BHXH. Tuy nhiên,
đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại
nặng nề cho nền kinh tế và ảnh
hưởng đến đời sống xã hội của toàn
dân. Công tác phát triển, mở rộng
số người tham gia BHXH, BHYT nói
chung và BHXH tự nguyện nói riêng
gặp không ít khó khăn, thách thức.
Xác định điều đó, BHXH tỉnh nỗ lực
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp:
Tăng cường phối hợp với các cơ
quan liên quan tham mưu cho cấp
ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo,
triển khai hiệu quả các chương
trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết
số 28-NQ/TW; tham mưu đưa tỷ lệ
lực lượng lao động tham gia BHXH

vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2021;
Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã
hội năm 2021 của UBND tỉnh. Phối
hợp tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Kế hoạch số 288/KH-
UBND về việc tổ chức Tháng Vận
động triển khai BHXH, BHYT toàn
dân, hoạt động tuyên truyền BHXH,
BHYT năm 2021.

Công tác phối hợp với sở, ban,
ngành, tổ chức chính trị - xã hội,
đoàn thể được triển khai từ đầu
năm đã phát huy thế mạnh của các
ngành trong công tác tuyên truyền,
vận động người dân tham gia
BHXH tự nguyện. Công tác thông
tin truyền thông vì thế được triển
khai với nhiều hình thức đa dạng,
phong phú, linh hoạt, phù hợp với
từng thời điểm. Các hội nghị tuyên
truyền, đối thoại trực tiếp với người
dân tại các khu dân cư với sự tham
dự của đại diện cấp ủy, chính
quyền địa phương, tổ chức hội,
đoàn thể được tăng cường.

Khi dịch COVID-19 diễn biến
phức tạp, BHXH tỉnh đã thực hiện
tuyên truyền theo các nhóm nhỏ,
truyền thông gián tiếp thông qua

Nghệ An:
VưỢt MỐc 100.000 người 

tHAM giA BảO HiỂM xÃ HỘi tự nguYỆn
Năm 2021, vượt qua những

thách thức lớn của đại dịch
CoVID-19, với quyết tâm chính
trị cao nhất, Bảo hiểm xã hội
(BHXH) tỉnh Nghệ An đã hoàn
thành mục tiêu cán mốc
100.000 người tham gia BHXH
tự nguyện. 
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điện thoại, tăng cường công tác
thông tin, truyền thông trên các
phương tiện thông tin đại chúng;
mạng xã hội, sáng tạo tổ chức hình
thức hội nghị trực tuyến thông qua
ứng dụng Zoom - đây được xem là
hình thức tuyên
truyền hiệu quả, phù
hợp, an toàn trong bối
cảnh dịch COVID-19.
Ngành BHXH không
ngừng phát huy hiệu
quả hoạt động của
hệ thống đại lý thu
BHXH trong việc
tuyên truyền, vận
động người dân
tham gia BHXH tự
nguyện, nhân viên
đại lý “đi từng ngõ,
gõ từng nhà” để đưa
chính sách BHXH tự
nguyện đến với từng
người dân. 

Những nỗ lực của toàn ngành
BHXH Nghệ An đã đem lại những
kết quả tích cực. Kết thúc tháng
11/2021, toàn ngành đã cán mốc
100.000 người tham gia BHXH tự
nguyện; đến hết năm 2021, số
người tham gia BHXH tự nguyện
là 103.769 người; đạt 103,50% chỉ
tiêu BHXH Việt Nam giao, tăng
26.655 người so với cuối năm
2020. Chiếm 9% số người tham
gia BHXH tự nguyện trên toàn
quốc, Nghệ An là điểm sáng về số
người tham gia BHXH tự nguyện.

Dự báo năm 2022 còn nhiều

khó khăn, thách thức, nhất là
trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn
còn diễn biến cực kỳ phức tạp,
ngành BHXH Nghệ An tiếp tục chủ
động tham mưu cấp ủy, chính
quyền các cấp trong chỉ đạo triển

khai chính sách BHXH tự nguyện
tại địa phương; đẩy mạnh công
tác tuyên truyền chính sách BHXH
tự nguyện bằng những hình thức,
nội dung thiết thực, phù hợp với
từng nhóm đối tượng; không
ngừng nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu
cách làm mới để tiếp tục duy trì,
tăng nhanh tỷ lệ người dân tham
gia BHXH tự nguyện; thay đổi thói
quen của người dân từ tự tiết
kiệm, tích trữ phòng lúc khó khăn
sang đóng góp vào hệ thống
BHXH để đảm bảo cho cuộc sống
khi hết tuổi lao động.

BHXH TỈNH

BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai
Chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật
BHXH, BHYT giai đoạn 2021 - 2025 giữa BHXH tỉnh

với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh,
Hội LHPN tỉnh. Ảnh: P.V
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1. Sáng 06/01, tại Kỳ họp bất
thường lần thứ nhất, Quốc hội
khóa XV tổ chức phiên thảo luận
tại tổ đại biểu Nghệ An về Dự án
luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư
theo phương thức đối tác công tư,
Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật
Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật
Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi
hành án dân sự. 

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 chủ trì thảo luận tại Tổ đại biểu
Nghệ An. Kết luận phiên thảo luận,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn
ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh
Quý bày tỏ thống nhất cao với việc
ban hành dự án luật này để sửa
đổi, bổ sung một số nội dung thuộc
8 bộ luật, thuộc những nội dung
còn vướng mắc, chồng chéo, cũng
như chưa tính toán được hết khi
ban hành để phù hợp với thực tiễn.
Điều này thể hiện sự linh hoạt, cảm
thấu những vấn đề từ thực tiễn “dội
lại” của Quốc hội, Chính phủ.
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An
cũng ghi nhận và đồng tình cao với
ý kiến thảo luận của các đại biểu là
cần phân cấp mạnh hơn nữa cho
chính quyền địa phương, đi liền với
đó là tăng cường giám sát, kiểm

tra, gắn trách nhiệm để kiểm soát
quyền lực; đồng thời nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ để thực
hiện nhiệm vụ được giao quyền...
Qua đó, tạo sự chủ động cho địa
phương, đáp ứng yêu cầu từ thực
tiễn cuộc sống đặt ra.

2. Tối 11/01, Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức
Chương trình “Tết vì người
nghèo Xuân Nhâm Dần 2022”.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí
thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ hộ
nghèo đón Tết Nhâm Dần 2022,
thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí
Nguyễn Đức Trung kêu gọi các
cấp, các ngành, các doanh nghiệp,
doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ
chức và cá nhân trong và ngoài
tỉnh, các khán giả đang xem truyền
hình, tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ
người nghèo với tinh thần “Chung
tay vì người nghèo - Không để ai
bị bỏ lại phía sau”, nhất là vào dịp
Tết đến, xuân về; Tiếp tục có
những đóng góp thiết thực nhiều
hơn nữa cho công tác giảm nghèo
trong thời gian tới.

Tại chương trình, các đồng chí
lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ tỉnh đã trao Bằng khen,
tặng hoa cảm ơn, tri ân các đơn vị,
địa phương, doanh nghiệp, tổ
chức, nhà hảo tâm... có nhiều

mỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI bẬT CỦA TỈNH 
THÁNG 01/2022
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đóng góp, ủng hộ Chương trình
Tết vì người nghèo Xuân Nhâm
Dần 2022. Tính đến 21h30 phút
ngày 11/01/2022, số tiền mà các
đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà
hảo tâm... ủng hộ và đăng ký ủng
hộ Tết vì người nghèo Xuân Nhâm
Dần 2022 là hơn 121 tỷ đồng.

3. Chiều 11/01, Thường trực
Tỉnh ủy có cuộc làm việc với các
Ban xây dựng đảng và Văn
phòng Tỉnh ủy nhằm đánh giá
công tác quý IV năm 2021 và đề
ra nhiệm vụ trọng tâm công tác
quý I năm 2022.

Tại hội nghị giao ban, đại diện
Văn phòng Tỉnh ủy trình bày Báo
cáo tóm tắt công tác quý IV năm
2021. Theo đó, các Ban xây dựng
đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã tích
cực triển khai kế hoạch công tác,
đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo,
chỉ đạo của Thường trực, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh; tham mưu ban
hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án,
kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết,
phối hợp tổ chức các hội nghị trực
tuyến do Trung ương tổ chức, triển
khai thực hiện các nhiệm vụ thường
xuyên trên các lĩnh vực, thực hiện
chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông biểu dương nỗ
lực, quyết tâm của các Ban xây
dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy
trong quý IV năm 2021, thực hiện
công tác tham mưu quyết liệt, chỉn
chu, phục vụ tốt cho công tác lãnh

đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

4. Sáng 14/01, UBND tỉnh
Nghệ An và chính quyền tỉnh
Gifu (Nhật Bản) phối hợp tổ chức
hội nghị trực tuyến nhằm tăng
cường quan hệ hữu nghị hợp tác
và cụ thể hóa các nội dung Biên
bản ghi nhớ giữa 2 bên.

Phát biểu tại phiên thứ nhất của
hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức
Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh điểm lại các hoạt động
đã được 2 tỉnh Nghệ An - Gifu tích
cực triển khai trong những năm
qua, nhằm làm sâu sắc thêm mối
quan hệ tốt đẹp, thúc đẩy hợp tác
trên các lĩnh vực mà hai bên cùng
quan tâm, góp phần vun đắp mối
quan hệ hữu nghị chiến lược toàn
diện giữa hai nước Việt Nam và
Nhật Bản nói chung, giữa hai tỉnh
Nghệ An và Gifu nói riêng. Chủ tịch
UBND tỉnh Nghệ An cũng gợi mở,
đề xuất các nội dung hợp tác song
phương, đề nghị tỉnh Gifu giới thiệu
các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu
tư, kinh doanh, trao đổi thương mại
tại Nghệ An, với các dự án đầu tư
có giá trị gia tăng cao, sử dụng
công nghệ hiện đại, thân thiện với
môi trường; hỗ trợ đào tạo cán bộ
nông nghiệp tỉnh Nghệ An về nâng
cao kỹ năng xây dựng và quản lý
theo chuỗi trong sản xuất nông
nghiệp, kiến thức tổ chức sản xuất
nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, kỹ năng xây dựng và quảng
bá sản phẩm...; Tổ chức đoàn
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Famtrip, Presstrip đến khảo sát các
sản phẩm, dịch vụ du lịch và tham
gia các hoạt động, sự kiện văn hóa,
du lịch do 2 bên tổ chức...

Cũng tại hội nghị, thay mặt chính
quyền tỉnh Gifu (Nhật Bản), ông
Furuta Hajime - Thống đốc tỉnh
Gifu phát biểu, đề cập đến những
nét tương đồng giữa tỉnh Nghệ An
- là tỉnh lớn, nằm ở miền Trung Việt
Nam, được thiên nhiên ban tặng
nhiều vùng địa hình rừng rộng lớn,
nhiều sông ngòi,... và Gifu, cũng
nằm giữa nước Nhật, có thiên
nhiên phong phú, là tiền đề để 2
bên xích lại gần nhau. Bày tỏ sự
đánh giá cao trước những kết quả
tích cực mà tỉnh Nghệ An đã gặt
hái được, nhất là sự cải thiện rõ rệt
về môi trường đầu tư, người đứng
đầu chính quyền tỉnh Gifu mong
muốn sau hội nghị trực tuyến sẽ
mời gọi được thêm nhiều nhà đầu
tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội
đầu tư ở Nghệ An, thông qua hội
nghị 2 bên sẽ có những trao đổi,
thảo luận thiết thực, góp phần thúc
đẩy các mối giao lưu, hợp tác giữa
2 tỉnh, mở ra chuỗi những hoạt
động tiếp theo trong thời gian tới.

5. Sáng 20/01, tại thành phố
Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nghệ An tổ chức Hội nghị trực
tuyến tổng kết công tác xây
dựng Đảng và công tác kiểm tra,
giám sát năm 2021; triển khai
nhiệm vụ năm 2022.

Đánh giá về công tác xây dựng
Đảng năm 2021, hội nghị cho
rằng, trước bối cảnh khó khăn do

dịch bệnh COVID-19, cấp ủy,
chính quyền các cấp trong tỉnh,
đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã
thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ
động, linh hoạt trong điều hành; hệ
thống chính trị, cộng đồng doanh
nghiệp, nhân dân trong và ngoài
tỉnh cũng đã nỗ lực rất lớn, đồng
hành cùng cấp ủy, chính quyền
vừa phòng, chống dịch, vừa khắc
phục khó khăn, nỗ lực thực hiện
nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí
thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh
Quý đã khái quát, nhấn mạnh nội
dung quan trọng tạo nên các thành
quả của tỉnh. Trước hết là tinh thần
đoàn kết, thống nhất trong Thường
trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
tiếp tục được duy trì, phát huy tốt
hơn so với năm 2020 và lan tỏa
đến cơ sở. Vì thế, đã củng cố lòng
tin của Nhân dân, qua đó, khơi dậy
sức dân, tạo được sự nỗ lực, đồng
lòng của cán bộ, đảng viên trong
toàn Đảng bộ tỉnh để vượt qua khó
khăn. Đây là nền tảng rất tốt cho
tỉnh trong năm 2022 và những năm
tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục
chăm lo công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị, đặc
biệt là tiếp tục thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn
với Kết luận số 21, ngày 25/10/2021
của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
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chính trị; kiên quyết ngăn chặn,
đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng
viên suy thoái về tư tưởng, chính
trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các
quy định về nêu gương, những
điều đảng viên không được làm,
thực hiện việc đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đã công bố quyết định xếp
loại Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và
các quyết định khen thưởng tổ
chức đảng, đảng viên. Trong đó,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng
khen cho 6 đảng bộ cấp trên cơ sở
đã “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tiêu biểu” năm 2021, gồm: Đảng bộ
thành phố Vinh, Đảng bộ huyện
Quỳnh Lưu, Đảng bộ huyện Đô
Lương, Đảng bộ huyện Con
Cuông, Đảng bộ Công an tỉnh và
Đảng bộ Quân sự tỉnh.

6. Ngày 22/01, tại thành phố
Vinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội
Nhà báo tỉnh, Sở TT&TT phối
hợp với thị xã Hoàng Mai tổ chức
Hội báo Xuân Nhâm Dần và trao
Giải báo chí viết về xây dựng
Đảng - Giải “Búa liềm Vàng” tỉnh
Nghệ An lần thứ 5, năm 2021.

Hội báo Xuân năm nay có 9
gian trưng bày các ấn phẩm báo
chí với hơn 150 đầu báo, tạp chí,
trên 1.000 ấn phẩm báo Trung
ương, địa phương, báo ngành và
các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Năm 2021, mặc dù trong điều kiện

dịch bệnh phức tạp nhưng báo chí
Nghệ An đã có nhiều đóng góp
quan trọng cho công tác thông tin.
Dịp này, Ban tổ chức Hội báo Xuân
tặng quà cho các gia đình chính
sách có hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn thành phố Vinh, thị xã
Hoàng Mai và huyện Anh Sơn, trao
các ấn phẩm báo Xuân 2022 cho
ngư dân thị xã Hoàng Mai.

Trong khuôn khổ Hội báo Xuân,
Ban Chỉ đạo Giải Báo chí “Búa
liềm vàng” - Nghệ An năm 2021
đã tổ chức trao Giải báo chí về
xây dựng Đảng - Giải “Búa liềm
vàng” lần thứ 5. Ban tổ chức Giải
nhận được 126 tác phẩm thuộc 5
loại hình báo chí. Hội đồng giám
khảo đã chọn ra 42 tác phẩm xuất
sắc nhất thuộc các loại hình để tôn
vinh, trao giải, gồm 3 giải Nhất; 8
giải Nhì; 13 giải Ba và 18 giải
Khuyến khích. Phát biểu tại buổi
lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thông -
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí
Búa liềm Vàng tỉnh Nghệ An năm
2021, mong muốn trong năm
2022, các nhà báo, phóng viên,
cộng tác viên tiếp tục thâm nhập
sâu vào đời sống thực tiễn, thể
hiện tình cảm với Đảng, với Nhân
dân bằng những tác phẩm báo chí
chất lượng cao, không chỉ phản
ánh, truyền thông đơn thuần, mà
góp phần cổ súy, phát triển các
giá trị mới, các giá trị tốt đẹp theo
định hướng xã hội chủ nghĩa.

BAN BIÊN TẬP
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Trong tháng 01/2022, 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) Quyết định bổ nhiệm lại chức
vụ Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An
đối với đồng chí Trần Hữu Nghĩa. 

(2) Quyết định chuẩn y Ủy viên
Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí
Trần Văn Đường, Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn
phòng Huyện ủy Yên Thành. 

(3) Quyết định chỉ định tham gia
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên
Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với
đồng chí Vũ Thị Thu Hà, Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thành. 

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

(1) Cho ý kiến bổ nhiệm chức vụ
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
Nghệ An đối với đồng chí Nguyễn
Ngọc Hiếu, Phó Bí thư Chi bộ, Giám
đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng,
Trường Đại học Vinh. 

(2) Cho ý kiến bổ nhiệm chức vụ
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt -
Đức đối với đồng chí Nguyễn Hữu
Hằng, Phó Hiệu trưởng phụ trách
Trường Cao đẳng Việt - Đức.

(3) Cho ý kiến bổ nhiệm chức vụ
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn đối với đồng chí Hồ Phi
Triều, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã
Hoàng Mai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(4) Cho ý kiến bổ nhiệm chức vụ
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu
tư đối với đồng chí Nguyễn Văn
Trường, Trưởng phòng Công nghiệp,
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

(5) Cho ý kiến về nhân sự giới
thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch
Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 -
2023 đối với đồng chí Võ Văn Phong,
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân
tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội
Nông dân tỉnh. 

(6) Cho ý kiến về nhân sự bổ
nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục
Thống kê tỉnh Nghệ An đối với đồng
chí Nguyễn Trung Kiên, Trưởng
phòng Thu thập thông tin thống kê,
Cục thống kê tỉnh Nghệ An. 

(7) Cho ý kiến về nhân sự lãnh
đạo, quản lý của Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Công thương Việt Nam
(VietinBank), gồm:

- Giám đốc VietinBank - Chi nhánh
Cửa Lò đối với đồng chí Võ Huy Hạ,
Giám đốc VietinBank - Chi nhánh
thành phố Vinh.

- Giám đốc VietinBank - Chi nhánh
thành phố Vinh đối với đồng chí Bùi
Xuân Đông, Giám đốc VietinBank -
Chi nhánh Nghệ An.

- Giám đốc VietinBank - Chi nhánh
Nghệ An đối với đồng chí Trần Hoài
Nam, Giám đốc VietinBank - Chi
nhánh Quảng Ngãi. 

BAN TỔ cHức TỈNH ỦY

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 01/2022
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Một là, đã thúc đẩy quan hệ với
các đối tác một cách đồng bộ, nhất
là với các nước láng giềng, các đối
tác quan trọng và bạn bè truyền
thống. Các hoạt động đối ngoại của
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong
năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết
Đại hội XIII được triển khai linh hoạt,
kết hợp sáng tạo hình thức trực tiếp
và trực tuyến, qua đó đã củng cố
lòng tin, tạo động lực cho phát triển
quan hệ với nhiều đối tác, góp phần
quan trọng củng cố cục diện đối
ngoại ổn định, giữ vững môi trường
hòa bình, ổn định và tranh thủ được
các nguồn lực cho phát triển kinh tế

- xã hội, nâng cao vị thế và uy tín
quốc tế của đất nước.

Hai là, việc thực hiện hiệu quả
chủ trương nâng tầm đối ngoại đa
phương đã tiếp tục khẳng định vị
thế và uy tín của Việt Nam. Đặc biệt
là, chúng ta đã hoàn thành tốt vai trò
Ủy viên không thường trực Hội
đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm
kỳ 2020-2021, phát huy các kết quả
Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020,
đóng góp tích cực, có trách nhiệm
vào xây dựng Cộng đồng ASEAN;
trúng cử vào nhiều tổ chức đa
phương có uy tín như Ủy ban Luật
pháp Quốc tế (ILC), Hội đồng Chấp

điểm lại 7 kết quả nổi bật 
của công tác đối ngoại trong năm 2021

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Marise Payne
chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao

Việt Nam và Australia vào tháng 11/2021. Ảnh: P.V
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hành UNESCO, Hội đồng Khai thác
Bưu chính của Liên minh Bưu chính
Thế giới (UPU)... Chúng ta đã cam
kết có trách nhiệm về chống biến
đổi khí hậu tại Hội nghị COP26; tích
cực đóng góp tại nhiều diễn đàn đa
phương quan trọng khác.

Bà là, cùng với quốc phòng, an
ninh, công tác đối ngoại tiếp tục
đóng góp vào bảo vệ vững chắc
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định. Chúng ta
đã kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm
phán với các nước liên quan tìm
giải pháp hòa bình cho các tranh
chấp, giữ vững không khí hữu nghị,
bảo vệ đường biên giới hòa bình,
hợp tác và phát triển.

Bốn là, công tác ngoại giao kinh
tế đã triển khai mạnh mẽ, ngày càng
thiết thực, hiệu quả. Dù chịu nhiều tác
động, trở ngại của đại dịch COVID-
19, hợp tác kinh tế với các đối tác vẫn
được duy trì và mở rộng, nhất là gia
tăng xuất khẩu, củng cố lòng tin cộng
đồng doanh nghiệp quốc tế, thu hút
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đặc biệt,
chúng ta đã chủ động, tích cực đẩy
mạnh công tác ngoại giao y tế, ngoại
giao vaccine, tranh thủ được sự hỗ
trợ rất kịp thời, hiệu quả của quốc tế
cho phòng, chống dịch COVID-19 ở
trong nước.

Năm là, ngoại giao văn hóa tiếp
tục quảng bá sâu rộng hình ảnh đất
nước, con người và văn hóa Việt
Nam ra thế giới. Chúng ta đã vận
động UNESCO công nhận mới 6 di
sản/danh hiệu và tôn vinh 03 danh
nhân Việt Nam. Chính phủ đã ban
hành Chiến lược Ngoại giao văn

hóa đến năm 2030, trong đó xác
định rõ mục tiêu, quan điểm,
phương hướng, nhiệm vụ cho các
cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh,
nâng cao hiệu quả ngoại giao văn
hóa đáp ứng yêu cầu phát triển đất
nước trong giai đoạn mới.

Sáu là, triển khai toàn diện,
mạnh mẽ hơn công tác người Việt
Nam ở nước, góp phần củng cố
vững chắc khối đại đoàn kết dân
tộc, huy động sự ủng hộ quý báu
của kiều bào ta cho phòng, chống
dịch COVID-19 và phát triển đất
nước. Quán triệt thực hiện Kết luận
số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII về
công tác người Việt Nam ở nước
ngoài trong tình hình mới, ngành
Ngoại giao đã triển khai nhiều đề
án, chương trình, biện pháp cụ thể,
đặc biệt là chăm lo, hỗ trợ đồng bào
ta ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt
và phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc, có địa vị pháp lý vững chắc,
phát triển kinh tế và đời sống, hội
nhập vào xã hội sở tại, qua đó tăng
cường sự gắn bó của kiều bào ta
với quê hương, đất nước.

Bảy là, trong bối cảnh dịch
COVID-19 diễn biến phức tạp nhiều
nơi trên thế giới, công tác bảo hộ
công dân được triển khai đồng bộ,
hiệu quả cả trong nước và nước
ngoài. Năm 2021, chúng ta đã tổ
chức khoảng 500 chuyến bay, đưa
khoảng 120.000 công dân từ hơn 60
quốc gia, vùng lãnh thổ về nước an
toàn. Đồng thời, đẩy mạnh bảo hộ
ngư dân, tàu cá, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của công dân ta ở
nước ngoài.

Theo Bộ Ngoại giao
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1. Nhiều nước chuyển sang
sống chung an toàn với COVID-19:
Các biến thể của virus SARS-CoV-2,
đặc biệt là biến thể Delta và Omicron,
khiến đại dịch COVID-19 diễn biến
phức tạp với gần 280 triệu ca mắc
và trên 5,4 triệu ca tử vong trên
phạm vi toàn cầu.

Tổ chức Y tế thế giới đã phê
chuẩn sử dụng khẩn cấp 10 loại
vắc xin ngừa COVID-19. Nhiều
nước đã điều chỉnh từ chính sách
“không ca mắc” sang “sống chung
an toàn với COVID-19”, đẩy mạnh
tiêm chủng đại trà và áp dụng quy
định bắt buộc tiêm vắc xin nhằm
kiểm soát dịch bệnh, giúp kinh tế
toàn cầu dần thoát khỏi suy thoái
và phục hồi vào những tháng cuối
năm. Đến nay, hơn 56% dân số thế
giới đã được tiêm đủ liều cơ bản,
trong khi tỷ lệ tiêm chủng ở các
nước nghèo chỉ đạt chưa đầy 10%.

2. Hội nghị COP26 đạt nhiều
cam kết về giảm phát thải: Hội nghị
lần thứ 26 Các bên tham gia Công
ước khung của Liên hợp quốc về
biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra
tại Glasgow (Vương quốc Anh) đã
nhất trí thông qua Hiệp ước khí
hậu Glasgow, tái khẳng định cam
kết duy trì mục tiêu hạn chế mức
tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng
dưới 1,5 độ C.

Nhiều nước cũng công bố thời
hạn cụ thể để đưa mức phát thải
ròng về 0, chấm dứt nạn phá rừng và
cắt giảm 30% lượng phát thải khí
mêtan gây hiệu ứng nhà kính vào
năm 2030, chấm dứt đầu tư cho
ngành nhiên liệu hóa thạch, cam kết
tăng mức hỗ trợ tài chính cho các
nước nghèo và các nước đang phát
triển để đối phó với biến đổi khí hậu...

Hội nghị thể hiện một bước tiến
trong tiếp cận toàn cầu đối với vấn
đề biến đổi khí hậu.

3. ASEAN nỗ lực tìm giải pháp
cho ổn định và phát triển khu vực:
ASEAN đã đạt được đồng thuận
5 điểm về giải quyết tình hình
Myanmar, nhất trí thúc đẩy hợp tác
ứng phó với COVID-19, khôi phục
kinh tế và xây dựng Tầm nhìn
Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

ASEAN cũng ghi dấu ấn về đối
ngoại với việc thiết lập quan hệ Đối
tác chiến lược toàn diện với Trung
Quốc và Australia, trao quy chế Đối
tác đối thoại đầy đủ cho Vương
quốc Anh, thể hiện vai trò trung tâm
của Hiệp hội trong hợp tác với các
đối tác, tổ chức bên ngoài khu vực.

4. Trung Quốc tuyên bố hoàn
thành mục tiêu xây dựng xã hội
toàn diện khá giả: Trung Quốc
đánh dấu 100 năm thành lập Đảng
Cộng sản (ngày 1-7-1921) và thông
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qua Nghị quyết lịch sử thứ 3 tại Hội
nghị Trung ương 6, khóa XIX bằng
việc khẳng định hoàn thành mục
tiêu xây dựng xã hội toàn diện khá
giả và bước vào chặng đường mới
xây dựng toàn diện nhà nước xã
hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh,
dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi
đẹp vào năm 2049.

Trung Quốc đã đạt được những
thành tựu nổi bật, toàn diện trên các
lĩnh vực, thể hiện vai trò và tầm ảnh
hưởng ngày càng cao. Trung Quốc
hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế
giới; đạt tổng khối lượng thương
mại đứng đầu thế giới; là đối tác
thương mại lớn nhất của 130 nền
kinh tế; đóng góp khoảng 30% cho
tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

5. Tổng thống Mỹ Joe Biden
thay đổi nhiều chính sách của
người tiền nhiệm: Với chủ trương
“kết thân đối tác, thăm dò đối thủ”,
Tổng thống Joe Biden đã từ bỏ
nguyên tắc “nước Mỹ trước tiên”,
thay đổi, thậm chí đảo ngược nhiều
chính sách của người tiền nhiệm.

Ông Biden đã đưa Mỹ tham gia
trở lại một loạt tổ chức đa phương
và thỏa thuận quốc tế, củng cố
quan hệ với các đồng minh truyền
thống, xây dựng các liên minh như
AUKUS nhằm tối đa hóa lợi ích và
khôi phục vị thế quốc tế của Mỹ.

Về đối nội, Tổng thống Joe
Biden đã ký ban hành gói cứu trợ
kinh tế “Kế hoạch giải cứu nước
Mỹ” trị giá 1.900 tỷ USD, đề xuất kế
hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trị

giá 2.300 tỷ USD, thúc đẩy thông
qua hai dự luật về siết chặt kiểm
soát súng đạn và thực hiện một số
cam kết về vấn đề nhập cư.

6. Taliban trở lại nắm quyền ở
Afghanistan: Ngày 15-8, lực lượng
Taliban đã kiểm soát thủ đô Kabul,
trở lại nắm quyền tại Afghanistan
sau 20 năm. Hiện chính quyền mới
của Taliban chưa được quốc tế công
nhận và quốc gia Nam Á này đang
đối mặt với xung đột bạo lực, chia rẽ
sắc tộc, nguy cơ khủng bố và khủng
hoảng nhân đạo trầm trọng.

Cộng đồng quốc tế tăng cường
các nỗ lực để ổn định tình hình Af-
ghanistan và ngăn chặn các hoạt
động khủng bố đa quốc gia trong
bối cảnh Mỹ đã chính thức hoàn tất
kế hoạch rút toàn bộ lực lượng
khỏi Afghanistan ngày 31-8-2021
sau 20 năm tham chiến.

7. Thủ tướng Đức Angela Mer-
kel rời chính trường sau 16 năm:
Ngày 26-10-2021, Tổng thống Đức
Frank-Walter Steinmeier đã trao
quyết định kết thúc nhiệm kỳ cho
Thủ tướng Angela Merkel. Với 4
nhiệm kỳ cầm quyền liên tiếp kể từ
năm 2005, bà Angela Merkel đã ghi
đậm dấu ấn là một nữ chính trị gia
quyền lực, dẫn dắt nước Đức và
Liên minh châu Âu (EU) vượt qua
những thời điểm khó khăn của các
cuộc khủng hoảng tài chính, nợ
công và người di cư, để lại nhiều
thành tựu cả về đối nội và đối ngoại.

Được đánh giá là nhà lãnh đạo
có ảnh hưởng nhất châu Âu, 14
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lần được tạp chí Forbes bình chọn
là người phụ nữ quyền lực nhất thế
giới, bà Merkel đã đưa Đức trở
thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu
và nước Đức trở thành biểu tượng
của hòa bình và hòa hợp.

8. Khủng hoảng năng lượng và
gián đoạn chuỗi cung ứng toàn
cầu: Tình trạng thiếu hụt năng
lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng
trên quy mô toàn cầu ảnh hưởng
nặng nề đến việc cung cấp và phân
phối nhiều loại hàng hóa. Giá dầu,
khí đốt và than đá tăng vọt, đẩy giá
điện phi mã, kéo theo chỉ số giá tiêu
dùng và lạm phát leo thang. Nhiều
doanh nghiệp và nhà máy phải
đóng cửa do thiếu điện và nguyên
liệu sản xuất, ảnh hưởng tiêu cực
tới đà phục hồi kinh tế thế giới.

Tháng 3-2021, chuỗi cung ứng
qua kênh đào Suez từng bị tê liệt do
sự cố tàu container siêu trọng Ever
Given mắc kẹt gần 1 tuần, gây thiệt
hại khoảng 400 triệu USD mỗi giờ.
Vụ việc khiến hơn 400 tàu thuyền
khác bị tắc nghẽn, cắt đứt tuyến lưu
thông của khoảng 15% lượng hàng
hóa vận chuyển bằng đường biển
toàn cầu vào thời điểm đó.

9. Dấu ấn về du lịch và văn hóa
trên vũ trụ: Hành trình khám phá
không gian đạt được những bước
tiến đáng kể nhờ sự phát triển
vượt bậc của ngành du lịch vũ trụ
tư nhân.

Ngày 20-7, tỷ phú người Mỹ Jeff
Bezos đã tham gia chuyến thám
hiểm không gian đầu tiên trên tàu

vũ trụ New Shepard do công ty Blue
Origin của ông nghiên cứu và thử
nghiệm. Trên tàu còn có hành
khách trẻ tuổi nhất bay vào vũ trụ là
một sinh viên 18 tuổi người Hà Lan.
Ba tháng sau, Blue Origin thực hiện
chuyến bay thứ hai chở hành khách
lớn tuổi nhất, nam diễn viên người
Canada William Shatner, 90 tuổi.

Tháng 10, một đoàn làm phim
Nga đã có 12 ngày trên Trạm vũ trụ
quốc tế (ISS) để thực hiện bộ phim
đầu tiên được quay ngoài vũ trụ
mang tên “The Challenge” (Thử
thách). Hãng thông tấn Nga TASS đã
ký thỏa thuận mở văn phòng đại diện
thường trực đầu tiên của một cơ
quan báo chí truyền thông trên ISS.

10. Nhiều sự kiện thể thao quốc
tế lớn được tổ chức trở lại: Sau 1
năm bị hoãn vì COVID-19, Thế vận
hội mùa Hè Olympic 2020 và Thế
vận hội thể thao người khuyết tật
Paralympic 2020 đã được tổ chức
tại Nhật Bản từ cuối tháng 7 đến
đầu tháng 9-2021.

Trong tháng 6 và tháng 7 cũng
đã diễn ra Giải bóng đá vô địch
châu Âu EURO 2020 tại 11 thành
phố của châu Âu và Giải vô địch
bóng đá Nam Mỹ Copa America
2021 tại Brazil... Việc tổ chức các
sự kiện thể thao lớn trên quy mô
toàn cầu đã giúp cho lĩnh vực này
dần hồi phục, mang lại năng lượng
tích cực cho những người hâm mộ
sau thời gian dài chờ đợi do đại
dịch COVID-19.

TTXVN



NHữNG NộI DUNG CHíNH

Chế bản, in và gia công sau
in 15.000 cuốn, khổ 16x24cm tại
Công ty CP In báo Nghệ An.
GPXB số 98/GP-XBBT do Sở
Thông tin và Truyền thông cấp
ngày 06/10/2020. In xong và
nộp lưu chiểu tháng 02/2022. 

Ảnh bìa 1: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng
Xuân Nhâm Dần                                                          Tác giả: Bá Thể
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